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RESUMO 

 

É investigado nesta dissertação o sistema de patronato como uma das formas de 

operação da aristocracia romana durante o Principado da dinastia Júlio-claudiana por 

meio da ótica de Sêneca no tratado Sobre os Benefícios. As práticas políticas eram 

uma forma de comunicação em que as trocas de recursos e favores se inseriam nas 

negociações da aristocracia romana em busca de poder, honra e distinção. Por isso, 

o tratado Sobre os Benefícios de Sêneca, escrito no final do período neroniano, 

analisa as relações entre patronos e clientes na aristocracia romana com ênfase nas 

ordens senatorial e equestre e sua vinculação com o Princeps e a aula imperial. Tal 

análise é possível a partir de um estudo sobre a elaboração de uma proposta de 

prática política com base nas virtudes estoicas. Sêneca, então, utiliza-se do escopo 

estoico para refletir as tensões e disputas do seu próprio contexto político. Destacam-

se as semelhanças e diferenças do tratamento empreendido por Sêneca e os estoicos 

anteriores com relação à troca de favores. Portanto, oferece-se a sugestão de que o 

sistema de patronato é uma das chaves para se compreender a complexidade das 

práticas políticas do Principado romano. 

Palavras-chave: Sêneca, Sobre os Benefícios, aristocracia romana, patronato. 
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ABSTRACT 

 

Patronage system is investigated in this dissertation as one of the Roman aristocracy 

operations during the Principate of Julius-Claudian Dinasty under the view of Seneca 

in the treatise On Benefits. Political practices were a way of communication in which 

the exchange of favors and resources inserted themselves in the Roman aristocracy 

negotiations in pursuit of power, honor and distinction. So, the treatise On Benefits, 

written in the end of neronian period, analyses the relations between Roman 

aristocratic patrons and clients stressing the senatorial and equestrian orders and their 

bond to the Princeps and imperial aula. Such analysis is possible from a study on the 

formulation of a political practice proposal based on the stoic virtues. Then, Seneca 

uses stoic scope to reflect the tensions and disputes of his political context. Similarities 

and differences between Seneca’s and earlier stoics treatment are stressed in relation 

to the exchange of favors. Therefore, it’s offered the suggestion that patronage system 

is one of the keys to the comprehension of the political practices complexity of Roman 

Principate 

Keywords: Seneca, On Benefits, Roman aristocracy, patronage. 
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SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

a.C. – antes de Cristo. 

cf. – confira. 

CIL – Corpus Inscritptionum Latinarum  

d.C. – depois de Cristo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O percurso até a produção dessa Dissertação é muito anterior ao Mestrado em 

si. Desde a graduação em Teologia, já havia um interesse na compreensão mais 

apropriada do contexto político romano do século I d.C. Esse interesse foi aguçado 

pelo fato de que a primeira obra publicada pelo teólogo e reformador francês João 

Calvino (1509-1564) foi um comentário a respeito do tratado Sobre a Clemência de 

Sêneca (DREYER, 2018: 2). De alguma forma, Calvino, mesmo antes de sua 

produção teológica, foi influenciado pelos escritos de Sêneca, chegando a citar o 

próprio Sobre os Benefícios no seu comentário da Primeira Carta de Paulo aos 

Coríntios, capítulo 16, versos 1 a 4 (CALVINO, 2003: 512). Em 2017, durante uma 

aula da disciplina de História Antiga 2 na graduação em História na Universidade 

Federal de Goiás, a Profa. Dra. Luciane Munhoz de Omena sugeriu a leitura do tratado 

Sobre os Benefícios de Sêneca. A partir desse contato inicial com a obra, houve a 

opção pela área de História Antiga para a continuidade dos estudos em História. Não 

só isso, daí nasceu também o desejo de compreender melhor Sêneca, sua trajetória 

política e sua produção. Esse foi o trajeto percorrido até à formulação do Projeto de 

Mestrado que subsidia parte da pesquisa a ser apresentada nessa Dissertação. 

O presente trabalho tem como objeto as práticas políticas operadas pela 

aristocracia romana em suas magistraturas e instituições do Principado a partir do 

sistema de patronato sob a ótica de Lúcio Aneu Sêneca (04 a.C.-65 d.C.) no tratado 

Sobre os Benefícios (62 d.C.) que pertence ao período final do governo de Nero. O 

patronato seria uma rede de comunicação e troca de favores usada pela aristocracia 

romana para negociar espaços de poder e prestígio, entremeando as magistraturas 

civis e militares, como também se fazendo presente em instituições como o Senado e 

o exército. O patronato, conforme Wallace-Hadrill (1989: 68) operaria como uma rede 

de distribuição de favores e valores monetários entre clientes e patronos. Ambas as 

partes manejariam suas obrigações mútuas na busca da efetivação de suas 

aspirações (NICOLS, 2014: 48, 59). Mary Douglas (2007: 21, 34) é útil ao mostrar que 

a colaboração entre pessoas e instituições passa pela mediação de benefícios 

públicos e privados a serem desfrutados por grupos distintos. Dessa forma, a 

aristocracia romana mobilizava seus recursos financeiros e suas conexões políticas, 

abundantes ou não, valendo-se das instituições como espaço para a efetivação de 
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seus anseios. Instituições entendidas como agrupamentos sociais revestidos de 

legitimidade por meio de uma convenção coletiva calcada em valores e em um aparato 

ideológico capazes de sustentar o mínimo de coesão social. Em outras palavras, uma 

instituição tem que ser vista como tal pelos grupos partícipes de uma determinada 

sociedade. Isso vale também para a sociedade romana do Principado neroniano. 

Sêneca, então, procura refletir o contexto político do Principado romano à luz 

da distribuição de bens e favores entre a aristocracia romana com a finalidade de 

apresentar uma proposta de atuação política matizada pelo estoicismo que teria 

condições de mediar os diferentes interesses e conflitos de maneira que Princeps, 

aula imperial e a aristocracia romana promovessem a coesão e coerência do corpo 

político e social, entre outras coisas, via suas instituições. O filósofo de Córdoba parte 

da própria percepção, compartilhada ou não pelos seus contemporâneos, de que o 

sistema de troca de favores ter-se-ia tornado uma prática marcada por vícios no 

contexto político romano que, então, contava com a presença e participação do 

Princeps (STAR, 2017: 21). Dar e receber benefícios seria mais do que uma mera 

reflexão filosófica de Sêneca.  Ao analisar a sua trajetória política, percebe-se que seu 

percurso foi entremeado por uma atuação política, ora como o patrono ora como 

cliente (GRIFFIN, 2013: 84). Aliás, isso vale também para a família de Sêneca já que 

a gens Aneu experimentou tanto as benesses como os infortúnios advindos das suas 

vinculações políticas em meio às disputas entre a aristocracia romana, em especial, 

ao longo da dinastia Júlio-claudiana (COSTA JÚNIOR, 2016: 1-2). 

 Sêneca é tido como um dos grandes expoentes do estoicismo no período 

imperial romano. Embora ele se proponha a expor os aspectos basilares dos preceitos 

básicos da stoa, é perceptível que ele se vale desse repertório estoico anterior 

adaptando-o ou aplicando-o ao contexto do Principado (GRIFFIN, 2011: XV). Sêneca 

expõe esse estoicismo peculiar em suas diversas obras que são compostas por 

epístolas (Epístolas Morais), cartas consolatórias (Consolatória à Hélvia, Consolatória 

a Políbio, Consolatória à Márcia), tragédias (Hércules, As troianas, As fenícias, 

Medeia, Fedra, Édipo, Agamênon, Tiestes, Hercules, Otávia), Apocoloquintose, 

Questões Naturais, e os seus diversos tratados (Sobre a Ira, Sobre a Clemência, 

Sobre os Benefícios, Sobre a Brevidade da Vida, Sobre a Tranquilidade de ânimo, 

Sobre o Ócio, Sobre a Constância do sábio, Sobre a Providência). A opção pelo 

tratado Sobre os Benefícios como o recorte documental principal baseia-se em 
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elementos internos e externos a essa fonte textual. Sobre os Benefícios é o maior 

tratado de Sêneca, contando com sete livros subdivididos em duas seções principais 

(Livro I-IV, V-VII) (SANCHEZ, 1986: 73). Apesar de sua extensão, Sobre os Benefícios 

recebeu pouca atenção por parte da historiografia romana (GRIFFIN, 2013: 1). Cabe 

ressaltar que é o único documento sobrevivente dentre os tratados estoicos dedicados 

ao tópico da prática dos benefícios. Ainda assim, para Brad Inwood (2005: 68), isso 

não seria incomum por causa da importância desse assunto para os estoicos gregos 

e romanos. De qualquer forma, Mario Lentano (2014: 201) ressalta que Sobre os 

Benefícios representa uma obra fruto da maturidade de Sêneca, pois pertence ao rol 

de obras escritas no fim de sua trajetória política. 

 Sobre os Benefícios teve, com certa probabilidade, sua escrita finalizada por 

volta do ano de 62 d.C. (COOPER, 1995: 183-184), ou seja, nos últimos anos do 

governo de Nero (GRIFFIN, 2013: 86). O tratado teve como audiência original 

pretendida a aristocracia romana do período final do governo de Nero que incluía a 

família imperial, Senado, equestres e outros ofícios e magistraturas (BRAUND, 2009: 

8; GRIFFIN; INWOOD, 2011: 2). Vale salientar que, mesmo sabendo grego, a escolha 

do latim como idioma para a escrita de Sobre os Benefícios revela mais do que uma 

predileção pessoal, mas sim a língua que, em determinados círculos, melhor 

conduziria a inserção literária e códigos de comportamento entre a aristocracia 

romana (WALLACE-HADRILL, 2008: 41-66).  

Os sete livros de Sobre os Benefícios possuem um fluxo lógico de temas e 

tópicos internos selecionados e arranjados de maneira a conduzir sua audiência em 

um percurso dentro do arrazoado do filósofo. Nos primeiros quatro livros, Sêneca 

(Sobre os Benefícios, I.5-8) volta a sua atenção aos elementos básicos e formais da 

distribuição de favores e bens tais quais: o benefício como algo determinado a partir 

da intenção do doador, a consideração dos presentes numa relação proporcional aos 

recursos do doador (SÊNECA. Sobre os Benefícios, I.1.4-8 e III.5.2). A ingratidão é 

considerada como a ofensa mais desprezível (SÊNECA. Sobre os Benefícios, I.10.4; 

IV.18.1), a injustiça de ter condições de retornar o benefício e, ainda assim, negar-se 

a fazê-lo (SÊNECA. Sobre os Benefícios, III.1.34; IV.2-4; IV.40.1-2), o dilema se é 

prudente forçar, por meio de lei, alguém a retribuir um benefício com gratidão 

(SÊNECA. Sobre os Benefícios, III.6-17), entre outros tópicos. Nos últimos três livros 

(V, VI e VII), tendo lançado as bases do tratamento do assunto, Sêneca avança para 
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a discussão de vários casos e questões mais complexas como: a possibilidade alguém 

beneficiar a si mesmo (SÊNECA. Sobre os Benefícios, V.7-11), o paradoxo de se 

conferir um benefício ao ingrato (SÊNECA. Sobre os Benefícios, V.123 - V.14.4), se 

um benefício pode ser devolvido (SÊNECA. Sobre os Benefícios, VI.2-6). Por fim, o 

tratamento de pessoas que não são piedosas e socialmente destrutivas (SÊNECA. 

Sobre os Benefícios, VII.19.5-VII.20.5) (GRIFFIN; INWOOD, 2011: 12-14). 

Faz-se necessário averiguar o estado da arte dos estudos sobre os Benefícios. 

Esse apanhado dos estudos relativos a Sobre os Benefícios é pertinente diante da 

constatação de que, tal qual uma floresta, vários acadêmicos adentraram na 

complexidade e profundidade desse documento com interesses cognitivos e práticos 

específicos como parte do processo de constituição do saber histórico (RÛSEN, 2007: 

15). Esse processo compreende um conjunto de elementos que torna possível 

historicizar a historiografia sobre esse denso tratado de Sêneca. Assim, todas as 

críticas ou apontamentos feitos com referência aos esforços anteriores são 

concomitantes à profunda gratidão pelo legado acadêmico sem o qual a presente 

pesquisa não seria possível. 

No final do século XIX, M. C. Gertz, na obra L. Annaei Senacae Libri De 

clementia et De beneficiis de 1876, reintroduziu um interesse nos estudos críticos dos 

tratados senequianos. Sua preocupação mais premente foi com a construção de um 

texto latino crítico, em sua boa parte baseado no Manuscrito Nazarianus. Seu trabalho 

foi fundamental, pois tratou com propriedade da integridade e factibilidade do texto 

original de Sobre os Benefícios à luz de uma crítica textual muito bem fundamentada. 

Pouco depois, ainda no final do século XIX, Hardold N. Fowler empreendeu um estudo 

incipiente em um artigo intitulado The sources of Seneca De beneficiis, a respeito das 

fontes de Sêneca para a composição desse tratado. Ainda que o trabalho de Fowler 

tenha passado por revisões posteriores, foi de extrema significância ao chamar a 

atenção para o amplo rol do qual Sêneca lançou mão em Sobre os Benefícios, mas 

também porque tentou sistematizar, ao longo de um estudo estruturado, a recorrência 

de outros autores ao longo dos sete livros do tratado. Já no século XX, cabe destacar 

a tradução de John W. Basore que trouxe na obra, Moral Essays, Volume III: De 

Beneficiis, uma edição bilíngue apreciada e consultada até os dias de hoje. Essa 

edição de John W. Basore que faz parte da importante coleção Loeb Classical Library 

serviu de guia para trabalhos posteriores. Na década de 1950, Jakob S. T. O. Zeyl 
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defende uma dissertação de mestrado com o título Seneca’s De Beneficiis, Book One: 

A Commentary on Chapters One to Ten. Mesmo parecendo limitada no recorte textual, 

essa dissertação permanece até então como um dos poucos trabalhos com 

comentários a respeito de Sobre os Benefícios. Infelizmente, esse trabalho é pouco 

conhecido e citado nos estudos atuais sobre os tratados senequianos. 

A partir da década de 1970 com os estudos e publicações de Miriam T. Griffin 

e François-Regis Chaumartin, Sobre os Benefícios obteve uma atenção maior do que 

tivera antes. Chaumartin, em 1985, publicou um livro Le Beneficiis de Sénèque: Sa 

signification philosophique, politique e sociale. Mesmo que Chaumartin tenha dado 

demasiada atenção às fontes de Sêneca e tenha sido criticado por estudos 

posteriores, sua produção apontava, à época, para a necessidade de se enxergar as 

dimensões políticas e sociais que Sobre os Benefícios poderia revelar. John Cooper, 

em 1995, publicou uma tradução de Sobre os Benefícios para o inglês muito 

interessante por tentar respeitar ao máximo o sentido pretendido por Sêneca em uma 

tradução mais literal.  

Porém, Miriam T. Griffin, até hoje, foi a pessoa que mais se devotou, em termos 

produção acadêmica, a Sobre os Benefícios. Seu livro de tônus mais biográfico, 

Seneca: a Philosopher in Politics de 1972, foi um marco para o aprofundamento da 

carreira política, contexto e bibliografia nos estudos senequianos. Em 2003, Griffin 

publicou um artigo, De beneficiis and Roman society que parece seguir os alguns dos 

passos apontados por Chaumartin. Em 2011, ela e Brad Inwood publicaram uma 

tradução de Sobre os Benefícios para o inglês com uma introdução muito robusta, 

várias notas explicativas do texto em latim além de auxiliarem com um apanhado de 

todos os personagens mencionados ao longo dos sete livros. Por fim, Griffin, em 2013, 

lançou um livro-guia de introdução ao Sobre os Benefícios chamado Seneca on 

Society. Esse trabalho reúne discussões atualizadas e instigantes de tópicos variados 

que ainda precisam ser revisados. Em que pesem a influência, envergadura e legado 

de Miriam T. Griffin, em Seneca on Society percebe-se a pouca atenção dada a todo 

o repertório estoico de Sêneca. Além disso, seu viés concentra-se no papel social da 

prática dos benefícios e pouco resvala nas implicações políticas e éticas da proposta 

de Sêneca no que tange à aristocracia romana do período neroniano. 

A constituição da presente pesquisa justifica-se pela escassez, até o momento, 

de trabalhos mais amplos que têm como base o Sobre os Benefícios. Só em 2019, 
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felizmente, foi publicada uma tradução do livro I do tratado para o português. Essa 

tradução pioneira de George Filipe B. B. Borges e Brenner Brunetto O. Silveira 

representa um avanço nos estudos de língua portuguesa sobre os tratados de 

Sêneca. Isso confirma que os interessados em estudarem o Principado, com atenção 

especial ao período de Nero, precisam considerar o valor de Sobre os Benefícios. 

Portanto, espera-se que o resultado do labor acadêmico apresentado aqui possa 

contribuir para honrar o lugar de destaque devido a Sobre os Benefícios entre os 

estudos senequianos, do Principado de Nero, e, talvez, do Principado romano. 

Em resumo, convém frisar que os estudos anteriores a respeito de Sobre os 

Benefícios revelam as marcas das preocupações e interesses de cada época ao se 

debruçar sobre o tratado. Cabe destacar que, conforme Koselleck (2006: 141), o saber 

histórico nunca é igual aos eventos investigados nem mesmo os testemunhos do 

passado, pois ele é produzido em cada temporalidade de acordo com a sua 

especificidade e epistemicidade. Assim, Sobre os Benefícios sempre desafiará a 

historicização da historiografia nas inflexões do encontro do documento com os 

historiadores de cada época com seus próprios interesses e objetos de análise. Aliás, 

uma das propostas do presente trabalho é chamar a atenção para Sobre os Benefícios 

como um dos documentos capazes de apresentar a visão política de Sêneca sobre o 

cotidiano político do Principado romana nas relações de trocas. 

 Assim, o benefício será estudado ao longo da pesquisa como correspondente 

a uma prática política. Prática como uma forma de governo da aristocracia romana 

que permeava ações corriqueiras da administração do império nas várias localidades 

e temporalidades de acordo com interesses particulares e coletivos (LENDON, 1997: 

3-6).  Essas práticas, instituições e crenças se adaptam para as demandas da vida 

coletiva (VERNANT, 1982: 5). A função de tais práticas é propor um dos elementos 

formativos da coesão social (BALANDIER, 1999: 107-148). O próprio Sêneca diz duas 

vezes, pelo menos, que os benefícios, quando praticados de forma virtuosa, trazem a 

harmonia social. Portanto, sob a ótica de Sêneca, a troca de favores inscreve-se entre 

as práticas fulcrais que estabelecem a um espaço público harmonioso de atuação 

política. Contudo, a troca de favores, bens e valores monetários também se inseria 

como um ponto de conflito e tensão na medida em que patronos e clientes não 

correspondessem às expectativas nessa relação de concessão e recepção de 

benefícios (BELLINCIONI, 1984a: 114). 
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 Isso porque é premente que, na interioridade de uma prática social, há uma 

forma de exercício de poder. Transcendendo a rigidez da apreensão do poder numa 

estrutura binômica (dominador versus dominado) de um viés com contornos 

marxistas, Michel Foucault (2000: 29) percebe que todo corpo social é perpassado 

por múltiplas relações de poder que se estabelecem, funcionam, produzem e circulam 

a partir de discursos. Por isso, o poder, segundo ele, só pode ser analisado como algo 

que transita e funciona em cadeia. Dito de outro modo, o poder se exerce em rede na 

qual um indivíduo está em posição de ser submetido a ele, mas, ao mesmo tempo, é 

capaz de exercê-lo. Dessa forma, um indivíduo ou instituição é tanto efeito quanto 

intermediários do poder (FOUCAULT, 2000, p. 35). Ademais, o poder em sociedade 

é, antes de tudo, um processo que se atenua em interdições, ardilosas ou discretas, 

em regimes calcados num aparato ideológico (FOUCAULT, 1999, p. 15-16). 

Duas observações vinculam essa matriz foucaultiana aos estudos da 

Antiguidade. Como bem destaca Luciane Munhoz de Omena (2009: 100), o poder 

estabelecido nas dimensões sociais se inscreve na vivência cotidiana de forma 

horizontal, isto é, não apenas na relação entre estado e sociedade, mas opera nas 

variadas vinculações entre pares de um determinado corpo social. Essa concepção 

está de acordo com Balandier (1982: 5), segundo o qual, o poder tem um caráter 

regulador do cotidiano dos homens em sociedade. Também convém enfatizar, 

conforme Gilvan Ventura da Silva (2001: 33), a criação de valores media a 

admissibilidade e legitimidade da ação de qualquer agente do poder constituído e, por 

isso, compreender um regime político, como foi o Principado, também depreende o 

adentrar das estruturas de seu aparato ideológico. Logo, esse trabalho filia-se, em 

maior ou menor grau, à historiografia dos estudos clássicos que considera a existência 

de múltiplos espaços de poder na condução dos assuntos públicos e privados, em 

especial, no Principado. 

 Por causa disso, é preciso verificar o discurso de Sêneca em torno de uma 

harmonia. A existência desse discurso, bem evidente em Sobre os Benefícios, pode 

indicar mais do que a mera existência de conflitos, mas também, seguindo a esteira 

de Ana Teresa Marques Gonçalves (2002: 56) a necessidade de dispositivos retóricos 

e mecanismos de operação política a fim de que as disputas entre os grupos diversos, 

em seus objetivos e meios, sejam geridas por intermédio do poder que consolida 

comportamentos e instrui uma forma de comunicação em torno de um consensus. 



22 

 

Portanto, o filósofo da stoa, na maneira como constrói seu discurso em Sobre os 

Benefícios, a nosso ver, está tentando forjar uma imagem de prudentes juízos que 

visa modelar o comportamento da aristocracia romana do governo de Nero. Para tal, 

emprega determinados dispositivos retóricos para persuadir essa audiência a aderir 

ao seu ideal. 

 Dentre esses dispositivos retóricos, dois aparecem entremeados em Sobre os 

Benefícios com mais ênfase no discurso senequiano. Mireille Armisen-Marchetti 

(1989: 27) demonstra que Sêneca empreende a construção de várias imagens em 

discursos como dispositivos retóricos que apontam para determinados objetos. Assim, 

as metáforas utilizadas em Sobre os Benefícios, por exemplo, são veículos para se 

chegar à imagem. Essa imagem seria o que ela chama de estética, ou seja, um ideal 

de conduta ética política corporificado por meio de comparações que produzem um 

reflexo, tal qual espelho, da sua proposta estoica de atuação virtuosa no espaço 

público efetivo. Nesse sentido, é possível falar de representação como a mediação da 

visão de um objeto ausente por intermédio de uma imagem capaz de o fazer figurar 

como ele o é (CHARTIER, 2002: 20). Outro recurso retórico empregado com 

abundância em Sobre os Benefícios é o uso do exemplum. Segundo Liz Gloyn (2017: 

110), o exemplum era uma forma didática retórica com a finalidade de modelar uma 

estética de comportamento guiado pela virtude com base em modelos do passado 

empregados como forma de incentivo ao jovem a sobrepujar os seus predecessores 

e se unir a eles no ranque de exempla para os jovens no futuro. Diante disso, ao 

construir essa estética da prática virtuosa dos benefícios, Sêneca estaria se colocando 

como um pensador capaz de ensinar a virtude no contexto político do período final do 

Principado de Nero. 

 A dissertação apresentada é demarcada por algumas hipóteses norteadoras 

da pesquisa que a fundamenta. Uma das questões que o trabalho pretende responder 

é: as relações de troca seriam um elemento capaz de mediar as disputas de interesse 

na aristocracia romana do período final do governo de Nero ou poderiam ser usadas 

também de forma variada como parte das estratégias políticas em um contexto de 

disputas entre grupos distintos para consecução dos seus interesses? A hipótese é 

de que a troca de favores era um dos dispositivos de negociação usados nas 

magistraturas civis e militares a fim de promover a ascensão, o prestígio e a influência 

política no Principado. Sêneca, então, ao enxergar o benefício como uma atividade 
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social criativa, procura refletir o Principado sob o viés da distribuição de bens e favores 

na vinculação entre patronos e clientes. Por meio da proposta que Sêneca elabora 

para o sistema do patrono à época é possível verificar algumas das tensões e conflitos 

no meio dos grupos dirigentes da sociedade romana. Contudo, sua reflexão sobre o 

patronato é anterior ao tratado Sobre os Benefícios. Assim, outra hipótese a ser 

demonstrada é a de que Sêneca antecipou alguns tópicos da troca de favores em 

tratados anteriores ao Sobre os Benefícios. Nesse caso, a distribuição de favores seria 

um dos temas importantes do seu pensamento político. Por isso, teria resolvido 

dedicar o maior e último dos seus tratados à prática dos benefícios. 

 O tópico da troca de benefícios não teria sido, na trajetória de Sêneca, uma 

mera reflexão filosófica, mas sim uma de suas vivências em sua carreira política. Não 

só a sua. Isso teria vinculação com a trajetória política dos membros da gens Aneu. O 

ponto de partida inicial é a possibilidade de que sua família fosse importante dentre a 

aristocracia romana, desde Córdoba (cidade de origem de Sêneca) até Roma. Aliás, 

parece razoável pensar que determinados episódios da vida do filósofo sejam 

compreendidos, de forma mais adequada, se vistos dentro da atuação de sua família 

como um todo. A terceira hipótese é de que o patronato era um dos mecanismos de 

negociação, disputa e obtenção de poder na aristocracia romana. Assim, as trocas de 

favores, bens e valores financeiros seriam uma forma de comunicação da aristocracia 

romana a partir da qual grupos distintos se entrecruzavam no exercício das 

magistraturas civis e militares na busca pela consecução de seus interesses, 

sistematizados ou não. Logo, não se pretende adotar o viés historiográfico que 

compreende a relação entre o Princeps, aula imperial e a aristocracia romana 

matizada pela centralização de um poder imperial que seria absoluto. Nem mesmo 

corrobora-se a afirmação de que houve da parte de Augusto (63 a.C.-14 d.C.) uma 

espécie de “ineditismo” ou transgressão unilateral das tradições republicanas. 

 Outra premissa da presente Dissertação sugerida é de que a aula imperial, 

embora não fosse institucionalizada, se articulava nas relações de trocas mediando, 

muitas vezes, o acesso da aristocracia aos favores do Princeps. As disputas por poder 

também se faziam presentes e intensas na família imperial de forma que a sua 

clientela participava dessas divisões negociando seus interesses e agindo em prol de 

seus patronos. 
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 A partir das hipóteses acima a dissertação está subdividida em três capítulos. 

O primeiro capítulo será dedicado ao estudo da trajetória política de Sêneca à luz da 

sua inserção política e formação filosófica, mas não somente dele. O recorte desse 

apanhado biográfico é delimitado. Será observada a trajetória de Sêneca sob a visão 

da inserção política de sua família (gens Aneu) na política romana a partir das fontes 

(textuais e arqueológicas) antigas relevantes, como também se levará em 

consideração as ênfases da historiografia sobre a vida do filósofo. Após isso, à guisa 

de estudo introdutório, traremos um conjunto de informações a respeito de Sobre os 

Benefícios que perfazem o repertório mínimo para a leitura do tratado. Na parte final 

do primeiro capítulo se encontra uma discussão a respeito das fontes de Sêneca 

nesse tratado. Mais do que fazer um rol de autores utilizados, a maneira como Sêneca 

lança mão repertório anterior e dos padrões específicos coloca Sobre os Benefícios 

como um documento fulcral para o estudo do estoicismo anterior a Sêneca e do tipo 

de relacionamento de autores romanos com suas audiências a partir do repertório da 

filosofia grega. Ao se mapear os demais tratados de Sêneca, é possível verificar que 

o filósofo antecipou vários subtemas de Sobre os Benefícios em escritos anteriores. 

Sugere-se que a prática dos benefícios perpassou vários de seus escritos como uma 

preocupação constante e que sua reflexão sobre esse tópico é uma das estruturas 

fundamentais de seu pensamento. 

 No capítulo 2 será analisado o sistema de patronato no Primeiro e Segundo 

Triunvirato com a finalidade de se averiguar as mudanças e permanências da 

distribuição de bens e favores no Principado romano durante a dinastia Júlio-

claudiana. O segundo capítulo se ocupará também com o estudo das magistraturas 

romanas ligadas ao Senado e ao exército romano como instituições que atuavam de 

forma efetiva nas relações de trocas. Muito pelo contrário, o quadro obtido durante a 

pesquisa da presente Dissertação parece apontar para um sistema compósito de 

ampla negociação de várias magistraturas e ofícios, tendo como alteração importante 

a participação do Princeps e da família imperial. Toda essa pesquisa tem como intuito 

explicar em que contexto o estoicismo se inseriu na política romana e qual forma de 

linguagem empregou de maneira a se estabelecer como uma filosofia de proposta 

política e ética marcante.  

O terceiro capítulo se deterá no estudo da uirtus (virtude) como um dos 

elementos mais enfatizados no estoicismo chamado médio e, até mesmo, no 
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estoicismo de Sêneca em Sobre os Benefícios. Por isso, far-se-á uma abordagem de 

virtudes estoicas elaboradas por Sêneca para o tratamento das relações de troca, a 

saber, a gratidão (gratia), a amizade (amicitia) e a civilidade (ciuilitas). Em seguida, se 

estudará o tratado Sobre a Clemência como base documental auxiliar a partir do eixo 

da clemência como um dispositivo de negociação e de gerenciamento da relação 

entre o Princeps e a aristocracia romana. A maneira como Sêneca elabora a 

clemência enquanto uma virtude importante para a boa condução do governo tem 

muitas semelhantes com o tratamento dado ao benefício. Visto que Sobre a 

Clemência e Sobre os Benefícios foram escritos durante o governo de Nero, no início 

e no final respectivamente, as preocupações e temas abordados nessas obras 

apresentam a reflexão do filósofo sobre o Principado como um sistema político para o 

qual a clemência e o benefício teriam condições de conferir coesão e coerência. 

 A última metade do Capítulo 3 será dedicada a outras temas importantes para 

compreensão do patronato no Principado. A aula imperial em termos de sua 

constituição e participação política no sistema de patronato será analisada. Tal estudo 

terá como base uma discussão historiográfica sobre a definição de aula imperial, como 

também as narrativas de autores antigos como Tácito, Suetônio e Dion Cássio. A 

análise da aula imperial no período neroniano tentará demonstrar que o sistema de 

patronato é uma das chaves para a compreensão do contexto político desse período 

visto que é uma das ênfases marcantes das narrativas de Tácito, Suetônio e Dion 

Cássio. Em seguida, a pesquisa se voltará para a relação entre algumas das virtudes 

cardinais romanas como a auctoritas, dignitas e potestas com a distribuição de 

favores. A aristocracia romana tinha em conta essas virtudes quando distribuía 

favores visto que elas eram um dos pontos de distinção e prestígio político. Por fim, o 

fechamento da presente Dissertação se dará com um estudo sobre as relações de 

trocas entre o Princeps e as ordens senatorial e equestre na obra Sobre os Benefícios. 

Sêneca dedica um espaço considerável para refletir como a atuação do Princeps, 

senadores e equestres se davam nas relações entre patronos e clientes. Sugere-se 

que o filósofo usa o benefício como ponto de reflexão do Principado em que a coesão 

e coerência necessárias para a saúde do corpo político dependeriam em grande 

medida da distribuição de favores e bens entre a aristocracia.  
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CAPÍTULO 1 - DO BENEFÍCIO À TRAJETÓRIA POLÍTICA DE SÊNECA 

 

 Nessa primeira parte do presente trabalho, far-se-á uma divisão tríplice, a 

saber: no primeiro momento será feita uma tipologia do benefício com o objetivo de 

perceber que tipo ou tipos de benefícios Sêneca alude ao tratado Sobre os Benefícios, 

bem como os grupos participantes dessa relação de trocas e quais os campos 

semânticos usados nessa tipologia. A seguir, será feito um mapeamento das 

ocorrências da tipologia do benefício nos demais tratados de Sêneca com a intenção 

de perceber se essa temática estava presente nos escritos anteriores ao Sobre os 

Benefícios, e se os aspectos dessas reflexões anteriores encontram paralelos com 

esse tratado. Por fim, na terceira e última parte do Capítulo 1, far-se-á um apanhado 

da uita de Sêneca sob o feixe do benefício, utilizando-se as versões diferentes 

apresentadas por vários autores antigos, escritos do próprio Sêneca e a historiografia 

especializada. O objetivo é saber se, em Sêneca, os benefícios seriam meramente 

uma reflexão filosófica ou se sua trajetória política também foi pautada pela recepção 

e concessão de benefícios e qual a extensão dessas trocas na vinculação de Sêneca 

com as aristocracias romanas. 

1.1)- O benefício em Sobre os Benefícios 

 

a)- O que é um benefício? 

 A tipologia de um benefício (beneficium) ou benefícios (beneficia), na ótica de 

Sêneca, abrange bens, valores financeiros e atos concedidos ou trocados entre 

pessoas. Dentro dessa tipologia, o próprio filósofo categoriza os benefícios em três 

tipos: benefícios necessários, benefícios úteis e os benefícios agradáveis (SALLER, 

2002: 119). Tal categorização aparece logo no início do tratado: 

Resta decidirmos agora quais tipos de benefícios devemos e qual 
a melhor maneira de concedê-los. Devemos, em primeiro lugar, 
fazer o necessário, em segundo o útil e em terceiro o agradável, e 
em todos os casos, deverão ser duradouros. Comecemos pelas 
coisas necessárias: pois elas sustentam a vida, afetando o espírito 
de maneira muito diferente daquelas que apenas o adornam e o 
instruem (SÊNECA. Sobre os Benefícios, I.11.1).1 

 
1 Utiliza-se aqui a tradução de Borges; Silveira (2019: 139). Segue trecho original: Sequitur, ut dicamus, 
quae beneficia danda sint et quemadmodum. Primum demus necessaria, deinde utilia, deinde iucunda, 
utique mansura. Incipiendum est autem a necessariis; aliter enim ad animum peruenit, quod uitam 
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 Ainda sobre os benefícios necessários, estes se subdividem em “àqueles entre 

os quais não podemos viver sem; àqueles sem os quais não devemos viver sem; e o 

último, àqueles sem os quais não queremos viver sem” (Sobre os Benefícios, I.11.2). 

Às duas primeiras categorias (benefícios necessários e úteis) pertencem aos atos 

como ser resgatado do perigo de morte ou de outros perigos menores, não sofrer a 

ira de um tirano e escapar do exílio (Sobre os benefícios, I.11.3). Além disso, favores 

como liberdade, castidade e sanidade são considerados benefícios úteis (Sobre os 

Benefícios, I.11.4). Pode-se acrescentar nessa lista a adoção2 como benefício 

necessário (Sobre os Benefícios, I.15.5; IV.32.5).3 O escopo da tipologia dos 

benefícios se estende também aos ditos bens materiais. Prata, estátuas, roupas, 

dinheiro, casa, escravos (Sobre os Benefícios, I.12.2; II.21.2, III.7.1; III.8.3, VII.4.2).4 

Logo, bens, dinheiro e favores de variados tipos, quando trocados em uma relação 

recíproca entre patrono e cliente são os benefícios dos quais Sêneca muito fala no 

tratado.5 Se se considerar o estudo abrangente de Richard P. Saller sobre o assunto 

na obra Personal Patronage Under the Early Empire, favores e valores monetários 

eram os benefícios mais utilizados nessa relação entre patronos e clientes. 

 Ainda assim, ao se traçar o tratamento dado por Sêneca à troca de benefícios, 

existem contornos postos pelo filósofo como um modelo proposto de relação de troca 

entre patrono e cliente. Primeiro, para Sêneca, um benefício dado só cumpre sua real 

finalidade quando cliente e patrono o fazem de própria vontade (SÊNECA. Sobre os 

Benefícios, I.5-8; II.1.3; III.17.3). Do contrário, podem provocar ingratidão (SÊNECA. 

 
continet, aliter, quod exornat aut instruit. Potest in eo aliquis fastidiosus esse aestimator, quo facile 
cariturus est, de quo dicere licet: “Recipe, non desidero; meo contentus sum.” Interim non reddere 
tantum libet, quod acceperis, sed abicere. 
2 Hugh Lindsay (2009: 22-23) explica que a adoção no mundo romana era um ato legal com propósitos 
múltiplos, desde perpetuar a família, legar bens, mas, sobretudo, apontar o herdeiro político. Lindsay 
(2009: 183) avaliando a adoção de Otaviano, sobrinho neto de Júlio César, chega à conclusão de que, 
independente das controvérsias sobre esse processo de adoção, o ponto fundamental é que a 
transmissão do poder político estava, agora, vinculada aos laços familiares, coisa incomum para o 
período republicano. Perceba que é uma avaliação muito próxima à de Sêneca (Sobre os Benefícios, 
IV.32.5): “Foi um benefício maior dado para o seu filho por Otávio, ou foi maior o benefício dado ao seu 
pai pelo Divino Augustus, apesar da sombra lançada pelo seu pai adotivo tê-lo obscurecido?” 
3 Sêneca traz, pelo menos, dois exemplos de adoção no tratado. Caio Salústio Crispo Passieno adotado 
por Caio Salústio Crispo que era confidente de Augusto. O segundo e mais famoso exemplo é do 
próprio Otaviano, adotado por Júlio César (GRIFFIN; INWWOD, 2011: 32)  
4 No mapeamento da tipologia dos benefícios destaca-se a presença frequente do dinheiro como um 
tipo de benefício. É possível que essas alusões ao dinheiro sejam explicadas pela constante 
necessidade de aporte financeiro entre a aristocracia romana já que, segundo Richard P. Saller (2002: 
120), os constantes empréstimos criavam a obrigação monetária além da social e política. 
5 Richard P. Saller (2002: 119-124) corrobora essa visão ao pontuar que a troca de presentes e favores 
se manteve intensa no Principado e que, em termos gerais, favores e dinheiro eram os elementos de 
troca mais comuns. 
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Sobre os Benefícios, II.5.2), arrependimento (SÊNECA. Sobre os Benefícios, II.4.1), 

vergonha (SÊNECA. Sobre os Benefícios, II.8.2), angústia (SÊNECA. Sobre os 

Benefícios, II.5.2) e ódio (SÊNECA. Sobre os Benefícios, II.11.6) da parte dos clientes 

para com os patronos. O sistema de patronato articulava as esferas políticas, 

econômicas e sociais da aristocracia romana (SALLER, 2002: 120). Os benefícios 

financeiros, por exemplo, produziam um vínculo social (SÊNECA. Sobre os 

Benefícios, II.21.5).6 Dessa forma, o aumento de clientes descontentes e enraivecidos 

poderia significar a ida de clientes dissidentes para outro patrono, bem como a perda 

de prestígio político uma vez que a generosidade mediava a ascensão dentro do 

cursus honorum7 (SALLER, 2002: 122). Além disso, clientes dissidentes poderiam se 

tornar adversários políticos em potencial ao usar o cursus honorum como meio de 

oposição por causa do ambiente de conflitos no Principado (STRUNK, 2015: 48). 

 Outro contorno que Sêneca dá ao benefício está relacionado com a escolha 

das partes na prática da troca de favores e bens. O patrono deveria avaliar as 

condições (facultates) de um possível cliente (SÊNECA. Sobre os Benefícios, II.15.3). 

Um benefício grande dado a um recipiente pequeno ou um patrono de condição 

elevada com um presente ínfimo não estabelecem um sistema de troca esperado 

(SÊNECA. Sobre os Benefícios, II.16.1). O que acontecia nesses casos? Um cliente 

ou recipiente (accepturus) desdenharia o benefício recebido caso fosse incompatível 

com a sua condição política e social (SÊNECA. Sobre os Benefícios, II.15.3). De forma 

similar, um patrono desperdiçaria seus recursos ao conceder um favor ou bem muito 

maior do que o cliente merecia (SÊNECA. Sobre os Benefícios, II.15.3). A percepção 

do filósofo, nesse ponto, parece estar próxima à prática corrente, pois “[...] presentes 

substanciais devem ser entendidos num contexto social em que a honra da família, 

amigos e dependentes de alguém refletem sobre a sua condição” (SALLER, 2002: 

123). Dependendo do prospecto do cliente ou patrono, o presente seria avaliado como 

condizente ou insuficiente. 

 
6 Richard P. Saller (2002: 120) cita esse excerto de Sobre os Benefícios, pois é um exemplo de 
benefícios financeiros com vista ao auxílio de uma carreira política. O caso específico foi de Lúcio Júlio 
Graecino (?-40 d.C.) que precisou da ajuda de amigos para financiar jogos públicos. 
7 Usa-se a expressão cursus honorum neste trabalho como indicação dos vários cargos e ofícios 
almejados na atuação política do cidadão romano (STRUNK, 2015: 48). 
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A desproporcionalidade recíproca na troca poderia ser a causa de injúrias8 

(SÊNECA. Sobre os Benefícios, IV.19.1). As dezenas de ocorrências da palavra injúria 

(iniuria)9 no tratado em seus respectivos contextos indicam duas situações comuns 

entre a aristocracia romana na época de Sêneca. Alguns clientes e patronos 

acusavam-se de injúria após trocarem os benefícios (SÊNECA. Sobre os Benefícios, 

III.12.4). Por causa disso, vários patronos passaram a usar o receio de uma injúria 

como justificativa para se esquivarem da prática de trocas de presentes (III.13.1). Visto 

que a injúria estava relacionada à reputação do acusado (SÊNECA. Sobre os 

Benefícios, III.13.1), esse processo, provavelmente, era usado como instrumento de 

vingança. Por vezes, a ambivalência demarcava a atuação de patronos e clientes que 

poderiam ajudar uns aos outros como causar pesados danos condicionados à 

consecução de interesses políticos e sociais sistematizados ou não. Por isso, faz 

sentido Sêneca recomendar prudência tanto para patronos quanto para clientes, pois 

uma escolha errada poderia redundar em prejuízos financeiros, políticos e sociais. 

 Portanto, Sêneca oferece uma tipologia de benefício em que favores e bens de 

variados tipos eram os instrumentos das relações de troca comuns entre a aristocracia 

romana. Como um benefício assumia formas distintas, era possível diferentes grupos 

dentre a aristocracia romana participarem do sistema de trocas, valendo-se dele para 

alcançarem seus respectivos interesses.10 Dito de outro modo, o benefício constituía, 

também, um elemento de negociação, pois mediava conflitos, provocava e cessava a 

discórdia, causava vinganças e patrocinava carreiras entre grupos concorrentes. 

b)- Patronato e clientela em Sobre os Benefícios 

 Aliada à tipologia do benefício, uma segunda análise necessária é a avaliação 

de quais grupos participam da troca de bens, valores monetários e favores na obra 

Sobre os Benefícios. O propósito aqui é delimitar a análise nos grupos aristocráticos 

 
8 De acordo com a lei civil romana, a injúria pertencia à categoria de comportamentos repreensíveis 
(DOMINGO, 2017: 1). Por definição, segundo Rafael Domingo Osle (2017: 12) a injúria era um 
infringimento intencional do corpo, honra ou reputação de um cidadão. Por isso, as punições impostas 
variavam entre multas, compensação da perda ou dano ou ambos. Por fim, Domingo (2017: 3) afirma 
que a injúria era contada entre os vinte delitos contemplados pela lei civil romana no período do 
Principado. Para uma visão mais completa da injúria sob a perspectiva da legislação romana, consulte 
a obra de Rafael Domingo (2017). 
9 São abundantes as referências de Sêneca à injúria em Sobre os Benefícios (II.19.1, II.20.3, III.12.4, 
III.22.3, IV.15.1, IV.37.2, IV.38.1, IV.40.2, V.7.6, V.8.4, V.19.6, V.20.3, V.20.6, V.23.1, VI.4.1, VI.5.1, 
VI.5.4, VI.6.2, VI.8.3, VI.9.1, VI.9.2, VI.10.1, VI.25.3, VI.26.1, VI.27.7, VI.28.1).   
10 Richard P. Saller (2002: 123) lista uma variedade de itens usados como benefícios: um estado, 
carruagem, telhas, capa fina, prato de prata e até mesmo poesia (PLÍNIO. Epístola, III.21.2).  
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mencionados no tratado. Em adição, interessa aqui tentar compreender quais 

instituições se encontram representadas nesses grupos. 

 Em termos quantitativos, existem referências diretas e indiretas a equestres  

(Lucílio Liberal - III.5.1, VI.41.1, Públio Ovídio Naso - IV.14.1), senadores11 (Mamerco 

Emílio Escauro - IV.31.3, Paulo Fábio Pérsico - II.21.5,  Júlio César Germânico - 

IV.31.2, Marcos Lívio Druso - VI.34.2 e outros), cônsules12 (Caio Anio Polio - IV.31.4, 

Marco Atílio Regulo - V.3.2, Marcos Canino Rebilo  - II.21.6 e outros), Princepes 

(Augusto  - I.15.5; II.25.1; 3.27.1, Tibério - II.7-8, Cláudio  - VI.19.2 e Calígula II.12.2), 

e  pessoas ligadas ao exército (Lúcio Júnior Graecino - II.21.5, Márcio Gneu Coriolano 

- V.16.1, Quinto Mário Nepo - II.7.2, Caio Otávio - III.32.5, Lúcio Sérgio Catilina - 

V.16.1, Marcos Vispânia Agripa - III.32.4). Desses grupos, os mais mencionados são 

os cônsules (aproximadamente 15) e senadores (aproximadamente 15), seguidos 

pelos generais e pretores (aproximadamente 10) e, por fim, Princepes (os quatro 

anteriores a Nero) e equestres (2). Portanto, a julgar pelas ocorrências, cônsules e 

senadores encabeçam a lista de referências dos grupos aristocráticos.13 

 No que tange às relações de troca de benefícios, o quadro se apresenta mais 

complexo. Senadores aparecem como patronos (SÊNECA. Sobre os Benefícios, 

II.21.6) e clientes (SÊNECA. Sobre os Benefícios, II.12.1, III.27.1, II.25.1), assim como 

os cônsules (SÊNECA. Sobre os Benefícios, II.21.6, II.27.1, II.27.2) e generais (II.21.5, 

II.7.2). A partir disso, parece possível inferir que a tônica de Sêneca, na troca de 

benefícios, está sim na aristocracia. Vale salientar que muitos dos nomes 

mencionados no tratado participaram do Senado e do exército. Logo, sem excluir as 

outras possibilidades, há uma densidade maior da troca e benefícios entre Princepes, 

senadores e o exército.  

Contudo, no tratado Sobre os Benefícios, os Princepes só aparecem como 

patronos e nunca como clientes. Isso se aplica a Augusto (SÊNECA. Sobre os 

Benefícios, I.15.5, II.25.1, II.27.2), Tibério (SÊNECA. Sobre os Benefícios, V.25.2), 

 
11 A lista de senadores mencionados é extensa. Seguem alguns: Marcos Fúrio Camilo - IV.27.2, Caio 
Fúrnio - II.25.1, Caio Mecena - IV.36.2, Quinto Mário Nepo - II.7.2, Públio Rutilo Rufo - V.17.2; VI.37.2 
12 São várias as referências a outros cônsules: Gneu Cornelio Cinna - IV.30.2, Gneu Cornélio Lentulo - 
II.27.1-2, Públio Cornélio Cipião Africano - III.33.1, Lúcio Cornélio Sula - V.16.3, Quinto Fábio Máximo  
- IV.30.2, Quinto Fábio Máximo Verrocuso - IV.30.2 
13 Um mapeamento mais abrangente das referências diretas ou indiretas às ordens equestres e 
senatoriais em Sobre os Benefícios está disponível no Anexo 4. Em termo visuais, também foram 
disponibilizados no Anexo 5 vários gráficos fruto da tabulação das ocorrências do Anexo 4. 
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Calígula (SÊNECA. Sobre os Benefícios, IV.31.2) e Cláudio (SÊNECA. Sobre os 

Benefícios, I.15.6). Interessante também que nessa distribuição de favores e valores 

financeiros, os Princepes são retratados como patronos dos demais grupos 

aristocráticos. Dessa forma, por mais que a relação de trocas se dê entre a 

aristocracia, uma espécie de poder decisório quanto à distribuição de benefícios 

repousa nas mãos do Princeps. Por isso, talvez, Sêneca seja insistente ao tecer 

elogios e críticas às atuações dos Princepes nessa relação de trocas. Em termos 

políticos, se um Princeps não fosse um patrono adequado, teria problemas na 

articulação junto à aristocracia. Parece razoável pensar que Sêneca se vale da prática 

dos benefícios como elemento articulador e mediador dos interesses e atuações 

desses grupos aristocráticos. Sob esse prisma, a troca de benefícios operaria como 

instrumento político tanto no balanceamento das disputas aristocráticos quanto, em 

alguns casos, efetivamente seria o propulsor de dissensões, inimizades e acirramento 

de tensões existentes. 

 

c)- Vocabulário de Sêneca para a troca de benefícios14 

 Nessa análise do vocabulário empregado por Sêneca para a troca de 

benefícios, separam-se as esferas semânticas15 mais pertinentes dentro do amplo 

universo do discurso em Sobre os Benefícios a começar pelos verbos mais comuns 

na relação de trocas, passando pelas palavras que designam as atitudes de patronos 

e clientes, terminando com vocábulos do espectro financeiro que são frequentes na 

obra. 

 Em termos de ações, Sêneca, logo no início do tratado emprega o verbo do 

(Sobre os Benefícios, I.11.1). Esse verbo aparece tanto como um gerúndio (danda)16 

como na forma de indicativo ativo da primeira pessoa do plural (demus)17 muito 

comum em composições verbais que significam “dar, colocar” (DE VANN, 2008: 174-

 
14 Não se vai discutir nesse tópico a escolha da palavra beneficium e seus cognatos, pois esse assunto 
será analisado na discussão sobre o Título do tratado, De benefciis, em latim. 
15 Essa expressão diz respeito à ocorrência de uma notação semântica comum em vários trechos de 
uma obra. Ana Paula Pinto (2020: 47) usa essa expressão com referência à metodologia da tipologia 
da infância nas obras de Homero. Como princípio metodológico, parece ser aplicável também ao 
tratado Sobre os Benefícios. 
16 Esse mesmo verbo ocorre em Sobre os Benefícios I.2.2, I.4.4, II.9.1, III.13.1. Em boa parte desses 
trechos, o contexto é o da concessão de benefícios (beneficia). 
17 Veja outras aparições desse verbo em Sobre os Benefícios, II.1.1, II.14.4, III.10.2, III.15.4, IV.9.2, 
VII.31.5, 
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175). Ao todo, se somados todos os cognatos, são aproximadamente 172 excertos 

contendo o verbo do. A repetição demarcada desse verbo pode indicar a insistência 

de Sêneca de que a concessão de favores e bens pressupõe a antecipação ou 

disposição tácita do doador. Além disso, Sêneca considera que um benefício deve 

ser, para o doador, algo perdido (SÊNECA. Sobre os Benefícios, III.7.1), talvez, por 

isso, tenha optado pelo universo semântico do verbo do para designar a ação de 

patronos e clientes na concessão. Outro verbo dessa mesma esfera semântica é 

accipio (SÊNECA. Sobre os Benefícios, I.15.3). Ele aparece na forma de um perfeito 

infinitivo ativo (accipere ou accepisse) em várias ocasiões (SÊNECA. Sobre os 

Benefícios, I.4.3, I.7.1, I.15.6, II.4.2, II.7.1, II.13.1, II.14.2, II.16,1-2, II.20.1-3, III.22.3, 

III.28.4). O verbo accipio possui dezenas de significados, mas o que parece mais 

adequado ao uso de Sêneca é “receber” com ênfase em algo dado ou oferecido 

(GLARE, 1990: 23). À semelhança do verbo do, accipio e seus cognatos ocorrem 

centenas de vezes no tratado (aproximadamente 108 aparições), em geral na forma 

ativa. Esse uso combinado apresenta a visão de que a troca de favores e bens 

relaciona-se com a disposição de ambas as partes, aquele que dá e aquele que 

recebe. A escolha de accipio aponta na direção da avaliação do que é recebido como 

parte inerente do vínculo entre patrão e cliente (veja SÊNECA. Sobre os Benefícios, 

I.1.16, I.12.1). 

 A segunda esfera semântica compreende as palavras e expressões que 

qualificam a ação de dar e receber benefícios. Em termos gerais, apontam para as 

atitudes de patronos e clientes na relação de troca. É comum em Sobre os Benefícios 

patronos serem representados demonstrando hesitação (dubitatio – II.1.2), expressão 

desdenhosa (supercilio in odium – II.4.1), procrastinação (mora – II.1.3), fala áspera 

(asperitate uerborum – II.4.1). Do outro lado, o cliente pode ser um ingrato (III.1.2), 

inimigo mortal (infestíssimos - III.1.1)18, tolo (stultus – IV.26.2), mau (malus – IV.26.2), 

avarento (auarus – IV.11.1), orgulhoso (glorio – V.6.1).19 Essas adjetivações de 

caráter utilizadas por Sêneca, mais do que uma representação de sua avaliação do 

quadro político pelo prisma estoico, podem indicar que, nas relações de trocas, 

patronos e clientes atuavam segundo seus interesses que variavam. Por causa disso, 

 
18 É assim que Griffin e Inwood (2011: 59) traduzem a palavra infestissimos. Há certo fundamento para 
essa tradução de acordo com P. G. W. Glare (1990: 987). 
19 É essa a adjetivação que Sêneca emprega para reis como Alexandre, Grande (V.6.1), Herodes 
Arquelau (V.6.7), Xerxes (VI.31.1), todos estrangeiros. 
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era possível que pessoas antes vinculadas politicamente pelo benefício acabassem 

inimigas já que os fatos mudariam a decisão de dar ou receber um benefício de 

alguém (IV.38.2).20 

 A terceira esfera semântica pertence ao campo financeiro. Dentro desse 

campo, destaca-se o uso do verbo debeo. Embora esse verbo tenha uma amplitude 

semântica considerável21, o contexto de algumas ocorrências em Sobre os Benefícios 

indica a referência clara ao dinheiro (II.18.3, II.35.4, III.12.1, III.12.3-4). Em resumo, 

ele significa “estar sob a obrigação de pagar (dinheiro)” (GLARE, 1990: 534). Além 

disso, são aproximadamente 34 referências claras ao dinheiro (pecunia - I.V.1, II.V.2, 

III.8.2, IV.26.3, V.19.3-5, VI.5.2-5, VII.15.1). Da mesma forma, ocorrem menções dos 

credores (creditores – II.7.2, II.18.5, VI.4.5-6, VII.14.2) ou empréstimo (creditum – 

II.21.2, II.34.1, III.7.1, VI.4.2-6). Richard P. Saller (2002: 120) aponta que não há 

somente a continuidade das relações de troca entre aristocratas romanos da Res 

publica para o Principado22, mas chama a atenção que a aristocracia das províncias 

e de Roma requerer uma combinação de vários tipos de ajuda política e econômica. 

Classifica quatro tipos de trocas financeiras entre patronos e clientes (empréstimos e 

débitos, presentes, heranças e transferência de propriedade). Aponta duas situações 

correntes explicativas dessas transações financeiras: a)- a liquidez financeira de 

vários aristocratas, como senadores, no manejo da terra como fonte de renda;23 b)- a 

necessidade de galgar maiores posições nas magistraturas. Interessante que Sêneca 

(Sobre os Benefícios, II.34.5) menciona a intrínseca relação de um benefício com 

dinheiro e magistratura. Logo, as trocas financeiras eram uma parte significativa das 

operações de troca de benefícios entre patronos e clientes. 

 Por fim, Sêneca quase não usa palavras como cliente e patrono em Sobre os 

Benefícios. Só há uma ocorrência da palavra cliente (clientium – II.23.3). Da mesma 

 
20 Nesse excerto, o próprio Sêneca prevê a possibilidade de alguém, tendo prometido um benefício, 
mudar de ideia. Claro, na relação de troca, essa atitude tinha condições de criar a inimizade. 
21 P. G. W. Glare (1990: 534) lista mais quatro possibilidades de significado para o verbo debeo: 1)- ter 
negócios com; 2)- estar na obrigação de dar; 3)- ser obrigado a prestar serviços; 4)- ser obrigado a 
fazer algo. Ele inclusive menciona o uso que Sêneca faz desse verbo na Epístola Moral, LXXIII.9 com 
o sentido de ser obrigado a prestar serviços. 
22 Não se deterá aqui à definição desses termos, pois a discussão a respeito das visões historiográficas 
sobre Res Publica e do Principado romano será feita no Capítulo 2. 
23 Moses I. Finley (1974: 53) é útil nesse ponto ao apresentar que, em virtude das dificuldades da lida 
com a terra aliadas a um estilo de vida luxuoso, muitos aristocratas, como os senadores, se colocaram 
numa rede complicada de empréstimos e garantias. Uma das consequências que ele aponta foi a 
prática de extorsão com as províncias. 
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forma, existe apenas uma aparição da palavra patrono (SÊNECA. Sobre os 

Benefícios, V.8.2). Isso indica que para Sêneca essa relação de trocas não era entre 

patrono e cliente? Não parece ser o caso. Pelo contrário, o filósofo já tinha feito 

referência a essas expressões (cliente e patrono) em escritos anteriores. Veja o 

excerto abaixo: 

Quantos patronos haverão cujo sono ou autoindulgência ou 
grosseria nega acesso aos que os chamam! Quantos que, depois 
de torturá-los com a longa espera, fingem estar ocupados enquanto 
passam por eles! Quantos evitarão passar pela sala da recepção 
cheia de clientes e farão seu escape através de uma porta 
escondida da vista, como, por assim dizer, nem mesmo cruéis para 
enganar quanto para recusá-los à admissão. Quantos, meio 
sonolentos e pesados pelos efeitos da embriaguez do ontem, irão 
bocejar com total desdém e se dirigirão àqueles miseráveis clientes, 
que cortaram cedo o seu sono a fim de esperar por outro (SÊNECA. 
Sobre a Brevidade da vida, XIV.4) 24 

 

Em adição, as expressões patrono e cliente podem não ser frequentes em 

Sobre os Benefícios, mas o restante do vocabulário empregado é suficiente para 

termos a segurança de que Sêneca está tratando das relações de troca. Cícero (106-

43 a.C.), por exemplo, usa um vocabulário da esfera semântica da amizade (amicitia). 

Mesmo assim, Richard P. Saller (2002: 120) reconhece que essas referências dizem 

respeito às relações de troca entre patronos e clientes.25 Por último, talvez o uso parco 

das palavras clientes e patronos seja em virtude da tentativa do filósofo em fazer 

críticas implícitas e não diretas (cf. SÊNECA. Sobre os Benefícios, II.8.1).26 

Em resumo, nos verbos, substantivos e expressões encontrados em Sobre os 

Benefícios, tem-se a indicação dos campos semânticos escolhidos para representar 

as relações de troca dentre a aristocracia romana. Esse vocabulário é pertinente ao 

apontar a maneira como o filósofo reflete o contexto político de sua época a partir de 

 
24 Quam multi erunt quorum illos aut somnus aut luxuria aut inhumanitas summoueat! Quam multi que 

illos, cum diu torserint, simulata festinatione transcurrant! Quam multi per refertum clientibus atrium 

prodire uitabunt et per obscuros aedium aditus profugient, quase non inhumanius sit decipere quam 

excludere! Quam multi, hesterna crapula semisomnes et graues, illis miseris suum somnum 

rumpentinus ut alienum expectent uix adleuatis labris insusurratum miliens nomen oscitatione 

superbissima reddent. 

25 Uma avaliação das vinculações de Cícero como patrono e cliente, nos empréstimos concedidos e 
contraídos, encontra-se na obra de Israël Shatzman (1977), Senatorial Wealth and roman politics. 
26 Esse excerto pode ser uma crítica a Tibério. Mesmo que ele não seja mencionado no trecho, a 
maneira como Sêneca fala da atitude do Princeps indica o contexto do governo de Tibério (GRIFFIN; 
INWOOD, 2011: 193). 
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uma linguagem que encontraria consonância dentro da sua audiência pretendida. E 

tal escolha pode ser entendida como política na forma como a recepção do tratado 

redundaria em ganho de prestígio para o filósofo.  

1.2)- O benefício nos demais tratados de Sêneca 

 

 Que Sobre os Benefícios se devota ao tema da concessão e recepção de 

benefícios já foi mencionado em momentos anteriores do presente trabalho. Contudo, 

uma questão de não menos importância é saber se a preocupação de Sêneca com a 

prática do benefício é exclusiva ao Sobre os Benefícios ou se é verificável em outros 

escritos do corpus dele que sobreviveram até os dias de hoje. Assim, um eixo de 

pesquisa profícuo é o trajeto das aparições, tratamento e contexto do benefício no 

intuito de suscitar se esse tema era presente nos escritos de Sêneca, mesmo antes 

de Sobre os Benefícios, com escrita final por volta de 62 d.C., e a forma como esse 

tópico se apresenta em outras obras.  

Para tal, a fim de permanecer numa mesma categoria tipológica, a saber, os 

tratados de Sêneca, fez-se um mapeamento da ocorrência de palavras em latim 

cognatas de beneficium, bem como expressões ou arrazoados vinculados ao 

tratamento mais extensivo do assunto dado em Sobre os Benefícios. Os seguintes 

tratados foram contemplados no mapeamento: Sobre a Ira, Sobre a Clemência, Sobre 

a Constância do Sábio, Sobre a Brevidade da Vida, Sobre a Tranquilidade de Ânimo, 

Sobre o Ócio, Sobre a Vida Feliz e Sobre a Providência. O mapeamento foi 

empreendido valendo-se do texto em latim e tradução nas seguintes obras, conforme 

a edição dos tratados: Sobre a Providência, Sobre a Constância do Sábio, Sobre a 

Ira, Sobre a Clemência; Sobre a Tranquilidade de Ânimo, Sobre o Ócio, Sobre a Vida 

Feliz. 

 

a)- Levantamento das ocorrências 

 Dentre os tratados de Sêneca, Sobre a Ira contém o maior de número de 

aparições da tipologia do benefício, somando um total de 15 ocorrências (Livro 1 – 4; 
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Livro 2 – 8, Livro 3 – 3).27 Apresenta-se abaixo um gráfico para melhor representação 

visual desse mapeamento em De ira. 

 

Figura 1 - Gráfico das ocorrências do conceito de benefício em Sobre a Ira 

O gráfico acima apresenta as ocorrências do benefício no tratado Sobre a Ira. 

Observa-se que o livro II é o que mais contém referências (ao todo 8), sendo que os 

Livros I e III (respectivamente 4 e 3 ocorrências) apresentam um número semelhante. 

Outra informação importante trazida no gráfico é o número total de 15, ocorrências do 

benefício em Sobre a Ira. Comparando-se a extensão do tratado com o total de 

aparições, percebe-se uma densidade do tratamento do benefício em Sobre a Ira. As 

razões para tal densidade é que, em termos hipotéticos, interessa problematizar. 

Sobre a Ira, segundo Robert A. Kaster (2010: 30) foca-se, nos efeitos da ira sobre a 

capacidade de deliberação racional, discernir o que é justo e verdadeiro e as 

consequências para o vínculo humano (SÊNECA. Sobre a Ira, I.1.2; II.5.3).28 Dessa 

forma, Sêneca parece pensar numa atuação viciosa de esfera pública quando define 

os efeitos da ira, pois nesses excertos é possível observar sua preocupação com 

obliteração da ira em relação à capacidade de atuação pública de uma pessoa. Logo, 

um benefício tem a condição de evitar a vingança de alguém como de provocá-la 

 
27 Para conferência de todas as ocorrências em Sobre a Ira e nos demais tratados, veja o Anexo 2. 
28 Veja o texto latino de Sobre a Ira, I.1.2 – Quidam itaque e sapientibus uiris iram dixerunt breuem 
insaniam; aeque enim impotens sui est, decoris oblita, necessitudinum immenor, in quod coepit pertinax 
et intenta, rationi consiliisque praeclusa, uanis agitata causis, ad dispectum aequi uerique inhabilis, 
ruinis simílima, quae super id quod opressere franguntur – Segundo alguns homens sábios, a ira é uma 
insanidade momentânea, pois, de fato, a impotência sua é, esquecimento de decoro, indiferença para 
com os outros, teimosia num propósito iniciado, fechar-se para uma deliberação racional, agitar-se para 
uma causa vã, inabilidade para discernir o que é verdadeiro, ruína similar [de uma construção] que cai 
em pedaços. O texto original foi extraído de John W. Basore (1928: 107). Confira a tradução de Robert 
A. Kaster (2010: 14). 
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(SÊNECA. Sobre os Benefícios, II.14.5).29 Aqui se vê uma inflexão pertinente sobre 

os benefícios: podem gerar a concórdia como instigar a hostilidade. Quando bem 

aplicados, os benefícios promovem uma relação política equilibrada entre patrono e 

cliente. Contudo, os benefícios também geram a discórdia, hostilidade e inimizade 

política na medida em que são usados como arma para humilhar, provocar e gerar a 

dissensão entre concedente e receptor. 

Outra parte da resposta sobre a densidade das ocorrências do benefício em 

Sobre a Ira diz respeito à sua datação e ao contexto do período final do governo de 

Cláudio. Se León Hermann (1937: 95-96) estiver correto que o tratado Sobre a Ira 

deve ser datado a partir de 49 d.C., ou seja, do retorno de Sêneca do exílio, até 

meados de 52 d.C., as disputas e acirramentos na aula imperial e Senado no período 

final do governo de Cláudio explicam a tônica do tratado sobre o perigo da vingança 

na política (veja SÊNECA. Sobre a Ira, I.11.5). Além disso, se considerada a 

possibilidade de que o tratado se dirija a um grupo mais amplo do que Novato, irmão 

mais novo de Sêneca, tendo circulado na aristocracia romana, a proposta de Sêneca 

quanto à contenção da ira poderia abarcar senadores, equestres, pessoas ligadas à 

aula imperial. Por fim, se um benefício é um vínculo baseado na concórdia, então 

lança-se a hipótese de que Sêneca elabora mais o conceito de benefício em Sobre a 

Ira como elemento de contraponto ao vício da vingança de alguém que se viu 

prejudicado. Logo, o benefício seria uma prática virtuosa de atuação política. Por essa 

razão, esse conceito é recorrente em Sobre a Ira mais do que nos seus demais 

tratados. 

Posto isso, observam-se as aparições do conceito de benefício em Sobre a Ira. 

Dentre essas ocorrências, duas se mostram significativas. Sêneca (Sobre a Ira, 

I.5.3)30 diz o seguinte: “Benefício para a vida humana, pois está fundado na bondade 

e na concórdia, e é um vínculo de uma aliança para auxílio comum, não pelo terror, 

mas pelo amor mútuo”. 

 

 
29 Esse excerto é importante para essa discussão. Nele, o filósofo mostra como a ira está presente na 
esfera política ao levar alguém a assumir riscos tolos. Que riscos são esses? Aumentar o número de 
inimigos políticos. A ira, então, impede a ação de diferenciação entre a amizade e hostilidade. Por isso, 
seus efeitos políticos são perigosos. 
30 Beneficiis enim humana uita constat et concordia, nec terrore sed mutuo amore in foedus auxiliumque 
commune constringitur. 
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Nesse excerto, vê-se a palavra beneficiis,31 escrita, provavelmente, 10 anos 

antes do Sobre os Benefícios (GRIFFIN, 2013: 3). Além disso, nesse excerto I.5.3, vê-

se uma proximidade muito grande com o tratamento que Sêneca (Sobre os Benefícios 

I.4.232 e IV.18.233) dispensa ao assunto. Outro trecho importante sobre esse assunto 

segue abaixo:  

Mas existem certos agentes que são incapazes de nos prejudicar e 
não têm que não seja benéfico e salutar, como, por exemplo, os 
deuses imortais, que nem desejam e nem são capazes de machucar: 
pois eles são por natureza suaves e gentis, como incapazes de injuriar 
a outros como injuriarem a si mesmos (SÊNECA. Sobre a Ira, 

II.26.2).34 

 

Note-se a ocorrência dos vocábulos beneficam (benéfico) e salutarem (salutar). 

Neles, tem-se a noção de que, para Sêneca, os benefícios têm uma função positiva 

dentro do contexto da harmonia do universo. Nesse trecho também é verificável o uso 

dos deuses e da natureza como exempla de concessores de benefícios, tópico esse 

também perceptível em Sobre os Benefícios III.15.4; IV.4.1-2; IV.5.1; IV.8.4; IV.25.1; 

IV.31.1; V.17.7; VII.7.3; VII.31.4-5. 

 Em segundo lugar, no número de ocorrência da tipologia do benefício está 

Sobre a Brevidade da Vida com seis ocorrências35 (III.2; VII.6; XII.1; XIV.2; 

XIV.4;XV.2). Dentre essas ocorrências, três se destacam, a saber, XII.1,36 XIV.237 e 

 
31 Beneficiis, segundo a classificação morfológica de Saraiva (1993: 144) é um substantivo neutro plural 
da segunda declinação dos casos dativo e ablativo. A pertinência dessa morfologia está no fato de 
demonstrar que Sêneca já a usava em trabalhos anteriores ao próprio Sobre os Benefícios. 
32 De beneficiis dicendum est et ordinanda res, quae máxime humanam societatem alliga - Estamos 
falando de benefícios e de definir uma questão que é o principal elo da sociedade humana (BORGES; 
SILVEIRA, 2019: 127). 
33 Hoc uno instructior uita contraque incursiones súbitas munitior est, beneficiorum commercio - O que 
sozinho nos equipa na vida e nos fortifica contra ataques repentinos, a não ser a troca de benefícios? 
34 Quaedam sunt quae nocere non possunt nullam uim nisi beneficam et salutarem habent, ut di 
immortales, que nec uolunt obesse nec possunt; natura enim illis mitis et placida est, tam longe remota 
ab aliena iniuria quam a sua. 
35 Para a conferência de cada ocorrência particular em Sobre a Brevidade da Vida veja o anexo 2. 
36 Quaeris fortasse quos occupatos uocem? Non est quod me solos putes dicere quos a basilica inmissi 
demum canes eiciunt, quos aut in sua uides turba speciosius elidi aut in aliena contemptius, quos officia 
domibus suius euocant ut alienis foribus inlidant [...] - Talvez você queira saber a quem eu chamaria de 
preocupados? Não imagine que eu queira dizer somente aqueles advogados que são expulsos do 
tribunal somente quando os cães de guarda são permitidos entrar à noite; ou aqueles patrões que você 
vê achatados tanto com a impressiva exibição em sua própria multidão de admiradores ou mais 
desdenhosamente na multidão de outro; ou aqueles clientes cujas obrigações as chamam de suas 
próprias casas a fim de se arremessarem contra as portas de outros [...]. Recomenda-se a tradução do 
latim para o inglês feita por Elaine Fantham (2010). 
37 Cum rerum natura in consortium omnis aeui patiatur incedere, quidni ab hoc exiguo et caduco 
temporis transitu in illa toto nos demus animo quae inmensa, quae aeterna sunt, quae cum melioribus 
communia? - Uma vez que a natureza permite-nos posse compartilhada de qualquer idade, porque não 
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XIV.4.38 Nessas, é possível notar a crítica de Sêneca ao desdém de patronos que, na 

visão dele, fugiam às obrigações quanto aos clientes (XIV.4), bem como usa 

personagens da filosofia grega como Zenão de Cítio (c. 300 a.C.), Pitágoras (570-495 

a.C.), Aristóteles e Teófrastos (372-287 a.C.) como exempla no sentido de estarem 

disponíveis noite e dia a quem lhes recorressem. Assim como se vê em Sobre a Ira, 

em Sobre a Brevidade da Vida, Sêneca se vale da natureza como um exemplum de 

concessora de benefícios em XIV.2, tônica essa já enfatizada acima em Sobre os 

Benefícios. 

 Em seguida, encontram-se Sobre a Tranquilidade de Ânimo (III.1; III.3; III.7; 

X.2; X.3 e XV.3) e Sobre o Ócio (I.1; III.3; III.5; V.3; VI.5) com cinco referências cada. 

Em Sobre a Tranquilidade de Ânimo, o excerto III.139 é significativo, pois nele 

 
se voltar dessa pequena e fugaz passagem de tempo e dar-nos completamente ao passado, que é 
imensurável e eterno e compartilhado com nossos melhores? 
38 Quam multi erunt quorum illos aut somnus aut luxuria aut inhumanitas summoueat! Quam multi que 
illos, cum diu torserint, simulata festinatione transcurrant! Quam multi per refertum clientibus atrium 
prodire uitabunt et per obscuros aedium aditus profugient, quase non inhumanius sit decipere quam 
excludere! Quam multi, hesterna crapula semisomnes et graues, illis miseris suum somnum 
rumpentinus ut alienum expectent uix adleuatis labris insusurratum miliens nomen oscitatione 
superbíssima reddent! Hos in ueris officiis morari puta [licet dicamus] que Zenomen, que Pythagoran 
cottidie et Democritum ceterosque ainisties bonarum atrium, qui Aristotelen et Theophrastum uolent 
habere quam familiarissimos. Nemo horum non uacabit, nemo non uenientem ad se beatiorem, 
amantiorem sui dimittet, nemo quemquam uacius a se manibus abire patietur, nocte conueniri, interdiu 
ab omnibus mortalibus possunt - Quantos patronos haverão cujo sono ou autoindulgência ou grosseria 
negam acesso aos que os chamam! Quantos que, depois de torturá-los com a longa espera, fingem 
estar ocupados enquanto passam por eles! Quantos evitarão passar pela sala da recepção cheia de 
clientes e farão seu escape através de uma porta escondida da vista, como, por assim dizer, nem 
mesmo cruéis para enganar quanto para recusá-los à admissão. Quantos, meio sonolentos e pesados 
pelos efeitos da embriaguez do ontem, irão bocejar com total desdém e se dirigirão àqueles miseráveis 
clientes que cortaram cedo o seu sono a fim de esperar por outro [...] 5 Supomos que estes clientes 
gastam tempo em obrigações morais louváveis? Mas nós podemos dizer muito daqueles que esperarão 
ter Zeno, Pitágoras, Demócrito e outros sumossacerdotes do estudo filosófico, Aristóteles e Teófrastos, 
como suas companhias mais próximas todos os dias. Nenhum destes será indisponível para você, 
nenhum destes falhará em mandar embora seus visitantes numa condição mais feliz e mais fácil que a 
sua própria. Nenhum deixará algum ir embora de mãos vazias; eles podem ser abordados por mortais 
noite e dia. 
39 Aduersus hoc taedium quo auxilio putem utendum quaeris. Optumum erat, ut ait Athenodorus, actione 
rerum et rei publicae tractatione et officiis ciuilicus se detinere. Nam ut quidam sole atque exercitatione 
et cura corporis diem educunt athletisque longe utilissimum est lacertos suos roburque, cui se uni 
dicauerunt, maiorem temporis parte nutrire, ita uobis aninum ad rerum ciuilium certamen parantibus in 
opera esse [non] longe pulcherrimum est; nam cum utilem se efficere ciuibus mortalibusque propositum 
habeat, simul et exercentur et proficit que in mediis se officiis prosuit communia priuataque pro facultate 
administrans - Você me pergunta qual ajuda você deveria usar contra este tédio. Seria melhor, como 
Atenodorus diz, manter-se ocupado com negócios e lidar com questões públicas e os serviços de um 
cidadão. Pois tais quais alguns homens gastam o dia no sol aberto fazendo exercícios, e cuidando de 
sua saúde física, e é mais benéfico de longe para atletas nutrirem seus braços e sua força – a única 
tarefa à qual se devotam – por grande parte do seu tempo, assim quando você prepara sua mente para 
o debate de questões civis, é de longe a coisa mais fina com a qual ocupar-se; pois quando um homem 
revolve fazer-se útil para seus compatriotas e humanidade, ele tanto exercita quanto avança, ao se 
estabelecer no meio dos serviços públicos e administrando ambos e as atividades privadas de acordo 
com a sua capacidade.  
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encontra-se a tônica de Sêneca de que a dedicação ao exercício das obrigações em 

termos do debate das questões cívicas é uma forma virtuosa de ação, se se considerar 

a administração do tempo e da energia mental. Em outras palavras, quando alguém 

virtuosamente se posta na esfera pública em termos do exercício da sua ciuilitas, está 

concedendo, dessa forma, um benefício para a communia (comunidade). Sêneca 

(Sobre o Ócio, III.5)40 diz o seguinte: 

Para ser exato, é requerido de alguém estar em benefício dos outros 
– para muitos, se possível, mas se não, então para alguns, senão para 
alguns, então para os mais próximos a nós; senão para os mais 
próximos a nós, então para alguém. Pois quando alguém faz a si 
mesmo útil aos outros, ele se engaja no serviço público. Tal qual uma 
pessoa que é responsável por sua própria deterioração moral 
prejudica não apenas a si mesmo, mas todos aqueles que ele poderia 
ter beneficiado o teriam melhorado, então aquele que beneficia bem 
beneficia a outros pelo simples fato que ele provê o que será útil para 
eles. 

 

Nesse trecho, Sêneca exprime o pensamento de que o agir sábio em relação 

ao ócio requer a reflexão e escolha cuidadosa de quem será beneficiado a fim de se 

evitar que o sábio desprenda recursos em auxiliar de forma vã a alguns deixando de 

beneficiar, melhorando a condição de outros. O pensamento de que a escolha do 

receptor de um benefício é de suma importância também encontra paralelo em Sobre 

os Benefícios (II.18.5; II.21.2; VI.42.2; VI.43.3) (GRIFFIN, 2013: 18). Por fim, nos 

demais tratados e suas respectivas ocorrências por ordem decrescente vêm: Sobre a 

Vida Feliz (sete ocorrências – VIII.2; X.4; XXI.4; XXIII.5; XXIV.1; XXIV.2; XXIV.3), 

Sobre a Clemência (duas ocorrências – I.2.2-3; II.5.3). e Sobre a Constância do Sábio 

(uma ocorrência – XVIII.1-3). Vale salientar que, no mapeamento empreendido, o 

único tratado no qual não se constatou a ocorrência dessa tipologia foi Sobre a 

Providência. Por essa razão, não consta no texto acima algum tratamento dessa obra 

dentro da tipologia do benefício. 

 Concorda-se aqui com Léon Herrmann (1937: 99) que, fazendo um traçado 

cronológico dos tratados de Sêneca, afirma que Sobre os Benefícios foi o último 

tratado do cordovense, após anos de escrita, bem como é relevante a observação de 

 
40 Hoc empe ab homine exigitur, ut prosit hominibus, si fieri potest, multis, si minus, paucis, si minus, 
proximis, se minus, sibi. Nam cum se utilem ceteris efficit, commune agit negotium. Quomodo qui se 
deteriorem facit non sib tantunmodo nocet sed etiam omnibus eis quibus melhor factus prodesse 
potuisset, sic quisquis bene de se meretur hoc ipso aliis prodest quod illis profuturum parat. 
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Mario Lentano (2014: 201) de que Sobre os Benefícios representa uma obra fruto da 

maturidade de Sêneca. Isso, aliado ao levantamento das ocorrências acima, as quais 

levam à reflexão de que é razoável supor que Sêneca, muito antes da escrita de Sobre 

os Benefícios, já se demonstrava preocupado com essa prática dentro do contexto da 

sociedade romana. Além disso, parece provável pensar que Sobre os Benefícios 

expressa uma das últimas pontas, dentro do desenvolvimento literário de Sêneca, do 

desenvolvimento de sua reflexão estoica sobre esse assunto. A discussão das razões 

ou arrazoados específicos de Sêneca sobre esse tópico vinculado ao contexto político 

delimitado do final do governo de Nero ficará para o terceiro capítulo deste trabalho, 

mas para o momento, basta mencionar a percepção de Christopher Star (2017: 21) 

de que a relação de troca de benefícios se tornou ainda mais complicada sob o 

Principado, cuja configuração contendo a figura do Princeps estabeleceu um tipo de 

sistema complexificado em termos dos benefícios. 

 

1.3)- Sobre os Benefícios – Aspectos principais 

 

 a)- Título, Tipologia da obra, destinatário, divisão 

 

 De beneficiis é o título em latim dado ao tratado de sete capítulos sobre a 

concessão de benefícios e literalmente significa “Sobre os Benefícios”. Há quem 

defenda que esse é o título original pensado pelo próprio Sêneca para a obra, embora 

o manuscrito mais antigo do tratado seja do século IX d.C. (LENTANO, 2014: 201). 

Contudo, a palavra beneficiis em si é bastante recorrente no tratado aparecendo cerca 

de 17 vezes (I.3.1; II.11.3; III.38.3; IV.30.3; V.2.1; V.2.2-3; V.4.1-3; V.5.1-3; V.6.1 e 

V.7.1). É curioso que o livro V da obra é o que contém o maior número de recorrências 

(12 das 17). O próprio autógrafo do tratado não sobreviveu até os dias atuais. Por 

isso, discute-se mais o porquê da escolha do título em si que é mais pertinente ao 

presente tópico. 

 Miriam T. Griffin (2013: 107-110) lista algumas razões pelas quais o tratado é 

conhecido como Sobre os Benefícios e não Sobre a Gratidão, por exemplo. Para ela, 

parte deve-se à influência de Cícero que escreveu a obra Sobre os Deveres. Em 

segundo lugar, o título em plural De Beneficiis faria mais sentido para cobrir a natureza 
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de um tratado de ética prática. Esse título seria o melhor equivalente para obra de 

Crisipo de Solos (276-209 a.C.) Peri charitos da qual Sêneca, com certa possibilidade, 

se valeu. Assim, beneficia era o equivalente latino para charites, por exemplo. Por fim, 

ao usar com mais frequência a palavra beneficium e os seus cognatos na obra, 

assumindo que o título fosse, de fato, Sobre os Benefícios, Sêneca estaria enfatizando 

o papel do doador majoritariamente e não do recebedor. Do contrário, o título Sobre a 

Gratidão seria o mais apropriado (GRIFFIN, 2013: 5).  

 Sobre os Benefícios é considerado um tratado filosófico na historiografia 

especializada em Sêneca, como, por exemplo, Mirian T. Griffin (2013: 18), Susanna 

Braund (2009: 22), Jakob S. T. O. Zeyl (1974: III) e Brad Inwood (2005: 68). Como tal, 

é necessário situá-lo dentro da tradição literária romana anterior concernente aos 

tratados filosóficos para depois ver a relação de Sobre os Benefícios com os tratados 

estoicos sobre a questão dos benefícios. 

 J. G. F. Powell (2005: 223) argumenta que o gênero de tratado expositivo e 

filosófico remonta ao princípio da literatura romana em si, sendo que esta usou o 

repertório de um tratamento literário mais elaborado de variados assuntos disponível 

na literatura grega, como Xenofonte (431-354 a.C.) em Econômico (POWELL, 2005:  

226-227). Os tratados constituem “prosa expositiva” por meio da qual um autor, com 

competência suficiente no assunto, à luz de uma vivência teórica ou prática, se posta 

como creditável (POWELL, 2005: 226-227). 

É extremamente difícil postular uma classificação que desenhe uma linha clara 

entre os tipos de tratados filosóficos disponíveis (BRAUND, 2009: 22). Michael Von 

Albrecht (2012: 425) diferencia os tratados mais técnicos, destinados a especialistas, 

os tratados didáticos literários para um público-alvo maior não especializado. Contudo, 

J. G. F Powell (2005: 223) discorda dessa classificação, pois ela exara noções 

modernas de profissionalização que não correspondem ao que os antigos faziam em 

termos de literatura. Powell prefere a distinção entre obras que lidam com habilidades 

e comportamentos (como arquitetura e medicina, por exemplo) e os tratados que 

oferecem informação sintetizada. Em sua visão, os romanos pensavam mais em 
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termos de disciplinae, formas de aprendizado sobre vários braços do conhecimento 

humano (POWELL, 2005: 224, 225).41 

Quanto ao Sobre os Benefícios, embora qualquer classificação seja parcial e 

um pouco arbitrária, parece que é melhor situá-lo entre os tratados que visam propor 

modelos de comportamento. Veja-se, por exemplo, as palavras do próprio Sêneca 

(Sobre os Benefícios, I.1.1):42 “Entre os muitos erros dos que vivem irrefletidamente e 

ao acaso, nenhum é mais prejudicial, caro Liberal, do que ignorar como nós 

concedemos e recebemos benefícios”.43  

 

Note também o encerramento do tratado: 

A ruína de uma casa não impede a alguém construir uma nova, e 
quando o fogo destruiu nossos deuses do lar, nós colocamos novas 
fundações quando o solo está ainda quente; quando a cidade é 
devastada, construímos sobre o mesmo solo44 (SÊNECA. Sobre os 

Benefícios, VII.31.545).  
 

Em ambos os excertos, na abertura e quase no fechamento do tratado, verifica-

se uma preocupação de Sêneca em estabelecer o comportamento necessário para a 

recepção e concessão de benefícios. No primeiro excerto, uma constatação de como 

a prática dos benefícios se tornou viciosa, no sentido de que deixou de ser virtuosa. 

No segundo excerto, usando a metáfora da construção, Sêneca demonstra a 

percepção de que os tecidos sociais pudessem ser reestabelecidos, assim como uma 

casa outrora incendiada poderia ser reconstruída. Assim, parece que Sobre os 

Benefícios se inscreve entre os tratados filosóficos cuja pretensão é definir 

comportamentos; nesse caso, sob a tutela da filosofia estoica, ponto que será tratado 

mais adiante. 

Quanto à história dos tratados na literatura romana, a obra mais antiga que 

sobrevive até hoje é o tratado sobre agricultura de M. Pórcio Catão (234-149 a.C.), 

 
41 Perceba, por exemplo, as palavras de Vitrúvio (80-15 a.C.) em Sobre a Arquitetura 1.1: non modo 
aedificantibus sed etiam omnibus sapientibus - não somente para aqueles engajados na construção, 
mas para leitores inteligentes (POWELL, 2005: 225). 
42 Inter multos ac uarios errores temere inconsulteque uiuentium nihil propemodum indignius, uir optime 
Liberalis, dixerim, quam quod beneficia nec dare scimus nec accipere. 
43 Usa-se aqui a tradução de George Felipe B. B. e Brenner Brunetto O. Silveira (2019: 117). 
44 Texto latino extraído de Basore (1935: 524). Confira a tradução de Griffin e Inwood (2011: 190) para 
o inglês. 
45 Neminem ad excitandas domos ruina deterruit, et, eum penates ignis absumpsit, fundamenta tepente 
adhuc area ponimus et urbes haustas saepius eidem solo credimus. 
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Sobre a Agricultura46 (POWELL, 2005: 227). M. Vitrúvio Polio (80-15 a.C.) escreveu 

Sobre a Arquitetura47 no século I a.C. Contudo, para J. G. F. Powell (2005: 230), a 

tradição de tratados filosóficos na literatura romana teve seu início e maior 

representante no período republicano com M. Túlio Cicero (106-43 a.C.), em especial 

na obra Sobre a República48 e Sêneca, no período do Principado no século I d.C. 

Os tratados filosóficos, de forma geral, são escritos em forma de prosa 

(BRAUND, 2009: 22), contendo uma organização lógica de argumentos e amplo uso 

de retórica (POWELL, 2005: 229).49 Além disso, existe uma mescla de elementos 

literários nos escritos em prosa: uso do destinatário na segunda pessoa do singular, 

imagens variadas, amplo uso dos exempla,50 bem como setentiae51 (BRAUND, 2009: 

22). No que diz respeito ao próprio Sêneca, além desses recursos acima 

mencionados, J. R. G. Wright (1974: 41-42) acrescenta outros elementos comuns na 

sua escrita: exordium (palavras de abertura nos seus tratados designadas a atrair a 

atenção do seu público, como, por exemplo, em Sobre a Tranquilidade de Ânimo 

I.1.152, propositio (uma afirmação fora de um ponto do assunto antes da discussão 

sobre ele, como, por exemplo, em Sobre a Tranquilidade de Ânimo II.453, divisio (uma 

divisão formal da matéria em vários tópicos que serão tratados, como, por exemplo, 

no próprio Sobre os Benefícios V.1.1),54 perotatio (um apelo emocional designado a 

 
46 Recomenda-se a versão do texto latino e a tradução para o inglês dessa obra feitas por W. D. Hooper 
e Harrison Boyd Ash (1934). 
47 Sugere-se a tradução das obras de Vitrúvio para o inglês feita por Frank Granger (1931). 
48 Duas boas traduções dessas obras podem ser consultadas na versão de Clinton W. Keyes (1928) e 
Francisco de Oliveira (2008). 
49 Powell (2005: 229) usando o caso de Lúcio Hélio Estilo (154-74 a.C.) acredita que a inserção da 
lógica nos tratados filosóficos advenha de uma prática romana que remonta a Estilo que escreveu uma 
obra de proposições, sintaxe e lógica como uma tentativa de aplicar a teoria lógica grega ao latim. 
50 Veja a nota de rodapé 47. 
51 Para Susanna Braund (2009: 22), setentiae é uma formulação prosaica forte inserida, de forma 
ocasional, para transmitir um ponto forte que é, em seguida, desenvolvido em uma série de argumentos. 
52 Veja o texto em latim do início desse excerto: Inquirenti mihi in me quaedam uitia apparebant. Seneca, 
retecta, in aperto posita, quae manu prenderem, quaedam non continua sed ex interuallis reduntis [...] 
– Quando estava inquirindo a mim mesmo, encontrei algumas faltas a serem tratadas, outras menos 
óbvias e escondidas, outras que redundam em intervalos. Veja a tradução para o inglês desse excerto 
feita por Elaine Fantham (2010: 182).  
53 Veja o texto latino desse excerto: ergo quaerimus quomodo animus semper aequali secundoque 
cursu eat propitiusque sibi sit et sua laetus aspiciatet hoc gaudium non interrumpat, sed placido statu 
maneat nec adtollens se umquam nec deprimens. id tranquillitas erit – investigamos a forma como a 
mente sempre se move num curso comum e está disposta a si mesma e feliz em ver suas próprias 
qualidades sem interromper sua alegria, mas sempre numa condição calma, sem indolência e sem se 
entristecer; essa será a tranquilidade. O texto latino foi extraído de J. R. G. Wright (1974: 41). 
54 Confira as palavras do próprio Sêneca: In prioribus libris uidebar consumasse propositum, cum 
tractassem, quemadmodum dandum esset beneficium quemadmodum accipiendum; hi enim sun huius 
officii fines – Nos livros precedentes consumei o meu objetivo, qual seja: tratar de como um benefício 
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capturar tanto o coração como a mente dos homens, como, por exemplo, em Sobre a 

Constância do Sábio II.19.4).55 A presença desses recursos aponta para a intrincada 

composição literária dos tratados filosóficos e como Sêneca está se valendo de 

recursos comuns à sua formação e época. 

Sobre os Benefícios foi destinado a Lucílio Liberalis, um equestre nativo da 

colônia romana de Lugdunum (moderna Lyon na França), pois a Epístola Moral XCI 

explicitamente menciona o local de origem de Lucílio (BORGES; SILVEIRA, 2019:  

115). De acordo com Sêneca (Sobre os Benefícios, V.1.3-5), Lucílio era rico (GRIFFIN; 

INWOOD, 2011: 3). Vale salientar que Lucílio também foi o destinatário de várias 

epístolas de Sêneca, sendo mencionado nas Epístolas Morais XLIV.2 e XIX.5 

(GRIFFIN, 1976: 91). Algumas informações são ainda necessárias. Lucílio 

possivelmente era um pouco mais jovem que Sêneca, foi junto com Sêneca, cliente 

de Gneu Cornélio Lentulo Gaétulico (?-39 d.C.), um escritor de história mencionado 

por Suetônio (A Vida dos Doze Césares, A Vida de Gaio, VIII).56 Lucílio se encontrava 

na Sicília no verão de 64 d.C. (GRIFFIN, 1976: 94) e continuou, ao que parece, como 

um amigo de Sêneca até a morte do filósofo. Embora as informações que se têm sobre 

Lucílio advenham dos próprios escritos de Sêneca, não há questionamentos sérios 

quanto à real existência de Lucílio. Contudo, o que fica claro a julgar pelas referências 

que Sêneca faz a ele em Sobre os Benefícios I.1.1,  II.1.1 , II.6.1, II.30.1; III.1.1; III.5.1; 

IV.1.1; IV.3.1; IV.31.1; V.1.3; VI.1.1; VI.6.1; VI.12.1; VI.41.1; VI.42.1; VII.1.1, Lucílio 

não é apenas um destinatário real do tratado, mas um personagem ativo evocado, 

cujo papel de diálogo com Sêneca é de requerer a discussão de problemas 

 
é dado e como é recebido, pois estes definem o limite desta reponsabilidade. Confira também a 
tradução para o inglês de Mirian T. Griffin e Brad Inwood (2011: 113). 
55 Confira o texto original: Sapienti aliud auxilium est huic contrarium; uos enim rem geritis, illi para 
uictoria est. Ne repugnate uestro bono et hanc spem, dum ad uerum peruenistis, alite in animis 
libentesque meliora excipite et opinione ac uoto iuuate. Esse aliquid inuictum, esse aliquem, in quem 
nihil fortuna possit, e re publica est generis humani – o sábio tem algo que o ajuda contrário a esta. 
Pois vocês estão lutando, enquanto a vitória foi ganha. Não lutem contra o seu bem. E quanto vocês 
estão no caminho para a verdade, ponham esta esperança em suas mentes, e, prontamente, busquem 
coisas melhores e ajudem-se com sua atitude e vontade: a existência de algo invicto sobre quem a 
fortuna não tem poder, é no interesse da coisa pública da raça humana. Veja a tradução de James Ker 
(2010: 168). 
56 A gens Cornélia está presente na documentação material e textual romana desde a Res Publica. C.J. 
Smith (2006: 48) menciona o columbário dos Cipiões, um braço da gens corneliana como evidência de 
um traço da prática funerária de algumas gentes aristocráticas romanas. Além disso, a referência do 
historiador Tito Lívio (História romana, XXXV.10.9; XXXVIII.58.3) a personagens como Públio Cornélio 
Cipião Násica (183-132 a.C.) dão a entender que essa gens era importante dentro da aristocracia 
romana. Por isso, quando Sêneca e Lucílio atuam como clientes dessa gens, era uma posição política 
favorável por causa do prestígio da gens Cornélia. 



46 

 

específicos, bem como dele também é requerido que aponte assuntos a serem 

tratados (SÊNECA. Sobre os Benefícios, VI.1.1) (GRIFFIN; INWOOD, 2011: 11). 

Então, pode-se supor que existia um Lucílio real e um Lucílio personagem de Sêneca 

elaborado em Sobre os Benefícios. 

Por fim, quanto à divisão do tratado, Sêneca explicitamente dá indícios da 

divisão da sua obra. Sêneca (Sobre os Benefícios, V.1.1) menciona os prioribus libris 

(livros anteriores), a saber, de I a IV. Nesses livros, segundo ele mesmo pontua, o 

arrazoado se deteve sobre como receber e conceder benefícios. Contudo, do ponto 

de vista do interesse filosófico, o livro IV é mais consistente (GRIFFIN, 2011: 8). Já os 

livros V a VII, segundo Sêneca, tratariam de tópicos não muito ociosos nem mesmo 

desnecessário (SÊNECA. Sobre os Benefícios, V.1.1) (GRIFFIN, 2011: 3). 

Mais do que a divisão formal de Sobre os Benefícios, é importante salientar 

alguns temas aos quais Sêneca dedica maior atenção nesse tratado. Um tópico de 

grande interesse de Sêneca é a distinção entre o ato de dar (beneficium) e um serviço 

(oficii), mas o que prevalece como principal é o valor moral intrínseco ao benefício em 

sua questão mais tácita de ser animo geritur (SÊNECA. Sobre os Benefícios, I.5.2)57 

(LENTANO, 2014: 202). Além disso, um tema de discussão jurídica de grande ênfase 

no livro III é a questão da discussão se a ingratidão era passível de sanção legal, em 

outras palavras, se a poderia forçar a gratidão de alguém (GRIFFIN, 2013: 16-17) 

(LENTANO, 2014: 202). Aliado a esse item anterior, Sêneca (Sobre os Benefícios, I.5-

8) também se detém a discutir a demarcação legal de uma troca, a necessidade de 

avaliar o receptor de um benefício (SÊNECA. Sobre os Benefícios, II.18.5), bem como 

a circunstância da concessão deste (SÊNECA. Sobre os Benefícios, IV.9.2-9) 

(GRIFFIN, 2013: 18). Fora esses temas axiais, existem outros tópicos subordinados: 

que tipo de benefício doar, quais tipos de manifestações são esperadas na troca de 

benefícios, a questão de conceder benefícios a pessoas ingratas, doar benefícios sem 

qualquer possibilidade de tê-los de volta (SÊNECA. Sobre os Benefícios, I.2.3) 

(LENTANO, 2014: 202). Pode-se mencionar, a partir da própria leitura, a diferença 

entre a aparência de algo e a coisa em si (SÊNECA. Sobre os Benefícios, I.5.5), a 

questão da concessão de benefícios em público ou de forma velada (SÊNECA. Sobre 

 
57 Segundo Borges e Silveira (2019: 129) essa expressão usada por Sêneca significa algo que “existe 
só no espírito”. Essa é uma referência ao fato de que um benefício é primeiro de um estado de mente 
sem o qual não se pode concretizar. 
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os Benefícios, II.23.1), o que faz as pessoas ingratas (SÊNECA. Sobre os Benefícios, 

II.26.1), a alegria de quem recebe o benefício tendo como fonte a intenção do doador 

(SÊNECA. Sobre os Benefícios, 3.17.3), a possibilidade de escravos concederem 

benefícios aos seus senhores (SÊNECA. Sobre os Benefícios, III.18.1) e como filhos 

concedem benefícios aos seus pais (SÊNECA. Sobre os Benefícios, III.29.1). 

No intuito de postular uma possível datação ou período provável de escrita para 

Sobre os Benefícios, recorrer-se-á a evidências que esse tratado em si fornece para, 

então, ver se outras obras de Sêneca auxiliam nessa reconstrução de uma data 

provável e, por fim, olhar o que a historiografia, de forma sucinta, discute sobre esse 

tópico. Sêneca (Sobre os Benefícios, II.21.658) menciona C. Caninio Rebilo (?-56 d.C.) 

que foi cônsul suffectus em 37 d.C., cujo suicídio, de acordo com Tácito (Anais 

XIII.30),59 ocorreu em 56 d.C. (GRIFFIN; INWOOD, 2011: 195). O episódio 

mencionado ocorreu por volta de 37 a 38 d.C. no período de governo de Calígula, no 

qual Rebilo, Júlio Graecino e Paulo Fábio Pérsico eram senadores de ranque elevado 

(GRIFFIN; INWOOD, 2011: 195). Logo, a nota de Sêneca só faria sentido se Rebilo 

já estivesse morto, ou seja, após 56 d.C. Assim, Sobre os benefícios foi escrito após 

56 d.C. Outra indicação para o período de escrita de Sobre os Benefícios é a menção 

da obra na Epístola Moral LXXXI.3,60 conforme C. W. Marshall (2014: 41), quando 

Sêneca retoma a questão dos recebedores dos benefícios e a ingratidão, 

provavelmente em 64 d.C. (GRIFFIN, 2011: 3). Portanto, o período de composição de 

Sobre os Benefícios pode ser, com alguma segurança, circunscrito aos anos 56-64 

d.C. 

 
58 Segue o texto original: Cum illi Rebilus consularis, homo eiusdem infamiae, maiorem summam 
misisset instaretque ut accipi iuberet: “Rogo,” inquit, “ignoscas; et a Persico non accepi.” Utrum hoc 
munera accipere est na senatum legere? – Quando Rebilus, êx-consul, homem infamado, uma quantia 
maior enviou e instou para que fosse aceita: “Peço”, disse, “Perdoe-me, pois também não aceitei o de 
Persico”. Ele estava aceitando dinheiro ou selecionando [membros] para o Senado? Texto original 
extraído da obra de John W. Basore (1935: 96). 
59 Texto em latim de parte desse trecho: Caninius Rebilus, ex primoribus peritia legum et pecuniae 
magnitudine, cruciatus aegrae senectae misso per uenas sanguine effugit, – Caninius Rebilus, um dos 
mais peritos em lei e de grandes posses, escapou do tormento de uma velhice doente ao deixar o 
sangue de suas veias escorrer [...]. Confira a tradução para o inglês feita por Anthony A. Barret (2008: 
285). 
60 Veja a tradução para o português feita por Segurado A. Campos (2004: 350): “Sobre este problema, 
todavia, já discreteei mais do que suficiente no meu livro "Sobre os benefícios". Esclareçamos antes 
uma questão que, segundo julgo, não foi completamente discutida nessa obra, e que é a seguinte; 
perante um homem que nos fez um benefício e que posteriormente nos prejudicou podemos considerar-
nos quites, livres da nossa dívida de gratidão?”. Para Segurado A. Campos, essa menção de Sêneca 
de Sobre os Benefícios na Epístola LXXI corresponde ao trecho de I.1.9. 
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Contudo, sendo ainda 56-64 d.C., um período extenso no que tange à uma 

delimitação de tempo de escrita para Sobre os Benefícios, Mario Lentano (2014: 201) 

resume um estado da arte das várias propostas de datação na historiografia mais 

recente. Léon Herrmann (1937: 99) defende uma data entre 57-58 d.C. Contudo, uma 

fraqueza do argumento de Herrmann é basear a datação de Sobre os Benefícios num 

suposto edito de 57 d.C.61 Ainda argumenta que o livro II a VII foram escritos por volta 

de 58 d.C.62 Paul Veyne (1999: 42-43) situa Sobre os Benefícios nos primeiros anos 

de governo de Nero, antes de 60 d.C. Já F.-R. Chaumartin (1985: 194) coloca a escrita 

para o ano de 59 d.C. Miriam Griffin (1976: 399) já posta a escrita de Sobre os 

Benefícios por volta do ano 62 d.C., uma vez que coincide com a sua retirada e 

também porque isso explicaria o montante de escrita prosaica de Sêneca, após sua 

retirada da aula Caesaris. Dentre as propostas acima, ainda que qualquer posição 

nesse assunto não seja definitiva, prefere-se aqui a sugestão de Miriam T. Griffin para 

o ano de 62 d.C. para a redação final de Sobre os Benefícios. O trecho abaixo elabora 

a metáfora da casa e parece indicar uma constatação de Sêneca que a prática dos 

benefícios poderia reestruturar esse tecido social, constatação essa mais plausível 

para o período de sua retirada da aula Caesaris em 62 d.C.:  

A ruína de uma casa não impede alguém de construir uma nova, e 
quando o fogo destruiu nossos deuses do lar, nós colocamos novas 
fundações quando o solo está ainda quente; quando a cidade é 
devastada, construímos sobre o mesmo solo63 (SÊNECA. Sobre os 

Benefícios, VII.31.5)64. 
 

Independente dessa datação mais restrita, por ser uma obra extensa, como 

Léon Herrmann (1937: 99) pontua, ela foi escrita ao longo de anos. Também 

concorda-se aqui com Mario Lentano (2014: 201) de que Sobre os Benefícios 

representa uma obra fruto da maturidade de Sêneca, ou seja, ela exara em si o 

 
61 Para Herrmann (1937: 99) o trecho de Sobre os Benefícios I.12.3 indica que sua redação é anterior 
a 57 d.C. por causa da expressão edito mittat (ser instruído) nesse trecho. Contudo, prefere-se a 
percepção de Griffin e Inwood (2010: 29) e de George Borges e Brenner Silveira (2019: 143) de que a 
expressão edito mittat não é uma referência a um edito em particular, mas sim uma forma do filósofo 
referir-se a uma instrução qualquer convencionada pelo senso comum. 
62 Ele baseia essa conclusão na afirmação de que os capítulos 7 e 8 do livro II estão relacionados a 
relatórios que Nero enviou de volta a Valério Messala, Aurélio Cotta e Hatério Antonino (TÁCITO. Anais, 
XIII.34).  Já o capítulo 16 do livro III, que contém uma digressão contra a impudicitia das mulheres e 
uma reprovação (TÁCITO. Anais, XIII.45-46). 
63 Texto latino extraído de Basore (1935: 524). Confira a tradução de Griffin e Inwood (2011: 190) para 
o inglês. 
64 Neminem ad excitandas domos ruina deterruit, et, eum penates ignis absumpsit, fundamenta tepente 
adhuc area ponimus et urbes haustas saepius eidem solo credimus.  
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desenvolvimento político e filosófico de um cordovense que perpassou entre 

conquistas e vicissitudes, o governo de vários Princepes e expressa uma reflexão bem 

aguçada de décadas de experiências junto às instituições do Principado. 

 

b)- História manuscritológica do Sobre os Benefícios 

 

O manuscrito mais antigo de Sobre os Benefícios que sobreviveu, até hoje, é o 

Nazarianus (Biblioteca Apostólica Vaticana, Pal. lat. 1547). Contém o Sobre os 

Benefícios e o Sobre a Clemência (MALASPINA, 2001a: 13).  Foi copiado na região 

próxima a Milão, no início do séc. IX d.C. e removido para o monastério de Lorsch 

(LENTANO, 2014: 205). L. Reynolds (1991: 98-99) informa que esse monastério, 

devido ao patrocínio de Carlos Magno (742-814 d.C.), constitui em pouco tempo uma 

grande biblioteca. Esse manuscrito mais antigo e melhor preservado é subdividido em 

emendas (N1, Nc), correções (N1c, N2) e uma recensão (N3) (MALASPINA, 2001a: 

13).65  

Outro manuscrito importante de Sobre os Benefícios é o Codex Vaticanus 

Reginensis (Biblioteca Apostólica Vaticana pal. lat. 1529) (LENTANO, 2014: 205). 

Esse também foi composto no séc. IX d.C., contudo, um pouco depois do Nazarianus 

(MALASPINA, 2001a: 13). Entretanto, o Reginensis é considerado um descendente 

do Nazarianus. Dentre os documentos do Reginensis há uma emenda (R1), uma 

correção (R2), uma recensão (R3) e uma emenda incerta (Rc) (MALASPINA, 2001a: 

13). Esses dois grupos de manuscritos oriundos do Nazarianus e, depois, do 

Reginensis são as principais fontes na reconstituição do texto completo de Sobre os 

Benefícios, já que ambos os grupos contêm o tratado completo (LENTANO, 2014: 

205). Ao todo, existem cerca de 300 recensões fora as versões mais curtas e coleções 

de setentiae espalhadas em outros documentos, mas servem mais ao propósito do 

estudo da recepção do tratado no período medieval e moderno do que para o estudo 

de uma crítica textual das variantes e recomposição do texto autógrafo de Sêneca 

 
65 Segue uma lista fornecida por Ermmano Malaspina (2001a: 13): N1 – manus prior emendationem, 
N1c – manus prior se ipsa corrigens, N2 – manus altera corrigens paulo posterior (sec. IX med.), N3 – 
manus recentiores (rarissime laudantur), Nc – emendatio incertae manus. As imagens de alguns dos 
manuscritos de Sêneca estão no Anexo 1. Visto que, até onde a pesquisa permitiu, essas imagens 
parecem constar apenas na obra de Robertis e Resta (2014), optou-se por reproduzi-las em anexo. 
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(LENTANO, 2014: 205). Uma sinopse bem elaborada da comparação de diferentes 

versões do texto latino de Sobre os Benefícios é oferecida por Miriam T. Griffin (2013: 

172-340). 

 

 c)- Sobre os Benefícios e a adaptação vocabular filosófica anterior 

 

Sobre os Benefícios é o único tratado sobrevivente que se dedica 

exclusivamente ao tópico da concessão de benefícios (GRIFFIN, 2013: 2). Ainda 

assim, a dedicação dos seus sete livros a esse tópico não seria algo incomum para o 

tratamento desse assunto (INWOOD, 2005: 68). Logo, é bastante plausível afirmar 

que o tratado se inscreve em uma tradição literária, já anterior a Sêneca, preocupada 

com a prática de receber e conceder benefícios. No intuito de compreender melhor a 

atitude de Sêneca em Sobre os Benefícios para com o repertório literário anterior 

disponível, faz-se necessário detectar as evidências internas do tratado e depois situar 

a atitude de Sêneca dentro do escopo maior da relação dos autores romanos com a 

literatura grega. 

 Sêneca, de forma explícita, menciona pensadores estoicos como Crisipo de 

Solis (279-206 a.C.) em Sobre os Benefícios I.3.2-4 e Hecatão de Rodes (100 a.C.) 

em Sobre os Benefícios I.3.9; II.18.2; II.21.4; III.18.1 e VI.37.1. É possível que a obra 

de Crisipo à qual Sêneca recorreu tenha sido Peri chariton (Stoicorum Veterum 

Fragmenta II.1801), enquanto a de Hecatão talvez tenha sido Peri charitos (GRIFFIN, 

2013: 15) (CHAUMARTIN, 1985: 31-35). Além do uso de obras estoicas anteriores, 

pode-se verificar o uso que Sêneca faz do repertório aristotélico. Dentre as obras de 

Aristóteles (384-322 a.C.),66 segundo Miriam T. Griffin (2013: 17), Ética a Nicômaco67 

e Ética a Eudemo são as obras cujo conteúdo mais aparecem em Sobre os Benefícios 

(I.12.2; I.5-8; IV.9.2-9). Outro importante empréstimo do repertório literário anterior é 

o de Xenofonte (430-355 a.C.). Deste, as principais obras, com possível uso de 

Sêneca, foram Educação de Ciro, Agesilaus, Anábase, Memoráveis (GRIFFIN, 2013: 

16, 17; PLEZIA, 1977: 21-22; MOUSSY, 1966: 412-414). Vários trechos de Sobre os 

 
66 A partir desse ponto, quando neste trabalho se usar o nome Aristóteles é essa figura histórica que 
se fará referência. 
67 Indica-se as traduções de H. Rackham (1926), como também a de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim 
(1991) para essa obra. 
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Benefícios (I.1.4-8; I.10.4; III.5.2; IV.40.1-2; VI.35.3-4; VI.41.2) têm paralelos com as 

obras de Xenofonte. Logo, Sobre os Benefícios é perpassado pelo uso do repertório 

literário anterior a Sêneca tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. Vale 

salientar que, pelo mapeamento dessas referências diretas e indiretas de Sêneca a 

autores anteriores, todos os sete livros desse tratado contêm o uso da literatura 

anterior adaptada para as finalidades do tratamento do assunto.68 

 A atitude de Sêneca para com autores antigos anteriores, quer gregos quer 

romanos, se inscreve dentro de um escopo maior da relação entre a literatura grega 

e a literatura romana. Susanna Braund (2002: 242) é perspicaz nesse sentido ao 

pontuar que, desde os inícios da literatura latina, por volta do século terceiro a.C. até 

o quarto século d.C., havia uma relação entre a literatura grega e latina. Para ela, duas 

atitudes predominantes traçáveis nessa relação coexistiram nesse recorte vasto, a 

saber, imitação (imitatio) e competição (aemulatio).69 Contudo, esse sentido de 

aemulatio como competição não era a única noção do termo entre os autores antigos. 

Tito Lívio (História Romana, I.18.2), por sua vez, usa aemulatio e seus cognatos 

também no sentido de imitar.70 Gary Miles (1988: 190) afirma que essa noção de 

imitação é comum em Tito Lívio,71 em especial, quando se trata do emprego dele dos 

exempla em suas obras. Assim, parece possível pensar que essas duas posturas 

(competição e imitação) perfazem o sentido de aemulatio em relação à atitude de 

autores romanos para com o repertório grego. 

Embora a percepção de Braund tenha sim sua validade, entende-se que a 

vinculação e atitude dos autores romanos para com os predecessores gregos são 

mais complexas do que o binômio imatitio e aemulatio consegue abarcar. 

Primeiramente, conforme Simon Swain (2003: 20-23), dentro do escopo da discussão, 

se os modelos gregos eram adequados para imitação, houve uma tendência 

 
68 Uma análise mais detalhada dos pontos específicos da contribuição de cada autor para o argumento 
de Sêneca em Sobre os Benefícios será realizada no Capítulo 2 do presente trabalho. 
69 Susanna Braund (2002: 242) traz um excerto de Horácio (65-8 a.C.) no mínimo interessante na 
Epístola, II.1.156-160: Graecia capta ferum uictorem cepit et artis intulit agresti Latio – “Grécia, a cativa, 
fez de ser vencedor selvagem cativo, e trouxe as artes para o rústico Latium”. 
70 Veja parte desse excerto: [...] Samium Pythagoram quem Seruio Tulio regnante Romae, centum 
amplius post anos, in ultima Italiae ora circa Metapontum Heracleanque et Crotona inuenum 
aemulantium studia coetus habuisse constat – Pitágoras, [durante o tempo em que] Sérvio Túlio era rei 
em Roma, mais de cem anos após esse tempo, na costa da Itália, circunvizinha de Metapontum, 
Heraclea, Crotona, jovens vindo para imitar os estudos [dele] com constância. B. O. Foster (1919: 63-
65) fez uma boa tradução desse trecho de Tito Lívio. 
71 Para Gary Miles (1988: 190), o uso da palavra exemplari no Prefácio 10 de Tito Lívio carrega essa 
noção de imitação. 
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aticizante72 em parte da produção literária do final do século I a.C. muito centrada em 

Roma, já que a intelectualidade grega estava muito ativa nessa cidade nesse período. 

Ele denomina esse movimento de “purista”, à medida em que houve a difusão de uma 

apreciação pela idealização de uma herança da cultura clássica especialmente entre 

os nobiles romanos (SWAIN, 2003: 33). Um conceito importante para compreender 

essa relação entre a literatura grega e latina é o de filelenismo. Ainda segundo Swain 

(2003: 39), filelenismo era a afirmação de um apreço ou apego a uma Grécia ideal ou 

um ideal de Hellas.73 Essa tendência de apreço e admiração pelo legado dos Hellas 

não era a única entre os autores romanos, pois, como propõe Erich S. Gruen (1992: 

224), havia também uma hostilidade ostensiva para com a cultura grega, sendo que 

um dos principais representantes dessa posta era Marcos Pórcio Catão (234-149 

a.C.). Então, para Gruen, pode-se sim falar também de antifilelenismo em Roma 

(GRUEN, 1992: 225). Ainda assim, o filelenismo, com certa probabilidade, esteve 

presente e infiltrado em círculos literários romanos desde o século II a.C. (GRUEN, 

1992: 224). 

Outro autor importante dentro da discussão da construção de uma imagem da 

identidade romana é Tito Lívio. Uma expressão recorrente na histografia sobre Lívio 

é a noção de mos maiorum74 (costume dos ancestrais). A questão dos maiores 

(ancestrais) e o aspecto moral dos exempla do passado ocupam lugar de destaque 

na obra de Lívio (MARTINO, 2009: 50-51).75 Como Jane Chaplin (2015: 107) bem 

observa, existe uma variação considerável na forma como Lívio elabora os exempla 

em sua narrativa de forma que à proporção que o tempo transcorre em sua narrativa, 

 
72 De acordo com Simon Swain (2003: 20-23) autores pertencentes ao período do final do século I a.C. 
como Dionísio de Halicarnasso (60-7 a.C.), atuaram em favor de um reavivamento do grego ático e de 
uma idealização da Grécia no sentido de reforçar a característica purista do grego ático em comparação 
ao grego koinê (comum) que era de longe mais simples e menos rebuscado. 
73 Hellas é um vocábulo usado na historiografia especializada na identidade grega e sua relação com 
Roma para se referir à forma como muitos gregos se autodenominavam ou como estes aparecem 
referidos pelos autores romanos. Para uma apreciação desse aspecto consulte Erich S. Gruen (1992: 
223-271). 
74 A expressão mos maiorum recebe diferentes traduções. Para Luis Martino (2009: 53), em Tito Lívio, 
essa expressão significa “costume dos ancestrais”. Já Gary Miles (1988: 186) parece preferir a noção 
de “tradição dos ancestrais”. Jane D. Chaplin (2015: 107, 111) apresenta um terceiro viés em que a 
expressão poderia significar “moral dos ancestrais”. 
75 Observe, por exemplo, a tradução de Luís Martino (2009: 50-51) faz de um excerto do Praefactio 9 
da obra de Tito Lívio: quae uita mores fuerint, per quos uiros quibusque artibus domi militaeque et 
partum et auctum imperium sit “qual foi a vida, quais foram os costumes, por meio de que homens e 
com que artes, na guerra e na paz, fui criado e engendrado o império”. Logo, para Martino a noção de 
mores é uma das tônicas da escrita da história sob pena de Tito Lívio. 



53 

 

os exempla que ele emprega e os contornos morais destes variam.76 Por isso, Luís 

Martino (2009: 49) conclui que a ideia de um mos maiorum em Tito Lívio não é 

uniforme nem homogênea, mas cambiante ao longo de suas obras.77 De qualquer 

forma, Martino (2009: 60), Chaplin (2015: 107-111) e Miles (1988: 192) apontam a 

importância de Tito Lívio na elaboração de uma concepção do que seria uma 

identidade romana vinculada ao mos maiorum, segundo a qual, não haveria uma 

noção unívoca entre os autores romanos. Para Miles (1988: 192), o que explica essa 

percepção compósita, é o fato de que o período de Lívio foi marcado por conflitos 

sociais e políticos entre os nobilitas. Estes, de acordo com o seu interesse, ora 

afirmavam um tipo de mos maiorum, ora, em outro momento, quando era conveniente, 

essa percepção mudava para uma mais adequada de acordo com as exigências 

daquele momento (CHAPLIN, 2015: 111; MILES, 1988: 192; MARTINHO, 2009: 49). 

Portanto, a elaboração de noções distintas de mos maiorum parece se explicar à luz 

da relação entre os romanos com as demais culturas e seus repertórios, dentre esses, 

o grego. 

 Pode-se aditar que essa postura romana para com a literatura grega se mostra 

complexa por mais alguns fatores relevantes. A apreciação literária pelo legado dos 

Hellas deve ser compreendida dentro do escopo político imprescindível. Ou seja, tanto 

o acolhimento e admiração quanto a hostilidade e alienação dos romanos para com a 

cultura grega variaram de acordo com o interesse político de Roma que, por vezes, 

acolhia o helenismo e por vezes o depreciava (GRUEN, 1992: 225). Tais atitudes são 

verificáveis, por exemplo, na importação de divindades gregas e a implementação de 

ritos gregos em cidades sob o domínio de Roma, mesmo na Península Itálica 

(GRUEN, 1992: 229). Dois nomes são importantes para o entendimento desse quadro 

complexo. L. Emílio Paulo (229-160 a.C.) admirava o repertório helênico ao mesmo 

tempo transmitiu em carreira política como cônsul a mensagem da apropriação 

 
76 François Heim (1991: 9) defende que, para Tito Lívio, o mos maiorum estaria também relacionado à 
importância dos templos aos deuses. Embora o aspecto religioso seja um dos elementos presentes na 
obra de Lívio, entende-se que esse conceito de mos maiorum abarca uma variabilidade em suas obras. 
77 Martino (2009: 53) oferece alguns excertos como demonstração dessa heterogeneidade do mos 
maiorum em Tito Lívio. Tito Lívio (História Romana, I.53-55) aprecia como falsidade e engano a atitude 
do rei Tarquínio de infiltrar um de seus filhos entre os habitantes de Gabios para simular um abandono 
da guerra. Já sua avaliação do caso de Numa (TITO LÍVIO. História Romana, I.19.4-5) é mais branda. 
Assim, conclui Martino, no próprio Tito Lívio existem variações do mos maiorum de acordo com o 
exemplum que ele está empregando. 
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romana desse repertório (GRUEN, 1992: 246).78 P. Crássio Muciano (180-130 a.C.) 

afirmava que um romano poderia adquirir uma maestria em assuntos da cultura 

helênica que mesmo os gregos aspirariam esse feito (GRUEN, 1992: 250). Logo, a 

adoção, admiração, hostilidade e adaptação de categorias culturais dos Hellas tanto 

em termos literários quanto em outras áreas eram atitudes que perfaziam o cabedal 

da relação dos romanos para com a cultura grega, sem que isso significasse conflito 

ou contradição (GRUEN, 1984: 157). 

 A relevância dessa discussão para o entendimento da produção de Sêneca é 

o desvelamento de que a atitude de Sêneca de uso do repertório grego, em particular 

o estoico, não era algo exclusivo e nem recente dentro dos círculos literários romanos. 

Pressupõe-se aqui que o estudo de uma obra tal como Sobre os Benefícios, única a 

tratar com mais exaustão da temática dos benefícios, depreende perceber as 

categorias apropriadas e ressignificadas por Sêneca no seu arrazoado no seu tratado. 

 Resta agora avaliar, mesmo que de forma sucinta, alguns vocábulos que 

Sêneca adaptou ou traduziu e incorporou ao Sobre os Benefícios. Se se assumir que 

Sobre os Benefícios se valeu de Peri chariton (περί χαρἰτον) de Cleanto de Assos 

(330-230 a.C.) e Crisipo de Solos (276-209 a.C.) como o fazem Susanna Braund 

(2009: 22), Miriam T Griffin (2013: 15) e Chaumartin (1985: 31-53), parece razoável 

afirmar que Sêneca deliberadamente escolheu a palavra beneficium e seus cognatos 

como uma adaptação de χαριτον (presente) da língua grega.79 Também vale 

mencionar que, dentro do campo semântico da raiz χαρ-, tem-se a palavra χαρις que 

pode ser traduzida como gratidão. Essa palavra aparece mencionada por Filodemo 

numa referência a Crisipo (Stoicorum Veterum Fragmenta II.1801), sendo que a 

mesma ideia, já para o latim traduzida como gratia está presente no vocabulário de 

Sêneca (Sobre os Benefícios, I.1.3-4). Sêneca (Sobre os Benefícios, II.18.5; II.21.2) 

emprega o vocábulo amicitia (amizade) para designar a prática de concessão de 

benefícios. Ao que parece, esse emprego remete-se à palavra φιλια (amizade) 

utilizada por Aristóteles no mesmo contexto da doação de presentes (Ética a 

Nicômaco, VIII.13.1163a3-9). Nesse sentido, trata-se de uma adaptação e 

ressignificação do vocabulário e preceitos aristotélicos para o contexto político do 

 
78 Erich S. Gruen (1992: 246) destaca essa atitude de Emílio Paulo, em especial na afirmação de que 
sua promoção de jogos gregos em território grego era melhor do que qualquer grego poderia fazer. 
79 A evidência da existência de uma obra de Crisipo voltada à questão dos benefícios é oriunda de 
Filodemo de Gádara (110-35 a.C.) na obra Stoicorum Veterum Fragmenta, vol. II, página 1081. 
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Principado. Também é verificável a recorrência da gama semântica de amicitia em 

Sobre os Benefícios I.5.4-5 (amicus; amica), II.15.1 (amicitiae). Como esse tópico 

demandaria um aprofundamento extensivo no sentido de mapear o maior número 

possível de adaptações de Sêneca do vocabulário grego anterior, para o momento as 

evidências acima servem como indicativo de que Sêneca usou com certa liberdade e 

originalidade o repertório disponível e o adaptou para o seu arrazoado em Sobre os 

Benefícios. 

 

1.4)- Fontes de Sêneca em Sobre os Benefícios 

 

 A questão das fontes das quais Sêneca se valeu para compor Sobre os 

Benefícios e a maneira como ele as utilizou têm despertado o interesse da 

historiografia desde uma longa data. Antes de adentrar às discussões específicas dos 

autores antigos citados por Sêneca em Sobre os Benefícios, é pertinente situar a 

escrita de Sêneca em relação ao ambiente literário do período de produção desse 

tratado e os interesses no uso e reelaboração de autores anteriores. O ato de escrever 

no mundo antigo, seguindo Alan K. Bowman e Greg Woolf (1997: 2), carregava em si 

uma forma de poder na maneira como um conjunto de textos era capaz de unir 

pessoas com interesses comuns. Assim, o que Woolf e Bowman (1997: 8) chamam 

de “exercício de poder” diz respeito ao uso desses escritos em termos de rivalidades 

de interpretação, disputas sobre aspectos legais dos assuntos tratados80, cooptação 

de pessoas em prol de determinado gênero literário em detrimento de outro. Logo, 

“poder exercido sobre textos permite poder a ser exercido por meio de textos” 

(BOWMAN; WOOLF, 1997: 8). Então, Sêneca, ao reinterpretar autores gregos e 

romanos anteriores, visa legitimar sua posição política. Tal legitimação é mediada pelo 

retorno ao passado para repensar o Principado e propor práticas políticas articuladas 

pela relação entre patrono e clientes. 

 Em que medida o uso do repertório filosófico anterior favoreceria a Sêneca? A 

resposta está na circularidade literária comum aos escritos antigos. Raymond J. Starr 

 
80 Note, como exemplo, a atenção que Sêneca dedica ao debate sobre o forçamento legal da gratidão 
em Sobre os benefícios, IV.21-22 (GRIFFIN; INWOOD, 2011: 6-7). Isso aponta para uma disputa de 
interpretação para a qual Sêneca usa o tratado como instrumento de poder sobre o debate. 
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(1987: 213-223) oferece um esquema útil de análise da circularidade dos textos 

antigos. Segundo ele, uma obra antiga circulava a partir das relações mais próximas 

dos autores (amigos, patronos) para grupos mais distantes (pessoas desconhecidas) 

desde o envio de cópias patrocinadas pelo próprio autor, até mesmo a compra de 

livros por vendedores.81 A ampliação da circulação de uma obra possibilitava, entre 

outras coisas, o aumento de interesse entre a aristocracia romana uma vez que existia 

uma rede de relações sociais e políticas (STARR, 1987: 223). Uma vantagem a mais 

é que a circulação de obras passava pelo sistema de patronato como elemento de 

vantagem financeira (STARR, 1987: 23). Portanto, no caso de Sêneca, usar autores 

gregos e romanos anteriores era uma forma de comunicação com a aristocracia 

romana com vistas à obtenção de prestígio político e, ao mesmo tempo, se situar no 

sistema de patronato, quer como patrono, quer como cliente. Richard P. Saller (2002: 

119-120) apresenta que a prática de trocas de bens e serviços continuou largamente 

no Principado entre a aristocracia romana. Ele também vê que o ambiente político 

marcado pela competição e a liquidez de muitos nobiles, como senadores, que 

passaram por problemas financeiros sérios fizeram com que o sistema de troca de 

favores e bens deva ser visto como “perpassante” (SALLER, 2002: 120). Logo, a 

circularidade de textos, a necessidade de estabelecimento de vínculos políticos e o 

sistema de troca são esferas imbricadas da escrita de um tratado como Sobre os 

Benefícios. 

 Como já existe um debate estabelecido na historiografia sobre as fontes 

utilizadas em Sobre os Benefícios, é imprescindível oferecer aqui um estado da arte 

sucinto dessas discussões. Harold N. Fowler, num artigo intitulado The Sources of 

Seneca De Beneficiis, seminal de 1886, suscita a problemática de que as fontes dos 

escritos de Sêneca foram um assunto colocado à margem nos estudos de suas obras. 

Por isso, sua tese nesse artigo é de que Sobre os Benefícios oferece indicações 

contundentes das fontes de Sêneca.  Ele dá a entender que Sobre os Benefícios tem 

como sua maior fonte Hecatão (FOWLER, 1886: 31-33). E. Zeller na obra Die 

Philosophiae der Griechen III foi o primeiro a afirmar categoricamente que Hecatão é 

a principal fonte de Sobre os Benefícios (1909: 589). Essa premissa foi contrariada 

por uma obra posterior de M. Giusta, I dossografi di Etica, de 1967, que pontua na 

 
81 Sêneca (Consolatória a Políbio, VI.3) argumenta que Políbio deveria ser forte a despeito de sua 
tristeza por causa dos seus escritos que tinham circulação entre seus amigos (STARR, 1987: 216).  
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direção de que a estrutura geral de Sobre os Benefícios segue, pelo contrário, 

categorias aristotélicas (especialmente nos trechos IV.1-5; IV.26-39; IV.40). Segundo 

ele, a questão se é próprio dar ao ingrato e se é necessário retribuir em qualquer caso 

são reflexões encontradas nas obras aristotélicas e que perfazem uma parte 

significativa do arrazoado de Sêneca em Sobre os Benefícios (GIUSTA, 1967: 26-40).  

Uma obra significativa nesse âmbito é a de François-Régis Chaumartin, Le De 

Beneficiis de Sénèque: As signification phiolosophique politique et sociale, pois dedica 

um espaço substancial ao tratamento das fontes de Sêneca em Sobre os Benefícios. 

Chaumartin (1985: 33-35) seguindo a esteira de Zeller, também argumenta em favor 

da prevalência de Hecatão como fonte majoritária de Sêneca em relação às demais. 

Ele também pontua na direção da existência de peri kathekontos de Hecatão e que tal 

obra teria uma extensão tal que se assemelha aos sete livros de Sobre os 

Benefícios.82 Por fim, o trabalho de referência de Mirian T. Griffin, Seneca on Society, 

de 2013, apresenta a mesma posição de M. Giusta, a saber, que o pano de fundo 

filosófico por trás de Sobre os Benefícios é aristotélico no tratamento do assunto da 

concessão e recepção de benefícios (GRIFFIN, 2013: 18). De acordo com ela, a 

importância do motivo para a determinação de algo como um benefício (Sobre os 

Benefícios, III.6-17) e a necessidade de avaliar o doador ou receptor de um benefício 

antes do estabelecimento de um vínculo são temas caros para Sêneca (Sobre os 

Benefícios, IV.9.2-9) encontram-se antecipados nas obras de Aristóteles (GRIFFIN, 

2013: 18). 

Mesmo que as demais fontes a serem tratadas nos próximos subtópicos 

tenham sua relevância para a presente discussão, assume-se, seguindo M Giusta e 

Mirian Griffin, a prevalência do corpus aristotélico como substrato apropriado e 

utilizado por Sêneca em Sobre os Benefícios.83 Por uma questão de espaço, serão 

abordados com mais detenção apenas os autores mais relevantes que foram 

utilizados como fontes na composição de Sobre os Benefícios. Além disso, tentar-se-

á trabalhar tanto com os textos originais dos autores mais relevantes na construção 

de uma compreensão das fontes das quais Sêneca lançou. Vale salientar que, no 

 
82 De acordo com Chaumartin (1985: 35), citando Diógenes Laércio, uma obra de Hecatão conhecida 
como peri agathon comportava, pelo menos, nove livros. Assim, ele acredita que o peri kathekontos 
tinha no mínimo sete livros. 
83 A presença de temas tratados por Aristóteles em Sobre os Benefícios será melhor tratada no 
subtópico dedicado a isso no Capítulo 2. 
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caso dos estoicos anteriores, muitas de suas obras chegaram em fragmentos e outras 

se perderam. Assim também, os tratados estoicos anteriores sobre o tópico dos 

benefícios (GRIFFIN, 2013: 18). Os pontos particulares do uso de Sêneca de cada 

autor específico serão elencados e tratados nos subtópicos a seguir. 

 

  a)- Xenofonte (430-355 a.C.) 

 

Miriam T. Griffin (2013: 16), ao estudar o tratamento do tópico dos benefícios 

em Xenofonte, pontua que esse assunto dentro das obras dele está subordinado à 

política, em específico, sobre o governar de forma apropriada. Segundo ela, esse é o 

tom dos capítulos introdutórios de Educação de Ciro (I.1-6), obra na qual a questão 

dos benefícios está presente. Veja, por exemplo, o início do excerto de Educação de 

Ciro I.1.384: então, através desta [analogia], pondera-se, assim, como homem conduzir 

os animais é mais fácil do que a outros homens governar.85 Nesse trecho, Xenofonte 

introduz que um dos seus objetivos ao fazer a analogia entre o governar homens e 

governar animais (XENOFONTE. Educação de Ciro, I.1.2) é tratar do modo correto de 

se governar obtendo dos homens sua pronta obediência como Ciro fez 

(XENOFONTE. Educação de Ciro, I.1.3). Nesse âmbito político do bom modo de 

governar que Xenofonte trabalha vários aspectos particulares ligados aos benefícios 

(GRIFFIN, 2013: 16). 

Em termos do vocabulário que Xenofonte emprega no tratamento desse tópico, 

para Griffin (2013: 16-17), duas palavras são importantes, a saber, ευγερσία (favor) e 

χάρις (dar um favor), sentido mais concreto, confirmado por Robert Beekes e Lucien 

Van Beek (2010: 1607) como corrente em Xenofonte, ou no sentido de gratidão 

(MOUSSY, 1966: 412-414). Esse sentido pode ser observado em Agesilaus IV.286 na 

qual se lê “então, um homem os favores que receber não [os] deixará [não pagos]”.87 

Acima, porém, do aspecto vocabular, está o tratamento dispensado por Xenofonte ao 

 
84 ὅτε μὲν δὴ ταῦτα ἐνεθυμούμεθα, οὕτως ἐγιγνώσκομεν περὶ αὐτῶν, ὡς ἀνθρώπῳ πεφυκότι πάντων τῶν 
ἄλλων ῥᾷον εἴη ζῴων ἢ ἀνθρώπων ἄρχειν. 
85 As traduções do grego nesse presente trabalho serão feitas com base nos dicionários de James 
Morwood e John Taylor (2002), de Anthony Preus (2007) e de Robert Steven Paul Beekes e Lucien 
Van Beek (2010).  
86 ὃς δὲ δὴ καὶ χάριτας ἀποστερειν μὴ ἐθελοι. 
87 Confira o texto original na versão de E. C. Marchant e G. W. Bowersock (1925: 102). 
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assunto dos χάριτας (favores) que encontra vários paralelos em Sobre os Benefícios 

de Sêneca. O papel da motivação como elemento definidor de um real favor pode ser 

verificado no excerto abaixo:  

Se, pois, ele vendeu os [seus] favores e tomou pagamento de seus feitos, 
ninguém destes [estará] obrigado a ele devolver, mas eles, receptores 
dos feitos gratuitos, por causa disso, [ficarão] alegres e, assim, o 

considerará dignos de serem guardiões de um favor (XENOFONTE. 
Agesilaus, IV.4) 88. 
 

 Esse ponto também é afirmado por Sêneca em Sobre os Benefícios I.1.4-8,89 

já que a motivação de dar livremente os benefícios é que torna um doador capaz de 

merecer a verdadeira gratidão (GRIFFIN, 2013: 17). Além disso, para Xenofonte 

(Educação de Ciro, I.2.7)90 a ingratidão é uma ofensa odiosa “então, julgaram e o 

acusaram de uma ofensa da qual os outros homens devem ir perante a lei, a saber, 

ingratidão”. Uma afirmação semelhante a esta é feita por Sêneca (Sobre os 

Benefícios, I.10.4):91 

Sempre haverá homicídios, tiranos, ladrões, adúlteros, violadores, 
sacrílegos, traidores: e pior do que tudo isso é o homem ingrato, a não 
ser que consideremos que todos esses crimes emergem da ingratidão, 
afinal, toda grande iniquidade só chega a tal estatura devido a ela. 

   

Pode ser mencionado que Xenofonte (Educação de Ciro, I.2.7) enfatiza mais a 

atitude de gratidão do que a retribuição em si, pensamento este que ressoa em Sobre 

os Benefícios IV.40.1-292 e VI.41.2. O tema da justiça ligado à punição da ingratidão, 

 
88 εἰ γὰρ ἐπωλει τὰς χάριτας ἤ μισθοῦ εὐεργετει, οὐδεὶς ἂν οὐδὲν ὀφείλειν αὐτῷ ἐνόμισεν. ἀλλ' οἱ προῖκα 
εὖ ευεργέτη καὶ δίοτι εὖ ἔπαθον καὶ δίοτι προεπιστεύθεσαν ἄξιοι εἶναι παρακαταθήκην χάριτος φυλάττειν. 
89 Veja Sobre os Benefícios I.1.4: Multos experimur ingratos, plures facimus, quia alias graues 
exprobratores exactoresque sumus, alias leues et quos paulo post muneris sui paeniteat, alias queruli 
et minima momenta calumniantes. Gratiam omnem corrumpimus non tantum postquam dedimus 
beneficia, sed dum damus - "Certamente há muitas pessoas ingratas, contudo, nós quem produzimos 
homens assim, porque ora cobramos com grande exigência e severidade o que concedemos; outras 
vezes ficamos lamentando, arrependidos, por ter beneficiado alguém; em outro momento nós somos 
rabugentos e aptos a encontrar defeitos em ninharias. Corrompemos, assim, todo senso de gratidão, 
não apenas depois de ter concedido, mas também no momento em que concedemos”. Essa é a 
tradução de George Filipe B. B. Borges e Brenner Brunetto O. Silveira (2019: 117-118). 
90 δικάζουσι δὲ καὶ ἐγκλήματος οὖ ἕνεκα ἄνθρωποι μισοῦσι μὲν ἀλλήλους μάλιστα, δικάζονται δὲ ἠ·κιστα, 
ἀχαριστιας 
91 Erunt homicidae, tyranni, fures, adulteri, raptores, sacrilegi, proditores; infra omnia ista ingratus est, 
nisi quod omnia ista ab ingrato sunt, sine quo uix ullum magnum facinus adcreuit. 
92 Veja o texto original desse excerto: Idem etiam in illa quaestione responsum existima, an omni modo 
referenda sit gratia, et an beneficium utique reddendum sit. Animum praestare gratum debeo, ceterum 
aliquando me referre gratiam non patitur mea infelicitas, aliquando felicitas eius, cui debeo Quid enim 
regi, quid pauper diuiti reddam, utique cum quidam recipere beneficium iniuriam iudicent et beneficia 
subinde aliis beneficiis onerent? Quid amplius in horum persona possum quam uelle? Nec enim ideo 
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presente em Xenofonte (Educação de Ciro, I.2.7) será uma das preocupações do 

tratamento de Sêneca quanto à possibilidade da lei forçar alguém à gratidão (Sobre 

os Benefícios, III.6-17) (GRIFFIN, 2013: 16-17). Por fim, e não menos importante, para 

Xenofonte a concessão e recepção de benefícios são uma prática social fundamental 

para a coesão ao se estabelecer uma relação de φιλία (amizade). Veja, por exemplo: 

Ele se admirou, então, que alguém ganha dinheiro pela sua virtude, e não 
considerou que o maior prêmio tem que ser o amigo bom conquistado, 
mas, mesmo assim, ele que se tornou bom [homem] não demonstrou 
gratidão para com o grande benefício que obteve. (XENOFONTE. 
Memoráveis, I.2.7)93. 
 

Parece razoável pensar que, até aqui, para Xenofonte a prática da concessão 

de favores, dentro do espectro político, como já observado acima, presta-se ao 

estabelecimento de boas amizades (φίλιας) que promovem uma coesão social. Esse 

pensamento encontra certo eco em Sêneca também (veja Sobre os Benefícios II.18.5, 

II.21.2). Embora Xenofonte tenha sido mencionado apenas de relance em Sobre os 

Benefícios III.32.3, a recorrência de suas ideias nesse tratado aponta para a 

importância dele como uma das fontes de Sêneca. Assim, Sêneca se inscreve numa 

tradição filosófica bem anterior ao seu tempo que já estabelecia reflexões filosófica 

sobre a amizade no espectro político. Pode-se aditar que a recorrência de reflexões 

de Xenofonte em Sobre os Benefícios é mais uma demonstração do uso do repertório 

grego, reelaborado para o contexto de Sêneca com vistas à construção de um 

discurso embebido de conotações políticas. Contudo, por mais que a amicitia fosse 

um requisito ou efeito da relação de patrono e cliente, Sobre os Benefícios apresenta 

um escopo maior de consequências dessa relação. Receber benefícios também 

poderia desembocar em criar uma inimizade. Esse foi o caso evocado por Sêneca 

(Sobre os Benefícios, II.12.2) quando Calígula recebeu de um senador a servidão de 

uma cidade persa. Na narrativa de Sêneca, Calígula usou da ocasião para humilhar 

 
beneficium nouum reicere debeo, quia nondum prius reddidi. Accipiam tam libenter, quam dabitur, et 
praebebo me amico meo exercendae bonitatis suae capacem materiam [...] – A mesma resposta à 
questão, se de todo modo um favor e um benefício devem ser retribuídos. Devo mostrar uma atitude 
grata, às vezes minha própria desventura não me [permite] retribuir, às vezes a bonança daquele a 
quem devo. 2 Qual [retorno] quando um rei, ou um homem rico se pobre eu sou, se certamente 
consideram uma ofensa receber um benefício e se benefícios trocam uns com os outros? O que mais 
posso fazer a essa pessoa do que estar disposto? Nem eu devo negar receber um benefício novo, se 
o primeiro não retribuí. Aceitar livremente quanto é oferecido, e providenciarei para o meu amigo uma 
oportunidade de exercer para mim sua bondade. 
93 ἐθαυμαζε δ', εἴ τις ἀρετὴν επαγγελόμενος ἀργύριον πράττοιτο καὶ μὴ νομίζοι τὸ μἐγιστον κέδρος ἕξειν 
φίλον ἀγαθὸν κτησάμενος, ἀλλα φοβοῖτο, μὴ ὁ γενόμενος καλὸς καγαθὸς τῷ τὰ μέγιστα εὐεργετήσαντι 
μὴ τὴν μεγίστην χάριν ἔχοι. 



61 

 

de forma bastante simbólica ao pôr sua bota94 sobre a face do Senador. Logo, para o 

filósofo um benefício recebido poderia ser o ponto de inflexão para angariar inimigos, 

no caso tipificado acima, intrigas entre o Princeps e a ordem senatorial. Enquanto para 

Xenofonte, o espectro da relação de patrono e cliente seja a amizade, Sobre os 

Benefícios apresenta desfechos diferentes no ato de receber e conceder benefícios. 

 

   b)- Platão (428-348 a.c.) 

 Ao contrário de Xenofonte, Sêneca faz mais menções diretas a Platão 

(SÊNECA. Sobre os Benefícios III.32.3; IV.33.1; V.7.5; VI.11.2) (FOWLER, 1886: 29). 

Em Platão, é possível observar a presença de acepções próximas as de Xenofonte e 

que encontram semelhanças com o arrazoado de Sêneca. A princípio, a noção de que 

a concessão de benefícios é uma prática honrosa a ser recompensada com gratidão 

(GRIFFIN, 2013: 16). Veja, por exemplo, o trecho abaixo da obra: 

E pensando, eu era honrável na cidade em engajar-me naquelas 
atividades e viver refreando-me daquilo que é inútil para mim e você, e 
me obriguei a ser, a conferir a cada um o que é de maior benefício? 
(PLATÃO. Apologia, XXXVIc).95 

 

 Além disso, o trecho acima se insere em uma seção maior do argumento de 

Platão em que descreve práticas que servem para o bem da πόλις (cidade) (PLATÃO. 

Apologia, XXXVIb). O Sócrates evocado por Platão no excerto acima se engaja na 

tentativa de persuadir a πόλις (cidade) de que o maior bem é o diálogo todos os dias 

sobre a vida virtuosa, em um exame de si mesmo e dos outros (LEIBOWITZ, 2010: 

164). Dessa forma, a concessão de benefícios (εὐεργεσία) é uma das práticas 

virtuosas do cidadão da πόλις (cidade) em sua atuação política, através da qual ele 

promove o bem de todos. Sêneca em Sobre os Benefícios I.15.196 inscreve, de forma 

 
94 Vale lembrar que o nome Calígula dado a Gaio Júlio César Augusto Germânico devia-se às botas 
militares usadas por ele desde criança (GRIFFIN; INWOOD, 2011: 194). 
95 καὶ συνωμοσιῶν καὶ στάσεων τῶν ἐν τῇ πόλει γιγνομένων, ἡγησάμενος ἐμαυτὸν τῷ ὄντι ἐπιεικέστερον 
εἶναι ἢ ὥστε εἰς ταῦτ᾽ ἰόντα σῴζεσθαι, ἐνταῦθα μὲν οὐκ ᾖα οἷ ἐλθὼν μήτε ὑμῖν μήτε ἐμαυτῷ ἔμελλον 
μηδὲν ὄφελος εἶναι, ἐπὶ δὲ τὸ ἰδίᾳ ἕκαστον ἰὼν εὐεργετεῖν τὴν μεγίστην εὐεργεσίαν; 
96 Segue texto original e tradução de George Filipe Borges e Brenner Silveira (2019: 147-148): Quare 
si quis existimat nos, cum ista praecipimus, benignitatis fines introrsus referre et illi minus laxum limitem 
aperire, ne perperam monitiones nostras exaudiuit. Quam enim uirtutem magis ueneramur? Cui magis 
stimulos addimus? Quibusue tam conuenit haec adhortatio quam nobis societatem generis humani 
sancientibus? - Quem quer que suponha, portanto, que ao dar esse conselho, eu queira restringir a 
benevolência e confiná-la a limites mais restritos, confunde inteiramente o objeto de minha advertência. 
Que virtude admiramos mais que a benevolência? Quais encorajamos mais? Quem deveria aplaudir 
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semelhante, a discussão sobre a concessão dos benefícios, no âmbito da exortação, 

quanto aos vínculos sociais estabelecidos nessa prática (GRIFFIN; INWOOD, 2011: 

6).  

É interessante também notar a semelhança do vocabulário empregado tanto 

por Xenofonte quanto por Platão. Ambos usam substantivos e verbos dentro da 

etimologia da palavra εὐεργεσία,97 o que pode indicar o tratamento desse tópico dos 

benefícios além de ter um conjunto vocabular filosófico próprio, subordina-se, como já 

indicado, à reflexão política em si uma vez que, nesses dois autores, a reflexão sobre 

a atuação pública do cidadão perfaz o contexto mais amplo em que tal vocabulário é 

empregado. Vale salientar uma sutileza morfológica, no mínimo, curiosa. Nas 

ocorrências acima destacadas, εὐεργεσία e seus cognatos são usados 

invariavelmente na voz ativa. Esse detalhe sugere que a ênfase recai sobre o papel 

do doador na troca de benefícios, ponto este já mencionado quanto à escolha de 

Sêneca da palavra latina beneficium em vez de gratia (veja tópico Título da obra).  

Mas, ainda que Sêneca se utilize dessa percepção de Xenofonte, há diferenças 

explicáveis a partir do fato de que ele busca aplicar o repertório grego ao seu contexto 

político. Em primeiro lugar, a presença do Princeps no tratado Sobre os Benefícios é 

uma distinção de Sêneca. Em sua reflexão, é atribuída ao Princeps uma espécie de 

poder decisório. Por isso, ele se preocupa em tratar como um bom Princeps deveria 

agir ao conceder benefícios (SÊNECA. Sobre os Benefícios, I.15.5, VI.12.2). Como 

patrono, o Princeps, poderia, por exemplo, humilhar um cliente (SÊNECA. Sobre os 

Benefícios, II.8.1) ou conceder a cidadania (SÊNECA. Sobre os Benefícios, VI.19.2). 

Enquanto, em Platão, os presentes funcionam para o bem coletivo, em Sêneca, na 

atuação política do Princeps, os quais funcionam como arma política tanto para obter 

amigos quanto para criar inimigos.  

    

c)- Aristóteles (384-322 a.C.) 

 
mais do que nós [os estoicos], que pregam a irmandade da raça humana? Embora seja uma tradução 
pioneira para o português, prefere-se para esse excerto a tradução para o inglês oferecida por Miriam 
Griffin e Brad Inwood (2011, p. 31). 
97 Platão (Apologia, XXXVIc) usa o substantivo εὐεργεσίαν (genitivo, neutro, feminino, plural), e o verbo 
εὐεργετεῖν (infinitivo presente ativo). Já Xenofonte (Memoráveis, I.2.7) usa o particípio εὐεργετήσαντι 
(presente, ativo, plural).  
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 Embora não haja em Sobre os Benefícios qualquer menção explícita de 

Aristóteles, as reflexões aristotélicas sobre o tópico dos benefícios provêm uma 

quantidade significativa do repertório que Sêneca emprega no tratado. Para Miriam 

Griffin (2013: 18), o corpus aristotélico é o mais importante pano de fundo teórico para 

Sêneca em Sobre os Benefícios. De fato, muitas ênfases e temas aos quais Sêneca 

se dedica nesse tratado têm sua correspondência nas obras de Aristóteles. A 

princípio, vê-se a importância da φιλία (amizade) para os vínculos sociais. Veja essa 

percepção em Aristóteles (Ética a Eudemo, VII.10-11) 98: 

Portanto, estas opiniões são, dessa forma, muito distintas. Alguns 
pensam que a semelhança é amiga e o oposto é inimigo [...] e, mais, em 
localidades diferentes os adversários são separados, mas a amizade 
parece unir [os homens]. 
 

 A importância da amizade dentro do escopo das relações humanas é também 

um assunto premente para Sêneca em Sobre os Benefícios. Existem várias 

passagens em que o assunto vem à tona (I.12.299; II.2.1; II.3.2; II.14.5; II.18.3), mas 

destaca-se aqui um excerto como emblemático sobre a capacidade da amizade: 

Nunca concedamos [algo] que nos retornará em vergonha nossa. A suma 
da amizade é tratar o amigo como a si mesmo, considere ambos 
simultaneamente. Darei ao necessitado a não ser que venha a ficar em 
necessidade; socorrerei do perigo, a não ser que eu mesmo pereça [...] 
(SÊNECA. Sobre os Benefícios, II.15.1).100 
 

 Quanto à noção de amizade como elemento que une pessoas, Sêneca reforça 

essa ideia em Sobre os Benefícios II.21.2: [...] in amicitiam, quae símiles iungit [...] – 

“em amizade, que une [pessoas] similares”. Vale salientar aqui que Sêneca não 

apenas replica Aristóteles no que se refere à amizade, mas adapta essa percepção 

 
98 αὖται μὲν οὖν αἱ ὑπολήψεις τοσοῦτον διεστᾶσιν. οἱ μὲν γάρ το ὅμοιον φίλον, τὸ δ' ἐναντίον πολέμον 
[...] ἔτι δὲ καὶ οἱ τόποι κεχωρισμένοι τῶν ἐναντίνων, ἡ δὲ φιλία δοκωι συγάγειν 
99 Veja a tradução de George Filipe e Brenner Silveira (2019: 143) desse excerto: “Teria mais gosto em 
oferecer um presente de mesa em prata do que dinheiro cunhado; é preferível dar estátuas a roupas, 
ou outros objetos que com o uso possam se deteriorar. Poucos continuam gratos depois que o presente 
se foi: muitos mais se lembram das benesses apenas enquanto fazem uso delas. Se possível, gostaria 
que meu presente não fosse consumido; ao contrário disso, que permaneça, que subsista, e que 
conviva por toda a vida com meu amigo”. 
100 Numquam in turpitudinem nostram reditura tribunamus. Cum summa amicitiae sit amicum sibi 
aequare, utrique simul consulendum est. Dabo egenti, sed ut ipse non egeam; sucurram perituro, sed 
ut ipse non peream [...]. 
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ao assunto dos benefícios. Aristóteles (Retórica, XXXIV.1429b.10-25) condensa 

várias noções utilizadas por Sêneca: 

É próprio mencionar a amizade, gratidão e misericórdia entre aqueles que 
se reúnem em assembleia. Pois, estes são dispostos a assistirem os que 
estão em relacionamento de amizade com eles. Assim, pois, todos se 
dão a assistir aqueles de quem pessoalmente ou de cujos amigos 
pensam que receberam algum serviço, e são gratos para com aqueles de 
quem pessoalmente ou de cujos amigos estão para receber algum 

benefício não merecido. 101 

 

Primeiro, a diferenciação de serviço (διακειμένοις – lit. os que servem) e de χαρίς 

(favor, gratidão ou benefício). Tal diferenciação é feita também em Sobre os 

Benefícios II.2.1 (benefício não é um fardo ou algo requerido simplesmente, mas o 

serviço sim); III.18.1 (benefício como algo que o doador poderia ter retido sem se 

envergonhar e serviço como uma obrigação de alguém cujo status legal, como um 

escravo, não pode negar ao seu superior). Em segundo lugar, a importância da 

avaliação de alguém quando do estabelecimento da φιλία (amizade) na concessão ou 

recepção de benefícios (GRIFFIN, 2013: 18). Esse é um dos pontos axiais para 

Sêneca na prática virtuosa dos benefícios (Sobre os Benefícios, II.18.5102; II.21.2). A 

precaução de Sêneca é que a prática virtuosa da concessão de benefícios deveria ter 

em vista não ter amicitia (amizade) com uma pessoa indignum (indigna). Contudo, a 

prática da relação entre patrono e cliente divergia bastante desse postulado acima. 

Não é necessário ir muito longe, pois o próprio Sêneca apresenta essa ambivalência. 

Corria-se o risco de se tornar inimigo do cliente, se ele fosse uma pessoa ingrata 

(SÊNECA. Sobre os Benefícios, V.22.3). Em termos análogos, para Sêneca, esse foi 

 
101 καὶ εἴ τις προϋπάρχει τούτοις πρὸς τοὺς ε0κκλεσιάζοντας φιλία ἥ χάρις ἤ ἔλεος. μάλιστα γὰρ τοῖς 
οὕτω διακειμένοις ἐθέλουσιν ἐπαμύνειν φιλοῦσι μὲν οὔν πάντες ὑφ' οἴονται κατὰ τὸ προσῆκον εὖ 
πεπονθέναι ἢ πάσχειν ἣ πείσεσθαι, ἤ ὑπ' αὐτῶν ἣ τῶν φίλων, ἥ αὐτοί ἢ ὦν κηδόμενοι τυγχάνουσιν χάριν 
δ' ἔχουσι τούτοις ὑφ' ὧν οἴονται παρὰ τὸ προσῆκον ἀγαθόν τι πεπονθέναι ἤ πάσχειν ἢ πείσεσθαι, ἤ ὑπ 
αὐτῶν ἢ τῶν φίλων, ἢ αὐτοὶ ἢ ὧν κηδόμενοι τυγχάνουσιν 
102 Confira o texto original John W. Basore (1935: 88): et quidem diligentus quaerendus beneficii quam 
pecuniae creditor. Huic enim reddendum est, quantum accepi, et, si reddidi, solutus sum ac liber; at illi 
et plus soluendum est, et nihilo minus etiam relata gratia cohraeremus; debeo enim, cum reddidi, rursus 
incipere, manetque amicita; et ut in amicitiam non reciperem indignum, sic ne in beneficiorum quidem 
sacratissimim ius, ex quo amicitia oritur. Para esse excerto, preferiu-se reproduzir aqui a tradução para 
o inglês feita por Miriam Griffin e Brad Inwood (2011: 45-46) por ser proveitosa para a compreensão 
dessa passagem: “So I have to make a choice about from whom to receive a benefi t. In fact, I should 
be even more careful when seeking someone to be indebted to for a benefit than for money. The 
financial creditor only has to be paid back as much as I accepted, and once I pay him off then I am free 
and clear. But I have a larger payment to make to the other creditor, and even after the favor has been 
returned we are still linked to each other. For once I have paid him back I must start again, and a 
friendship persists. I would not accept an unworthy person into friendship, and neither would I admit 
such a person into the most sacred bond of benefaction, which is the source of friendship.” 
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o caso de Enéas (SÊNECA. Sobre os Benefícios, V.36.1), Cipião Emiliano (VI.36.2) e 

Públio Rustílio Rufo103 (SÊNECA. Sobre os Benefícios, VI.36.3). Portanto, ainda que 

a reflexão estoica de Sêneca aponte para um modelo de relação entre patrono e 

cliente pautado na amizade, a troca de benefícios entre a aristocracia poderia tomar 

contornos distantes desse ideal. 

Outro ponto em comum com Aristóteles é a importância do motivo na 

determinação de um verdadeiro benefício. Em outro trecho, Aristóteles (Retórica, 

II.1379ª.5-10) expressa que um benefício pode se constituir o próprio desejo de 

retornar o favor.104 Sêneca, de forma semelhante, argumenta que conferir um 

benefício depreende disposição de vontade ou liberalidade do doador (SÊNECA. 

Sobre os Benefícios, I.1.8).105  

Outros paralelos poderiam ser traçados segundo Griffin (2013: 18), mas as 

partes que se listam acima parecem suficientes para ratificar a percepção da 

importância do corpus aristotélico em vários trechos do tratado Sobre os Benefícios, 

não em questões secundárias, mas em elementos fulcrais aos quais Sêneca dedica 

bastante sua atenção ao longo dos sete livros dessa obra. 

   d)- Cleanto de Assos (330-230 a.C) 

 Cleanto, Sobre os Benefícios, aparece citado nominalmente em três trechos 

(SÊNECA. Sobre os Benefícios, V.14.1; VI.11.1-2 e VI.12.2). Em dois destes 

(SÊNECA. Sobre os Benefícios, V.14.1 e VI.11.1-2), traz para o tratado trechos que 

 
103 Era um adepto do estoicismo que foi condenado por extorsão no ano de 92 a.C. Acabou exilado na 
cidade de Esmirna, na Ásia Menor (GRIFFIN; INWOOD, 2011: 206). 
104 Confira a tradução para o espanhol feita por Quintín Racionero (1990: 317): “y éstos son aquellos a 
quienes uno mismo, o bien alguien por mediación suya, o bien alguno de los de su entorno han 
proporcionado o proporcionan algún beneficio o lo pretenden o han pretendido hacérselo”.  
105 Note a argumentação de Sêneca em Sobre os Benefícios I.1.8, segundo o texto latino e tradução 
de George Filipe e Brenner Silveira (2019: 120): Eodem animo beneficium debetur, quo datur, et ideo 
non est neclegenter dandum; sibi enim quisque debet, quod a nesciente accepit; ne tarde quidem, quia, 
cum omni in officio magni aestimetur dantis uoluntas, qui tarde fecit, diu noluit; utique non contumeliose; 
nam eum ita natura comparatum sit, ut altius iniuriae quam merita descendant et illa cito defluant, has 
tenax memoria custodiat, quid expectat, qui offendit, dum obligat ? Satis aduersus illum gratus est, si 
quis beneficio eius ignoscit - A retribuição de um benefício está subordinada à maneira como foi 
concedido, não devendo, portanto, ser negligentemente dado, pois receber de um homem indiferente 
é contrair uma dívida para si mesmo. Tampouco devemos conceder um benefício após um longo tempo 
de espera, porque em todos os bons ofícios a vontade do doador conta muito, e aquele que dá 
tardiamente provavelmente não está disposto a dar nada. Muito menos devemos, seguramente, 
concedê-los de maneira ofensiva, porque a natureza humana é tal que os insultos se enraízam mais 
que as gentilezas; a lembrança destas últimas passa logo, enquanto a do primeiro é enraizada na 
memória; Então, o que um homem pode esperar daquele que lhe insulta enquanto lhe favorece? Toda 
a gratidão que ele merece é ser perdoado por nos ajudar. 
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ele atribui a Cleanto (FOWLER, 1886: 31). Na primeira referência (Sobre os 

Benefícios, V.14.1),106 Sêneca se vale da percepção atribuída a Cleanto de que um 

ingrato é incapaz de retornar qualquer coisa, mesmo sendo ou não um benefício. Na 

segunda (VI.11.1-2), um exemplo que Sêneca diz pertencer a Cleanto é usado para 

argumentar que é a intenção que faz com que uma ação seja um serviço: “É a vontade 

que, segundo nós, posta um serviço"107 (SÊNECA. Sobre os Benefícios, VI.11.3). A 

última referência nominal de Cleanto é, nas palavras de Sêneca (Sobre os Benefícios, 

VI.12.2), a diferenciação que ele faz entre um benefício e uma negociação (negotiato). 

Essas são, portanto, as referências diretas de Sêneca a Cleanto em Sobre os 

Benefícios.  

Quanto à possível obra de Cleanto que Sêneca tenha usado, existe um debate 

de longa data. Zeller (1909: 300) foi o primeiro a afirmar a existência de um περὶ 

χαρίτος (sobre os benefícios) de Cleanto e Crisipo. H. von Armin (1903: 131), Susanna 

Braund (2009: 22) e Miriam T. Griffin (2013: 15) apontam na direção de que Sêneca 

tenha usado essa obra em Sobre os Benefícios. Embora Chaumartin (1985: 31-33) 

confirme esse postulado, mostra que esse ponto é controverso, existindo eruditos 

menos confiantes nessa hipótese como M. Giusta (1964: 449-450). Esse tópico, 

portanto, deve ser considerado como uma mera discussão hipotética, sendo que a 

inexistência de qualquer fragmento ou menção dessa obra de Cleanto favorece mais 

os contrários à sua existência. O ponto mais fundamental e inescapável é a maneira 

que Sêneca explicita em Sobre os Benefícios seu uso do repertório estoico anterior. 

Além disso, a presença desse número de citações de autores como Cleanto serve 

para reforçar a intenção de Sêneca de que fosse visto como partícipe de uma tradição 

filosófica anterior, para a qual a reflexão sobre os benefícios era perpassante. 

 

e)- Crisipo de Solis (279-206 a.C.) 

 

 
106 Segue o texto em latim conforme Stoicorum Vetera Fragmenta vol. 1, 580 de H. von Armin (1903, 
vol. I: 131): Cleanthes uehementius agit: “licet, inquit, beneficium non sit, quod accepit, ipse tamen 
ingratus est, quia non fuit redditurus etiam si accepisset – Cleanto veemente pontua: ainda que, ele diz, 
não seja um benefício, quando aceita, mesmo assim é ingrato, porque mesmo que aceitado [um 
benefício], não o teria retornado.   
107 Uoluntas est, quae apud nos ponit officium [...]. 



67 

 

 Crisipo de Solis é um dos autores mais citados em Sobre os Benefícios (I.3.8-

9; I.4.1; I.4.4; II.17.3; II.25.3; III.22.1; VII.8.2) a quem Sêneca atribui várias das ideias 

estoicas de que ele se vale no tratado. Para Susanna Braund (2009: 22), as ideias de 

Crisipo estão presentes no tratamento de assuntos, nas obras de Sêneca, que vão 

além da questão dos benefícios, podendo também ser uma das fontes do tratado 

Sobre a Ira. Miriam T Griffin (2013: 107) sugere que o título plural Sobre os Benefícios 

tenha sido para se assemelhar ao tratado de Crisipo (περί χαρίτος), atestado por 

Filodemo (Stoicorum Vetera Fragmenta, II.1081).108 Note que Filodemo, ao fazer 

referência a Crisipo, usa a mesma linguagem empregada por Xenofonte, Platão e 

Aristóteles para os benefícios: χάριτας (gratidão), ευεργεσιῶν (benefícios). Segundo 

Harold Fowler (1886: 26), o trecho de Sobre os Benefícios I.3.9 deve-se, em parte, a 

essa noção de Crisipo mencionada por Filodemo. Traçar os paralelos entre os trechos 

originais de Crisipo e Sobre os Benefícios só é possível na medida que os fragmentos 

de sua obra que chegaram aos dias de hoje permitirem (BRAUND, 2009: 22). No mais, 

nos trechos que Sêneca o menciona, só se tem a fala do filósofo como testemunha 

do pensamento de Crisipo. Por questão de espaço, ater-se-ão a apenas algumas 

ideias atribuídas a Crisipo presentes em Sobre os Benefícios.  

A noção da natureza constante por causa dos deuses está presente em Crisipo 

(Stoicorum Vetera Fragmenta, II.1022):109 “Assim, para Zenão, todo o cosmo e os 

céus constituem a constância de deus, da mesma forma Crisipo no primeiro livro da 

obra peri theon”.110 Sêneca expressa essa noção vinculando-a como um benefício dos 

deuses em Sobre os Benefícios IV.7.1: “mas também que ele ordena, benefício a 

todos, ele equilibra e estabiliza [...]”.111 Outra noção em Crisipo é a vinculação de um 

benefício como prática que estabelece uma relação de amizade e que tem em vista a 

gratidão (Stoicorum Vetera Fragmenta, IV. 723):112 

 

 
108 Veja o trecho em grego de Filodemo: τὰς δ' αυτὰς ποιεἵται συνοχειωδεις χἀν τῷ περί χαρίτων, ἐν ᾤ 
τὸν δία νόμον φηεσὶν εἴναι καὶ τὰς χάριτας τὰς ἡμετέρας καταρχὰς καὶ τὰς ἀνταποδόσεις τῶν ευεργεσιῶν 
– e faz as mesmas combinações que na obra peri chariton, na qual afirma que a lei é que a gratidão é 
a concessão e restituição dos benefícios. Outra tradução disponível desse trecho para o italiano pode 
ser encontrada na versão de Roberto Radice (2002: 909). 
109 Excerto de Diógenes Laércio (180-240 d.C.) no qual aparece essa ideia. Uma boa tradução do 
original grego para o italiano é oferecida por Roberto Radice (2002: 887).  
110 Οὐσίαν δὲ θεοῦ Ζήνον μὲν φησι τὸν ὁλον κοσμον καὶ τὸν οὐρανόν, ὁμοίως δὲ καὶ Χρύσιππος ἐν τῷ 
πρώτῳ περὶ θεῶν 
111 [...] sed quod stant beneficio eius omnia, stator stabilitorque est [...]. 
112 Recomenda-se a tradução do original grego para o italiano de Roberto Radice (2002:1331).  
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Três tipos de amizade ensinamos, e a primeira questão é que a melhor é 
conforme a virtude. Certamente, o amor a partir da razão é sólido, e, em 
segundo, vem aquela que é feita a partir de algo compartilhado: cria 
reciprocidade, vínculo social. Comum, pois, a partir de uma amizade 
grata. A terceira é a que vem do costume, esta é volátil e fugaz.113 
 

 Sêneca também estabelece a mesma relação entre um benefício concedido ou 

recebido e a amizade em Sobre os Benefícios II.18.3114: “[...] por outro lado é muito 

deleitoso receber um benefício, daquele que você amaria mesmo após receber uma 

injúria, uma amizade que é deleitosa causa felicidade e é justa”115. Assim, percebe-se 

nessa reverberação entre Crisipo e Sêneca que a concessão de uma coisa ou favor 

só seria compreendido como um benefício dentro do âmbito de uma prática virtuosa. 

Tal prática virtuosa era o fundamento para o estabelecimento correto de uma 

vinculação de amicitia (amizade) como modo de elo humano das relações sociais e 

políticas. Tal era a importância desse entrelaçamento para Sêneca que, em especial 

no livro II de Sobre os Benefícios, encontram-se dezenas de referências a esse tópico 

da amicitia. Em um mapeamento da ocorrência da palavra amicitia e seus cognatos, 

note o número de ocorrência só no livro II: II.2.1; II.3.2; II.5.4; II.10.1; II.11.1; II.14.5; 

II.15.1; II.18.3; II.18.5; II.21.2; II.21.5; II.22.1; II.28.3; II.34.1.116 

 Um último tópico do pensamento de Crisipo com provável uso em Sobre os 

Benefícios é a figura do sábio apresentado como um modelo de virtude para os 

homens. Veja um trecho de Stoicorum Vetera Fragmenta III.630: “Mas, o sábio é 

persuasivo, cordato e de bom convívio e capaz através de sua fala de [estabelecer] 

bondade e amizade, no que pode, vive em hamornia com todos os homens [...]”117. 

 
113 Τριττὰ δὲ εἴδη φιλίας διδασκόμεθα καὶ τοὐτον τὸ μὲν πρῶτον καὶ ἄριστου τὸ κατ' ἀρετήν. στεδδὰ γὰρ 
ἥ ἐκ λόγου ἀγαπη το δὲ δεὑτερον καὶ μἐσον κατ' ἀμοιβήν κοινωνικὸν δὲ τοῦτο καὶ μεταδοτικὸν καὶ 
βιωφελές. κοινὴ γὰρ ἡ ἐκ χάριτος φιλία. τὸ δὲ ὔστατον καὶ τρίτον ἡμεἴς μὲν τὸ ἔκ συνηθείας φαμέν. οἵ δὲ 
τὸ καθ' ἡδονὴν καὶ μεταβλητόν 
114 [...] contra iucindissimum ab eo accepisse beneficium, quem amare etiam post iniuriam possis, ubi 
amicitiam alioquim iucundam causa fecit et iustam [...] 
115 A tradução empreendida por Miriam Griffin e Brad Inwood (2011: 45) deixa escapar a noção mais 
literal de iniuria, a qual traduzem como “prejudicar”, além do que, traduzem iustam como “justificada” e 
não como “justa” e acrescentam no inglês “[...] by having a good reason for it”, sendo que o texto latino 
é mais direto. 
116 Não se deterá numa explanação maior sobre a questão da amicitia aqui, pois no Capítulo 2 há um 
subtópico destinado à explanação da amicitia dentro do estoicismo de Sêneca. Uma boa referência 
sobre a amizade no mundo antigo é a obra de David Konstan (2005).  
117 Τὸν δὲ σπουδαἴον, ὁμιλητικὸν ὄντα καὶ ἐπιδέξιον καὶ προτρεπτικὸν καὶ θηρευτικὸν διὰ τἤς ὁμιλίας εἴς 
εὔνοιαν καὶ φιλίαν, ὥς δυνατὸν εὐάρμοστον εἶναι πρὸς πλῆθος ἀνθρώπων. 
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Esse papel do sábio para com a humanidade encontra uma semelhança com a 

imagem de sábio que Sêneca evoca em Sobre os Benefícios, VII.3.2118:  

Do mesmo modo que os deuses imortais governam sem armas e suas 
posses mantêm em uma tutela tranquila, assim o seu ofício [do sábio], 
por mais abrangente que seja, sem tumulto, olha para a toda a raça 
humana abaixo, sendo o melhor e mais forte da humanidade [...].  
 

O sábio parece, nesses dois trechos, um modelo virtuoso para toda a raça 

humana, conferindo a esta um modelo a ser seguido. Portanto, Crisipo é, por assim 

dizer, uma das fontes de cujo repertório Sêneca se vale para a construção da imagem 

do sábio estoico em Sobre os Benefícios. 

 Por fim, além desses paralelos acima, existem menções de Crisipo em Sobre 

os Benefícios para as quais os trechos originais se perderam. Por exemplo, Sêneca 

(Sobre os Benefícios, III.22.1) cita a conceituação de Crisipo de um escravo como um 

perpetuus mercennarius – empregado perpétuo. Contudo, é provável que Sêneca 

tenha consultado alguma obra de Crisipo que não sobreviveu (GRIFFIN; INWOOD, 

2011: x). O comentário de Sêneca que até mesmo Crisipo reservou pouco espaço em 

suas obras para as discussões do tópico dos benefícios (SÊNECA. Sobre os 

Benefícios, 1.3.8) também deve ter se baseado em obras que Sêneca, na época, tinha 

acesso e conhecia, mas que inexistem hoje.  

 

   f)- Hecatão de Rodes (100 a.C.) 

 Sêneca faz cinco menções de Hecatão em Sobre os Benefícios (I.3.9; II.18.2; 

II.21.4; III.18.1; VI.37.1). Na primeira menção, Sêneca (Sobre os Benefícios, I.3.9)119 

aponta que nesse trecho ele está retomando Hecatão que seguiu Crisipo. Em Sobre 

 
118 [...]: Quemadmodum di immortales regnum inermes regunt et illis rerum suarum ex edito 
tranquilloque tutela est, ita hic officia sua, quamuis latissime pateant, sine tumultuo obit et omne 
humanum genus potentissimus eius optimusque infra se uidet [...]. 
119 Confira esse excerto no latim e na tradução de George Borges e Brenner Silveira (2019: 127-128): 
Nam praeter ista, quae Hecaton transcribit, tres Chrysippus Gratias ait Iouis et Eurynomes filias esse, 
aetate autem minores quam Horas, sed meliuscula facie et ideo Ueneri datas comites. Matris quoque 
nomen ad rem iudicat pertinere : Eurynomen enim dictam, quia late patentis patrimonii sit beneficia 
diuidere; tamquam matri post filias soleat nomen imponi aut poetae uera nomina reddant! - Para não 
mencionar o que Hecatão, seguindo Crisipo, nos diz que as três Graças são filhas de Júpiter e 
Eurínome, que elas são mais jovens que as Horas, e bem mais bonitas, e que por causa disso, elas 
são designadas como companheiras para Vênus. Ele também pensa que o nome da mãe [das Graças] 
tem relação com o assunto, sendo chamada de Eurínome porque distribuir benefícios requer uma 
ampla herança; como se a mãe geralmente recebesse seu nome depois de suas filhas, ou como se os 
nomes dados pelos poetas fossem verdadeiros. 
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os Benefícios II.18.2, ele cita Hecatão como a fonte para a noção de deveres 

recíprocos entre marido e esposa, enquanto nesse mesmo livro, Sêneca (Sobre os 

Benefícios, II.21.4)evoca Hecatão como a fonte para uma anedota sobre Arcesilau 

(315-240 a.c.). Já em Sobre os Benefícios III.18.1, Sêneca usa Hecatão como 

exemplo de filósofos anteriores que suscitaram a indagação se um escravo pode 

conferir um benefício ao seu senhor. E. Zeller (1909: 300) argumenta que não apenas 

esse trecho, mas a seção de Sobre os Benefícios III.15-28 (com exceção de 3.23-27) 

seria de Hecatão. Zeller se baseia na semelhança desses trechos com a obra Sobre 

os Deveres I.13.41120 de Cícero. A fraqueza do argumento de Zeller reside na tentativa 

de reconstruir trechos de Hecatão a partir de Cícero que seguiu Panécio de Rodes 

(185-110 a.c.). Essa tentativa supõe uma segurança extrema de que as palavras de 

Cícero correspondem as de Panécio de Rodes que, então, seria um eco de Hecatão. 

A última referência nominal de Hecatão ocorre em Sobre os Benefícios VI.37.1. Nesse 

trecho, Sêneca diz usar uma parte escrita por Hecatão em que constaria a ida de 

Calistrato (410-355 a.C.) para o exílio. 

Alguns eruditos, vale mencionar Harold Fowler (1886: 33), E. Zeller (1909: 300) 

e Chaumartin (1985: 31) defendem Hecatão como a principal fonte de Sêneca em 

Sobre os Benefícios. Fowler (1886: 26) argumenta que o palavreado de Sêneca em 

1.3.9 indica que até ali ele teria usado Hecatão, só então, nesse ponto adicionaria 

Crisipo. Além disso, ele tenta construir a dependência de Sêneca em relação a 

Hecatão a partir da obra Sobre os Deveres de Cícero. A fragilidade da conclusão de 

Fowler que é seguida por E. Zeller e por Chaumartin está na insuficiência de prova 

documental em termos de similaridade verbal, menção direta e semelhança de ideias 

entre os trechos em que Sêneca menciona Hecatão e a obra de Cícero. Essa 

insuficiência é agravada pela inexistência de qualquer trecho de Hecatão na obra 

Stoicorum Vetera Fragmenta. Não resta dúvida de que Sêneca se valeu de Hecatão 

 
120 Veja o texto em latim desse trecho da obra de Cícero extraído de Fowler (1886: 29): [...] 
meminerimus autem etiam aduersus infimos iustitia esse seruandam, est autem ínfima condicio et fortua 
seruorum, quibus non male praecipiunt que ita iubent uti ut mercenarris, operam exigendam, iusta 
praebenda [...]. Compare com o excerto de Sobre os Benefícios 3.18.1, segundo John Basore (1935: 
160): Quamquam quaeritu a quibusdam, sicut ab Hecatone, na beneficium dare seruus domino possit. 
Sunt enim, qui ita distinguant, quaedam beneficia esse, quaedam officia, quaedam ministeria; 
beneficium esse, quod aliens det (alienus est, qui potuit sine reprehensione cessare); officium esse filii, 
uxoris, earum personarum, quas necessiudo suscitat et ferre opem iubet; ministerium esse serui, quem 
condicio sua eo loco posuit, ut nihil eorum, quae praestat, imputet superiori. Em uma análise rápida, 
percebe-se que há pouca similaridade vocabular entre o trecho de Cícero e Sêneca. Assim, parece 
improvável a inferência de Fowler de uma dependência de Cícero para o trecho III.18.1 de Sobre os 
Benefícios. 
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para a composição de Sobre os Benefícios, mas o que se questiona é a asseveração 

moderna de que Hecatão seria a principal fonte para Sobre os Benefícios. Brad 

Inwood (2005: 70-71), de igual forma, assinala que essa reconstrução de Hecatão 

com vistas a fazer dele a principal fonte de Sêneca em Sobre os Benefícios não pode 

ser provada e não é convincente. Dessa forma, dos pontos principais desse tratado, 

apenas a questão dos escravos concederem benefícios aos senhores (SÊNECA. 

Sobre os Benefícios, III.18.1) estaria em condições de ser considerada uma 

preocupação de Hecatão.121 Assim, afirmar que Hecatão é a principal fonte para Sobre 

os Benefícios parece ser mais um construto de uma historiografia moderna sobre 

Sêneca do que um fato verificável no corpus do filósofo. 

Por isso, reitera-se que, à luz das noções e arrazoados de Sêneca em Sobre 

os Benefícios, o corpus aristotélico deve ser preferido como uma das principais fontes 

do filósofo para esse tratado (GRIFFIN, 2013: 18). 

Assim, no sentido de compreender a configuração desse contexto político do 

qual Sêneca participa, voltar-se-á para o ambiente institucional que permeou as 

relações da aristocracia do Principado, desde Augusto até Nero. O objetivo é 

compreender a complexidade intrínseca e adaptativa do Principado em termos do 

entrelaçamento e tensões próprias das instituições ao longo da primeira metade do 

século I d.C. Olhar o Principado via suas instituições abre um feixe matizado por 

negociações, articulações, intrigas que desafiam qualquer linearidade ou ritmicidade. 

Pelo contrário, é na inflexão das variações nas instituições e no espraiamento de 

práticas políticas diversas que tentar-se-á trilhar um caminho de compreensão desse 

recorte espaço-temporal. Em um segundo momento do próximo capítulo, vão ser 

elencadas as virtudes estoicas para construir o espectro teórico no qual Sêneca 

embebe sua proposta de prática política na troca de benefícios. Cada uma das 

virtudes a serem analisadas tinha uma semântica política peculiar para Sêneca no 

contexto em que o tratado foi composto. Por isso, compreender essas virtudes 

significa emoldurar a arquitetura da proposta por Sêneca de exercício do poder 

institucional.  

 
121 Brad Iwood (2005: 70) relembra que pode ser que Hecatão nem deva ser considerado um filósofo 
original. Por isso, a premissa de Fowler, Zeller e Chaumartin já mencionada está possivelmente 
equivocada. 
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1.5) Sêneca e sua trajetória política 

 

 Em direção diversa ao próprio Sêneca (Sobre os Benefícios, III.30.2)122, 

conforme Emily Wilson (2014: 23), a trajetória do autor  cordovense desde seu 

nascimento até a sua morte e as diversas narrativas e perspectivas de autores antigos 

(e.g. Tácito, Suetônio, Dion Cássio) e da historiografia mais recente são fundamentais 

para adentrar o ponto que Sobre os Benefícios se engasta dentro das inflexões 

biográficas de Sêneca. Maria Sanchez (1986: 72), com precisão, alerta para a 

necessidade de se estudar a vida de Sêneca dentro do seu contexto imediato e a 

sociedade que o rodeava. Uma vez que as informações que o próprio Sêneca fornece 

em suas obras são poucas, com exceção talvez da Consolatória à Hélvia e das 

Epístolas Morais,123 faz-se necessário recorrer a outras fontes (STAR, 2017: 8). Para 

tal empresa, se lançará mão daquilo que puder ser extraído de informações 

biográficas das próprias obras de Sêneca que serão trabalhadas em cada subtópico 

abaixo. Em adição, será útil visitar as obras de alguns autores antigos como Tácito 

(56-120 d.C.), Suetônio (69-141 d.C.) e Dion Cássio (155-235 d.C.), claro 

reconhecendo a distância desses autores dos eventos a que se propõe representar, 

bem como os interesses peculiares de cada um na maneira em que Sêneca é evocado 

em seus escritos (CLARKE, 1965: 65).124  

Além disso, no intuito de se construir um estado da arte básico para a trajetória 

de Sêneca, se empreenderá uma discussão sucinta das informações disponíveis na 

historiografia especializada em Sêneca. A arqueologia relevante sobre Córdoba na 

época de Sêneca lançará luz quanto à origem, à formação e à condição dessa região. 

 
122 Uma boa tradução da obra Sobre os Benefícios é a de Mirian T. Griffin e Brad Inwood (2011). Em 
parte dos excertos citados do Sobre os benefícios, recorrer-se-á a essa tradução. No excerto citado, 
note como próprio Sêneca recomenda em relação ao nascimento “animaduertis exiguum et incertum 
et boni malique commune materiam” – considere como algo trivial e incerto e bom e mal, a matéria 
comum. Compare com a tradução de Griffin e Inwood. 
123 Existem estudos multiperspectivados sobre essa obra de Sêneca. De forma introdutória, consulte 
os textos de Ana Teresa Marques Gonçalves e Fabrício Dias Gusmão Di Mesquita (2010: 31-53), 
Manuel Alexandre Júnior (1992: 1-15) e Cleonice Furtado de Mendonça Van Raij (1999: 11-21). 
124 G. W. Clarke (1965: 62, 65) chama a atenção para o fato de que as narrativas de Tácito e Quintiliano 
(35-100 d.C.) a respeito de Sêneca são conflitantes e, na opinião dele, Dion Cássio (História Romana, 
LIX.19.7) apresenta uma tendência de desdenhar Sêneca em suas narrativas. 
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Contudo, vale salientar que diante da vastidão quase imensurável de escritos 

sobre Sêneca, optou-se aqui por priorizar informações que apresentam a vinculação 

de Sêneca e sua família com a política romana do seu tempo, especialmente quando 

existem indícios da vivência de Sêneca com o patronato, seja na condição de patrono, 

seja na condição de cliente, em alguns momentos recebendo e, em outros, 

concedendo algum benefício.  

Lúcio Aneu Sêneca, conhecido também como Sêneca, o Jovem, nasceu entre 

os anos 4 a.C-1a.C. (STAR, 2017: 8)125 na cidade de Córdoba. Juan F. Murillo 

Redondo e José L. Jimínez Salvador (2002: 183-193) trazem um estudo relevante 

sobre as origens de Córdoba, bem como sobre a presença de populações não-

romanas, mesmo após a construção da chamada Urbs Quadrata. Segundo eles, 

escavações de 1992 apontam para a existência de ocupação humana na região de 

Córdoba desde o III milênio a.C. Cerâmicas turdetanas atestam que, antes da 

ocupação romana, já existia uma oligarquia turdetana desde os séculos III e IV a.C. 

Dentre a historiografia consultada a respeito da Córdoba pré-romana, Redondo e 

Salvador (2002: 185) são os únicos autores que tratam a origem do nome da cidade. 

Eles afirmam que a cidade romana (Corduba) manteve o nome de sua antecessora 

turdetana. Talvez isso indique o grau, o tipo de contato e a relação entre os romanos 

e os turdetanos concomitantes ao crescimento da cidade romana. Córdoba era capital 

da colonia patricia126 da Hispania Ulterior.  

A condição ou relação de Córdoba com a capital Roma é relevante para o que 

será visto abaixo sobre a inserção da família de Sêneca na aristocracia local. Na visão 

de Redondo e Salvador (2002: 185-186), alguns fatores contribuíram para a rápida 

promoção da cidade de Córdoba e da região como território romano. Em primeiro 

lugar, as escavações arqueológicas trouxeram à luz camadas estratigráficas que 

apontam para uma continuidade entre a ocupação turdetana127 e os assentamentos 

 
125 Christopher Star (2017: 8) pontua que a data precisa do nascimento de Sêneca não pode ser fixada. 
De fato, existe entre os eruditos conjecturas sobre essa variação da data de nascimento. Mirian T. 
Griffin (1972: 7) especula que o retorno de Sêneca, o Velho (54 a.C.-39 d.C.) de Roma para Córdoba 
tenha se dado por volta do ano 8 a.C., favorecendo uma data entre o ano 4-1 a.C. Emily Wilson (2014: 
25), no entanto, prefere fixar o nascimento de Sêneca como tendo sido no ano 1 a.C., ainda que possa 
ser fixada antes disso. 
126 Plínio, o Velho (23-79 d.C.) em História Natural III.7,10 atribui a Augusto a nomeação da Hispania 
Ulterior em colônia patrícia. Já para Emily Wilson (2014: 27-28), quando da fundação, a cidade de 
Córdoba era colonia latina e apenas, posteriormente, se tornou colonia prouinciae durante o tempo de 
vida de Sêneca, o Velho no século I a.C. 
127 J. A. Correa (2009a: 295-307) e Francisca Chaves Trístan (2009: 317-320) traçaram a existência de 
moedas turdetanas do período pré-romano na região da Bética. Esse conjunto numismático contém 
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romanos. Em segundo lugar, embora as escavações arqueológicas sejam incapazes 

de definir uma data fixa para a fundação da cidade romana por Cláudio Marcelo (168 

- 151 a.C.), elas apontam para a importação de objetos itálicos por volta do segundo 

quarto século II a.C. e edificações de raiz turdetana nesse mesmo período.128 Existe 

mais uma evidência da interrelação entre a cultura turdetana e a romana na região da 

Hispania Ulterior.129 É o caso de um dos vasos de Vicarello. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Vaso de Vicarello - Museu Nacional Romano, CIL XI 3283 (MANTAS, 

2020: 496) 

 

Um vaso de prata com verniz negro encontrado em uma das termas na vila de 

Vicarello (região da atual cidade de Sevilha) seria a ponte para a compreensão de 

uma interrelação entre as populações locais turdetanas e, possivelmente, as 

populações romanas.130 O vaso conserva a característica negra, própria da arte 

 
caracteres do idioma turdetano antes da inserção dos romanos e o uso do latim. Embora, se tenha 
dificuldades com o conceito de “latinização” que Correa parece ver nesse processo de substituição da 
língua turdetana para o latim, há que se reconhecer a possibilidade da convivência das duas línguas 
nessa região ao longo das últimas décadas do século I a.C. 
128 J. A. Correa (2009a: 300) ressalta a existência de uma documentação pequena em escrita tartésica 
(ou turdetana) cujos caracteres ( ), por causa da proximidade linguística, apontariam para uma 
origem fenícia da população turdetana. 
129 Se considerar a referência de Estrabão (Geografia, II.6; III.1) como procedente, outra característica 
da cultura turdetana era o comércio marítimo, pois o geógrafo menciona que as embarcações 
turdetanas eram maiores do que as que ele viu na Itália (MANTAS, 2020: 494). 
130 Esse vaso trata-se de um vaso de prata em formato cilíndrico, coberto com verniz negro, típico do 
contexto turdetano (REDONDO; SALVADOR, 2002: 185-186). O vaso mede 9,5 cm de largura e 11,5 
de altura. Ele contém a rota de Cádiz a Roma com os nomes das cidades do trajeto em letra capitalis 
quadrata. Esse tipo de letra, segundo Manuel Antonio Quirós Rodríguez (2012: 142) era um tipo de 
letra maiúscula em formato quadrado empregado em várias fontes textuais e materiais romanos e que 
denotam um grande cuidado na confecção dos materiais em que aparecem. 
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turdetana (REDONDO; SALVADOR, 2002: 185-186) e, ao mesmo tempo, está escrito 

em latim com os nomes de várias cidades romanas do trajeto entre Córdoba e Roma. 

Os nomes das cidades escritos nos vasos poderiam ser, na visão de J. S. Sanchez 

(2013: 3-21) e Vasco Gil Mantas (2020: 494), uma indicação da constante 

comunicação de Roma com a região da Hispania.131 Essa comunicação tinha 

propósitos estratégicos para o estabelecimento de tropas romanas na região da Bética 

com vistas a firmar o domínio romano na região entre os séculos I a.C. e I d.C. 

(MANTAS, 2020: 494).  

Córdoba era a principal cidade da região da Bética. A proeminência dessa 

região na Hispania antes do século I é discutida por Miriam T. Griffin (1972: 1). Ela 

assevera que a Bética, já pelo século II a.C., se encontrava sob domínio romano e 

que, no caso dessa região, Roma estabeleceu seu governo sem, com isso, suprimir a 

cultura local. Além disso, de acordo com ela, as moedas de cunhagem local 

encontradas nessa região datadas do início do século I a.C. apresentam poucas 

lendas nativas e, em meados do início do governo de Augusto (63 a.C.-14 d.C.), no 

último quarto do século I a.C. e início do século I d.C., tais moedas possivelmente não 

existiam mais. Para Mirian T. Griffin (1972: 1) a ocupação romana da região da Bética 

era estratégica, pois essa região serviu para o sustento das tropas de Aníbal (247-183 

a.C.) e as tropas hispânicas eram conhecidas por suas habilidades militares, sendo 

usadas por ambos os lados nas Guerras Púnicas (264-146 a.C.). 

Retomando, então, sobre Sêneca. Lúcio Aneu Sêneca era filho de Marcos Aneu 

Sêneca (54 a.C.-39 d.C.), conhecido também como Sêneca, o velho e de Hélvia 

(GRIFFIN, 2011: 7-8). Parte das informações que se obtêm a respeito de Hélvia 

advêm do seu próprio filho Sêneca (STAR, 2017: 8). Hélvia, mãe de Sêneca, era 

possivelmente membro da elite hispânica-romana de Córdoba (WILSON, 2014: 32).132 

Ela teria perdido a mãe assim que nasceu (SÊNECA. Consolatória à Hélvia 2.4). Veja 

o que próprio Sêneca, o Jovem, (Consolatória à Hélvia, II.4) diz: [...] Você perdeu sua 

mãe, assim que nasceu, ou, ao invés disso, quando estava nascendo, e você entrou 

 
131 Não se sabe ao certo a função dos casos de Vicarello nas termas onde foram achados. Cogita-se 
que eram destinados para rituais de Apolo, mas tal uso não encontra consenso entre a historiografia 
especializada. Para mais informações sobre os vasos e outros vestígios materiais na região da 
Hispania, consulte o trabalho de J. M. Hervas “Itineraria Hispana. Fuentes antiguas para el estudio de 
las vías romanas en la Península Ibérica. Madrid: Universidad de Valladolid, 1975”. 
132 Há uma inscrição (CIL II.999) da Hispania Baetica, analisada por John M. Gleason (1974: 278-279), 
que parece indicar que Hélvia era também hispânica. Além disso, em sua pesquisa, Gleason (1974: 
278-279) conclui que Novato era um condinome usado pelos Helvii da Hispania Baetica e, por essa 
razão, o primogênito de Sêneca, o Velho e Hélvia recebeu o nome Marcos Aneu Novato. 
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na vida como, em um sentido, uma criança exposta”.133 Hélvia, talvez, fosse a 

responsável por administrar as posses da família de Sêneca em Córdoba que 

poderiam incluir olivais, vinhais e até minas, uma vez que Sêneca, o Velho fez diversas 

viagens a Roma que duravam em torno de 20 dias (GRIFFIN, 1976: 6, 8). Algumas 

das informações sobre Hélvia constam na Consolatória134  que Sêneca lhe escreveu 

(GRIFFIN, 2011: 7-8). Gloyn (2017: 34) lista outras duas sugestões para as razões da 

escrita dessa obra. A primeira é que a obra intencionava facilitar o retorno de Sêneca. 

A segunda é que a obra visava distanciar a imagem de Sêneca de Sejano, cujos 

vínculos mais próximos corriam risco no governo de Calígula (12-41 d.C.) (MANNING 

1981: 6). 

Por volta do ano de 41 d.C.,135 mesmo ano em que foi escrita a obra 

Consolatória à Hélvia (WILLIAMS, 2010: 45), Hélvia ficou responsável, segundo o que 

o seu filho Sêneca informa, pelo ensino de Marcos e Novatila, seus netos (SENECA. 

Consolatória à Hélvia, XVIII.6,7). A sugestão de que Hélvia se ocupasse da educação 

de Marcus e Novatilla pode servir para confirmar que, embora ela não tivesse a 

oportunidade de se aprofundar no ensino filosófico (SENECA. Consolatória à Hélvia, 

17.3), por exemplo, Hélvia teve contato com uma boa educação na sua formação 

(WILSON, 2014: 24). Logo, Hélvia, junto com Sêneca, o Velho, teve uma contribuição 

na predileção de seu filho Sêneca por assuntos filosóficos e interesse na carreira 

política.136 Sêneca, o Velho, foi um cidadão romano da ordem equestre,137 autor de 

Controvérsias Suasórias138, viveu um período extenso que abarca desde a Guerra civil 

 
133 Texto original: Amisisti matrem statim, immo dum nascens, et ad uitam, quodammodo expostia es. 
Confira também a tradução de Gareth Williams (2010: 49) do latim para o inglês. Importante mencionar 
logo no início desse trabalho que as traduções feitas do latim serão efetuadas tomando-se como 
referências os dicionários de Antoine Meillet e Alfred Ernout (1951), de F. R. dos Santos Saraiva (1993) 
e Michael De Vaan (2008) e de  P. G. W. Glare (1990). 
134 Uma boa análise sobre a dor nesse escrito de Sêneca pode ser encontrada no artigo de Luciane 
Munhoz de Omena (2011: 256-276). 
135 Segundo Gareth Williams (2010: 45) esse foi o ano de escrita da obra Consolatória à Hélvia. 
136 A mulher também exercia uma função educadora na domus romana (MARIANO, 2014: 65). Henri-
Irénée Marrou (1973: 383) aponta que as mulheres recebiam instrução em várias artes, dentre elas, a 
música. Quintiliano (35-95 d.C.), na obra Institutos da Oratória (I.1.6), quando pondera sobre o papel 
dos pais na educação, diz que prefere ver ambos, pai e mãe, instruídos o quanto for possível, pois ele 
não restringe a educação apenas como prerrogativa do pai (COSTA; SANTA BÁRBARA, 2008: 8). 
137 Tratar-se-á no Capítulo segundo com mais detalhes as informações referentes à  constituição e 
função da ordem equestre. Para o momento, apenas ressalta-se que, segundo Estrabão (63 a.C.-23 
d.C.) na obra Geografia III.5.3, a região de Gades, da região da Bética, tinha cerca de quinhentos 
equestres. Segundo o censo que ele menciona, esse número excedia até mesmo o de muitas cidades 
italianas. Por isso, sendo Sêneca, o Velho, um homem rico dessa região pertencia a essa ordem 
(GRIFFIN, 1972: 5). 
138 Alguns trechos da obra serão mencionados ao longo do presente estudo, mas uma análise mais 
aprofundada da obra de Sêneca, o Velho, pode ser encontrada nas obras de Janet Fairweather (2007) 
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(49-45 a.C.) entre Júlio César (100-44 a.C.) e Pompeu (106-48 a.C.) até a morte de 

Tibério César139 (nascido em 42 a.C.), ocorrida em 37 d.C. (GRIFFIN, 1972: 4). É 

possível que Sêneca, o Velho, tenha morrido por volta do ano 39 d.C. (WILSON, 2014: 

35).140 Uma das indicações fortes desse fato são os excertos da Consolatória à Hélvia 

2.4-5 e 17.3: [...] mas o [que] o grau de rigor antiquado do meu pai te permitiu, você 

compreendeu em todas as boas artes [liberais], mas deve dominá-las141. Nesse 

excerto, o próprio Sêneca fala de seu pai no pretérito. Tal construção gramatical pode 

induzir à conclusão de que, no momento da escrita de Consolatória à Hélvia, Sêneca, 

o Velho, já tinha falecido (GRIFFIN, 1972: 4). 

Quanto ao envolvimento da família de Sêneca (os Aneus) em questões políticas 

do período republicano, existe um debate historiográfico sobre a participação de 

Córdoba e da própria família Aneu no lado pompeiano da Guerra Civil (49-45 a.C.). 

Redondo e Salvador (2002: 191) dão a entender que, juntamente com a cidade de 

Córdoba, Sêneca, o Velho, teria seguido a favor de Pompeu. Contudo, Mirian T. Griffin 

(1972: 5) vê com reservas qualquer conjectura sobre as simpatias da família de 

Sêneca com o lado pompeiano. Ela menciona uma ida de Júlio César à Córdoba na 

qual os magistrados e cidadãos responderam positivamente (GRIFFIN, 1972: 14).142 

Crê-se aqui que a documentação, conforme chegou até o presente, indica que 

Sêneca, o Velho, não teria optado em favor de Pompeu Magno, mesmo que a cidade 

de Córdoba o tivesse.143  

Sêneca, o Velho, sendo um equestre rico de Córdoba, se sustentava de suas 

posses. Ele tinha um profundo interesse por retórica. Tal interesse se verifica pelas 

numerosas citações de Marcos Pórcio Latro (?-4 a.C.), Arélio Fusco (Controvérsias 2 

pref. I; IX.6.16), Albúcio Silo (?-14 d.C.). Essas citações apontam que ele esteve em 

 
e Lennart Hänkanson (2016). Uma boa tradução das obras de Sêneca, o Velho, para o inglês é a 
de Michael Winterbottom (1974). 
139 Nesse trabalho, desse ponto em diante, referir-se-á a Tibério César apenas como Tibério. 
140 Para Mirian Griffin (1972: 4) uma das provas de que Sêneca, o Velho, faleceu após o ano de 37 d.C. 
é o fato de que se refere a Tibério no passado. 
141 Texto original: sed quantum tibi patris mei antiqusus rigor permisit, omnes bonas artes non quidem 
comprendisti, attigisti tamen. Confira a tradução também de Gareth Williams (2010: 68) para o inglês. 
142 Griffin (1972: 14) diz que nas obras de Sêneca, o Velho há uma profunda admiração por Augusto, 
pois considerava-o a causa do florescimento da libertas (especificamente com referência ao livre 
discurso). 
143 Até mesmo essa adesão da Córdoba ao lado pompeiano é controversa, pois Varrão (116-27 a.C.) 
diz que a província da Hispania era amigável a César (GRIFFIN, 1972: 14). 
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Roma por várias ocasiões durante o período de governo de Augusto (GRIFFIN, 1972:  

7).144  

É pertinente nesse ponto mencionar que na publicação de Controvérsias 

Suasórias também posta o seu desejo que sua obra alcançasse um público maior 

(SÊNECA, O VELHO. Controvérsias 1, pref. 2) (GRIFFIN, 1972: 62). Dois recursos 

retóricos são empregados com frequência em Controvérsias Suasórias, a saber: a 

declamativo e o exemplum (SÊNECA, O VELHO. Controvérsias II, pref. 4) (WILSON, 

2014: 37, 42). Susanna Braund (2002: 90) pontua que a prática da oratória e retórica 

estava vinculada ao exercício da educação no sentido de preparar um jovem 

aristocrata para o discurso público com elemento fulcral da carreira política. Por isso, 

a declamação, isto é, a capacidade de recitar de memória, palavra por palavra, os 

discursos de oradores famosos, perfazia uma parte desse treinamento retórico. 

Sêneca, o Velho alegava ter essa habilidade mesmo com discursos de oradores de 

cerca de 80 anos antes (WILSON, 2014: 36). Numa passagem de Controvérsias (II, 

pref. 3 e 4), Sêneca, o Velho, externa o desejo de que seus filhos galgassem cargos 

políticos maiores e, provavelmente, os encorajou nessa direção, influenciando-os no 

que tange à retórica (GRIFFIN, 1972: 9).145 Tanto o é que Lúcio Aneu Sêneca tinha 

admiração por Papírio Fabiano (retórico e filósofo hispânico citado por Sêneca, o 

Velho, em Controvérsias II.3 e por Sêneca, o Jovem, (Epístola Moral, C) (GRIFFIN, 

1972: 17). Devido a essas várias referências à importância da retórica e oratória no 

período augustano, é difícil justificar a conclusão de Emily Wilson (2014: 39) de que o 

debate no senado, por exemplo, perdeu sua força por causa da figura do Princeps146 

ou que tenha diminuído, como defende Susanna Braund (2002: 90). Pelo contrário, a 

 
144 Ao se observar a lista dos autores que Sêneca, o Velho, cita, percebe-se diversas origens, tais como: 
Marcos Pórcio Latro era hispânico e Arélio Fusco, provavelmente da Ásia Menor. Em Controversiae 
1.6.4, o próprio Sêneca, o Velho, faz uma nota que parece defender a importância de pessoas oriundas 
das províncias para a aristocracia romana (WILSON, 2014: 25). 
145 Emily Wilson (2014: 38) aponta que a declamação no período do Principado, a partir da citação de 
Sêneca, o Velho (Controvérsias 1, pref. 12), era algo praticado na aristocracia romana e que tinha 
raízes na tradição grega de falar em público para propósitos de entretenimento e educação. Griffin 
(1976: 45) acrescenta que o pai de Sêneca desejava que seus filhos obtivessem vantagem por meio 
de uma boa retórica e oratória e que, para ela, isso explica a sua oposição aos estudos filosóficos de 
Sêneca, o Jovem (Epístola Moral, CVIII.22). 
146 Ainda que mais na frente se dedicará uma parte desse trabalho sobre o Principado, a palavra 
Princeps significava “primeiro cidadão”, isto é, o primeiro a ter direito de fala no Senado. Era essa 
palavra que os autores antigos usavam para designar o que a historiografia designa como “imperador” 
(STAR, 2017, p. 21). Uma apreciação pertinente do Princeps enquanto uma abstração, no sentido de 
uma concepção que transcende o âmbito prático/legal, em particular quanto a Otávio Augusto, é feita 
por Ana Teresa Marques Gonçalves e Rodrigo Santos M. Oliveira (2017: 11-12). Confira o uso do 
próprio Sêneca (Sobre os Benefícios, IV.19.2, IV.19.3) da palavra Princeps. 
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importância conferida por Sêneca, o Velho, para a atuação pública retórica aponta na 

direção de que, no seu contexto, tal atuação era fundamental para a política romana 

sob o Principado.147 

Tem-se, assim, um direcionamento que se volta à formação dos membros da 

família Aneu. Sabe-se, pois, que Sêneca, o Velho, e Hélvia tiveram três filhos: M. Aneu 

Novato, Lúcio Aneu Sêneca e M. Aneu Mela. Novato nasceu em Córdoba entre os 

anos 7-4 a.C. (GRIFFIN, 1972: 7). É a Novato que Sêneca dirige um elogio:  

Estou acostumado a dizer a você que Gálio, meu irmão, que não é tão 
amado quanto merece, mesmo por aqueles que não poderiam amá-lo 
mais, é inocente de outros vícios e odeia bajulação148 (SÊNECA. 

Questões Naturais IV, prefácio 10) 

 

Novato foi adotado por uma família de Roma e passou a usar o nome de L. 

Júnio Gálio Aneu (STAR, 2017: 8). Ele foi o destinatário do tratado Sobre a Ira 

(I.1.1),149 serviu como governador da Acaia e mencionado no livro bíblico de Atos dos 

Apóstolos 18.12-17.150 Miriam T. Griffin (1976: 47, 48) parece seguir a sugestão de Z. 

Stewart (1953: 70) de que o progresso lento de Novato no cursus honorum (SÊNECA. 

Consolatória à Hélvia, XVIII.1) seria resultado da vinculação da família de L. Júnio 

Gálio, senador que adotou Novato, com Sejano.151 M. Aneu Mela (?-65 d.C.), foi pai 

do conhecido poeta M. Aneu Lucão (39-65 d.C.) (GRIFFIN, 2011: 7-8). Mela era o filho 

 
147 O termo Principado tem origem na palavra latina Princeps. Assim, o vocábulo Principado é utilizado 
como uma referência ao governo que teve início com Augusto. Contudo, conforme Erich S. Gruen 
(2007: 33-34) alerta, esse uso do termo é posterior ao Augusto, de forma que em sua época, a palavra 
Princeps era uma indicação de uma pessoa com influência, estima e autoridade. Somente a partir de 
Tácito é que “Principado” passou a designar uma forma de governo. 
148 Solebam tibi dicere Gallionem si, fratrem meum, quem nemo non parum amat, etiam qui amare plus 
non potest, alia uitia non nosse, hoc eum odisse. Texto latino extraído da obra de Dionigi Vottero (1989: 
470). Essa referida obra é uma boa tradução para o italiano. Uma tradução alternativa para o inglês 
desse excerto é feita também por Emily Wilson (2014: 47). 
149 Exegisti a me. Nouate, ut scriberem quemadmodum posset ira leniri, nec immerito mihi uideris hunc 
praecipue affectum pertimuisse máxime ex omnibus taetrum ac rabidum - Exigiste de mim, Novato, o 
prescrever um caminho para lenir a ira: a partir disso eu infiro que você corretamente veio a temer essa 
paixão, especialmente e sobretudo, como repulsiva e louca. Uma tradução para o inglês é oferecida 
por Robert A. Kaster (2010). 
150 Veja o texto de Atos dos Apóstolos: “Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se 
os judeus, concordemente, contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a 
adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Gálio declarou aos judeus: Se fosse, 
com efeito, alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos; mas, 
se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos; eu não quero ser juiz 
dessas coisas! E os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e 
o espancavam diante do tribunal; Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas”. 
151 Entrar-se-á em mais detalhes sobre a carreira política de L. Hélio Sejano (20 a.C.-31 d.C.) e a sua 
relação com a família Aneu mais a frente neste trabalho. Para o momento, apenas é suficiente 
mencionar que foi praefectus da guarda pretoriana no governo de Tibério. 
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mais novo de Sêneca, o Velho, e Hélvia (GLEASON, 1974: 278). Mela, à semelhança 

do pai, pertencia à ordem equestre (WILSON, 2014: 46). Tácito (Anais XVI.17)152 

sugere que Mela tinha uma característica menos intelectual e mais estrategista no que 

diz respeito aos ofícios que almejava galgar dentro do cursus honorum. Contudo, 

segundo Christopher Star (2017: 8), Mela não chegou a entrar no Senado e passou a 

sua vida como um equestre e procurador imperial (GRIFFIN, 1976:  94).  

A partir das informações acima e das conexões políticas da família Aneu até 

aqui, é factível concluir o envolvimento dessa família com as instituições do 

Principado, bem como sua ligação estreita com personagens políticos do governo de 

Augusto, Tibério etc. Essa inserção dos Aneus na política romana é um dos fatores 

que servem como chave para a compreensão de sua importância dentro do contexto 

do Principado, o que se constatará de forma mais límpida ao retomar, agora, a 

trajetória do filho do meio, o que mais interessa aqui, Lúcio Aneu Sêneca.  

Sêneca, conforme mencionado antes, nasceu entre 4 a.C. e 1 a.C., em 

Córdoba onde teria passado os seus primeiros anos. Uma vez que a cidade de 

Córdoba tinha uma composição multicultural, é provável que Sêneca tenha convivido 

com uma população cordovense que falava línguas gálicas (WILSON, 2014: 26),153 

além de ter presumivelmente aprendido grego154 na infância (COSTA JÚNIOR, 2016: 

51).155 Ainda assim, ele optou escrever todas as suas obras em latim.  

 
152 Texto em latim: Mela, quibus Gallio et Seneca parentibus natus, petitione honorum abstinuerat per 
ambitionem praeposteram ut eques romanus consularibus potentia aequaretur; simul adquirendae 
pecuniae breuius iter credebat per procurationes administrandis principis negotiis –  Mela, da mesma 
parentela de Gallio e Sêneca, se absteve de peticionar por ambição por ser equestre romano ao poder 
de um ex-cônsul; de forma semelhante cria adquirir riqueza por ser o procurador da administração dos 
negócios do princeps. 
153 Emily Wilson (2014: 26) vai além ao dizer que nos próprios escritos de Sêneca é possível ver uma 
polifonia explicável, entre outras coisas, pela sua vivência em Córdoba nos primeiros anos de sua vida. 
154 Andrew Wallace-Hadrill (2009: 39) demonstra que o bilinguismo era uma realidade premente da 
relação dos romanos com o repertório da cultura grega. Para ele, existia, em especial, no período 
imperial uma “variação de código”, isto é, uma relação de poder político entre diferentes línguas 
vinculado ao contexto social que, em alguns momentos demandava, em outros permitia a mudança 
(WALLACE-HADRILL, 2009: 64). Em seus estudos sobre essa relação cultural entre romanos e gregos 
e suas respectivas línguas, Wallace-Hadrill, com habilidade, apresenta a complexidade desse assunto 
em autores que são anteriores e contemporâneos ao Principado como Cícero, Valério Máximo (escritor 
durante o período de Tibério, cerca da década de 30 d.C.) e Suetônio. 
155 É indubitável que Sêneca tinha um conhecimento suficiente de grego, pois, segundo Griffin (2013: 
7-8) só no tratado Sobre os Benefícios recorreu às obras de Xenofonte (430-355 a.C.) com muita 
probabilidade usadas por Sêneca (Sobre os Benefícios I.1.4-8, III.5.2; VI.35.3-4); Aristóteles (384-322 
a.C.) em Sobre os Benefícios II.18.5; II.21.2. Além dessas ocorrências, Sêneca (Sobre os Benefícios. 
I.3.2-4) explicitamente citou Crisipo de Solis (279-206 a.C.), Cleanto de Assos (330-230 a.C.) e Hecatão 
de Rodes (100 a.C.) em Sobre os Benefícios I.3.9; II.18.2; II.21.4; III.18.1; VI.37.1.  
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A escolha pelo latim por Sêneca como língua de escrita para suas obras merece 

um tratamento brevíssimo. É importante considerar, antes de tudo, a audiência ou 

grupo pretendido pelo autor ao compor suas obras. No caso de Sêneca, por exemplo, 

Sobre os Benefícios foi escrito, com certa probabilidade, para alcançar a aristocracia 

de Roma (BRAUND, 2009: 8) (GRIFFIN, 2011: 2). O mesmo pode ser dito do tratado 

Sobre a Ira (KASTER, 2010: 3), bem como Consolatória à Hélvia (WILLIAMS, 2010: 

47). O caso da Consolatória à Márcia é interessante, pois embora a obra tenha uma 

mulher como destinatário, o uso de particípios masculinos (IX.3; XVII.1 e XVIII.4) e o 

imperativo plural (X.4) sugere que Sêneca tinha em mente uma audiência mais vasta 

(CAROÇO, 2011: 40). Assim, se seu objetivo era que suas obras circulassem entre a 

elite romana, o latim seria a língua própria para essa finalidade. Dessa forma, como 

Erich S. Gruen (1992: 231) aponta, quando um autor, provável fluente em duas 

línguas, optava por um idioma de escrita, tal opção revela um interesse político 

subjacente de se comunicar, em particular, com a audiência daquele idioma.156 Simon 

Swain (2003: 21) e Erich Gruen (1992: 256) confirmam que a escolha do latim ou do 

grego, dependendo do contexto, conferia certo prestígio literário ao autor. Por isso, a 

opção de Sêneca pelo latim como língua de escrita de suas obras deve ser vista à luz 

do que essa escolha representava em termos de alcance e adesão de sua audiência, 

bem como a predileção política de se dirigir à elite romana. Logo, é razoável pensar 

que escrever em latim poderia lhe conferir prestígio nesses círculos aristocráticos. 

Voltando, então, à trajetória de Sêneca. Segundo ele mesmo conta, foi levado 

ainda criança para Roma por sua tia (Consolatória à Hélvia IX.2) (COSTA JÚNIOR, 

2016: 2), que era meia irmã de sua mãe (WILSON, 2014: 48). Ainda que não se saiba 

exatamente o ano em que se deu a ida de Sêneca para Roma,157 o seu pai 

aparentemente já estava na cidade, pois por volta do ano 4 ou 5 d.C., levou-o para 

ver o poeta, orador e político Gaio Assínio Polio (65 a.C.-4-5 d.C.) (WILSON, 2014: 

48).  

Um tópico relevante da trajetória política de Sêneca é a sua formação 

intelectual. Sua educação foi estruturada na retórica e filosofia (COSTA JÚNIOR, 

 
156 Gruen (1992: 231) traz o caso interessante de Fábio Pictor (254-201 a.C.), fluente no latim quanto 
no grego, mas que escreveu em grego para justificar o domínio de Roma sobre o mundo grego. 
157 Maria Sanchez (1986: 71) defende uma data mais tarde para a ida de Sêneca para Roma, por volta 
do ano 14 d.C., coincidindo com a morte de Augusto. Contudo, adota-se aqui, a opção por uma data 
anterior com base no que o próprio Sêneca diz (Consolatória à Hélvia, IX.2) que dá a entender que 
teria ido para Roma, quando ainda criança e não jovem. 
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2016: 51). Como membro de uma família aristocrata romana oriunda de Córdoba, 

tendo um pai que almejava que os filhos ascendessem no cursus honorum (SÊNECA, 

O VELHO. Controvérsias II, pref. 3-4) (GRIFFIN, 1976: 8-9), a retórica era uma parte 

integrante dessa formação. Em especial, para a carreira política sob o Principado em 

que o debate público era importante (BRAUND, 2002: 90). Dentro da retórica, 

destacam-se na formação de Sêneca: 1)- a declamatio,158 importante recurso retórico, 

parte do repertório grego, era usada para fins de educação e de entretenimento, sendo 

um dos dispositivos preferidos e mais frequentes nas obras de Sêneca, o Velho 

(WILSON, 2014: 38); 2)- exemplum,159 como parte dessa formação retórica, 

influenciada em parte pelo pai de Sêneca (SÊNECA, O VELHO. Controvérsias II, pref. 

4) (WILSON, 2014: 42). O próprio Sêneca, o Jovem, no tratado Sobre os Benefícios, 

emprega com muita frequência os exempla, como, por exemplo, marido-esposa 

(Sobre os Benefícios, II.18.1), pai-filho (SÊNECA. Sobre os Benefícios, III.11.1; 

III.29.6; III.32.3-5; III.36.1; III.37.1), escravo-senhor (SÊNECA. Sobre os Benefícios, 

III.17.3; III.18.1; III.18.4; III.19.4; III.22.1; III.27.1; III.28.6; IV.11.1-2) e os deuses 

(SÊNECA. Sobre os Benefícios, III.15.4; III.17.3; IV.25.1; IV.31.2; V.17.7; VI.23.7).160 

Vale ressaltar que essa formação retórica de Sêneca, assim como a filosófica que 

será tratada a seguir estavam inseridas numa formação política (COSTA JÚNIOR, 

2016: 2). Gaio Suetônio Tranquilo (69-141 d.C.), mais conhecido como Suetônio, e 

Tácito (56-120 d.C.) mencionam a popularidade de Sêneca por suas atividades 

retóricas e literárias. Suetônio registra:  

Em uma fala pública, ameaçou apontar a espada de sua elucubração, 
em um estilo polido e elegante que dizia que Sêneca, que era muito 
admirado, compôs apenas “meros exercícios escolares” e [que ele era] 
“areia sem cal” (SUETÔNIO. Vida dos doze Césares, A Vida de 

Caligula, L.2).161 
 

 
158 Segundo Emily Wilson (2014: 38), Marcos Fábio Quintiliano (35-100 d.C.) na obra Instituição da 
Oratória II.4.41 afirma que a declamatio remete a Demétrio de Faleron (séc. IV a.C.).  
159 Para Lyz Gloyn (2017: 110)., o exemplum era uma forma didática retórica com a finalidade de 
modelar uma estética de comportamento guiado pela uirtus com base em modelos do passado 
empregados como forma de incentivo ao jovem a sobrepujar os seus predecessores e se unir a eles 
em um ranque de exempla para os jovens no futuro. 
160 O tratamento mais delongado sobre esse emprego de Sêneca em Sobre os Benefícios será dado 
no Capítulo 2, uma vez que explorar-se-á a forma como Sêneca usa os exempla como instrumento 
para se referir às instituições políticas. 
161 Texto original: [...] peroraturus stricturum se lucubrationis suae telum minabatur, lenius comptiusque 
scribendi genus adeo contemnens, ut Senecam tum maximum placentem “comissiones meras” 
componere et “harenam esse sine calce” diceret – [...] Recomenda-se a seguinte tradução de J. Eugene 
Reed e Alexander Thomson (1889). 
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Já Tácito registra o seguinte: [...] mas Agripina [para] não ser conspícua de seus 

maus feitos, chamou do exílio Sêneca, junto com o pretorado. Ela pensou na fama 

pública por causa da clareza dos estudos [de Sêneca] 162 (TÁCITO. Anais, XII.8.3). 

Embora em diferentes elaborações e representações, o Sêneca de Suetônio e de 

Tácito apresenta uma característica em comum: a fama por sua retórica e estudo 

filosófico.163  

Sobre a formação filosófica de Sêneca. Quanto à educação filosófica, têm-se 

alguns indícios a partir das cartas de Sêneca (STAR, 2017: 8). Por volta de 19-20 d.C., 

estudou com Quinto Sexto (50 a.C.-?) que incorporava elementos do estoicismo com 

neo-pitagorismo (STAR, 2017: 9). Ele é mencionado nas Epístola Moral, LIX.7164 e 

CVIII.17.165 Sêneca menciona outros filósofos, tais como Sótion de Alexandria (?-170 

a.C.)  nas Epístolas Morais XLIX.2166 e CVIII.17, bem como Papírio Fabiano, que era 

 
162 Texto original: [...] at Agrippina ne malis tantum facinoribus notesceret ueniam exilii pro Annaeo 
Seneca, simul praeteram impetrat, laetum in publicum rata ob claritudinem studiorum eius. O texto em 
latim foi extraído da obra de Charles Dennis Fisher (1906). Duas traduções para o inglês dessa obra 
de Tácito podem ser também encontradas em William Jackson Brodribb e Sara Bryant (1942) e John 
Jackson (1937). Mais para a frente no presente trabalho, quando for o momento de analisar o retorno 
de Sêneca do exílio será discutida essa versão de Tácito para esse evento. 
163 G. W. Clarke (1965: 66) acredita que Sêneca chegou a essa fama por volta dos seus 40 anos. 
164 Veja a tradução desse excerto por J. A. Segurado e Campos (2004: 211): “Neste momento ando 
interessado em ler Sêxtio, um autor penetrante que, conquanto escreva em grego, professa uma 
filosofia adequada ao carácter romano.” 
165 Veja a tradução desse excerto por J. A. Segurado e Campos (2004: 596) para o português Epístola 
Moral, CVIII.17: “Uma vez que comecei a descrever-te o entusiasmo enorme, depois mitigado pela 
idade, com que em jovem me dediquei à filosofia, não sentirei vergonha em revelar-te também a paixão 
que Pitágoras despertou em mim. Sótion costumava explicar as razões por que Pitágoras, e mais tarde 
Sêxtio, se recusavam a comer carne de animais. As razões de um e de outro eram distintas, mas 
ambas”. 
166 Duas traduções para o português foram comparadas, a primeira de J. A. Segurado e Campos (2004: 
166): “Parece-me ter perdido a tua companhia ainda há pouco. Mas se nos pusermos a recordar, o que 
é que não sucedeu ‘ainda há pouco’? Ainda há pouco era eu um adolescente que assistia às aulas de 
Socião, o filósofo; foi ainda há pouco que comecei a minha carreira de advogado; foi ainda há pouco 
que perdi, primeiro a vontade, depois a possibilidade de prossegui-la. A velocidade do tempo é infinita, 
e só quando olhamos para o passado, é que temos consciência disso.” A segunda tradução é a de 
Renata Cazarini de Freitas (2016: 49): “Parece que foi agora mesmo que te perdi. De fato, não se trata 
sempre de um ‘agora’ quando se está a recordar? Agora mesmo me sentei, menino, com o filósofo 
Sótion. Agora mesmo comecei a defender casos. Agora mesmo deixei de querer defendê-los. Agora 
mesmo deixei de ser capaz disso. O tempo tem velocidade ilimitada, que fica mais evidente a quem 
olha para trás, pois ela escapa aos que se concentram no presente, a tal ponto é sutil a passagem do 
tempo em sua fuga vertiginosa”. 
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hispânico (GRIFFIN, 1976: 17), na Epístola Moral XI.4167 e, por fim, Átalo (SÊNECA. 

Epístola Moral CVIII.3)168, por exemplo.  

Nos casos mais específicos de Quinto Sexto e Átalo, tem-se maior segurança 

pelos excertos acima que Sêneca estudou com eles em Roma no período inicial do 

governo de Tibério. Além disso, a partir desses trechos, percebe-se que a formação 

filosófica de Sêneca ocorreu em partes, um conselho que ele atribui a Átalo (COSTA 

JÚNIOR, 2016: 52).169 Para Miriam T. Griffin (1976: 41, 42), a educação de Sêneca 

no estoicismo teve o incentivo, em parte significativa, de Átalo (SÊNECA. Epístolas 

Morais, XXXIII.10-11; LXXX.1; LXIV.7-10).170 Essa absorção de Sêneca por filosofia 

tinha uma resistência por parte do seu pai, o que deixa claro na Epístola Moral 

CVIII.22,171 talvez porque seu pai primasse pela ascensão de seus filhos no cursus 

honorum (GRIFFIN, 1976: 42). 

Ainda na década de 20 d.C., Sêneca foi para o Egito, por um espaço de tempo 

que ainda é desconhecido (GRIFFIN, 1976: 43). Presume-se que essa ida para o Egito 

se deu na metade da década de 20 d.C. Por esse tempo, seu tio Gaio Galério, era 

prefeito lá (STAR, 2017: 9), tendo sucedido a Sio Estrabão (GRIFFIN, 1976: 47-48).172 

 
167 Veja a tradução desse excerto por J. A. Segurado e Campos (2004: 31): “Sula, por exemplo, nunca 
era tão violento como quando o sangue lhe afluía ao rosto. Nada era mais instável do que o rosto de 
Pompeio o qual, quando falava em público, especialmente na assembleia popular, corava sempre. 
Lembro-me de ver Fabiano, ao comparecer como testemunha ante o senado, ficar todo corado, sinal 
de pudor que lhe convinha maravilhosamente.” 
168 Veja a tradução desse excerto por J. A. Segurado e Campos (2004: 591): “Ainda guardo na memória 
um preceito que ouvi a Átalo nos tempos em que frequentava a sua escola (onde eu era sempre o 
primeiro a chegar e o último a sair); até mesmo durante os passeios do mestre eu o aliciava à discussão 
de um ou outro problema, aproveitando-me do facto de ele estar sempre pronto a ir ao encontro dos 
interesses dos seus discípulos.” 
169 César Luiz Jerce da Costa Júnior (2016: 52) atribui à Emily Wilson a percepção da formação 
filosófica de Sêneca em etapas. 
170 Sêneca (Epístolas Morais, XXXIII.10-11; LXXX.1; LXIV.7-10) atribui a Átalo não ter predileção por 
banhos quentes. 
171 Veja a tradução desse excerto por J. A. Segurado e Campos (2004: 598): “Estimulado por estas 
palavras comecei a deixar de comer carne, e ao fim de um ano esta dieta já se tornara não só fácil 
como até agradável de praticar. Cheguei mesmo a pensar que o espírito se me tornara mais ágil, 
embora hoje te não possa garantir se de facto o estava. E sabes por que me deixei disto? O meu tempo 
de juventude coincidiu com o acesso de Tibério César ao principado. Por essa época, praticavam-se 
em Roma vários cultos exóticos e considerava-se indício de adesão a tais superstições a abstenção da 
carne de certos animais. A pedido insistente do meu pai, - não porque temesse alguma acusação, mas 
porque embirrava com a filosofia! -, voltei aos hábitos antigos, sem que, aliás, ele tivesse tido grande 
dificuldade em convencer-me [...]” 
172 Miriam T. Griffin (1976: 46-48) especula que a ida de Sêneca para o Egito também se deu para 
melhora de sua frágil saúde. Ela ainda comenta que a permanência do tio de Sêneca no posto de 
prefeito do Egito se deu, muito, graças à sua ligação com Sejano. 
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O próprio Sêneca (Epístola Moral, LXVII.1173) menciona sua estada (STAR, 2017:  9). 

Winfried Trillitzsch (1971: 357) menciona fragmentos de papiros achados no Egito que 

dão a entender que Sêneca adquiriu propriedades durante sua estada nessa região. 

Essa permanência no Egito possivelmente forneceu a Sêneca acesso a materiais que 

não chegaram até os dias de hoje, mas que usou em suas publicações (SANCHEZ, 

1986: 76). Por exemplo, Sêneca (Questões Naturais, IV) fala dos mistérios da 

inundação recorrente do rio Nilo (STAR, 2017: 9). Ele retornou do Egito no ano de 31 

d.C., ano da queda de Sejano. Em decorrência desse fato, foi chamado, juntamente 

com o seu tio, às pressas (GRIFFIN, 1976: 47-48) (STAR, 2017:  10). Na viagem de 

volta à Roma, o tio de Sêneca morre. Sêneca elogia sua tia que esteve ao lado do 

marido no naufrágio (SÊNECA. Consolatória à Hélvia, XIX.4174). 

Um evento durante o governo de Tibério que tem relevância pela reverberação 

na família Aneu foi a deposição de Lúcio Aélio Sejano. Como mencionado acima, 

Sejano no ano de 31 d.C. foi deposto de sua de função de praefectus da guarda 

pretoriana, tendo sido depois executado. Embora as razões de Tibério para tal ato não 

estejam claras,175 a queda de Sejano repercutiu em vários nobiles (GRIFFIN, 1976: 

50). Ao referir-se a este momento, Suetônio chega a dizer, e uma hipérbole, segundo 

se supõe, que o Senado era Seiani clientes (SUETÔNIO. Vida dos doze Césares, Vida 

de Gaio, XXX.2).176 Dentre esses nobiles estavam o tio de Sêneca que, sendo prefeito 

do Egito, teve sua função finalizada à época da execução de Sejano (STEWART, 

1953: 82) (GRIFFIN, 1976: 10). Além dessa vinculação, Sejano era amigo do senador 

Lúcio Júnio Gálio que adotou Novato e era amigo próximo de Sêneca, o Velho, 

(GRIFFIN, 1976: 49) (STAR, 2017: 10). Assim, é provável que a execução de Sejano 

 
173 “Fomos hoje surpreendidos pela chegada dos navios alexandrinos que usualmente costumam partir 
primeiro, anunciando assim a próxima chegada dos restantes barcos; são conhecidos por navios-
correio. Foi com alvoroço que a Campânia os viu chegar; em Putéolos, a multidão aglomerou- se nos 
molhes e, pelo próprio aspecto do velame, conseguiu distinguir, no meio da massa dos restantes, quais 
os navios alexandrinos.” (CAMPOS, 2004: 322). 
174 Auunculum nostrum, cui uirgo nupserat, in ipsa quidem nauigatione; tulit tamen eodem tempore et 
luctum et metum euictisque tempestatibus corpus eius naufraga euexit [...] No meio de uma viagem no 
mar, ela perdeu seu amado marido, meu tio, a quem ela estava casada desde que era virgem. Ele, 
ainda assim, carregou o peso tanto de sua dor como de seu temor simultaneamente, e embora 
naufragada, ela superou a tempestade e trouxe seu corpo em terra”. Confira a tradução para o inglês 
de Gareth Williams (2010: 70). 
175 Ronaldo Syme (1958: 385) sugere que, à luz da narrativa de Tácito, Tibério preferiu destruir seu 
ministro a comprometer o tecido do governo já que Sejanus contava com grande poder, vários clientes 
e apoio de parte do Senado. 
176 Confira também a versão de Dion Cássio (História Romana, LIX.16.4). 
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tenha respingado, em termos políticos, de forma negativa na família Aneu177 que 

perdia um dos seus apoios dentro do Senado e dentro do círculo mais próximo a 

Tibério.178 Digno de nota é o modo como Sêneca (Consolatória à Márcia I.2;179 I.3180 

e XXII.4181) faz referência a Sejano em tom um tanto quanto depreciativo. Essa obra, 

segundo Alexandra Caroço (2011: 38), foi escrita entre os anos de 33-37 d.C., ou seja, 

 
177 Miriam T. Griffin (1976: 49) aponta que a revira volta que a família Annaeus sofreu com a queda de 
Sejano se deu, em parte, porque as conexões da família com a aristocracia de Roma não eram altas o 
suficiente. 
178 Para uma análise pormenorizada dos círculos nos quais a família Annaeus se moveu antes do exílio 
de Sêneca, indica-se o artigo de Z Stewart (1953: 70-85). Até hoje esse material é citado como 
bibliografia básica da vinculação da família Aneu com Sejano. 
179 Veja o texto latino segundo Basore (1932: 3-4) e a tradução de Alexandra Caroço (2011: 65): Non 
est ignotum, qualem te in persona patris tui gesseris, quem non minus quam líberos dilexisti, excepto 
eo quod non optabas superstitem. Nec scio an et optaueris; permitit enim sibi quaedam contra bonum 
morem magna pietas. Mortem A. Cremuti Cordi parentis tui quantum poteras inhibuisti; postquam tibi 
aparuit inter Seianianos satellites illam unam patere seruitutis fugam, non fauisti consilio eius, sed 
dedisti manus uicta fudistique lacrimas palam et gemitus deuorasti quidem, non tamen hilari fronte 
texisti; et haec illo saeculo, quo magna pietas erat nihil impie facere - É bem conhecido o modo como 
te comportaste em relação ao teu pai, que não estimaste menos que aos teus filhos, com a diferença 
de que não esperavas que te sobrevivesse. E não sei mesmo se até o desejaste, pois uma grande 
piedade filial permite certas coisas contra o bom comportamento. Impediste quanto pudeste a morte de 
teu pai, Aulo Cremúcio Cordo; depois que se tornou claro para ti que entre os sequazes de Sejano 
aquela era a única fuga possível da servidão, não apoiaste a sua decisão, mas reconheceste-te 
vencida, e derramaste lágrimas publicamente e, embora tivesses sufocado os lamentos, não os 
dissimulaste sob um rosto risonho e isto numa época em que a suprema dedicação era nada fazer 
contra a piedade filial.  
180 Segue o texto latino conforme John W. Basore (1932: 4) e a tradução de Alexandra Caroço (2011: 
65): Ut uero aliquam ocasionem mutatio temporum dedit, ingenium patris tui, de quo sumptum erat 
supplicium, in usum hominum reduxisti et a uera illum uindicasti morte ac restituisti in publica 
monumenta libros, quos uir ille fortissimus sanguine suo scripserat. Optime meruisti de Romanis studiis: 
magna illorum pars arserat; optime de posteris, ad quos uenit incorrupta rerum fides auctori suo magno 
imputata; optime de ipso, cuiús uiget uigebitque memoria, quam diu in pretio fuerit Romana cognosci, 
quam diu quisquam erit, qui reuerti uelit ad acta maiorum, quam diu quisquam qui uelit scire, quid sit uir 
Romanus, quid subactis iam ceruicibus ominium et ad Seianianum iugum adactis indomitus, quid sit 
homo ingenio, animo, manu liber - Porém, quando a mudança dos tempos ofereceu uma oportunidade, 
trouxeste de novo ao convívio dos homens o talento do teu pai, por causa do qual foi supliciado, e 
resgataste-o da verdadeira morte e restituíste à memória pública os livros que escrevera com o seu 
sangue, aquele homem tão corajoso. Prestaste um excelente serviço à cultura romana: pois uma boa 
parte deles havia ardido; prestaste um excelente serviço à posteridade, à qual chegará intacta a 
verdade dos factos, imputada ao seu grande autor; e um excelente serviço a ele próprio, cuja memória 
vive e viverá enquanto tiver valor o conhecimento das coisas romanas, enquanto existir alguém que 
queira voltar aos feitos dos antepassados, enquanto existir alguém que queira saber o que é um 
Romano, o que é um homem indomável, quando já todas as cabeças estavam subjugadas e 
submetidas pelo jugo de Sejano, o que é um homem livre de seu pensamento, espírito e acção 
181 Confira o original em latim trazido por Basore (1932: 79-80) e a tradução de Alexandra Caroço (2011: 
121): Propone Illud acerbissimum tibi tempus, quo Seianus patrem tuum clienti suo Satrio Secundo 
congiarium dedit. Irascebatur illi ob unum aut alterum liberius dictum, quod tacitus ferre non potuerat 
Seianum in ceruices nostras ne imponi quidem, sed escendere. Decernebatur illi statua in Pompei 
theatro ponenda, quod exustum Caesar reficiebat; exclamauit Cordus tunc uere theatrum perire. Quid 
ergo? Non rumperetur supra cineres - Recorda-te daquele tempo, amaríssimo para ti, em que Sejano 
deu o teu pai como presente ao seu cliente Sátrio Secundo. Encolerizava-se com ele por causa de uma 
ou outra palavra mais franca, porque o teu pai não pudera suportar em silêncio que se tenha colocado 
um Sejano sobre as nossas cabeças, ou melhor, que ele tenha subido para cima delas. Tinha sido 
decretado que se erigisse em honra dele uma estátua no teatro de Pompeio, que, destruído pelo fogo, 
César reconstruía: Cordo exclamou que então de verdade perecia o teatro. 
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estando Sejano já morto. Como explicar a insistência de Sêneca em tecer comentários 

desfavoráveis a Sejano, uma vez que com ele a família Aneu tinha vinculações 

políticas anteriores? Essa mudança de postura em relação a Sejano explica-se pelo 

fato de que, no final do governo de Tibério, era conveniente promover o esquecimento 

de qualquer relação com Sejano que caiu em desgraça. Vis que a entrada de Sêneca 

no cursus honorum se deu no governo de Tibério, fazia sentido ele querer dissociar 

sua imagem ou de sua família com a de Sejano a fim de possibilitar melhor seu trânsito 

entre os nobiles romanos (CAROÇO, 2011: 38). 

Por fim, após treze anos decorridos como Princeps, em 37 d.C., Tibério faleceu 

em Cáricles, com a idade de setenta e oito anos (CAMPOS, 2013: 262). Vale 

mencionar o equívoco de Miriam Griffin (1972: 4) em defender que Tibério teria sido 

assassinado. Rafael da Costa Campos (2013: 261, 262) faz uma revisão das 

narrativas de Tácito (Anais, VI.50.1-3), Suetônio (A Vida dos Doze Cézares, A Vida 

de Tibério, LXXII.2-3) e Dion Cássio (História Romana, LVIII.28.1) e de uma 

historiografia182 no sentido de apresentar a proposta de que Tibério faleceu por causa 

de sua avançada idade, contrariando a versão de um suposto assassinato. A 

abordagem de Campos (2013: 248-262) apresenta o final do governo de Tibério, em 

particular após a morte de Sejano em 31 d.C., como um período em que houve a 

intensificação de delações, julgamento e condenações sob a acusação de traição. 

Além disso, o próprio Tibério passou a ter uma atuação contraditória em favorecer 

pessoas próximas enquanto outras, associadas à corte imperial, foram condenadas 

(CAMPOS, 2013: 248).183 

Esse período final do governo de Tibério é importante dentro da trajetória de 

Sêneca, pois coincide exatamente com o início de sua carreira pública como 

advogado e, contando com a provável ajuda da tia, para ser quaestor, por volta do 

ano de 33 d.C. (GRIFFIN, 1972: 42, 78). Se a narrativa de Dion Cássio estiver correta 

(História Romana LIX.19),184 Sêneca, por volta do ano de 39 d.C., estava no Senado, 

 
182 Para maior aprofundamento sobre o governo de Tibério, consulte as obras de Barbara Levick (1999) 
e de Robin Seager (2004). 
183 Veja, por exemplo, o caso de Cota Messalino (cônsul em 20 d.C.), próximo a Tibério, acusou M. 
Lépido e L. Arrúnio, mas ao final, recebeu o mesmo destino destes e foi condenado. 
184 Texto original: “ὁ δὲ δὴ Σενἐκας ὁ Ανναῖος ὁ Λούκοις, ὁ πάντας μεν τοὺς καθ᾿ ἐαυτὸν ῾Ρωμαίους 
πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλους σοφίᾳ ὑπεράσας διεφθάρη παρ᾿ ὀλίγον  μήτ᾿ ἀδικήσας τι μήτε ὅτι δίκην τινὰ ἐν 
τῷ συνεδρίῳ παρόντος αὐτοῦ καλῶς εἰπε – Lúcio Annaeo Seneca, o que ultrapassava em sabedoria a 
todos os romanos, fez uma petição perante o Senado, sem fazer injustiça, defendeu bem um caso”. 
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isto é, dois anos após a morte de Tibério (GRIFFIN, 1976: 42).185 A aparente entrada 

tardia de Sêneca no Senado despertou o interesse de alguns eruditos. Miriam Griffin 

(1976: 46) pontua em favor de duas razões principais, a saber: a saúde fraca de 

Sêneca,186 aliada a uma tendência à declinação de sua parte. Z. Stewart (1953: 70), 

por sua vez, com base em um excerto de Consolatória à Hélvia XVIII.1, defende a 

lenta ascensão de Sêneca e Novato como resultado da conexão de sua família com 

Sejano. As razões para o ingresso de Sêneca no cursus honorum apenas no período 

final do governo de Tibério permanecerão inconclusivas. Independente disso, a partir 

desse período é que a trajetória de Sêneca estará cada vez mais vinculada às 

vicissitudes das mudanças políticas no Principado. Encerrando então, esse breve 

apanhado sobre o governo de Tibério, é com maior precisão, nos últimos anos desse 

governo, isto é, no início da década de 30 d.C., que as obras de Sêneca começaram 

a ser escritas (SANCHEZ, 1986: 78) e que, nesse período, já com 40 anos, contraiu 

matrimônio (CLARKE, 1965: 66).187 

Após a morte de Tibério, Gaio Júlio César Augusto Germânico (12-41 d.C.), 

conhecido como Calígula, assume o governo como Princeps (SILVA; MENDES, 2006: 

44). De acordo com G. W. Clarke (1965: 66), Calígula tinha dificuldades em lidar com 

rivais em termos de oratória. Se a passagem de Dion Cássio (História Romana, 

LIX.19)188 for tomada como fidedigna, dá-se a indicação de que Calígula considerava 

Sêneca um desses rivais. A referência de Dion Cássio aponta um discurso de Sêneca 

no Senado, em 39 d.C., como provável motivo de hostilidade entre ambos (COSTA 

JÚNIOR, 2016: 2). Seja como for, a referência que Sêneca faz a Calígula em Sobre 

os Benefícios II.12.2189 não é nada favorável. Veja o excerto:  

Corrupção e tolice não satisfazem a arrogância de um homem que 
vestia chinelos enquanto ouvia o caso de um distinto êx-consul, nem 

 
185 Maria Sanchez (1986: 78) diz que Novato também foi senador, contudo sem precisar a data ou 
período de sua atuação no Senado.  
186 M. D. Usher (2006: XIV) lista que Sêneca sofria de algum tipo de asma ou bronquite. Já Miriam T. 
Griffin e Brad Inwood (2011: 7-8) mencionam a possiblidade de tuberculose. Ambos concordam que a 
saúde frágil de Sêneca foi um dos fatos para sua entrada tardia no cursus honorum. 
187 Essa data aproximada para o primeiro casamento de Sêneca também é sugerida por Dion Cássio 
(História Romana, LXI.10.13). 
188 Já Miriam T. Griffin, segundo César Luiz Jerce da Costa Júnior (2016:  2), considera essa anedota 
de Dion Cássio como ficção. Contudo, Suetônio (A Vida dos Doze Césares, A Vida de Caligula, LIII), 
mostra que Sêneca e Calígula tinham estilos retóricos distintos. Se se aliar essas duas fontes, ainda 
que fiquem lacunas, têm-se elementos para, ao menos, perceber a discórdia que Sêneca desfrutou 
durante o governo de Calígula. 
189 Parum enim foede furioseque insolens fuerat, qui de capite consulares uiri soccatus audiebat, nisi in 
os senatoris ingessisset imperator epigros suos! 
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mesmo como imperador poderia comprimir suas botas190 entalhadas 
na face de um senador.191  
 

Logo, Calígula na visão de Sêneca (Sobre os Benefícios, II.12.1)192  servia como 

um péssimo exemplum do comportamento esperado de um Princeps para com as 

outras instituições romanas visto que Sêneca desenha Calígula, em relação a um 

senador, não respeitando o decoro. De qualquer forma, em 41 d.C., Calígula, sua 

esposa Milônia Cesônia e sua filha Júlia Drusila são assassinados, ao que parece, por 

perpetração de membros do Senado e da guarda pretoriana (COSTA JÚNIOR, 2016:  

4). Um trecho do tratado Sobre a Ira I.20.8-9, no qual Sêneca especula as razões para 

o assassinato de Calígula (GRIFFIN, 1976:  59), dá a entender que Sêneca, ao menos, 

estava em Roma e presenciou esse ambiente após o assassinato. O próximo Princeps 

a assumir o governo foi Tibério Cláudio César Augusto Germânico (10 a.C. – 54 d.C.) 

conhecido como Cláudio (SILVA; MENDES, 2006: 44).  

 No início do período de governo de Cláudio, em 41 d.C., Sêneca foi exilado na 

ilha de Córsega (GRIFFIN; INWOOD, 2011: 7-8). A essa altura, Sêneca, o Velho, já 

tinha morrido (Consolatória à Hélvia, II.4-5) (GRIFFIN, 1976: 4).193 Cláudio baniu 

Sêneca sob a acusação de adultério dele com Júlia Livila (COSTA JÚNIOR, 2016: 5), 

 
190 Esta é uma referência à tendência de Gaius de usar a bota militar (teria recebido o apelido de 
Calígula ainda jovem, quando acompanhava o pai nas campanhas militares). O título “imperador” 
originalmente se referia à possessão do supremo ranque militar. A alusão às botas entalhadas também 
alude às pérolas que vigavam os chinelos que Gaius estava vestindo (GRIFFIN; INWOOD, 2011:  40). 
191 Confira a tradução para o inglês de Mirian T. Griffin e Brad Inwood (2011: 40).  
192 Veja o texto latino conforme editado por John W. Basore (1935: 71): C. Caesar dedit uitam Pompeio 
Penno, si dat, qui non aufert; deinde absoluto et agenti gratias porrexit osculandum sinistrum pedem. 
Qui excusant et negant id insolentiae causa factum, aiunt socculum auratum, immo aureum, margaritis 
distinctum ostendere eum uoluisse. Ita prorsus: quid hic contumeliosum ets, si uir consulares aurum et 
margaritas osculatus est alioquim nullam partem in corpore eius electurus, quam purius oscularetur? – 
Gaio César garantiu a vida de Pompeu Peno, caso não tirar [a vida dele] conte como garanti-la. Então, 
enquanto Pompeius estava expressando sua gratidão pela absolvição, Gaius estendeu seu pé 
esquerdo para que ele o beijasse. Há aqueles que escusam esse ato como não fosse de insolente 
orgulho; eles dizem que Gaius queria apenas mostrar sua bota dourada que era feita de ouro sólido 
decorada com pérolas. Que é isso! Que insulto um distinto êx-consul beijar ouro e pérolas, 
principalmente se ele não tinha como achar uma parte mais limpa do corpo de Gaius para beijar? 
193 Emily Wilson (2014: 30) menciona o lamento pelo exílio de Sêneca em epigrama. Este é o de nº 409 
que pode ser encontrado na obra de N. M. Kay (2006). Veja o texto original do epigrama: Omnia mors 
poscit; lex est, non poena, perire; hic aliquod mundus tempore nullus erit. Corsica, Phocaico tellus 
habitata colono, Corsica, quae Graio nomine Cyrnos eras, Corsica, Sardinia breuior, porrectior Ilva, 
Corsica, piscosis pervia fluminibus, Corsica, terribilis, cum primum incanduit aestas, saeuior, ostendit 
cum ferus ora canis [...] Confira a tradução desse epigrama feito por Alfred Breitenbach (2019: 557-
558): “A morte reclama tudo. Perecer é uma lei, não uma punição. O mundo inteiro, de uma só vez no 
futuro, não existirá mais. Ó Córsega, terra uma vez habitada pelos colonos de Focis, Cósega, que uma 
vez levou nome grego Cyrnos, Córsega, menor do que Sardinia e maior do que Elba, Córsega, que 
oferece passagem para rios ricos em peixe, Cósega, terrível quando o verão ilumina, ainda mais 
enfurecida quando a estrela do cão selvagem mostra sua face [...]”. 



90 

 

irmã mais nova de Calígula (GRIFFIN; INWOOD, 2011: 7-8). A prática de aplicar o 

exílio como penalidade por adultério não era uma novidade no governo de Cláudio. 

Augusto, segundo Tácito (Anais, III.24), concedeu o precedente ao punir os amantes 

das mulheres imperiais enviando-os para o exílio. Tibério parece ter seguido esse 

procedimento (GRIFFIN, 1976: 60). Mesmo assim, a prática de levantar acusações de 

imoralidade era comum no sentido de tentar eliminar rivais políticos (COSTA JÚNIOR, 

2016: 5). 

Quanto às razões reais para o envio de Sêneca ao exílio, existe um amplo 

debate. A começar pelas fontes antigas. Suetônio (A Vida dos Doze Césares, A Vida 

de Cláudio, XXIX) atribui a Cláudio o papel de minister nas mãos de suas esposas e 

libertos, dando a entender que Messalina, sua esposa, estava por trás da acusação 

de Sêneca (COSTA JÚNIOR, 2016: 4). Tácito (Anais, XI.28), de forma semelhante, 

apresenta uma versão de Cláudio como dominado por Messalina, bem como Dion 

Cássio (História Romana, LX.12.5).194 Dion Cássio (História Romana, LXI.10.2) 

sugere uma terceira versão para o exílio de Sêneca. Na narrativa de diônea, Sêneca 

também foi acusado de manter relações com Agripina, além de, na visão dele, viver 

de forma contrária à sua filosofia.195 Dentro da historiografia, Miriam Griffin e Brad 

Inwood (2011: 7-8) julgam que a acusação movida contra Sêneca era falsa. G. W. 

Clarke (1965: 67) se posiciona menos drasticamente em relação à falsidade da 

acusação. César Luiz Jerce da Costa Júnior (2016: 4-5) enxerga que Messalina, 

articulando a queda de Júlia Livila por considerá-la uma rival, acabou implicando 

Sêneca. Susanna Braund (2002: 137) conjectura a possibilidade de uma ofensa 

política de Sêneca contra Messalina. Por fim, o próprio Sêneca (Consolatória à Hélvia, 

VII.4196) parece alegar sua inocência ou motivos diversos para o desterro:  

Nem todos eles tiveram o mesmo motivo para deixar e procurar uma 
nova pátria. A destruição de suas cidades pelo ataque do inimigo 
forçou alguns a escapar para terras estrangeiras, quando foram 
roubados de suas próprias terras; alguns foram desalojados por 
discórdia política em casa.197 

 
194 Ana Teresa Marques Gonçalves (2015: 42) pontua que o Cláudio construído na narrativa diôena era 
moderado, e essa moderação que o levou a ser dominado por Messalina. 
195 Uma excelente análise da perspectiva de Dion Cássio sobre o governo de Cláudio pode ser 
encontrada no texto de Ana Teresa Marques Gonçalves (2015: 35-48). 
196 Nec omnibus eadem causa relinquendi quaerendique patriam fuit. Alios excedia urbium suarum 
hostilibus armis elapsos in aliena spolatios suis expulerunt; alios domestica seditio summouit. 
197 Confira a tradução para o inglês desse excerto feita por Gareth D. Williams (2010: 54). Parece ser 
essa a perspectiva que Miriam T. Griffin (2011: 7-8) adota para defender a inocência de Sêneca. 
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Logo, a despeito de serem inconclusivas as evidências da inocência ou não de 

Sêneca, a partir da discussão acima é que Sêneca, de alguma forma, estava envolvido 

nas questões circundantes da família imperial (COSTA JÚNIOR, 2016: 4), para as 

quais a política desempenhava um papel fulcral (BRAUND, 2002: 137). Isto é, esse 

envio de Sêneca para o exílio, no mínimo, aponta a presença de Sêneca em situações 

que envolviam pessoas próximas a Cláudio (GRIFFIN, 1976: 67). De qualquer forma, 

durante os seus oito anos no exílio (41-49 d.C.), Sêneca escreveu três consolatórias 

(Consolatória à Márcia, Consolatória à Hélvia e Consolatória a Políbio) e a maior parte 

do Sobre a Ira (GRIFFIN, 1976: 62). 

Em 49 d.C., Sêneca foi chamado de volta do exílio (GRIFFIN, 2011: VIII). 

Atribui-se o retorno de Sêneca à Agripina, segunda esposa de Cláudio (SANCHEZ, 

1986: 79),198 com uma provável aprovação formal do Senado para o seu retorno 

(SUETÔNIO. A Vida dos Doze Césares, A Vida de Cláudio, XII) (GRIFFIN, 1976: 62). 

A proximidade de Sêneca com Agripina teria redundado em benefícios para alguns 

membros de sua família. O seu irmão mais velho, Gálio serviu como procurador da 

província da Acaia entre os anos de 51-52 d.C.199. Nessa época, isto é, no governo 

de Cláudio, tal posto tinha prestígio (SUETÔNIO. A Vida dos Doze Césares, A Vida 

de Cláudio, XLII) (GRIFFIN, 1976: 83-84). G. W. Clarke (1965: 63, 66), versando sobre 

a explicação de Tácito para o retorno de Sêneca do exílio, caminha na perspectiva 

que Agripina chamou Sêneca do exílio por acreditar na lealdade dele para com ela 

por causa da memoria beneficii, isto é, Sêneca seria devedor de Agripina do benefício 

de ter voltado do exílio. Essa visão encontra eco em Dion Cássio (História Romana, 

LXI.10.2) para quem Sêneca teve sua vida poupada durante o governo de Cláudio 

muito por causa da atuação de Agripina. Susanna Braund (2009: 3) já apresenta a 

ideia de que o renovado respeito do Senado por Agripina deu-se, entre outras coisas, 

pela influência de Sêneca. Contudo, Miriam Griffin e Brad Inwood (2011: 7-8) e César 

Júnior (2016: 3) dão a entender que o retorno de Sêneca do exílio deve ser atribuído 

mais ao seu talento e fama em retórica e oratória do que por outras razões.   

 
198 Miriam T. Griffin (1976: 78) afirma que Lúcio Vitélio (10 a.C.-51 d.C.) também estava por trás do 
casamento de Cláudio com Agripina e a adoração do seu filho. 
199 Há um epigrama (Fouilles de Delphes 3.4, nº 286) em que Cláudio chama Gallio “ὁ φἰλος μου – o 
meu amigo” na inscrição Délfica. Para consultar o epigrama completo recomenda-se a seguinte obra: 
POUILLOUX, Jean. Fouilles de Delphes, III. Épigraphie. vol. 4. Paris: De Boccard, 1976. 
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Embora os motivos para Agripina atuar em favor do retorno de Sêneca careçam 

de maior estudo e evidências, parece insuficiente atribuir tal manobra a uma 

expectativa dela da lealdade de Sêneca e dos seus talentos em oratória. Analisando 

a trajetória da família dos Aneu, claro do ponto de vista das funções que ocupavam, 

como já visto acima,200 parece razoável supor que Agripina chamou Sêneca do exílio, 

em parte, pela importância que a gens Aneu tinha dentro da aristocracia romana. 

Costa Júnior (2016: 1-2), mesmo não se referindo diretamente a esse retorno de 

Sêneca, pontua que a trajetória de sucessos e infortúnios da gens Aneu se insere nas 

mudanças e vicissitudes da dinastia Júlio-Claudiana. Portanto, o retorno de Sêneca e 

suas implicações políticas interferiram, como em outras situações, no quadro geral do 

renome que sua família tinha no contexto da aristocracia romana. 

Sêneca retornou do exílio para ser praeceptor201 (SUETÔNIO. A Vida dos Doze 

Césares, Nero, XXXV.5; 52) (GRIFFIN, 1972: 10) de Lúcio Domitio Enobardo (37-68 

d.C.), mais conhecido como Nero (GRIFFIN, 1976: 77) quando este tinha, por volta de 

49-50 d.C., doze anos de idade (GRIFFIN, 2011: VIII). Idade esta que precedia o 

estudo mais apropriado de retórica (GRIFFIN, 1976: 63). Ainda que fosse incomum 

ter um senador como praeceptor, essa prática não era por completo nova (GRIFFIN, 

1976: 65). Tácito (Anais, XII.41) faz referência à uirilis toga Neroni maturata. Embora 

Sêneca tenha sido conduzido a ser praeceptor, Nero também contava com a instrução 

em grego do paidagogos Beryllus, liberto de Aniceto, a quem Tácito chama de 

pueritiae Neronis educator (Anais, XIV.3) e Suetônio (A Vida dos Doze Césares, Nero, 

XXXV.2) chama de paedagogus (GRIFFIN, 1976: 63). É importante mencionar que 

Sêneca dedicou seu tratado Sobre a Clemência202 a Nero, conforme pode ser 

verificado em I.1203:  

 
200 O tio de Sêneca tinha sido prefeito do Egito durante parte do governo de Tibério, o irmão mais velho 
Mela tinha sido procurador dos bens de Tibério, o mais novo Novato, além de Senador, adotado por 
uma família senatorial importante, foi nomeado procurador da província da Acaia, no início do governo 
de Cláudio, Sêneca, embora enviado para o exílio, tinha sido quaestor durante o governo de Tibério e, 
posteriormente, senador durante o período de Calígula. 
201 Praeceptor era o termo comum para se referir ao professor de retórica (QUINTILIANO. Instituição 
oratória, X.5.19), ou um tutor privado (PLÍNIO. Epístolas, III.3,4) ou um instrutor numa escola (PLÍNIO. 
Epístolas, II.18 e IV.13) (GRIFFIN, 1976: 63). 
202 Uma obra de referência como introdução e excelente tradução para o inglês é Susanna Braund 
(2009). Uma tradução oferecida desse excerto para o inglês é a de John W. Basore (1928: 357). 
203 Scribere de clementia, Nero Caesar, institui, ut quodam modo speculi uice fungerer et te tibi 
ostenderem peruenturum ad uoluptatem maximam omnium.  
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Escrevi sobre a clemência, Nero César, no intuito de servir como um 
espelho, e assim, revelar a si mesmo como destinado a deleitar-se na 
maior das satisfações.204 

 

A partir de 49 d.C., quando Sêneca se tornou praeceptor de Nero até à sua 

retirada da aula Caesaris em 64 d.C., percebe-se que parentes próximos, amigos e 

conhecidos dele foram beneficiados por sua proximidade com o filho de Agripina 

(GRIFFIN, 1976: 81). Gálio, irmão de Sêneca, foi cônsul suffectus205 em 55 d.C. Seu 

sobrinho Lucano foi chamado de Atenas para assumir a função de quaestor, cinco 

anos antes da idade legal, por volta de 60 d.C. Seu cunhado Pompeu Paulino, depois 

de ser cônsul suffectus206, foi nomeado legatus207 imperial para a Baixa Germânia, 

sendo sucedido por Dúvio Avito, um provável protégé de Sexto Afrânio Burro (1-62 

d.C.)208 (GRIFFIN, 1976: 89). A presença de Sêneca próximo a Nero teria sido um dos 

fatores que explicam como membros da família Aneu e clientes de Sêneca ocuparam 

magistraturas do Principado a partir de 49 d.C.  

Quanto ao período final de Cláudio, algumas informações são necessárias. 

Cláudio, em 54 d.C., morreu e foi sucedido por Nero. Suspeita-se que a morte de 

 
204 Um boa tradução feita para o português é a de Ingeborg Braren (1990: 39): “Dispus-me a escrever 
a respeito da clemência, ó Nero César, para que eu, de certa forma, desempenhasse a função de 
espelho e te mostrasse a tua pessoa como a que há de vir para a maior de todas as satisfações”. 
205 O cônsul suffectus era um cônsul eleito pela comitia centuriata para substituir, durante alguns meses, 
outro cônsul por motivo de falecimento, deposição, resignação etc. A necessidade de eleição de um 
consul suffectus para ocupar a vaga de um dos dois cônsules de um respectivo ano tinha em vista 
manter o número usual de cônsules como uma das mais altas magistraturas da administração romana 
(POLO, 2018: 1-2). Em um levantamento extenso, Francisco Pina Polo (2018: 2) menciona que de 509 
a 45 a.C., cerca de 29 cônsules suffecti foram eleitos. Durante o período do Principado, no séc. I d.C., 
tem-se o registro da eleição de vários cônsules suffecti, só para mencionar alguns: Marcos Vinicius em 
19 a.C. (PHILLIPS, 1997: 107), Lúcio Volusio Saturnino em 12 a.C. (PHILLIPS, 1997: 107), Quinto 
Júnior Bleso em 10 d.C., (NOGUEIRA, 2020: 640), Plínio, o Jovem em 100 d.C. – (RADICE, 1968: 166). 
206 Richard Talbert (1984: 21) observa que Augusto dobrou o número de cônsules por ano ao substituir 
o par regular de cônsules por dois suffecti. Assim, na prática, após 5 a.C., o consulado passou a ser 
semestral (WISEMAN, 1971: 164-165). 
207 Opta-se por manter a palavra latina legatus por não ter uma tradução para o português apropriada 
para o cargo legatus Augusti pro praetore que era a nomeação de alguém que fosse pretoriano ou 
oficial consular, pelo Princeps e também por um decreto do Senado,  governador de uma província 
imperial como foi o caso de Plínio, o Jovem (62-114 d.C.), nomeado governador da Bitínia (LEVICK, 
1979: 119). Rubén Olmo-López (2018: 111) apresenta evidências epigráficas e literárias da existência 
de legatus Augusti pro praetore em outras províncias como Hispania, Britania, Galacia, Capadocia. 
Segundo ele, a necessidade administrativa e estratégica do Principado em assegurar o domínio desses 
territórios e a presença de legiões, fez com que vários desses governadores fossem nomeados. 
Frederik J. Vervaet (2007: 125) chega a dizer que houve casos em que mais de uma província esteve 
sob o comando de um mesmo governador, como foi o caso de Sexto Sentio Cassiliano que deteve o 
governo de duas províncias Mauritâneas em 75 e 76 d.C. 
208 Mais informações sobre a trajetória e relação de Sêneca com Burro serão fornecidas à frente, mas 
por ora cabe mencionar que foi praefctus da guarda pretoriana em boa parte do governo de Nero (54-
62 d.C.). A partir desse ponto, ele será referido apenas como Burro. 
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Cláudio tenha sido por envenenamento arquitetado por Agripina, sua quarta esposa 

(SILVA; MENDES, 2006: 44). A condução de Nero como Princeps após Cláudio, 

adotado no início de 50 d.C. (GRIFFIN, 1976: 63),209 e a morte de Tibério Cláudio 

César Britânico (41-55 d.C.), filho de Cláudio com Messalina são atribuídas por Griffin 

e Inwood (2011: VIII)210 às articulações de Agripina. Contudo, há indícios de que não 

se deve atribuir somente a Agripina medidas que levaram à morte de Britânico, já que 

T. Júnio Polio, tribuno da guarda pretoriana, foi agente de Nero na morte de Britânico, 

conforme Hans-Georg Pflaum (1961: 69-70). Tal visão contraria a perspectiva de Dion 

Cássio (História Romana, LI.1.4) de que Nero ignorava o governo. Essa imagem, por 

assim dizer, negativa de Nero nas narrativas de Dion Cássio, merece um pouco de 

atenção. Segundo Verena Schulz (2019: 11), parte da construção da imagem de Nero 

nas narrativas está atrelada às cenas de banquete. Nessas cenas, Nero é 

representado como um imperador que fornece um banquete caro e generoso (veja 

DION CÁSSIO. História Romana, LXII.15.3). Na visão de Dion Cássio, as atividades 

sexuais desses banquetes são apresentadas como subversivas, pois nenhuma 

mulher, independentemente de sua condição social, podia recusar qualquer homem 

(DION CÁSSIO. História Romana, LXII.15.4-5). Assim, a imagem de Nero é construída 

como um imperador que gastava muito dinheiro, luxúria e tempo com os seus 

convidados, cuja condição social estava abaixo do que se esperava de companhias 

de imperador (SCHULZ, 2019: 28). Logo, o Nero evocado por Dion Cássio, em 

banquetes e festas enquanto espaços sociais, falha em demonstrar importantes 

virtudes esperadas de um imperador.  

Contudo, sendo Dion Cássio, um escritor do séc. III d.C., uma questão 

pertinente é a quem se dirigia ou era pensado por ele nessa construção de uma 

imagem negativa de Nero.211 Se a sugestão de Hebert B. Foster (1914: IX, X) de que 

a composição da obra de Dion Cássio situa-se entre os anos de 200-222 d.C., então, 

seu período de escrita está circunscrito ao governo de Septímio Severo (145-211 

d.C.)212 e Caracalla (188-217 d.C.). Ana Teresa Marques Gonçalves (2015: 36) 

 
209 Essa, por exemplo, é a visão de Tácito (Anais, XII.25)para essa suposta manobra de Agripina. 
210 Segundo Miriam T. Griffin (1976: 80), quando da morte de Britânico, Nero emitiu apenas um edito 
ao Senado desculpando-se e explicando-se pela pressa na qual o funeral de Britânico foi conduzido. 
211 Ana Teresa Marques Gonçalves (2015: 36-37) chama a atenção para o fato de que as obras de 
Dion Cássio estão atreladas à sua trajetória como magistrado e funcionário público oriundo da Bitínia, 
e, assim sendo, parte da elite imperial. 
212 A respeito de Septimius Severus, recomendam-se os seguintes textos: Ana Teresa Marques 
Gonçalves (2007: 20-35) (2002), Anthony Birley (1999). 
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salienta que o período de produção de Dion Cássio se deu num momento de sua vida 

em que poderia desfrutar do que ela chama de “ócio produtivo”. Foster (1914: X) ainda 

acrescenta que a obra de Dion Cássio teve boa recepção, em especial, no início do 

governo de Severo. Por isso, houve a conjectura de que a intenção original de Cássio 

era fazer com que o período de Severo servisse como clímax de sua obra (FOSTER, 

1914: IX). É curioso também o fato de que Lúcio Aurélio Cômodo (161-192 d.C.) é 

apresentado na obra de Dion Cássio como um governante que não sabia escolher 

suas companhias (História Romana, LXXII.1) (MILLAR, 1964: 124). Algo semelhante 

à sua construção sobre Nero. Novamente aqui, Gonçalves (2015: 37) aponta que a 

perspectiva diôena sobre as ações tendem a destacar a avareza, ambição e medo e 

que, assim, seu retorno ao passado delineia a redução do poder do Senado.  

Portanto, é possível pensar que a maneira como Dion Cássio apresenta Nero, 

em termos de um governante negligente, como o oposto de um bom governante que 

sabia decidir o melhor para a comunidade (MILLAR, 1992: 207). O Nero evocado na 

narrativa diônea não contava com a dignidade e prestígio político, elementos da 

autoridade de um imperador (GONÇALVES, 2015: 39). Assim, o Nero que Dion 

Cássio evoca seria uma elaboração de uma imagem política negativa da forma como 

o poder imperial era exercido de maneira autocrática culminando no período de 

Severo (GONÇALVES, 2015: 38).213 

Volte-se, então, ao período neroniano. Logo após a morte de Cláudio, coube a 

Nero o discurso do funeral que, para Tácito (Anais, XIII.3), tinha a pena de Sêneca 

(GRIFFIN, 1976: 76). Já Dion Cássio (História Romana, LXI.3.1) esse papel de 

Sêneca valeria para o discurso de Nero para os pretorianos e para o Senado. Embora 

seja bom ter cautela quanto a uma recepção acrítica da forma como Dion Cássio e 

Tácito apresentam o papel de Sêneca junto a Nero, em especial nos primeiros anos 

do seu governo, Maria Sanchez (1986: 79) compreende bem que é difícil desassociar 

a figura de Sêneca da trajetória de Nero, à medida em que a concretização do 

segundo como o novo Princeps seria, no mínimo, bastante conveniente para o 

primeiro. 

 
213 Para Cássio (LXII.29.1), as ações de Nero dificultavam ao máximo a condução das questões do 
império (GONÇALVES, 2015: 39). 
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Quanto ao papel de Sêneca no início do governo de Nero, há várias discussões 

relevantes. Antes de adentrá-las, é prudente salientar que a forma ou existência de 

influência de Sêneca e Burro sobre Nero como uma contraposição a Agripina é um 

dos assuntos mais difíceis dentro do amplo espectro de percepções a respeito dos 

primeiros anos de governo de Nero (BARRETT, 1999: 159).214  Primeiro, porque 

Tácito (Anais, XV.45) e Dion Cássio (História Romana, LI.4.2) atribuem a Sêneca e 

Burro a primeira parte do governo de Nero (GRIFFIN, 1976: 68). Contudo, a cautela 

de se apreender acriticamente a versão taciteana para o início do período neroniano 

e o Sêneca que ele constrói se justificam pelo fato de que Tácito, sendo um senador, 

tende a mostrar que se creditava o que era bom nas ações de Nero a Sêneca 

(GRIFFIN, 1976: 68, 73). Vale salientar que, como senador, a sua narrativa prestaria 

à persuasão de que a proximidade de um Princeps ao Senado é que se constitui um 

bom governo.  

Quanto a Dion Cássio, é preferível evitar ver Sêneca como um simples “agente 

de publicidade” e o responsável direto pelos discursos de Nero (DION CÁSSIO. 

História Romana, LI.3.1), pois inexiste nos historiadores antigos alguma menção de 

Sêneca presente no Senado enquanto Nero esteve no poder (GRIFFIN, 1976: 74). 

Em segundo lugar, porque a divisão moderna conhecida como quinquenium 

Neronis215 ainda é controversa no que diz respeito ao papel de Sêneca. Susanna 

Braund (2009: 3) compreende que Sêneca preferiu usar sua influência a partir do 

consilium principis216 em detrimento de estar presente nas reuniões senatoriais. 

Richard Holland (2002: 81-86), porém, enxerga um Nero menos dependente de 

Sêneca no início do seu governo conquistando a aquiescência do Senado, entre 

outras coisas, ao devolver essas faculdades legais subtraídas durante o governo de 

Cláudio. Holland (2002: 89) vê Sêneca mais envolvido em uma oposição a Agripina 

do que o intermediário de Nero com o Senado. Já Griffin (2013: 82) trata Sêneca como 

uma polifonia no período de Nero, atuando como conselheiro, mas também como 

 
214 Anthony A. Barrett (1999: 159) defende que, independente do grau de força do papel de Agripina 
sobre Nero, é preciso ver um quadro compósito de atuação de vários personagens nesses primeiros 
anos do seu governo. 
215 O quinquenium neronis é uma expressão usada na historiografia para definir os primeiros cinco anos 
do governo de Nero. Uma discussão pormenorizada e verticalizada sobre o quinquenium neronis foge 
ao propósito do presente trabalho. Como excelente introdução sobre o estado da arte desse tópico e 
um dos poucos materiais escritos em língua portuguesa, indica-se o artigo de Luciane Munhoz de 
Omena e Pedro Paulo A Funari (2012: 163-184). 
216 Consilium principis é a expressão usada na historiografia para um grupo de conselheiros próximos 
ao Princeps (BRAUND, 2009: 3) 
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benfeitor e beneficiário. De fato, Sêneca (Sobre os Benefícios, VII.4.2217) argumenta 

que é possível dar presentes a um rei, o que pode ser uma reflexão sobre a relação 

de benefício entre alguém e um Princeps.  

Dentre essas múltiplas vozes e prismas distintos sobre Sêneca no período de 

Nero, algumas conclusões são plausíveis: a)- Por ter atuado como praeceptor de 

Nero, após 49 d.C., Sêneca esteve entre os círculos aristocráticos mais próximos ao 

Princeps colaborando com este na relação com o Senado, em especial após 54 d.C., 

ano que Nero assume o governo (SYME, 1958, vol. I:  417); b)- Sêneca e Burro 

trabalharam conjuntamente em questões políticas e administrativas, até a morte de 

Burro em 62 d.C., o que reverberou na influência de Sêneca, em maior ou menor grau 

(GRIFFIN, 1976: 68) (CROOK, 1955: 119); c)- A trajetória de Sêneca e Burro 

experenciou as benesses, vicissitudes, crises e conflitos intrínsecos ao período de 

Nero. Sêneca, em particular, parece refletir em Sobre os Benefícios como a 

concessão e recepção de presentes se tornou uma prática social e política complicada 

(BELLINCIONI, 1984a: 114; STAR, 2017:  21). 

O início do período neroniano (54 d.C.), até a morte de Agripina (59 d.C.), 

também tem recebido atenção desde os autores antigos. Tácito (Anais, XIII.21; XIV.7) 

apresenta esse período como um quadro marcado por crises entre Nero e Agripina, 

sendo que Sêneca e Burro aparecem na narrativa de Tácito como parte integrante 

(GRIFFIN, 1976: 68).218 Susanna Braund (2009: 3), Richard Holland (2002: 89) e 

Miriam Griffin (1976: 85) tendem a ver nesses anos uma diminuição da articulação de 

Agripina nos círculos aristocráticos e mesmo sobre Nero. Griffin (1976: 85) atribui esse 

fato às manobras de Sêneca e Burro. Susanna Braund (2009: 3) baseia sua 

constatação em evidências numismáticas desse período. Richard Holland (2002: 89) 

enxerga como um resultado do alinhamento de Nero ao Senado que não via Agripina 

de forma tão favorável.  

 
217 Veja o texto em latim conforme é trazido por John W. Basore (1935: 467): Itaque dare regi et domum 
et mancipium et pecuniam possumus nec donare illi de suo dicimur; ad regem enim potestas omnium 
pertinet, ad sinculos proprietates – Então, nós podemos dar para um rei uma casa, um escravo, algum 
dinheiro e não é dito que damos a ele algo que já lhe pertence. Pois um rei tem autoridade em tudo, 
mas indivíduos tem propriedade. Confira também a tradução para o inglês de Griffin e Inwood (2011:  
170). 
218 Para Miriam T. Griffin (1976: 68) o papel de Sêneca também compreendia a responsabilidade pela 
elaboração dos editos de Nero, bem como líder em algumas decisões senatoriais. 
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Todavia, prefere-se aqui a perspectiva de que conflitos nos círculos 

aristocráticos estavam entremeando o Senado, o consilium principis219 e a própria 

aula220 imperial. Dessa maneira, ao invés de optar por uma visão binômica que 

distingue um lado vencedor e outro perdedor, é preferível olhar esse contexto como 

permeado de disputas, negociações e concessões de diversos lados. Sêneca e Burro 

tiveram êxito quando Pompeu Paulino, cunhado de Sêneca, foi praefectus annonae 

em 49 d.C. Contudo, por proximidade com Agripina, Faênio Rufo ocupou essa posição 

de 55-62 d.C., mesmo sob reclamação de Sêneca (GRIFFIN, 1976: 85).  

A participação de Sêneca, Burro e Agripina no governo de Nero é alvo de 

divergências na historiografia. Um exemplo desse debate envolve o envio da 

embaixada armênia à Roma, registrado por Tácito (Anais, 13.5). A Armênia era um 

estado cliente de Roma desde o século I a.C. Além disso, era o território de ligação 

entre Roma e Pártia (DRINKWATER, 2019: 131). Em 52 d.C., o rei parto Vologaeses 

I (?-78 d.C.) invadiu a Armênia e colocou seu irmão Tirídates  I como governante do 

território. Entre 52 e 53 d.C., Vologaeses I foi expulso da Armênia, mesmo assim, a 

situação política estava instável. Outra crise diplomática se instalou quando, em 54 

d.C., rumores de que Vologaeses I voltaria à Armênia em suporte de Tirídates 

(DRINKWATER, 2019: 131). Nesse contexto, uma embaixada da Armênia foi à Roma. 

Ao ouvi-los, Nero apontou Cneu Domício Córbulo (5-67 d.C.) como comandante das 

tropas romanas sobre o Eufrates e o incumbiu da missão de retomar a Armênia 

(TÁCITO. Anais, XIII.8.1). Holland (2002: 89), Griffin (1976: 68) e Heil (1997: 62, 76)  

entendem o apontamento de Córbulo como resultado da influência de Sêneca e Burro 

sobre Nero em contraponto à ingerência de Agripina.221 Ou seja, Sêneca e Burro 

teriam impedido Agripina de atuar, mesmo que de forma não oficial (HOLLAND, 2002:  

89). Já John Drinkwater (2019: 131-133) faz uma exegese cuidadosa dos trechos de 

Tácito sobre esse episódio, bem como uma revisão bibliográfica desse assunto. Sua 

 
219 A discussão sobre a existência ou não de um corpo de conselheiros imperiais terá espaço no 
terceiro Capítulo da Dissertação. 
220 O vocábulo aula, de origem grega (αὐλή), que tinha como sentido primário o pátio de uma casa, foi 
tomado emprestado por autores gregos e romanos que, a partir da segunda metade do século I a.C., 
passaram a usá-lo como coletivos dos membros da corte imperial (SPAWORTH, 2007: 127-128). 
Wallace-Hadrill (1996: 283) mostra que esse vocábulo era praticamente desconhecido durante o 
período republicano, mas que no início do Principado, em autores como Sêneca, ele já assumiu o 
sentido de indicação do local de físico do poder imperial, bem como a esse tipo de poder. No terceiro 
Capítulo, haverá ocasião para a discussão historiográfica sobre a aula imperial. 
221 John F. Drinkwater (2019: 133) avalia que essa tendência historiográfica parte da falsa premissa de 
uma visão negativa de Agripina que vem desde Tácito, chegando, até mesmo, a comentaristas 
modernos (HOHL, 1918: 397; SYME, 1958, vol. 1: 387; SYME, 1970: 33, 39; GRANT, 1970: 70). 
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conclusão é de que a indicação de Córbulo foi uma estratégia diplomática perspicaz 

de Nero para reaver o domínio sobre a Armênia. Nesse caso, a participação de 

Sêneca, Burro e Agripina na situação da Armênia indicariam a existência de disputas 

por espaços de poder entre grupos distintos com diferentes interesses. Portanto, o 

Principado teria se constituído um espectro político mais complexo e tal constatação 

pode indicar, entre outras coisas, que o poder do Princeps, ao contrário do que Miriam 

Griffin (1976: 78) diz, não era absoluto já que houve a necessidade de negociação e 

estabelecimento de estratégias de conflito e paz em diferentes momentos. 

De forma semelhante à ida e retorno de Sêneca do exílio em Córsega (41-49 

d.C.), como também o seu papel como praeceptor e conselheiro de Nero, o 

assassinato de Agripina em 59 d.C. recebeu diferentes explicações. Tácito (Anais, 

XIV.1-13) oferece uma narrativa detalhada sobre a morte de Agripina. Segundo ele, o 

envolvimento de Nero com Popeia Sabina (30-65 d.C.), iniciado em 58 d.C. e a 

dificuldade que seria o divórcio dele com Cláudia Otávia (40-62 d.C.) eram intrigas 

nas quais Agripina estava envolvida e foram o motivo principal para Nero decidir matar 

sua mãe. Para Tácito (Anais, XIV.3), Nero decidiu usar um barco que iria se afundar 

para consumar seu desejo. Como o plano não funcionou, enviou três assassinos que 

mataram Agripina (TÁCITO. Anais, XIV.8).  

Já Ronald Syme (1958, vol. I: 262) compreende que o assassinato de Agripina 

contou com a articulação de Sêneca e Burro sobre Nero. Para Suetônio (A Vida dos 

Doze Césares, Nero, XXXIV.1),222 o assassinato de Agripina teve como causa sua 

constante tentativa de intervir no governo de Nero. Na sua versão, Nero tentou 

envenená-la por três vezes (SUETÔNIO. A Vida dos Doze Césares, Nero, XXXIV.2). 

Não obtendo êxito, teria mandado colocar mecanismo sobre a cama dela para a matar 

por esmagamento (SUETÔNIO. A Vida dos Doze Césares, Nero, XXXIV.2). Em 

seguida, teria formulado uma estratégia para que o barco de Agripina afundasse 

(SUETÔNIO. A Vida dos Doze Césares, Nero, XXXIV.2). Por fim, a narrativa de Dion 

Cássio (História Romana, LXII.11-14) apresenta uma narrativa semelhante a de Tácito 

 
222 Veja o texto latino de parte desse trecho de Suetônio: Matrem facta dictaque sua exquirentem 
acerbius et corrigentem hactenus primo grauabat,, ut inuidia identidem oneraret quase cessurus 
imperium [...] – Sua mãe, de fato, inquiria de maneira dura e o corrigia duramente de forma que 
prejudicava sugerindo a abdicação do império [...]. 
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ao mencionar o uso de um barco, assim como apresenta similaridade com a de 

Suetônio quanto ao emprego de veneno para matar Agripina. 

Em relação ao papel de Sêneca e Burro, Tácito (Anais, XIV.11.3) atribui a 

Sêneca a carta ao Senado após o assassinato (GRIFFIN, 1976: 80). Susanna Braund 

(2009: 3) vê Sêneca e Burro como cúmplices do assassinato. Richard Holland (2002: 

125) assume uma posição intermediária em que a morte de Agripina se deu mais por 

razões políticas, sem, contudo, adentrar na atuação de Sêneca e Burro. Uma vez que 

as fontes antigas e a historiografia divergem sobre esse episódio, a prudência exige 

cautela em definir o grau de envolvimento de Sêneca e Burro. O que parece mais 

cauteloso é supor que, no mínimo, Sêneca e Burro tinham, pela proximidade a Nero, 

algum conhecimento de suas intenções. Deve ser levado em conta que Agripina era 

atuante em termos políticos sobre seus amigos e inimigos (GRIFFIN, 1976: 85). 

Em 62 d.C., Sexto Afrânio Burro morreu. Para Miriam Griffin e Brad Inwood 

(2011: IX) esse evento significou uma diminuição considerável da influência de 

Sêneca.223 Griffin (1976: 63, 90) argumenta que a perda de Burro gerou, por 

consequência, a diminuição de negociação com a guarda pretoriana; logo, o fim da 

autoridade de Sêneca. Richard Holland (2002: 143) estabelece a morte de Burro como 

grande ponto de virada, a partir do qual Nero passou a agir por conta própria, 

aumentando o número de seus opositores, sobretudo, no Senado. Ainda que essa 

visão pareça razoável, um contraponto é necessário. Mela, irmão mais novo de 

Sêneca, continuou como procurador imperial até o ano de 64 d.C., pelo menos. Além 

disso, parece que Nero aceitou, no ano de 64 d.C., dinheiro de Sêneca para 

reconstruir Roma, oferta feita dois anos antes (DION CÁSSIO. História Romana, 

LXII.25; TÁCITO. Anais, XV.61) (GRIFFIN, 1976: 93).224 Lucílio Júnior225 obteve uma 

das procuradorias de Sicília, em 62 d.C. (GRIFFIN, 1976: 91). Q. Júnior Marulo que, 

em 62 d.C., esteve envolvido junto a Nero em questões de acusação, a quem Sêneca 

 
223 Griffin e Inwood baseiam essa conclusão fundamentando-se nas narrativas de Tácito acerca dos 
pedidos de retirada de Sêneca junto a Nero, os quais serão ainda tratados nessa dissertação. Como 
apontado em outros pontos da trajetória de Sêneca, é preferível não assumir, como Griffin e Inwood 
fazem, que o Sêneca que Tácito inventa seja a correspondência exata à realidade dos eventos, como 
a própria Griffin (1976: 73) assume, mas ainda assim, em outros momentos, parece assimilar a narrativa 
tacitiana como fidedigna. 
224 Vale mencionar também o patronato de Sêneca na indicação de Otho como governador da Lusitânia, 
que tinha então 26 anos de idade (SUETÔNIO. A Vida dos Doze Césares, A vida de Otto, II-III) 
(GRIFFIN, 1976: 81). 
225 Lucilius era um romano equestre de Lugdunum, destinatário do Sobre os Benefícios e mencionado 
na Epístola Moral XCI (GRIFFIN, 2013: 341). 
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escreve a Epístola Moral XCIX (GRIFFIN, 1976: 92), contava entre os colaboradores 

de Sêneca. Relevante ou não, era provável que Marulo fosse hispânico (SYME, vol. 

1, 1958: 80). Portanto, é provável que essas informações indiquem que Sêneca 

permaneceu negociando entre os círculos aristocráticos, mesmo após a morte de 

Burro. 

As duas próximas situações a serem tratadas como fechamento da trajetória 

política de Sêneca referem-se ao pedido de retirada da aula Caesaris e sua morte 

mencionada apenas na narrativa de Tácito (Anais, XIV.54-56). Nesta narrativa, 

quando Sêneca pede sua retirada, tenta retribuir de volta os presentes que havia 

recebido de Nero (TÁCITO. Anais, XIV.54) (GRIFFIN, 2013: 85). É notável, em 

concordância com Christopher Star (2017: 21), que essa cena é entretecida na 

linguagem dos benefícios. De fato, Sêneca (Sobre os Benefícios, VI.40, VI.42.2) 

argumenta que é sinal de ingratidão tentar retribuir o benefício a alguém que não o 

deseja e que tal pretensão pode constituir um insulto (I.11.1)226. A linguagem de Tácito 

(Anais, XIV.54) é muito semelhante ao arrazoado de Sêneca sobre a concessão e 

recepção de benefícios (GRIFFIN, 2013: 85). O Nero que Tácito elabora não só 

responde nessa mesma linguagem dos benefícios, mas também nega o pedido de 

Sêneca. Sua negação do pedido, na narrativa taciteana, deve-se ao temor que 

Sêneca teria de sua crueldade.227 Além disso, o Nero evocado por Tácito (Anais, 

XIV.56) encerra o diálogo, arrazoando com Sêneca que não seria sábio para um 

homem alcançar glória no mesmo ato em que traria desgraça para o seu amigo.228 

Nesse ponto em particular, sem um relato paralelo em outros autores antigos como 

Suetônio e Dion Cássio, fica difícil presumir que a narrativa tacitiana corresponda 

exatamente ao que ocorreu, como supõe Miriam T. Griffin (2013: 85). Talvez a 

 
226 Veja o texto em latim e a tradução inédita para o português feita por George Felipe B. B. Borges e 
Brenner Brunetto O. Silveira (2019: 139-140) de parte desse trecho: Potest in eo aliquis fastidiosus 
esse aestimator, quo facile cariturus est, de quo dicere licet: “Recipe, non desidero; meo contentus 
sum” - Nisso alguém pode ser um avaliador fastidioso de algo que facilmente poderia viver sem, das 
quais ele pode dizer: “Leve-as de volta; não as quero, estou satisfeito com o que tenho”. 
227 Veja o texto latino de parte desse excerto: non tua moderatio, si reddideris pecuniam, nec quies, si 
reliqueris principem, sed mea auaritia, meae crudelitatis metus in ore ominium uersabitur – não pela tua 
moderação, se você me retribuíres tua riqueza, não teu amor pela quietude, se abandonares teu 
principem, mas minha avareza, o temor de minha crueldade que estarão na boca dos homens. Confira 
também a tradução para o inglês de J. C. Yardley (2008: 331). 
228 Assim consta no texto original de Tácito: quod si máxime continentia tua laudetur, non tamen sapienti 
uiro decorum fuerit unde amico infamiam paret inde gloriam sibi recipere – mesmo que sua máxima 
moderação seja louvada, nem também será decoroso para um sábio receber glória de algo que traz 
infâmia para o seu amigo”. Confira a tradução para o inglês feita por J. C. Yardley (2008: 331). 
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percepção mais equilibrada seja a de que Sobre os Benefícios reflete a visão de 

Sêneca, já no período final de sua carreira, de como a concessão e recepção dos 

benefícios se tornaram uma prática complexa e cercada por vícios (BELLINCIONI, 

1979:  114).  

Finalmente, a cena da morte de Sêneca, também exclusiva a Tácito (Anais 

XIV.61-63), traz a narrativa dele sobre a conspiração para matar Nero e substituí-lo 

por C. Calpúrnio Pisão (?-65 d.C.), senador de família ilustre (HOLLAND, 2002: 191). 

O poeta Lucano, sobrinho de Sêneca, teve o seu envolvimento implicado nessa 

conspiração (GRIFFIN, 2011: IX). Segue-se um resumo da narrativa de Tácito. 

Sêneca foi computado como parte da conspiração. Natalis, um dos envolvidos, esteve 

na casa do filósofo (TÁCITO. Anais, XIV.61) e isso gerou desconfianças sobre a 

participação de Sêneca. Um tribuno reportou as palavras de Sêneca a Nero, quando 

esteve com Popeia e Tigelino, seus conselheiros próximos. Após isso, Nero devolve 

com o tribuno a Sêneca a sentença de morte (TÁCITO. Anais, XIV.61). Após receber 

a sentença, Sêneca se despede de sua esposa Pompeia Paulina e amigos presentes 

(TÁCITO. Anais, XIV.63), tem suas veias cortadas, mas que pela sua dieta e idade 

avançada, o sangue escorria vagarosamente. Enquanto isso, ditou uma obra longa 

aos presentes (TÁCITO. Anais, XIV.63), mas demorando-se a morrer, Sêneca pediu 

a Estátio Aneu, amigo e médico que trouxesse o veneno, o que também não teve o 

efeito esperado (TÁCITO. Anais, XIV.64). Por fim, foi colocado numa piscina de água 

quente, na qual para escorrer mais rapidamente o sangue, ele sufocou no vapor 

(TÁCITO. Anais, XIV.64). 

Não é fulcral discutir a fidedignidade de Tácito quanto aos fatos, mais 

importante é perceber que demonstra uma considerável liberdade na elaboração de 

suas narrativas em relação aos eventos (SYME, 1958: 377). Assim, o que interessa é 

a versão taciteana da morte de Sêneca e quais aspectos estão presentes nessa 

elaboração. Nicholas Rudman (2018: 92) chama a atenção para um cuidado de Tácito 

em apresentar a figura de Sêneca como inocente na participação da conspiração de 

Pisão.229 Essa sutileza, coadunada com toda a cena da morte de Sêneca, visa 

 
229 Tácito (Anais, XV.65.1) usa a palavra fama (rumor) para se referir à acusação de Sêneca como 
conspirador. Rudman (2018: 92) argumenta que a escolha dessa palavra por Tácito tem o propósito de 
alertar o leitor de que essa acusação não teria confiabilidade. Ademais, a ligação de Sêneca com a 
questão da conspiração, na obra de Tácito (Anais, XV.60.3), tem apenas o precedente de um dos 
participantes. 
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construir para a audiência de Tácito uma imagem de Nero como um tirano assassino 

(RUDMAN, 2018: 93). Além disso, a própria cena da morte de Sêneca tem alguns 

padrões dignos de nota. O pedido de Sêneca para que lhe fosse dado veneno faz com 

que o filósofo assuma o papel de Sócrates (?-399 a.C.) (MELLOR, 2010: 189), sendo 

que uma nota sobre a morte de Sócrates já aparece antes em Tácito (Anais, XV.64). 

Dessa forma, a morte voluntária de Sêneca seria revestida de um caráter dignificado 

(KER, 2009: 19). Outro padrão é a semelhança em termos de paralelo verbal entre as 

mortes de Otávia e Sêneca (RUDMAN, 2018: 94). Veja na tabela abaixo as palavras 

usadas por Tácito em ambas as narrativas: 

Tabela 1 - Comparativo – Morte de Otávia e Sêneca em Tácito 

Morte de Otávia – Anais, XIV.64.2 Morte de Sêneca – Anais, XV.63.3 

[...] sanguis tardius labebatur [...] – 

sangue demorando a escorrer 

[...] lenta effugia sanguine praebebat [...] 

– ofereceu meios vagarosos de escorrer 

o seu sangue 

 

Esses padrões verbais aparecem na narrativa taciteana como meio sutil de 

sugerir que ambas as mortes (a de Otávia e de Sêneca) foram injustas, lançando 

sobre Nero um olhar desfavorável (RUDMAN, 2018: 94). Note-se ainda a forma como 

Tácito apresenta Popeia e Tigelino, esposa de Nero e praefectus da guarda pretoriana 

respectivamente, quando a resposta de Sêneca foi anunciada (Anais, XV.61.2). 

Embora Tácito não diga, de forma explícita, a presença deles como que sombreada 

nessa cena, pode sugerir para sua audiência que eles atuaram como conselheiros de 

Nero no desfecho de Sêneca (RUDMAN, 2018: 94). Note-se que o próprio Tácito 

apresenta Sêneca como um bom conselheiro de Nero (Anais, XV.61.2). Segundo 

James Ker (2009: 19) esse recurso de balancear “sombra” e “luz”, comum a Tácito, 

tem por objetivo criar uma imagem (KER, 2009: 19). No caso, a construção da imagem 

lançada sobre Nero como cruel, assassino e tirano.  

Por fim, a narrativa taciteana elabora um Sêneca que exibe na hora de sua 

morte uoluntas e constantia. Uoluntas, pois sua morte, por mais que tenha sido 

ordenada por Nero, aparece na narrativa como um exercício de sua vontade (TÁCITO. 

Anais, XV.63.3). Ademais, libertas no sentido de que o Sêneca de Tácito ecoa o 

preceito da Epístola Moral LXX.16 em que a morte é apresentada como um passo 
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para a liberdade (KER, 2009: 257). Já Susanna Braund (2002: 109) sugere que a 

morte de Sêneca em Tácito tem contornos de performance e espetáculo, uma vez que 

o mesmo padrão se verifica na narrativa da morte de Petrônio em Tácito (Anais, 

XVI.18). Portanto, a elaboração de uma morte voluntária de Sêneca tem em Tácito o 

objetivo de ressaltar a vinculação do filósofo com a tradição de mortes voluntárias que 

remonta a Sócrates. Além disso, apresenta um Nero com contornos desfavoráveis 

como assassino, injusto e cruel, além de ser um Princeps que teve maus conselheiros 

para essa ocasião.230 Em resumo, esses são os elementos estruturais principais da 

narrativa de Tácito para a morte de Sêneca, sendo que, como dito antes, é o único 

autor antigo que elabora esse episódio final da vida do filósofo. 

Não obstante a dificuldade da falta de fontes antigas sobre a morte de Sêneca, 

a narrativa taciteana, ao menos, permite perceber que Sêneca esteve envolvido com 

as instituições do Principado (Senado, exército etc.); em particular, no período do 

governo de Nero. Sua proximidade a esses círculos aristocráticos, independente dos 

variados papéis que exerceu, se tornou mais intensa. 

Em resumo, desse grande espectro de informações sobre a trajetória política 

de Sêneca é o seguinte: a)- Sua trajetória só pode ser melhor compreendida em seus 

diferentes momentos à luz do contexto político do Principado, em particular, de cada 

governo pelo qual passou (desde Augusto até Nero); b)- Compreender a origem e 

percurso da gens Aneu também se torna crucial na circunscrição da carreira de 

Sêneca que esteve intrinsecamente vinculada a de seu pai, irmãos e outros; c)- O 

percurso de vida de Sêneca alia sua biografia, seus escritos filosóficos à sua carreira 

política. São esferas imbricadas cuja reconstrução depende da junção de diversos 

testemunhos das fontes antigas e historiográficas, mas também, em menor grau, das 

próprias obras de Sêneca; d)- O Sêneca que escreve, por exemplo, as consolatórias 

no início da década de 40 d.C. não é o mesmo Sêneca dos tratados filosóficos que 

 
230 A maneira como Tácito (Anais, XV.61.2) apresenta Sêneca, enquanto conselheiro de Nero, e a forma 
como traz Popeia e Tigelino pode sugerir a intenção de Tácito de estabelecer um contraste entre o 
Nero, enquanto aconselhado por Burro e Sêneca, e o Nero posterior com outros conselheiros. A razão 
pela qual Tácito faz esse paralelo pode ser inconclusiva, mas é digno de nota que, na visão de Tácito, 
um bom Princeps é aquele que tem uma boa relação com o Senado, do qual Sêneca fazia parte, 
embora não se tenha notícias de sua presença em sessões do Senado enquanto conselheiro de Nero. 
Assim, de forma hipotética, o Nero que ordenou a morte de Sêneca é aquele que se distanciou do 
Senado e de seus primeiros conselheiros e assumiu, com isso, contornos tirânicos e cruéis. Dessa 
forma, para Tácito, talvez à medida em que um Princeps era próximo do Senado, tendia a fazer o bem. 
De semelhante modo, à proporção que se distanciava do Senado, seu governo deixava de ser virtuoso. 
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também divergem do Sêneca que escreve Sobre os Benefícios e as Epístolas Morais 

mais para o final de sua carreira. O Sêneca de Sobre os Benefícios é um Sêneca 

maduro filosoficamente e vivido no que tange aos atritos, e suas reflexões relacionam-

se com essas experiências ao longo de vários anos. 
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CAPÍTULO 2 – O BENEFÍCIO E PATRONATO 

 

 Uma vez demarcados os aspectos principais do tratado Sobre os Benefícios e 

a carreira pessoal e política de Sêneca, será necessário discutir qual conceito de 

instituição norteia o presente trabalho. Parte-se da hipótese de que a aristocracia 

romana atuava na troca de benefícios por meio das instituições do Principado. Além 

disso, parte desse segundo capítulo se dedicará à compreensão de quais 

magistraturas romanas participavam do sistema de patronato e a maneira que 

atuavam na troca de valores financeiros, bens e serviços. Por isso, em termos de 

recorte temporal, optou-se por trabalhar o sistema de patronato a partir do Segundo 

Triunvirato por causa da forma como a constituição dessas relações de troca 

adentram o Principado.  

Na parte final, então, voltar-se-á para o estoicismo romano e sua relação com 

o estoicismo do próprio Sêneca e as virtudes estoicas presentes no tratado Sobre os 

Benefícios e sua vinculação com a concessão e recepção de benefícios. Como 

Sêneca usa o repertório filosófico grego e romano para refletir sobre o sistema político 

do Principado, a discussão sobre as virtudes estoicas retomará esses autores a fim 

de circunscrever melhor a projeção de Sêneca quanto à atuação política da 

aristocracia romana. 

 

2.1)- O benefício e as instituições do Principado 

  

 a)- As instituições e aristocracia romanas na transição da Res Publica 

para o Principado  

 As relações de troca entre os nobiles romanos se apresentam como um tópico 

complexo na medida em que demanda a compreensão de quais grupos e instituições 

participavam, de forma efetiva, do sistema de patronato. A própria quantidade e 

tratamento de personagens, cargos e instituições romanas na obra Sobre os 

Benefícios, já discutidos no Capítulo 1, chamam a atenção para o quadro amplo de 

atuação da aristocracia romana na concessão e recepção de favores, bens e valores 

monetários. Assim, mostrar-se-á abaixo que o conceito de instituição guia o presente 

trabalho, bem como a maneira como os grupos aristocráticos estavam divididos a 

partir das magistraturas civis e militares. Vale salientar que no cursus honorum era 
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comum um aristocrata ocupar várias dessas magistraturas em momentos distintos, 

variando de acordo com as circunstâncias políticas. 

 A antropóloga Mary Douglas (2007: 56), na obra Como as instituições pensam, 

entende que, no sentido mais lato, uma instituição é agrupamento social revestido de 

legitimidade por meio de uma convenção coletiva. Segundo a estudiosa, algumas 

relações se movem entre conflitos privados e resolução pública e, a partir da 

mobilização das partes para justificar suas ações, o corpo social estabelece um 

conjunto de convenções com a finalidade de mediar esses conflitos (DOUGLAS, 2007: 

56, 58, 59).  

Para Douglas (2007: 15), esse processo de surgimento de instituições, muitas 

vezes descontínuo, transita entre ações e expectativas de cooperação e solidariedade 

de um lado e entre a rejeição e a desconfiança de outro. Tais ações e expectativas se 

dão a partir do momento em que indivíduos, em benefício de si mesmos ou do grupo 

mais amplo, providenciam bens privados ou públicos contando com a reciprocidade 

de cada membro da comunidade. Na visão de Mary Douglas, quando ocorre a 

distensão ou ruptura dessas expectativas, há uma negociação necessária para dirimir 

esses interesses conflitantes a fim de garantir não só a sobrevivência do corpo social, 

mas também o seu crescimento. 

Logo, a organização institucional de uma sociedade advém da busca da 

sobrevivência da comunidade, a despeito do acirramento de opiniões próprias e 

hábitos arraigados, apoiada no que ela chama de “convenção cognitiva”; isto é, a 

autolegitimação de hábitos arraigados em uma estrutura formal recorrente e 

reconhecida pelo corpo social. 

As contribuições de Mary Douglas são de grande auxílio para o tópico das 

relações de troca, em especial, quando se observa o tratado Sobre os Benefícios. 

Mary Douglas (2007: 34) propõe que a concessão de bens públicos parte da relação 

do indivíduo com sua sociedade. Sêneca, por exemplo, prevê que, na relação de troca, 

por vezes, benefícios públicos são também concedidos, como a cidadania romana 

(XIX.2-3). Além disso, Sêneca (Sobre os Benefícios, II.28.2-3) elabora convenções a 

respeito das expectativas quanto à atuação de patronos e clientes. Os patronos teriam 

que seguir uma ordem determinada de clientes a serem atendidos (SÊNECA. Sobre 

os Benefícios, II.28.2), como também os clientes deveriam expressar gratidão 

(SÊNECA. Sobre os Benefícios, II.33.1, V.17.7). A ambivalência entre interesses 

públicos e privados está posta quando Sêneca (SÊNECA. Sobre os Benefícios, 
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III.28.6) critica a dissimulação de patronos com posturas contraditórias em ambas as 

esferas. A crítica também se volta a clientes que, recebendo um benefício que os 

auxiliou, retribuem, na esfera pública, com a injúria (SÊNECA. Sobre os Benefícios, 

VI.5.1, VI.6.1, VI.8.3). 

Quanto à mediação de conflitos por causa do acirramento de interesses, 

Sêneca menciona o caso do Senado atuando para conciliar clientes reclamando de 

débitos junto a Tibério (SÊNECA. Sobre os Benefícios, II.8.1) e da celebração de um 

triunfo por parte de generais (SÊNECA. Sobre os Benefícios, II.15.5). De forma similar, 

Sêneca elabora exemplos vinculados ao exército romano em que se vê a articulação 

de disputas entre soldados (SÊNECA. Sobre os Benefícios, III.7.7), bem como 

generais conferindo bens honrosos entre pessoas com interesses variados (SÊNECA. 

Sobre os Benefícios, I.5.6). Na obra Sobre os Benefícios, o exército e o Senado são 

vistos como instituições em que há a negociação de saídas para interesses 

conflitantes de vários grupos da aristocracia romana nas relações de trocas. 

Tendo discutido a noção de instituição que se guiará no presente trabalho, 

precisa-se adentrar ao debate historiográfico a respeito da presença e participação 

das instituições romanas na transição da Res Publica para o Principado, pois esse 

quadro interfere diretamente na maneira como as relações de troca aparecem em 

Sobre os Benefícios. 

Adotado o preceito, conforme Mary Douglas (2007: 56), de que uma instituição 

é um agrupamento social legitimado, faz-se necessário delimitar quais instituições 

mais sobressaem na relação de trocas de benefícios. Richard Talbert (1984: 29-38), 

na obra The Senate of Imperial Rome, desenvolve vários aspectos do Senado romano 

como uma instituição a partir do reconhecimento de historiadores como Tácito, Dion 

Cássio e Suetônio, sua composição, mudanças e funções. Pat Southern (2006: 125) 

e Brian Campbell (1994: 56, 61) mostram o exército também como uma instituição 

imbricada com as ordens senatoriais e equestres. Aliado a isso, já foi destacado o alto 

grau de referências a equestres e, em especial, a senadores e cônsules na obra Sobre 

os Benefícios (veja o tópico Patronato e cliente em Sobre os Benefícios do Capítulo 

1). Por essa causa, a abordagem das instituições romanas se limitará ao Senado e ao 

exército romanos em seus aspectos principais. 
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Em tratamento complementar, voltar-se-á para a ordem senatorial e equestre, 

aos cônsules como grupos aristocráticos partícipes da troca de benefícios.231 

 

  a1)- Senado 

 

 Como uma análise exaustiva do Senado romano no período da dinastia Júlio-

claudiana escapa muito ao escopo desse trabalho, delinear-se-ão aspectos mais 

pertinentes em relação ao sistema de patronato como mudanças operadas no período 

de Augusto, composição e funções principais.232 

 Richard Talbert (1984: 9-12) aponta duas mudanças importantes nos critérios 

de ingresso no Senado no período augustano. Na segunda revisão do rol do Senado, 

feita em 18 a.C., um milhão de sestércios foram requeridos para entrar no Senado 

(DION CÁSSIO. História Romana, LIV.26.3-5). A segunda mudança, também em 18 

a.C., foi a definição da ordo senatorial a partir da latus clavus (faixa larga na borda da 

túnica). Calian Davenport (2019: 48) salienta que a latus clavus servia para distinguir 

os senadores dos equestres e também funcionava como um símbolo do prestígio 

conferido ao Senado. Conquanto a primeira mudança tenha perdurado mais, a 

segunda teve pouca duração uma vez que, no período final do governo de Calígula, 

equestres que aspiravam à carreira senatorial passaram igualmente a usar a latus 

clavus (TALBERT, 1984: 12). 

 Em termos numéricos, houve um decréscimo no número de membros do 

Senado. No período de Júlio César e Pompeu, o Senado contava com 900 membros 

(CAMPOS, 2013: 64). Contudo, pela mortalidade e empobrecimento de famílias 

patrícias, o Senado, no período augustano passou a ter 600 membros (ECK, 2007: 

80). Tal configuração acentuou a competição pelo acesso ao Senado desde as etapas 

iniciais, como, por exemplo, a eleição para o colégio dos vigintiviri233 e para o 

 
231 O Princeps e a aula imperial serão analisados com mais detalhes no Capítulo 3. Por enquanto, de 
forma preliminar, percebe-se que o Princeps e a aula imperial participavam de algumas das ordens 
romanas do Senado e do exército (CAMPBELL, 1994: 68).   
232 Estudos mais profundos e exaustivos podem ser encontrados nas seguintes obras de Richard J. A. 
Talbert (1984), A. Arthur Schiller (1978) e de I. Shatzman (1975).  
233 Colégio de magistrados geralmente apontados dentre os equestres (TALBERT, 1984: 10). Os 
vigintiviri eram responsáveis pela manutenção de ruas e estradas, policiamento, cunhagem de moedas, 
entre outras coisas (CAMPOS, 2013: 64). 
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pretorado234 (TALBERT, 1984: 19). Augusto reduziu o número de pretores eleitos por 

ano para, no máximo, 8 (TÁCITO. Anais, XIII.29; DION CÁSSIO. História Romana, 

LIII.32.2). No período de Calígula, o número de pretores passou para 15 (DION 

CÁSSIO. História Romana, LVIII.20.5, LIX.20.5). Duas alterações importantes datam 

do período de Augusto. A primeira é que as indicações para o pretorado, sendo 

indiretas ou em uma lista para o Senado, precisavam da sua recomendação. Além 

disso, as idades para alguém ser pretor ou questor foram reduzidas para 25 e 30 anos, 

sendo que, antes eram 30 e 39 respectivamente (TALBERT, 1984: 65). Contudo, o 

próprio Sêneca (Sobre os Benefícios, V.16.4) destaca casos em que pessoas 

detiveram essas magistraturas antes do tempo legal. Em virtude dessa configuração 

de acesso ao pretorado, a disputa por essa magistratura se acirrou ainda mais, pois a 

aspiração de pertencimento à ordem senatorial era muito comum entre a aristocracia 

romana (CAMPOS, 2013: 64). 

Além do pretorado, a eleição para questor também contava para o ingresso no 

Senado. Por ano, eram eleitos 20 questores, sendo que 17 destes exerciam sua 

magistratura em território italiano (TALBERT, 1984: 17). O questor urbano era um 

supervisor financeiro responsável pela administração do dinheiro e da reserva de 

metais depositados no tesouro, chamado aerarium populi romani (CAMPOS, 2013: 

64; POLO; FERNANDÉZ, 2019: 84). Tal encargo incluía auditorias financeiras dos 

magistrados, venda de prisioneiros nos leilões públicos, receitas e despesas públicas, 

despesas com a diplomacia e acomodação de convidados, entre outras. (POLO; 

FERNANDÉZ, 2019: 91). Parte dos questores eleitos também oficiavam como 

supervisores financeiros nas províncias senatoriais (TALBERT, 1984: 17). 

Aliado a essas magistraturas anteriores, havia também no percurso para o 

Senado o edilato. Havia seis vagas para o edilato por ano (TALBERT, 1984: 18). O 

edil era responsável pela supervisão e manutenção dos prédios públicos, pelos jogos 

públicos (ludi romani), mercados e ordem pública nas práticas cúlticas (SHERWIN-

WHITE; LINTOTT, 2012: 16). Richard Talbert (1984: 18) observa que o percurso de 

alguém dentro do cursus honorum até a entrada no Senado levaria anos no exercício 

das magistraturas anteriores. Assim, alguém que almejava um assento no Senado, 

fora os anos de serviço, deveria levar em conta a proximidade ao Princeps e sua 

família como fator necessário para alavancar sua ascensão (TALBERT, 1984: 22). 

 
234 O pretor era o primeiro estágio dentre as magistraturas romanas e tinha a função de administrar a 
justiça, isto é, legislar sobre as queixas dos cidadãos romanos (SCHÄFER, 2013: 145). 
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Em termos gerais, no Senado, existiam os senadores seniores e juniores. 

Senadores seniores, de maneira mais comum, eram aqueles que já tinham ocupado 

funções consulares, de pretorado e por serem mais velhos (TALBERT, 1984: 249). 

Segundo Tácito (História, IV.8, 41), os seniores formavam um grupo maior dentro do 

Senado. Mas, é necessário ter o cuidado para não enxergar esses grupos senatoriais 

como monolíticos ou estanques. Senadores recém-chegados à casa eram 

capilarizados por seniores. A partir dos governos de Augusto, Tibério e Cláudio, 

pessoas oriundas das províncias passaram a formar um grupo em evidência no 

Senado (TALBERT, 1984: 32; CHASTAGNOL, 1992: 159). Tácito (Anais, XIV.53) 

menciona uma ironia da distinção entre “italiano” e “provincial”. Contudo, é bom ter em 

vista que nenhum dos grupos era homogêneo (TALBERT, 1984: 32). De qualquer 

forma, dentro da membresia institucional, o Senado tinha uma composição 

heterogênea, entre grupos dinâmicos em disputa por seus respectivos interesses. 

Quanto às funções do Senado, a Lex Cornelia,235 datada do ano 5 d.C., que 

chegou por meio da Tabula Hebana, trouxe mudanças na elaboração de lista de 

candidatos a pretores e cônsules (TALBERT, 1984: 341). A competência na 

elaboração dessa lista de candidatos (destinati) pretores e cônsules passou a ser de 

senadores e equestres, arrolados nas decúrias judiciais (decurium iudicum) (BRUNT, 

1961: 71; SOUZA, 2019: 36).  A. H. M. Jones (1955: 9) sustenta que as contendas e 

disputas pelas eleições durante o período de Augusto se mantiveram. Segundo A. H. 

M. Jones (1955: 10), os filhos de senadores, por exemplo, participavam dessa 

concorrência. Suetônio (A vida dos Doze Césares, Vida de Augusto, XXXVIII.2) 

menciona uma anedota que faz alusão a esse tipo de competição para entrar no 

Senado. Assim, a não participação da assembleia da plebe nas eleições das 

magistraturas mais elevadas não pode ser vista como a diminuição das dissensões e 

tensões na aristocracia romana, nem mesmo uma centralização radical nas mãos do 

Princeps. 

Ainda assim, Richard Talbert (1984: 341-342) e André Chastagnol (1992: 155-

156) sustentam que o Princeps poderia, sim, influenciar, em maior ou menor 

proporção, o resultado das eleições na maneira como os candidatos (candidati 

Augusti) apoiados por ele pudessem ser os primeiros listados (commendatio) em 

 
235 A Lex Cornelia trata de senadores e equestres arrolados nas decúrias judiciais e que votaram a 
destinatio de cônsules e pretores, bem como para a eleição de dez centuriões, prática corrente não 
somente no período de Augusto, mas até mesmo anterior (BRUNT, 1961: 71-72). 
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número proporcional ao das vagas disponíveis. Os votos eram feitos de forma aberta, 

de acordo com o estilo senatorial. Nesse sentido, é que a ordem de votação tinha 

considerável importância (TALBERT, 1984: 344).  

Duas percepções se contrapõem em relação à efetividade das eleições para o 

Senado. Para Richard Talbert (1984: 342), as eleições para as magistraturas 

assumiram o caráter de mera formalidade a partir de Augusto. Isso porque ele defende 

a tese de que a intervenção do Princeps na distribuição das magistraturas se tornou 

cada vez maior. Já A. H. M. Jones (1955: 9-11), pelo contrário, percebe que as 

eleições, mesmo depois de 5 d.C., sinalizam para um quadro político marcado por 

disputas. O grau de competição em busca de uma vaga no Senado seria o indício de 

que as eleições para as magistraturas anteriores à carreira senatorial serviam como 

espaço de negociação e articulação política. Esse segundo viés parece mais plausível 

posto que, mesmo o Princeps, teria que manobrar e negociar a fim de obter êxito na 

consecução dos seus interesses. P. A. Brunt (1984: 423) alerta que, às vezes, Augusto 

se conformava à opinião do Senado. Isto é, o Senado não apenas aquiescia às 

demandas dos Princepes, mas manejava suas demandas de forma que, às vezes, o 

próprio Princeps era quem aquiescia ao Senado.  Para ele, tanto Suetônio (A vida dos 

Doze Césares, A vida de Augusto, LVIII.2) quanto Tácito (Anais, IV.6.2; XV.2) 

conferem uma autoridade ao Senado, por vezes, não enfatizada na historiografia do 

período augustano. 

Cabia ao Senado também a investidura do imperador. Ainda que alguns vejam 

essa função como uma conveniência, a outorga de poderes (títulos como imperium, 

tribunicia potestas e títulos menores) pelo Senado foi uma marca da prerrogativa 

dessa instituição no período analisado (TALBERT, 1984: 354). Da mesma forma, 

títulos conferidos a membros da aula imperial necessitavam do voto senatorial 

(PLÍNIO. Panegírico, XXI.1-2; LXXXIV.6; LXXXVIII.4-6).236 O Senado também se 

ocupava em conceder honras ou desonras. Dion Cássio (História Romana, LXVI.18.3) 

menciona as honras recebidas por Nero durante sua visita à Grécia em que vários 

sacrifícios foram oferecidos. Tudo isso por decisão do Senado. Por outro lado, 

Suetônio (A vida dos Doze Césares, A vida de Calígula, LX) menciona a proposta de 

um grupo de senadores nos seguintes termos: 

 

 
236 Confira também Tácito (Anais, XII.26) e Suetônio (A vida dos Doze Césares, A vida de Augusto, VII, 
LVIII). 
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[...] enquanto alguns propuseram que a memória do Césares fosse 
abolida e seus templos destruídos.237 
 

Houve, segundo Suetônio, falas (setentiae) no Senado sugerindo o 

apagamento da memória de Calígula, contudo tal proposta não foi efetivada por 

oposição de Cláudio (TALBERT, 1984: 354).238 De qualquer forma, tal atribuição era 

visto como prerrogativa do Senado.  

Além disso, era competência de o Senado premiar alguns comandantes 

vitoriosos com um triunfo. A partir de Augusto, era pouco provável que alguém fora do 

círculo do Princeps recebesse tal premiação. Ao que parece, o último a ser premiado 

com um triunfo no final do séc. I a.C. foi Lúcio Cornélio Balbo, em 19 a.C. (TALBERT, 

1984: 362). Da mesma forma, o último registro de alguém recebendo um ovatio (uma 

honra menor do mesmo tipo do triunfo) foi Hélio Plautio, em 47 d.C., em 

reconhecimento por seu serviço a Cláudio na Britânia (DION CÁSSIO. História 

Romana, LX.30.2).239 Ainda assim, era necessário o voto do Senado para que um 

triunfo ou ovatio fosse celebrada (TALBERT, 1984: 362). Sêneca (Sobre os 

Benefícios, I.5.6, II.11.1, V.15.5, V.16.4) faz referências variadas aos triunfos e atesta 

que ocorriam fora do pomerium (limite da cidade de Roma).240 

No que se referênicia à administração, várias funções, anteriormente 

conduzidas por pretores, questores e edis passaram para o Senado. A manutenção 

de estradas, segundo Dion Cássio (História Romana, LIV.8.4), se tornou uma 

responsabilidade do Senado. Da mesma forma, a manutenção dos aquedutos de 

Roma. Frontino (Os Aquedutos de Roma, XCVIII, CXVI) menciona os curatores 

aquarum, em 11 a.C. Eles eram escolhidos pelo Princeps e ratificados pelo Senado.241  

 
237 [...] quidam uero setentiae loco abolendam Caesarum memoriam ae diruenda templa censuerint. Há 
várias divergências nas traduções disponíveis desse trecho. Apenas um exemplo: Catherine Edwards 
(2000: 167) traduz abolendam como “destruída” enquanto J. C. Rolfe (1914: 497) traduz como “abolida” 
e já Robert Graves (2007: 199) como “obliterada”. Opta-se por “abolida” para respeitar a literalidade do 
verbo usado por Suetônio. 
238 O tratamento do apagamento da memória no mundo romano foge ao propósito do presente trabalho. 
Análises relevantes sobre o assunto podem ser encontradas nos textos de Ana Teresa Marques 
Gonçalves (2003: 12-25), W. Den Boer (1978: 217-223) e Valérie Huet (2004: 237-253). 
239 Confira também Tácito (Anais, XIII.32) e Suetônio (A vida dos Doze Césares, A vida de Cláudio, 
XXIV). 
240 Segundo Richard Talbert (1984: 362), para esses propósitos, Augusto estipulou que o Senado se 
reunisse no Templo de Marte, dedicado em 2 a.C. 
241 Uma lista mais abrangente das senatus consulta citadas por Frontino em relação aos aquedutos 
pode ser encontrada na obra de T Ashby (1935: 17-23). 
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Esse foi o caso de Marcos Vispânia Agripa que ocupou essa função, até à sua morte 

em 12 a.C. (TALBERT, 1984: 373).242  

Além das funções mencionadas acima, vale ressaltar que o Senado ratificava 

a membresia nos colégios sacerdotais, e isso incluía o Princeps e a aula imperial. 

Esse tipo de ocorrência aparece, por exemplo, em Suetônio (A vida dos Doze 

Césares, A vida de Cláudio, VI): 

 

O Senado votou que ele [Cláudio] fosse membro adicional do colégio dos 
sacerdotes de Augusto, conduzidos normalmente por sorte [...].243 
 

  

Wallace-Hadrill (1995: 101-102) atenta que Suetônio diz muito sobre a 

membresia e organização do Senado, apesar de não ter sido um senador. Em adição, 

o pesquisador destaca a importância do Senado tanto para a administração durante o 

período da dinastia Júlio-claudiana, quanto para a importância da carreira senatorial 

para a aristocracia romana.  Ainda assim, segundo Martha W. H. Lewis (1955: 16), 

existem referências que indicam uma alteração gradativa nesse processo em que o 

Princeps passou a conferir sacerdócios a outros fora do seu círculo mais próximo.   

Enfim, em termos dos critérios de entrada, composição e funções, parece 

razoável supor um conjunto de mudanças no Senado.244 Dessa forma, essas 

alterações constituíram um processo intrincado e tenso, nem sempre bem recebido, 

mas que marcou os contornos da atuação dessa instituição para os governos dos 

Princepes posteriores a Augusto (PERRY, 2015: 48; TALBERT: 1984: 488).245  

 

a2)- Exército 

 

 
242 Richard Talber (1984: 373) oferece uma lista maior de outras funções administrativas colocadas sob 
o Senado como, por exemplo, curatores publicorum iudicandorum, curatores tabularum publicarum, 
curatores aedium sacrarum.  
243 Senatus quoque, ut ad numerum sodalium Augustalim sorte ductorum extra ordinem adiceretur [...]. 
Embora a tradução do trecho seja do auto da dissertação, recomendamos a tradução de Catharine 
Edwards (2000: 171) que compreende corretamente a palavra extra como “adicional” e não “especial” 
como, por exemplo, é o caso da tradução de J. C. Rolfe (1914: 15). 
244 Embora tenham sido tratadas várias mudanças, algo que permaneceu para o Principado, em relação 
à composição do Senado, foi que a entrada no Senado restringiu-se aos cidadãos nascidos livres 
(TALBERT, 1984: 9). 
245 Não faz parte do período estudado aqui, mas uma boa análise da composição do Senado, após o 
governo de Nero, a partir de 68 d.C., é oferecida por Mason Hammond (1957: 75-76), no artigo The 
Composition of the Senate, A.D. 68-235. 
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 O exército romano, como uma instituição, tinha vários ofícios ocupados pelas 

ordens senatorial e equestre (CAMPBELL, 1994: 56, 61). O patronato era um dos 

fatores de ascensão dentro do exército, pois a mobilidade dentre os ofícios militares 

estava vinculada à habilidade, às conexões pessoais e às oportunidades 

(SOUTHERN, 2006: 125). Em virtude disso, é necessário compreender, em linhas 

gerais, os postos do exército disputados e ocupados por senadores e equestres na 

forma como esses ofícios possibilitavam ascensão na carreira militar e política.246 

 A começar pelos centuriões. O centurião era responsável pela condução de 

sua centena no que tange à liderança em batalha, treinamento e manutenção da 

disciplina dos soldados (CAMPBELL, 1994: 47). O centurião pode servir à guarda 

pretoriana ou ser alistado junto a uma legião (SOUTHERN, 2006: 130). A promoção 

ao centurionato ocorria pela admissão de equestres, de maneira direta. Logo, nem 

todos os centuriões eram soldados treinados e experientes. Esse foi o caso, por 

exemplo, de Tibério Cláudio Vitalis (CAMPBELL, 1994: 47).247 Cada legião, no período 

imperial, contava com 58 centuriões (SOUTHERN, 2006: 130). Legionários, após 

longo tempo de serviço, poderiam ascender ao centurionato, bem como soldados 

urbanos depois do término do serviço militar em Roma (CAMPBELL, 1994: 47). Os 

centuriões classificavam-se em pilus prior, pilus posterior, princeps prior, princeps 

posterior, hastatus prior e hastatus posterior e, por fim, primus pilus (o mais alto posto 

dentro do centurionato). Com exceção do primeiro (pilus prior), os outros eram 

diferenciados somente pela senioridade (CAMPBELL, 1994: 47). Segundo Plínio, o 

Jovem, (Cartas, IV.25) o imperador era responsável pelo apontamento de centuriões. 

Porém, parece mais plausível sustentar que patronos próximos do imperador 

asseguravam para seus clientes a recomendação para o centurionato (CAMPBELL, 

1994: 48). 

 Acima do centurião estava o prefeito de campo (praefectus castrorum). Ele era 

responsável pela manutenção da fortaleza e do acampamento (posição dos guardas, 

montagem do acampamento, envio de reforços durante a batalha), independente dos 

números de legiões reunidas (KEYES, 1915: 18, 19). Era o terceiro no comando, 

abaixo somente do legatus e do tribunus latclavius. Um dos critérios para ser prefeito 

 
246 C. W. Keyes (1915: 20) alerta para o fato de que o cursus dentro do exército, incluindo os chamados 
militia equestris (postos do exército ocupado por equestres), não era fixado de forma rígida. 
247 As relações familiares e políticas de Tibério Cláudio Vitalis são melhores esboçadas no artigo de 
Silvio Panciera (1963: 93-95), L’Architetto Ti. Claudius Vitalis ed il suo sepolcro. 
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de campo era a experiência militar e que tivesse servido como primus pilus 

(SOUTHERN, 2006: 129).  Acima do prefeito de campo, estava o tribunus laticlavius. 

Era o primeiro posto para um senador, começando no serviço militar cuja duração era 

de um ano ou mais (SOUHTHERN, 2006: 129). Ao que parece, o tribunus laticlavius 

era responsável por expedir as ordens para o exército (DOMASZEWSKI, 1967: 172). 

Era o segundo no comando de uma legião (TULLY, 1998: 230). Esse posto foi 

ocupado, por exemplo, por Cneu Júlio Agrícola (TÁCITO. Agrícola, V.1). De acordo 

com Pat Southern (2006: 126), esse ofício dependia da recomendação de um patrono 

influente dentre a ordem senatorial. 

Em seguida, havia o legatus legionis. Como o próprio título esclarece, o 

ocupante desse posto era alguém responsável por uma legião (CAMPBELL, 1994: 

61). Como as províncias também contavam com legiões, o apontamento como legatus 

dessas legiões ocorria por meio de um parente ou patrono governador de província 

(SOUTHERN, 2006: 126). Esse foi o caso, por exemplo, de Plínio, o Jovem, (Cartas, 

II.13) que recomendou Javoleno Prisco para essa função. 

 Parte da política imperial tinha uma relação estreita com o exército. Garantir o 

acesso de aliados aos postos do exército tinha como finalidade assegurar a sua 

lealdade (SOUTHERN, 2006: 59). A associação pessoal do Princeps com as tropas 

como benfeitor criava a idealização dele como um companheiro de batalha com 

dignidade e coragem (CAMPBELL, 1994: 68). Todavia, ocupando postos estratégicos 

no exército, tal lealdade seria posta à prova. Nesse sentido, Dion Cássio (História 

Romana, LII.8.4-5) posta um dilema com o qual os imperadores tinham que lidar:248 

Ora, se você cede legiões e magistraturas para tais homens, haverá 
perigo que você e a cidade sejam derrubados.249 

 

A constante possibilidade de revoltas a partir do exército era um receio, ao que 

parece, razoável na visão de Dion Cássio. A visão diônea é que homens ambiciosos 

não atuariam em prol do Principado.250 Caso se tornassem fortes, o governante não 

 
248 Confira essa mesma ideia em Tácito (Anais, I.80). 
249 οὐκοῦν ἄν μὲν τοιούτοις τισὶ τά τε στρατεύματα καὶ τὰς ἀρχας ἐγχειρίζῃς, κίνδινος ἔσται καὶ σοὶ καὶ τῇ 
πολιτεία καταλυθῆναι. Earnest Cary (1917: 95) oferece uma boa tradução para esse excerto, pois 
corretamente ele traduz ἀρχας como “ofícios” e καταλυθῆναι como “derrubar”. 
250 Já se comentou sobre esse item, mas cabe reforçar que Dion Cássio (História Romana, LII.8.1) usa 
a palavra μοναρχίας com referência ao Principado não porque o sistema de governo fosse do tipo 
monárquico, mas sim como uma adaptação vocabular do latim para o grego koinê. 
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teria paz (DION CÁSSIO. História Romana, LII.8.1). Em virtude disso, era comum os 

imperadores, na prática do patronato, empregarem magistrados não especialistas nos 

ofícios militares (CAMPBELL, 1994: 62).  

O que é possível perceber à luz da discussão acima é a presença e importância 

do patronato na negociação e articulação de ofícios militares, dos mais iniciais aos 

seniores, bem como a participação das ordens equestre e senatorial no exército, 

competindo em prol de ascensão e prestígio políticos, quer como patronos, quer como 

clientes. 

 

a3)- Cônsules 

 O consulado era a mais alta posição dentro do cursus honorum durante a Res 

Publica. Por ano, dois cônsules (ordinarius) eram eleitos dentre os membros do 

Senado e governavam Roma, colônias e províncias durante esse período (MITCHELL, 

2018: 5). Um aspecto importante da atuação dos cônsules, em especial no período da 

Res Publica, era a diplomacia na condução de embaixadas estrangeiras perante o 

Senado, bem como as negociações com representantes de outras nationes (POLO, 

2011: 69). Esse tipo de atribuição dos cônsules aparece, por exemplo, em Políbio 

(Histórias, VI.12.2): 

Os cônsules, antes de conduzir suas legiões, exercem autoridade em 
Roma em todas as questões públicas, já que todos os magistrados, 
exceto os tribunos, estão abaixo deles, devendo-lhes obediência; são 
eles que introduzem as embaixadas no Senado.251 

 

A partir do trecho acima, Políbio destaca a importância dos cônsules em 

assuntos da própria cidade de Roma, como também nas relações diplomáticas com 

as embaixadas. Nesse trecho também se vê a indicação de que os cônsules tinham 

legiões à sua disposição como uma das partes integrantes dessa magistratura. Os 

cônsules eram responsáveis pelo comando do exército durante o exercício de seu 

ofício. Em tese, ao final de uma campanha, as tropas seriam dispensadas. Contudo, 

Pat Southern (2006: 2) argumenta que o comando de forças armadas foi um 

 
251 Οἱ μὲν γάρ ὕπατοι πρὸ τοῦ μὲν ἐξαγειν τὰ στρατόπεδα παρόντες ἐν ῾Ρώμῃ πασῶν εἰσι κύριοι τῶν 
δημοσίων πράξεων. οἵ τε γὰρ ἄρχοντες οἱ λοιποὶ πάντες ὑποταττονται καὶ πειθαρχοῦσι τούτοις πλὴν 
τῶν δημάρχων, εἴς τε τὴν σύγκλητον οὗτοι τὰς πρεσβείας ἄγουσι. Opta-se por reproduzir aqui a tradução 
inglesa feita do latim por W. R. Paton  (1979: 297). 
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instrumento político para obter proeminência e permanência no consulado para além 

do mandato regular, como foi o caso de Júlio César e Pompeu Magno.  

Segundo Fred K. Drogula (2015: 296), os cônsules detinham o imperium e 

provincia. Na percepção de Paulo Martins (2011: 49-50) o imperium é a designação 

de uma forma de poder, do tipo soberano, do qual emana resolução de demandas 

públicas, ainda aquelas não previstas em lei. Assim, o imperium, tanto em sua origem 

quanto em seu entendimento pelos romanos, está imbricado com as magistraturas, 

em particular as que eram exercidas com uma gama de poderes (MARTINS, 2011: 

50). Esse era o caso do consulado. Já provincia, de acordo com Fred K. Drogula 

(2015: 6), era uma mescla de variados e fluídos atributos, mas que tinham relação 

com a mobilização do exército combatente nos territórios fora da Península Itálica. 

Isso incluía a escolha dos comandantes do exército, os recursos disponibilizados para 

cada comandante e como seriam usados, bem como quais deles seriam honrados 

com o triunfo (DROGULA, 2015: 296). 

A partir do quinto ano a.C., Augusto ampliou o acesso ao consulado ao 

substituir o par regular (ordinarius) por outros dois (suffecti). Assim, Augusto dobrou o 

número de cônsules por anos (TALBERT, 1984: 21). Em termos práticos, o tempo de 

consulado foi reduzido de um ano para seis meses (WISEMAN, 1971: 164-165). A 

escolha dos cônsules feita antes por eleição pelos comitia centuriata, a partir de 

Tibério, provavelmente, passou a depender do arbítrio do Princeps (MILLAR, 1977: 

307). Esse foi o caso de Sejano, em 31 d.C., que recebeu o consulado de Tibério, sem 

ter exercido outros cargos senatoriais (CAMPOS, 2013: 65). Werner Eck (2007: 84) 

avalia que essa redução do tempo do consulado diminuía a possibilidade de maior 

influência política dos cônsules, muito embora desfrutassem do prestígio da detenção 

do ofício pelo resto de suas carreiras. Ao mesmo tempo, essa estratégia pode ter 

resultado na pressão de muitos senadores ávidos pelo status de cônsules (ECK, 2007: 

85). De qualquer forma, o consulado ainda possuía importância e conferia prestígio 

na sociedade romana. Por exemplo, o consulado é a magistratura mais citada por 

Sêneca na obra Sobre os Benefícios. Logo, mesmo no período neroniano, ser cônsul 

era uma ascensão significativa no cursus honorum. 

 

a4)- Ordens equestre e senatorial 
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Uma vez delineados os contornos da composição, função e atuação do Senado 

e do exército a partir da presença de senadores e equestres, a análise abaixo trará 

mais alguns aspectos relevantes da ordem equestre e de sua relação com a ordem 

senatorial e com o Princeps.252 No período final da Res Publica, muitos indivíduos da 

ordem equestre atuaram como conselheiros e parte da clientela de senadores, tanto 

em Roma quanto nas províncias. A expectativa recíproca de lealdade tinha em vista 

a obtenção de magistraturas mais elevadas (DAVENPORT, 2019: 160). Esse foi o 

caso, por exemplo, de Lúcio Cornélio Balbo, equestre beneficiado por Pompeu, depois 

partidário de César, eleito Senador e se tornou cônsul em 40 a.C. (CÍCERO. Família, 

II.16.7) (DAVENPORT, 2019: 161). Outro caso foi o de Caio Clínio Mecenas (68-8 

a.C.), conselheiro e amigo de Augusto, citado por Sêneca (Sobre os Benefícios, 

VI.34.2) e por Macróbio (Saturnais, II.4.12). 

No período imperial, a qualificação, conforme censo, para um equestre era de 

400.000 sestércios (DAVENPORT, 2019: 206). Caillan Davenport (2019: 207) lista 

alguns aspectos característicos da ordem equestre entre Augusto e Tibério: 1)- a 

participação nas transvectio (parada anual dos equites ao longo das ruas de Roma);253 

2)- o direito de se sentarem nas 14 fileiras destinadas à ordem nos teatros; 3)- o uso 

do anulus aureus (anel dourado como sinal de proeminência, muito frequente no séc. 

1 a.C.); 4)- a presença de filhos de senadores na ordem; 5)- uso do equus publicus 

(cavalo público) (CAMPOS, 2013: 72). Além disso, Claude Nicolet (1974: 285-311), 

na obra L’Ordre Équestre a L’époque Républicaine, aponta que a propriedade de 

terras era a fonte de riqueza mais comum da ordem equestre. Todavia, como a ordem 

equestre era mais numerosa do que a ordem senatorial, seu contingente sendo 

heterogêneo, contava, inclusive, com milhares de membros oriundos das províncias 

(CAMPOS, 2013: 72-77).  

Caillan Davenport (2019: 38) defende que inexistia uma dicotomia radical entre 

senadores e equestres uma vez que, para ele, os senadores eram equestres de 

 
252 Uma abordagem extensiva vai além do intuito do presente trabalho. Duas obras de referências 
servem para uma visão mais completa da ordem equestre: Cailan Davenport (2019) e, Clinton W. Keyes 
(1915). 
253 Para Davenport (2019: 380), a transvectio era uma demonstração pública do poder ideológico da 
ordo, bem como uma forma de exibição da uirtus por meio de um padrão militar no qual os equites se 
inseriam na política imperial. 
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ranque mais elevado. Contudo, um trecho de Tito Lívio (História romana, IV.13.1) faz 

uma distinção mais enfática dos equites em relação à ordo senatorius e ao populus 

romanus: 

Então, Espúrio Maélio, da ordem equestre, [um homem] rico naquele 
tempo, se encarregou de algo útil, [mas deu] um péssimo exemplo por 
um motivo ainda pior.254 

 

 No trecho acima, Tito Lívio contrasta a posição de Maélio, como um equestre, 

em relação ao populus com o intuito de apontar péssimo exemplo que ele deu ao usar 

um suprimento de grãos adquirido com seu próprio dinheiro como forma de garantir 

sua ascensão ao consulado (TITO LÍVIO. História Romana, IV.13.2). Lívio faz esse 

contraste como forma de indicar que o uso da magistratura equestre deveria ser em 

prol da Res Publica e não por interesse próprio (OGILVIE, 1965: 551). Além disso, o 

emprego que Lívio faz desse exemplo do passado é, na verdade, indicativo de sua 

reflexão da uirtus esperada das magistraturas em seu próprio tempo como elemento 

instrutivo para o estabelecimento de um modelo de atuação política (RODRIGUEZ, 

2012: 98). J. P Walsh (1955: 370) acrescenta a esse debate afirmando que essa visão 

de Lívio sobre as magistraturas advém de um modelo estoico de comportamento ético. 

Portanto, a distinção que Lívio faz dos equites em relação à ordem senatorial e 

populus romano advém de sua perspectiva das responsabilidades das ordens para 

com a Res Publica. Assim, embora se reconheça que os interesses de ambos os 

grupos pudessem convergir, eram, no entanto, vistos como diferentes e, até mesmo 

divergentes. 

Como os equestres e os senadores tinham, nas atividades agrárias, sua 

principal fonte de riqueza, competiam na venda de sua produção (DAVENPORT, 

2019: 40; NICOLET, 1974: 285-311). Embora a latus clavus fosse, inicialmente, uma 

vestimenta característica da ordem senatorial, equestres que aspiravam à carreira 

senatorial passaram a usá-la a partir do período de Augusto (TALBERT, 1984: 12). 

Tal situação mostra a importância do patronato do Princeps a partir do qual a ordem 

 
254 Tum Sp. Maelius ex equestri ordine, ut illis temporibus praediues, rem utilem pessimo exemplo peiore 
consilio est adgressus [...]. Opta-se por seguir a sugestão de Benjamim O Foster (1922: 299) que traduz 
rem utilem como “coisa útil”. Já Canon Roberts (1912: 254) prefere a noção de que rem utilem se refira 
a um tipo de serviço. Embora a tradução de Roberts pareça levar em consideração o contexto da 
passagem, a proposta de Foster se encaixa melhor no uso intentado por Lívio para rem utilem. 
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ganhou ainda mais proeminência em termos de aparato simbólico (CAMPOS, 2013: 

72).255 Publicanos e equestres resistiam a qualquer tentativa de diminuir seus ganhos 

com as atividades financeiras nas províncias, já que senadores não poderiam ser 

publicanos (NICOLET, 1974: 327-331). Portanto, o arbítrio do Princeps, a participação 

da aula imperial na administração e a ascensão de mais cidadãos à ordem equestre 

trouxeram desafios no âmbito da negociação, regulando a distribuição de postos civis 

e militares entre os equites e senadores. 

Porém, como a disponibilidade de postos no Senado era muito menor do que o 

contingente de equites, muitos deles optaram por permanecer na ordem. Esse foi o 

caso do próprio Sêneca, o Velho (GRIFFIN, 1972: 4), bem como Marco Valério Marcial 

(38-104 d.C.). O segundo, muito embora fosse rico, permaneceu como equestre 

(TENNANT, 2000: 139-159).256 P. Tennant (2000: 145) argumenta que a elaboração 

da imagem da pobreza por poetas equestres, como o caso de Marcial, era uma forma 

de contrastá-los com os membros mais ricos da ordem senatorial. É necessário 

considerar, por outro lado, a oscilação muito corrente nas fortunas de equestres e 

senadores. Ao terem boa parte da riqueza investida em terras, recorriam a 

empréstimos dos seus amigos (amici) para cobrirem despesas com sua clientela, 

entre outras (SALLER, 2002: 120).257 Logo, manter-se dentro do critério censitário 

para as duas ordens demandava o manejo das relações políticas, emprego dos 

recursos com os clientes e estabelecimento de vínculo com patronos que seriam o 

suporte em momentos de escassez. 

2.2)- O patronato na transição da República para o Principado 

 

A transição da Res Publica para o Principado é um tema alvo de amplo debate 

na historiografia dos estudos clássicos. Por isso, fez-se necessário delimitar a 

discussão abaixo às relações de patronato desde o segundo Triunvirato258 até o 

 
255 Augusto, em benefício dos equites, restringiu a participação de senadores no painel do júri (decuriae 
iudicum) que era um grupo de trezentos jurados (BERGER, 1960: 426).  
256 Peter Tennant (2000: 143) nota que Marcial, apesar de sua riqueza, reclamava de sua pobreza 
(paupertas) que o levava a viver de forma modesta.  
257 Uma discussão sobre os empréstimos senatoriais e suas consequências pode ser encontrada na 
análise Israel Shatzman (1975: 135-142). 
258 O Triunvirato, segundo Semíramis Corsi Silva (2010: 2), foi uma instituição romana criada no período 
das guerras civis em que, no quadro mais amplo, mantinham-se as instituições republicanas, mas havia 
a outorga de poderes para os triúnviros em termos de liderança militar, entre outras coisas. 
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período de Augusto.259 Antes de passar para a atuação da aristocracia romana em 

suas várias magistraturas civis e militares no sistema de trocas desse período, alguns 

comentários sobre participação de comunidades clientes são úteis.  

A obra de John Nicols (2014: 21, 22), Civic Patronage in the Roman Empire, 

destaca que as comunidades mediam as vantagens da influência política ou poder 

militar na escolha dos seus patronos por causa da natureza competitiva do sistema 

de trocas. Além disso, esse tipo de aliança, por vezes, era frágil já que se 

desfragmentava de acordo com o êxito ou adversidades do patrono. Visto que era 

comum às comunidades clientes terem múltiplos patronos, várias disputas internas 

surgiam e eram resolvidas pelos próprios patronos ou por solicitação do Senado.260 

Veja, por exemplo, a narrativa de Dionísio de Halicarnasso (Das Antiguidades 

Romanas, II.11) 261 sobre isso: 

 

Não apenas na própria cidade [Roma] que os plebeus (δημοτικὸν) 
estavam sob a proteção (προστασιαν) dos patrícios (πατρικίων), mas nas 
províncias (ἀποίκων) e cidades que estabeleciam amizade, bem como as 
cidades conquistadas tinham protetores conforme desejavam. E, muitas 
vezes, o Senado (βουλὴ), a partir das disputas (ἀμφισβητήματα) entre as 
cidades e povos com seus patronos enviava suas prescrições a serem 
obedecidas.262 

 
A partir do trecho acima, é possível inferir a participação dos plebeus no sistema 

de patronato, tanto na cidade de Roma como nas províncias e colônias, ponto esse 

negado por Wallace-Hadrill (1989: 80). Para o estudioso, o populus romano deixa de 

ser partícipe do sistema de patronato com o desaparecimento das eleições. Contudo, 

a descrição de Dionísio de Halicarnasso aponta na direção oposta. Além disso, o 

 
259 A discussão das relações de patronato no período de Nero (54-68 d.C.) será realizada no Capítulo 
3. 
260 A contribuição de John Nicols é enorme para a compreensão do sistema de patronato entre 
aristocratas romanos e comunidade. Contudo, há confusão no seu texto quanto ao que ele entende por 
Império e República. Além disso, a sua perspectiva sobre o patronato dá a impressão de que era a 
prática política mais importante durante a República. Prefere-se a perspectiva de que o patronato era 
uma das formas da aristocracia romana negociar o poder político, mas não que fosse a única chave de 
leitura para esse contexto da República (WALLACE-HADRILL, 1989: 1). 
261 Οὐ μόνον δ' ἐν αὐτῇ πόλει τὸ δημοτικὸν ὑπὸ τὴν προστασιαν τῶν πατρικίων ἦν, ἀλλὰ καὶ ἀποίκων 
αυτῆς πὸλεων καὶ τῶν ἐπὶ συμμαχίᾳ καὶ φιλίᾳ προσελθουσῶν καὶ τῶν πολέμου κεκρατημένων ἑκαστη 
φύλακας εἶχε καὶ προστάτας οὑς ἐβούλετο ῾Ρωμαίων. καὶ πολλ´ακις ἡ βουλὴ τὰ ἐκ τούτων 
ἀμφισβητήματα τῶν πόλεων καὶ ἐθνῶν ἐπὶ τοὺς προϊσταμένους αὐτῶν ἀποστέλλουσα, τὰ ὑπ' ἐκείνων 
δικασθέντα κύρια ἡγεῖτο.  
262 Earnest Cary (1937: 343-345) oferece uma boa tradução para esse excerto. Ainda assim, opta-se 
por fazer uma tradução própria, pois ele traduz ἀποίκων como “colônias” o que, para esse contexto, 
não parece ser o sentido pretendido por Dionísio de Halicarnasso, pois o contexto do excerto parece 
indicar as províncias e não as colônias romanas. Além disso, ele traduz a φιλίᾳ προσελθουσῶν como 
“aliança por amizade” sendo o que uma leitura mais literal seria “vieram por amizade”. 
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excerto apresenta um quadro de disputas e acirramento entre as magistraturas 

romanas, províncias e colônias de tal forma que o próprio Senado, na sua visão, 

procurou mediar esses conflitos para que houvesse harmonia (ὁμόνοια) (DIONÍSIO 

DE HALICARNASSO. Antiguidades Romanas, II.11.2). Conforme Mary Douglas 

(2007: 38) alerta, qualquer vínculo social e político a partir da concessão de benefícios 

envolve questões controvertidas do que é justo e vantajoso para as partes. A harmonia 

referida por Dionísio de Halicarnasso é uma projeção do período augustano como uma 

nova ordem que asseguraria o respeito às obrigações mútuas de patronos e clientes 

(NICOLS, 2014: 59). Contudo, a partir de sua própria narrativa, percebe-se que 

clientes e patronos se vinculavam por causa de seus interesses ou, como ele mesmo 

diz, conforme desejavam (ἐβούλετο). Logo, a descrição acima é instrutiva na medida 

em que indica a rede de vínculos entre patronos e clientes e as discórdias advindas 

do descompasso entre a expectativa e a realidade das obrigações entre as partes. 

Outra obra de referência é a de Ernst Badian (1958), Foreign Clientela. Badian 

contribuiu para o debate sobre o patronato durante a Res Publica ao demonstrar que 

vários autores romanos, como Tito Lívio, raramente usavam o termo patronus e, 

quando faziam, era em relação às comunidades. Para Wallace-Hadrill (1989:71), a 

relação da aristocracia romana com as comunidades, em termos do patronato, é uma 

das chaves explicativas para a aquisição da cidadania romana entre vários 

estrangeiros. Portanto, há muito espaço para o estudo do patronato das comunidades, 

ora da Península Itálica ora de outros territórios sob o domínio, como uma das formas 

de negociação do poder político tanto na Res Publica quanto no Principado. 

Todavia, o que interessa aqui são as formas da aristocracia romana se 

relacionar em termos da troca de favores e bens dentro do quadro político da 

República para o Principado. Para tal, é necessário avaliar algumas propostas de 

configuração do patronato nesse período. Ernst Badian (1958: 262) oferece uma visão 

do patronato como um sistema operando de maneira linear, promotor da coesão social 

por meio de regras inevitáveis. Essa perspectiva de caráter mais mecanicista enrijece 

o quadro político da República sob a tutela de uma inteligibilidade compartilhada entre 

patronos e clientes. Além disso, ela ressalta exemplos de lealdade sem considerar a 

dinâmica da mudança de fidelidade de clientes para com os seus patronos e de 

patronos com os seus clientes.  

Já John Nicols (2014: 87) apresenta o patronato como um sistema marcado 

pela pretensão de manipulação entre as partes que calculavam as vantagens e 
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desvantagens do relacionamento a qualquer tempo. Esse prisma favorece a 

percepção de que os laços entre patrono e cliente podiam ser tênues; havia, por isso 

amplo espaço para a negociação (cf. JÚLIO CÉSAR. Guerras da Gália, VI.12). A 

desvantagem da visão de Nicols é a superestimação do patronato como a chave para 

a compreensão da estratégia política de personagens como Júlio César, Pompeu 

Magno, Cícero, Otávio e Marco Antônio. Nicols (2014: 89) enxerga nas ações de 

Otávio uma espécie de programa definido de ascensão ao poder, noção esta já 

refutada por Karl Galinsky (1996: 8).   

Por isso, é preferível a sugestão de Wallace-Hadrill (1989: 71) de que o 

patronato como um sistema operacional dinâmico e fluído, suscetível às mudanças e 

mediado pela competição. Segundo o pesquisador, o patronato era uma das formas, 

não a única, de manejar o poder político em uma distribuição de recursos pautada, 

muitas vezes, pelo abuso, disfunção e ataque. É o que se poderá conferir abaixo. 

 

 

a)- Segundo Triunvirato 

 

Duas perspectivas se contrapõem quanto à atuação das instituições no 

Segundo Triunvirato. Mary Beard (2017: 288, 346) enxerga tanto na postura de Júlio 

César (100-44 a.C.) quanto na postura de Otávio (63 a.C.-14 d.C.) uma ascensão ao 

poder, fazendo com que sua abordagem do período seja matizada mais pela atuação 

de personagens do que pela participação institucional. Já Fergus Millar (2002: 244-

246) apresenta uma visão de que as magistraturas e as instituições republicanas 

continuaram ativas, articulando-se em diplomacia, negociação e tensão durante o 

Segundo Triunvirato. Segundo Millar (2002: 248), a política romana pautada pelas 

instituições tradicionais da Res Publica persistiu não só no Segundo Triunvirato, mas 

prosseguiu para o período de Augusto263 e demais Princepes da dinastia Júlio-

claudiana. Dessa maneira, Millar parece perceber um poder institucional em voga 

dentro do quadro das instituições romanas. O viés de Millar parece mais plausível a 

partir da análise do sistema de patronato no período do Segundo Triunvirato segundo 

 
263 Otávio recebe o título de Augusto em 27 a.C. (OVÍDIO. Fastos, I.608-612). Quando se usa Augusto 
estar-se-á fazendo referência a situações posteriores a 27 a.C. Quando se usar Otávio, se terá em vista 
eventos anteriores a 27 a.C. 
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fontes antigas como Suetônio, Tácito, Plutarco, Dion Cássio e a historiografia 

especializada sobre o assunto. 

O estudo do patronato no Segundo Triunvirato exige um recuo breve ao 

Primeiro Triunvirato, em particular, à atuação de Marco Licínio Crasso (114-53 a.C.), 

Pompeu Magno (106-48 a.C.) e Júlio César (100-44 a.C.) como triúnviros e da 

aristocracia romana desse período conforme aparece nas fontes textuais. 

Crasso, segundo Plutarco (Vidas Paralelas, Crasso, VII), tinha um vasto 

número de clientes e escravos como sinal de sua riqueza (WISEMAN, 1971: 38). Mas, 

se se aceitar a narrativa de Plutarco, a diferença de Crasso para os outros dois 

triúnviros era não ter um ou mais exércitos como clientes.264 O recrutamento de tropas 

era uma das maneiras de estender o poder político na obtenção de clientes gratos 

entre comandantes e soldados (WISEMAN, 1971: 44). Crasso, segundo a narrativa 

de Plutarco, parece não ter contado com comunidades clientes.  

Pompeu Magno, contudo, contava com senadores, equestres, legatus, 

exércitos e comunidades como clientes (NICOLS, 2014: 23). Pompeu, segundo Júlio 

César (Comentário sobre a Guerra Civil, I.38), tinha duas legiões na Hispania Ulterior 

(NICOLS, 2014: 49). Esses clientes eram mobilizados por meio da concessão de 

benefícios (dinheiro, bens, mediação na resolução de conflitos de interesses públicos 

e privados) e acionados de acordo com os interesses do patrono (NICOLS, 2014: 49). 

Esse foi o caso específico de Marcos Terêncio Varro (116-27 a.C.) que tinha sido 

tribuno da plebe, questor, edil e, por fim, pretor que comandou os exércitos de Pompeu 

na batalha de Ilerda (SABIN, 2000: 6).265 Ainda assim, considerando as redes de 

clientes envolvidas, Pompeu possuía menos recursos do que César, por isso não 

conseguiu resistir a batalhas travadas (NICOLS, 2014: 49). 

Quanto a Júlio César, sabe-se que disputava com Pompeu o patronato de 

algumas cidades, como Massilia (NICOLS, 2014: 34). César também mobilizava seus 

clientes de acordo com os seus interesses. Esse foi o caso de Marcos Metio, um 

legatus que foi enviado para negociar com oponentes gauleses (JÚLIO CÉSAR. 

Guerra da Gália, I.46, 52). Outro cliente conhecido de Júlio César foi Caio Trebatio 

 
264 Isso está posto por Plutarco (Vidas Paralelas, Crasso, 7): [...] ὅς οὐ δύναται τρέφειν ἀπὸ της οὐσιας 
στρατόπεδον – não pôde sustentar um exército a partir de sua condição. 
265 A batalha de Ilerda foi um combate entre os exércitos de Pompeu da Hispania e os de Júlio César 
na região de Ilerda (atual Lleida, na Catalunha) em 49 a.C. que, segundo o próprio Júlio César (Guerra 
Civil, I.26, I.45-46), durou cerca de cinco horas resultando na morte de 70 soldados do exército de 
César contra 200 mortos do lado pompeiano (SABIN, 2000: 6).  
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Testa, um equestre e advogado que funcionou como conselheiro de César por 

indicação de Cícero (HONORÉ, 2012: 1503; SALLER, 1989: 53). John Nicols (2014: 

49) menciona os esforços de César em manter em cooptação vários nobiles da 

Hispania Ulterior, já que essa região era um reduto de clientes de Pompeu. César 

capitulava seus clientes distribuindo bens, concedendo isenção de impostos, 

introduzindo embaixadas no Senado, entre outras coisas (NICOLS, 2014: 48). Dessa 

forma, criava-se uma rede de vínculos pessoais entre os nobiles republicanos, 

baseados na pretensão de obter o êxito dos seus interesses ao manejarem as 

obrigações mútuas (WALLACE-HADRILL, 1989: 68). Portanto, parte da estratégia 

política dos grupos aristocráticos era atuar no sistema de patronato para mobilizar 

uma rede composta das magistraturas de Roma, Península Itálica e províncias em 

uma espécie de colaboração em benefício de ambas as partes. Nesse sentido, Mary 

Douglas (2007: 21, 34) afirma que a colaboração entre pessoas e instituições advém 

do manejo de bens públicos a serem desfrutados por vários grupos. Dessa forma, é 

possível inferir que a mobilização da aristocracia romana no sistema do patronato 

tinha, por vezes, o intuito de unir esforços em colaboração para efetivação de 

interesses comuns.  

Como foi assinalado antes, o sistema de patronato estava sujeito às mudanças 

da prática da distribuição de bens, valores financeiros e favores. Um conceito útil é o 

de Wallace-Hadrill (1989: 77): o patronato, no período republicano, operava como se 

fosse uma rede de trocas em que os nobiles mediavam as relações pessoais na 

distribuição de recursos e serviços.266 Nesse sentido, parece interessante analisar o 

excerto abaixo de Salústio (Guerra de Jugurta, XLI.7-8): 

 

[...] Nesta maneira, toda a vida política estava dividia entre duas partes, 
e a Res Publica, que tinha sido nossa base comum, estava mutilada 
[dilacerata]. Mas a aristocracia [nobilitas], como uma facção, tinha mais 
poder, menos potente, a força do povo foi dissipada e dispersa em uma 
multidão. Assuntos privados e militares eram arbitrados por poucos 
homens; esses detinham o tesouro, as províncias, magistraturas, honras 
e triunfos. O povo estava oprimido pelo serviço militar e pela pobreza. Os 

 
266 Embora a contribuição de Wallace-Hadrill para a compreensão do patronato seja enorme, sua 
percepção de que havia, na Res Publica, um “centro do poder” é vaga, pois ele não chega a definir qual 
seria esse “centro”. Se eram os aristocratas de Roma ou o Senado, não dá para perceber no seu texto. 
Por isso, se prefere a visão de que existiam vários espaços de disputa do poder entre as magistraturas 
e instituições republicanas. 
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espólios de guerra eram divididos pelos generais com alguns poucos 
amigos [...].267 
 

Embora a narrativa acima seja uma referência a eventos ocorridos no final do 

sec. II a.C., os comentários de Salústio refletem a situação contemporânea do 

patronato, após a morte de Júlio César em 44 a.C. (ROLFE, 2013: XI). Também é 

importante considerar sua visão do patronato a partir de sua trajetória política, uma 

vez que tinha sido tribuno da plebe, legatus, pretor, senador e, sobretudo, um possível 

cliente de César, de cuja relação teria extraído uma vasta riqueza (ROLFE, 2013: X, 

XI). Além disso, para ele, na Res Publica, as magistraturas civis e militares se 

articularam em uma rede de distribuição de recursos advindos das guerras, entre 

outras coisas (WALLACE-HADRILL, 1989: 73).  

Outra percepção de Salústio é a divisão dos nobiles em grupos disputando 

espólios, poder sobre o populus, glória e triunfo. Como bem expressou Daniel J. 

Kapust (2011: 27), na obra Republicanism, Rhetoric, and Roman Political Thought: 

Sallust, Livy and Tacitus, a retórica de autores como Salústio descreve a Res Publica 

como um lugar em que indivíduos e grupos concorriam entre si por meio dos conflitos 

e contestação; portanto, os nobiles deveriam atuar politicamente de maneira 

compatível com o interesse comum e não privado. Essa visão idealizada era a 

pretensão de apresentar o patronato como parte integrante de uma harmonização do 

particular com o que deveria ser comum (KAPUST, 2011: 28; NICOLS, 2014: 91). 

Juvenal (Sátiras, V) apresenta uma descrição semelhante à de Salústio em que 

patronos manejam parcos recursos e abusam de uma multidão de clientes famintos 

no intuito de mantê-los fiéis, apesar de uma distribuição irregular de benefícios. 

Richard P. Saller (2002: 128) sugere que a participação de clientes nos banquetes 

dos seus patronos era uma ocasião em que o abuso serviria para entretenimento. Ao 

mesmo tempo, clientes aparecem prospectando seus vários patronos em prol de 

ganhos que, nem sempre, eram garantidos (WALLACE-HADRIL, 1989: 73). 

Ao se apreciar a visão de autores como Juvenal e Salústio, é razoável a 

inferência de que a configuração do patronato no final do Primeiro Triunvirato mostra-

 
267 Além dessa tradução acima, são indicadas outras duas: J. C. Rolfe (2013: 225) e William B. Batstone 
(2010: 80). Segue o trecho em latim: Ita omnia in duas partis abstracta sunt, res publica, quae media 
fuerat, dilacerata. Ceterum nobilitas factione magis pollebat, plebis uis soluta atque dispersa in 
multitudine minus poterat. Paucorum arbitrio belli domique agitabatur; penes eosdem aerarium 
prounciae magistratus gloriae triumphique erant; populus militia atque inopia urgebatur; praedas 
bellicas imperatores cum paucis diripiebant. 
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o como um sistema flexível, operado por diferentes grupos aristocráticos em uma rede 

de trocas variando a partir de interesses privados traduzidos, muitas vezes, na prática 

de instituições republicanas, como, por exemplo, o Senado e o exército romanos. 

 Quando se analisa o patronato no Segundo Triunvirato,268 também não se vê 

uma linearidade em relação ao que era praticado no período anterior. Esse 

estabelecimento de relacionamentos entre patronos e clientes dentre a aristocracia 

romana era dinâmico, ou seja, adaptava-se de acordo com as circunstâncias sociais 

(WALLACE-HADRILL, 1989: 78). Em virtude disso, existem especificidades do 

patronato durante o Segundo Triunvirato. 

 Embora os clientes de César tenham sido dispersados após a sua morte em 44 

a.C., Marco Antônio tentou usar a memória de César com o intuito de obter a fidelidade 

destes (NICOLS, 2014: 24; WISEMAN, 1971: 39). Ele não obteve o auxílio dos 

habitantes da região de Transpadane,269 uma vez que muitos deles tinham sido 

clientes do pai de Cássio, procônsul em 72 a.C. (WISEMAN, 1971: 39). A oposição 

política dos cassianos a Antônio e Otávio foi registrada por Suetônio (A vida dos Doze 

Césares, A vida de Augusto, LI) e Tito Lívio (História Romana, CXVI). Essa tentativa 

de Antônio tinha em vista o fato de que César beneficiara os habitantes de 

Transpadane com a cidadania romana em 49 a.C. (ABBOT, 1915: 377). Contudo, 

esse foi um dos casos em que clientes alternaram seus interesses e, daí, sua lealdade 

entre um patrono e outro. Mais do que isso, a memória de patronos anteriores traz luz 

às estratégias empregadas no Segundo Triunvirato. 

 Em relação a Otávio, é possível perceber também o uso da memória ou parte 

da clientela de seu pai adotivo, Júlio César. Já foi mencionado acima o caso de Caio 

Trebatio Testa, conselheiro de César e, depois, também de Otávio (HONORÉ, 2012: 

1503). Vale mencionar também Veleio Paterculo (30 a.C. – 32 d.C.), cuja família tinha 

vínculos com César, sendo seu tio um dos acusadores de Cássio. Paterculo foi tribuno 

da plebe, legatus nas províncias da Germânia e Panônia durante o período de 

Augusto, servindo oito anos como questor de Tibério na Panônia (SHIPLEY, 1924: 

XI).270 O caso de Paterculo ilustra a transmissão da relação entre patrono e cliente 

 
268 Os Triúnviros desse período foram respectivamente: Otávio, Marco Antônio e Lépido. 
269 Segundo E. G. Hardy (1916: 66), a Transpadanes era uma região da Gália majoritariamente celta. 
270 Paterculo escreveu uma obra chamada História Romana dividida em duas partes, sendo a primeira 
dedicada ao final da Guerra de Troia, a fundação de Roma, chegando às Guerra Púnicas. A segunda 
parte começa com Tibério Graco e vai até o consulado de Marcus Vinicius, no ano 30 d.C. Essa obra 
enaltece o período de Augusto em tom bastante pessoal com a finalidade de enaltecer também a figura 
de Vinicius, possível patrono de Paterculo (SHIPLEY, 1924: XIII). 
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dos antepassados aos descendentes. Ainda que não fosse a prática mais comum 

durante a Res Publica, serve de indício de que era possível e, aparentemente, se 

tornou mais frequente com o Principado (NICOLS, 2014: 101). Utilizar ou reunir parte 

da clientela de César dentre a aristocracia romana, em particular da Península Itálica, 

foi uma estratégia a partir da qual Otávio teve o suporte para o conflito contra Marco 

Antônio (NICOLS, 2014: 84). Parece razoável pensar que essa foi uma distinção do 

sistema do patronato entre o Segundo e o Primeiro Triunvirato. 

 Além disso, a idealização da restauração da Res Publica, mediada pela 

atuação de um patrono, no caso Otávio, é presente, por exemplo, em Dionísio de 

Halicarnasso (Das Antiguidades romanas, II.9-11), contemporâneo de Otávio que 

escreve o seguinte:  

 

Depois que Rômulo distinguiu aqueles de ranque superior daqueles que 
eram [de ranque] inferior, estabeleceu leis pelas quais as obrigações de 
cada parte foram prescritas. Os patrícios deveriam ser sacerdotes, 
magistrados e juízes, e deveriam assisti-lo na administração das coisas 
públicas [...] Isso era para preveni-los [plebe] de se engajarem em 
sedições [...] Ele [Rômulo] confiou os plebeus aos bandos de patrícios, 
ao permitir que cada plebeu escolhesse seu patrono dentre os patrícios 
[...] Mas Rômulo não apenas recomendou o relacionamento designando 
a proteção dos pobres e inferiores como patronato, mas também 
designou ofícios para ambas as partes, fazendo assim a conexão deles 
por um vínculo de bondade adequado para cidadãos.271 

  

A partir da apreciação do trecho acima, nota-se o manejo de um vocabulário 

muito específico da esfera semântica das relações de troca: patronato (πατρωνείαν – 

patroneian), patrono ou protetor (προστασίαν – prostasian), patrícios (εὐπατρίδας – 

eupátridas; πατρικίοις – patrikios), plebe (δημοτικοὺς – demotikous) (NICOLS, 2014: 

89). Além disso, é apresentada uma versão idealizada do patronato que remete a 

Rômulo, mas que reflete a situação contemporânea de Otávio em uma falta de 

intervalo entre o passado mítico da fundação de Roma e a realidade do final do séc. I 

a.C. (WALLACE-HADRIL, 1989: 66).  

 
271 ὁ δὲ Ῥωμύλος ἐπειδὴ διέκρινε τοὺς κρείττους ἀπὸ τῶν ἡττόνων, ἐνομοθέι μετὰ τοῦτο καὶ διέτατεν, ἃ 
χρὴ πράττειν ἑκατέρους: τοὺς μὲν εὐπατρίδας ἱερᾶσθαί τε καὶ ἄρχειν καὶ δικάζειν καὶ μεθ᾽ ἑαυτοῦ τὰ 
κοινὰ πράττειν ἐπὶ τῶν κατὰ τὴν πόλιν ἔργων μένοντας [...] ἵνα μὴ στασιάζωσιν, ὥσπερ ἐν ταῖς ἄλλαις 
πόλεσιν [...] παρακαταθήκας δὲ ἔδωκε τοῖς πατρικίοις τοὺς δημοτικοὺς ἐπιτρέψας ἑκάστῳ τῶν ἐκ τοῦ 
πλήθους [...] ὁ δὲ Ῥωμύλος ἐπικλήσει τε εὐπρεπεῖ τὸ πρᾶγμα ἐκόσμησε πατρωνείαν ὀνομάσας τὴν τῶν 
πενήτων καὶ τπεινῶν προστασίαν, καὶ τὰ ἔργα χρηστὰ προσέθηκεν ἑκατέροις, καὶ φιλανθρώπους καὶ 
πολιτικὰς κατασκευαζόμενος αὐτῶν τὰς συζυγίας. 
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Importante é a associação do patronato fundada por Rômulo que traz tempos 

de harmonia e paz com Augusto, como se fosse um segundo Rômulo, novo fundador 

de Roma. John Scheid (2003a: 9) propõe que o uso dessa temática estava mais 

relacionado às realidades contemporâneas de Augusto do que de Rômulo. Vê-se 

também no excerto acima a evocação de Rômulo se vinculando às magistraturas 

(ἱερᾶσθαί τε καὶ ἄρχειν καὶ δικάζειν – sacerdotes, magistrados e juízes) com a 

finalidade de provocar a reflexão em que os cidadãos romanos participariam. Claro, 

na visão de Dionísio de Halicarnasso, a plebe é presente como partícipe do sistema 

do patronato na função de clientes dos patrícios. Ainda sobre esse ponto, sua 

perspectiva do patronato é pautada em uma ênfase sobre a atuação de Rômulo e, por 

conseguinte, de Augusto. Mesmo assim, os elementos do sistema na sua 

representação servem como indicativo da participação de vários grupos aristocráticos 

e da plebe nas relações de troca nas últimas décadas do séc. I a.C. 

Restam avaliar dois pontos sobre o patronato na transição da Res Publica para 

o Principado. O primeiro diz respeito ao quadro da participação de grupos 

aristocráticos na relação de trocas a partir do fim do Primeiro Triunvirato. O segundo 

é concernente à mudança operada no sistema com Augusto assumindo a posição de 

Princeps. 

Quanto à presença dos grupos aristocráticos nas relações de trocas, têm-se 

algumas evidências a partir de fontes textuais. Fergus Millar (1964: 74), por exemplo, 

sugere que a visão política de Dion Cássio sobre esse período contempla a presença 

e atuação das aristocracias romanas. A celebração de jogos públicos era uma das 

formas de um patrono demonstrar seu poder político e financeiro.  Veja a menção de 

Dion Cássio (História Romana, LI.21.2) sobre os jogos:272  

 
Depois disso, no inverno ocorreram e os de Pérgamo receberam o 
direito de celebrarem os jogos sagrados em honra ao templo [de 
César]. 

 

Richard P. Saller (2002: 121) salienta que senadores, cônsules e outros 

magistrados se valiam dos jogos públicos como meio de alavancarem suas carreiras 

políticas e, por isso, não poucas vezes, recorriam a empréstimos de seus amigos 

 
272 Ταῦτα μὲν ἐν τῷ χειμῶνι ἐγένετο, καὶ ἔλαβον καὶ οἱ Περγαμηνοὶ τὸν ἀγῶνα τὸν ἱερον ὠνομασμένον 
ἐπὶ τῇ τοῦ ναοῦ αὐτοῦ τιμῇ  
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(amici).  Sêneca (Sobre os Benefícios, II.21.5) menciona Júlio Graecino que aceitou 

dinheiro dos seus amigos para promover jogos públicos.  

Além dos jogos públicos, pode-se mencionar festivais que eram celebrados 

(DION CÁSSIO. História Romana, XLIX.42.2):273  

 
Além desses eventos, os cônsules (πανήγυριν)274 celebravam um 
festival em honra à Afrodite.  

 

Eric M. Orlin (2010: 45) relembra que os romanos consideravam que essas 

festividades deveriam ser executadas pelos magistrados todos os anos, à medida em 

que a falha na execução delas significava uma ruptura com a pax deorum (paz com 

os deuses).275 Contudo, essas festividades tinham um significado para o sistema de 

patronato posto que um aristocrata poderia manejá-las como forma de demonstração 

pública de seu poder político e econômico, bem como estabelecer a relação como 

patrono das comunidades. Nesse sentido, na sociedade romana, esses 

relacionamentos múltiplos calcados na amizade política, obrigação financeira e 

conexões pessoais explicam como a distribuição de recursos também afetava a 

distribuição do poder político e explica a efetividade do sistema em vários períodos 

(WALLACE-HADRILL, 1989: 68; 78). Não só senadores, equestres e cônsules, mas o 

próprio Senado aparece como parte do sistema de trocas. 

De novo, Fergus Millar (2002: 251) salienta a maneira como o Senado atuou 

em relação a algumas províncias romanas. Primeiro, na prática da diplomacia como 

forma de tratamento de Roma para com as suas províncias na concessão de direitos 

e privilégios. Na perspectiva de Millar (2002: 251) essa vinculação das comunidades 

como clientes era um dos instrumentos para assegurar a dominação romana sobre 

outros territórios, como, por exemplo, os gregos. De novo, Eric Orlin (2010: 55) aponta 

que o tratamento favorável de Roma para com algumas cidades e severa punição 

para com outras fazia parte da estratégia política calculada. Ou seja, quando a postura 

da província convergia para o interesse da Res Publica, havia aliança. Quando, 

 
273 Τότε μὲν δὴ ταῦτα τε ἐγένετο καὶ τὴν πανήγυριν τὴν Αφροδίτη τῇ γενεθλίῳ τελουμένην οἱ ὕπατοι 
ἐποίησαν  
274 Note a adaptação que Dion Cássio empreende dos ofícios romanos para a língua grega. Nesse 
excerto, ele emprega o termo πανήγυριν que pode ser usado para “general” como referência a “cônsul”. 
Por isso, a tradução feita por Earnest Cary (1917: 427) apreende bem essa adaptação. 
275 Orlin (2010: 45) usa o caso de Caio Flamínio que, em 217 a.C., não celebrou o Festival Latino e 
nem ofereceu sacrifício no Monte Alba. Quando ocorreu um desastre no lago Trasimene, tal situação 
foi atribuída a esta falta, segundo a narrativa de Tito Lívio (História Romana, XXII.1). 
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porém, colocava em risco os interesses de Roma, a amizade dava lugar à hostilidade. 

Por fim, vale notar que por intermédio dessas adaptações para com as diferentes 

províncias, Roma estendeu e manteve seu poder para além da Península Itálica 

(ORLI, 2010: 56-57). 

Em relação ao Senado, outra consideração pertinente é a negociação deste 

com Otávio, após a batalha do Ácio,276 em 29 a.C., por exemplo. Não se parte aqui da 

premissa que havia uma divisão dupla do poder entre o Senado e Augusto conforme 

já se destacou. Nem mesmo que Otávio obliterou o poder do Senado a partir de 31 

a.C. Apenas se quer situar a atuação de Otávio e do Senado dentro do contexto mais 

amplo do sistema de patronato praticado à época. No que tange às estratégias 

políticas entre a aristocracia romana, a negociação marcava o jogo de interesses. 

Veja, então, algumas evidências dessa relação entre o Senado e Otávio, depois de 

sua vitória sobre Marco Antônio.277 

O Senado,278 em 30 a.C., aprovou a Lex Saenia que concedia a Otávio a 

prerrogativa de arrolar mais patrícios. Tal concessão pode ser atestada em três fontes 

documentais. Veja o que o próprio Augusto (Feitos do Divino Augusto, VIII.1)279 

registrou: 

 

No meu quinto consulado eu aumentei o número de patrícios instruído 

pelo povo e pelo Senado. 280 

 

É digno de nota que a concessão de cidadania romana, desde César, pelo 

menos, era uma das maneiras mais correntes de estender o número de clientes.  Dion 

Cássio (História Romana, LII.42.5)281 também menciona o aumento de patrícios por 

 
276 A Batalha do Ácio foi um enfretamento naval na região do Ácio, na Grécia, entre as embarcações 
de Otávio contra as forças de Marco Antônio apoiado por Cleópatra na qual Otávio saiu vencedor 
(GAIA, 2009: 571). 
277 Para mais informações a respeito da trajetória de Marco Antônio, consulte a obra de E. G Huzar 
(1978). 
278 Enquanto uma instituição, quando se falar do Senado, compreende-se na esteira de Joly e 
Guarinello (2001: 5), que este, de forma alguma, era um corpo monolítico. Grupos diferentes dentro do 
Senado disputavam por espaço de influência. Essa noção previne o equívoco de uma pretensa 
homogeneidade da ordem senatorial romana. 
279 Feitos do Divino Augusto (Res Gestae) trata-se de um epitáfio feito a Augusto que, a princípio, foi 
inscrito em placas de bronze afixadas no Mausoléu de Augusto. Como essas placas originais se 
perderam, o texto chegou até o presente via três fontes da Galácia, sendo a principal a Monumentum 
Ancynarum. As outras duas fontes são fragmentos de um texto grego descoberto em Apolonia da Psídia 
e outro texto latino descoberto em Antioquia da Psídia. 
280 Patriciorum numerum auxi consul quintum iussu Populi et senatus. 
281 το τε τῶν εὐπατριδῶν γένος συνεπλήθυσε, τῆς βουλῆς οἱ δῆθεν ἐπιτρεψάσης τοῦτο ποιῆσαι - Ao 
número de famílias patrícias ele acrescentou, o decreto deles [Senado] lhe permitiu assim fazer [...]. 
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Otávio. Mas, na versão diônea, a ênfase recai sobre o aumento de gentes entre a 

aristocracia romana. Ao que parece, mesmo depois de Augusto, essa prática 

continuou corrente entre os Princepes (TÁCITO. Anais, XI.25).282  P. A. Brunt e J. M. 

Moore (1967: 50) sugerem que essas narrativas visavam apresentar Otávio como 

aquele que respeitou as tradições republicanas e religiosas. Nesse sentido, Erich 

Gruen (2005: 35) alerta para o fato de que Otávio tentou evitar a associação de seus 

atos com a institucionalização do governo de um só homem. Pelo contrário, os ofícios 

que veio a ocupar posteriormente passaram pelo aval de instituições como o Senado. 

Contudo, se for levado em conta que alguns sacerdócios ainda eram reservados 

apenas aos patrícios, aumentar o seu número significaria, ao mesmo tempo, ampliar 

a rede de aristocratas beneficiados. 

Karl Galinsky (1996: 8) oferece uma visão acertada sobre a trajetória e as 

estratégias de Otávio, depois Augusto. Segundo ele, inexistia um projeto 

sistematizado e programado de Otávio de ascensão ao poder e que foi executado ao 

longo das últimas décadas do século I a.C. Pelo contrário, é preferível o prisma de 

que houve ampla negociação de Otávio quando atuou como patrono, em especial, a 

partir da morte de César. Negar ou obliterar as tensões inerentes a esse jogo político, 

conforme alertam Guarinello e Joly (2001: 136), seria um simplismo inaceitável. 

Por fim, o que teria mudado no sistema do patronato a partir de Otávio? Andrew 

Wallace-Hadrill (1989: 80) sugere que o desaparecimento do voto das assembleias 

da plebe283 que teve início em 27 a.C. foi um divisor de águas no sistema do patronato. 

Em sua visão, o voto era um dos únicos favores que um cliente da plebe poderia 

oferecer a seu patrono. Ele entende que o poder imperial usurpou a função do populus 

romano. Dessa forma, a partir do momento em que Augusto se torna Princeps 

senatus,284 os espaços de negociação da plebe foram transferidos para ele. Moses 

Finley (1997: 69), em uma direção parecida, afirma que a política deixou de existir 

 
282 [...] Isdem diebus in numerum patriciorum adsciuit Caesar uetustissimun quemque e senatu aut 
quibus claris parentes fuerant [...] - Naquele mesmo tempo, [Augusto] César acrescentou ao número 
de patrícios aqueles senadores que tinham ascendentes eminentes. 
283 As assembleias da plebe eram reuniões do populus romano baseadas nas tribos geográficas. Foi 
uma instância que se alterou com o tempo, limitando-se, nos seus primeiros anos, à comitia centuriata, 
chegando a conter, no final do sec. II para o I a.C., os dois concílios tribais: o concilia plebis, a comitia 
curiata e tributa. A comitia centuriata era presidida por um pretor e elegia, anualmente, o cônsul ou 
cônsules, o pretor e censor.  O concilia plebis era composto só por plebeus, enquanto a comitia tributa 
era composta por patrícios e plebeus. A comitia tributa aprovava as leis enviadas pelos magistrados e 
elegia magistraturas menores, como os edis curul e questores (MOREIRA, 2016: 341-362). 
284 O significado dessa expressão e sua configuração no Principado serão discutidas adiante. 
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pela concentração do poder de decisão nas mãos de um só homem.285 Parte dessa 

concentração se deu, segundo ele, com a extinção das assembleias da plebe.286 

Concorda-se com Finley, no sentido específico de que a cooptação da plebe pela 

aristocracia romana, entre outras coisas, pelo patronato, obliterou espaços de atuação 

política dos votantes. É possível afirmar que o Princeps se tornou uma parte integrante 

a mais e significativa dentro da rede de distribuição de recursos. Mas, olhando para 

algumas fontes já citadas,287 fica difícil concordar com Wallace-Hadrill em uma 

mudança radical no sistema sem participação alguma da plebe.288 Talvez, é preferível 

pensar que, sob o Principado, o Princeps e a aula imperial somaram-se à ampla rede 

de distribuição de bens e favores na disputa de interesses e intensa negociação para 

as quais concorriam também vários grupos aristocráticos perseguindo seus objetivos, 

sistematizados ou não. Logo, ainda que o Princeps pudesse distribuir ofícios e 

articular favores aos seus clientes, esse exercício de poder não era unívoco, mas 

propenso à contestação e oposição. Por isso, Fábio Joly e Norberto Guarinello (2001, 

p. 4) resumem bem esse quadro ao pensarem que a política desse período era 

complexa, marcada pela disputa de vários grupos em demandas concretas por 

espaços de poder 

 

 

b)- Trajetória de Augusto após 27 a.C. 

 

Uma vez delineados, em aspectos gerais, os contornos do patronato a partir do 

Segundo Triunvirato, convém analisar, agora, a configuração do Principado a partir da 

 
285 Essa noção da “morte” da política no contexto romano de Moses Finley (1997: 19) advém de alguns 
de seus postulados. Primeiro, que o poder estatal é único e se sobrepõe a todos os demais. Assim, em 
sua concepção de Estado em que um homem ou uma junta detém o poder, tal poder é visto, por Finley, 
como absoluto. Por isso, em sua acepção do que é a política, essa concentração de poder nas mãos 
de Otávio redundou, de forma inevitável, em uma forma de governo sem a participação efetiva de outras 
instâncias como o Senado. É dentro desse âmbito que Finley fala da morte da política no mundo 
romano. 
286 Finley (1997: 19) pressupõe um apagamento do Senado a partir de 27 a.C. Todavia, André 
Chastagnol (1992: 10-11) saliente que o Senado detinha poder, mesmo que em ampla negociação e 
tensão em relação às demais instituições e, depois, com o Princeps. Dessa maneira, o Senado ainda 
possuía prestígio moral tanto no símbolo físico quanto na afirmação de uma imagem concreta dos seus 
membros com suas famílias. 
287 Consulte também Dionísio de Halicarnasso (Antiguidades romanas, II.9-11), Salústio (Guerra contra 
Jugurta, XLI) e Juvenal (Sátiras, V). 
288 Também não se pode endossar a visão de que parte do poder de Augusto se firmava numa inércia 
da máquina burocrática como Wallace-Hadrill (1981: 298) vislumbra. 
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trajetória de Augusto depois de 27 a.C. Faz-se necessário, pois, discutir algumas das 

perspectivas historiográficas sobre esse assunto, como também avaliar a visão de 

fontes literárias antigas (Plutarco, Dion Cássio, Tácito e Suetônio, por exemplo) sobre 

essa transição da Res Publica para o Principado. Tudo isso para compreender o 

sistema político a partir do qual Sêneca propõe uma reflexão sobre o patronato.  

Mary Beard (2017: 349), Greg Woolf (2012: 5), Norma Mendes (SILVA; 

MENDES, 2006: 24) apresentam uma formatação da transição entre a República e o 

denominado Principado como um projeto que pode ser atribuído a Augusto.289  

Norma Mendes (SILVA; MENDES, 2006: 22) entende que o processo que 

possibilitou o estabelecimento do poder pessoal teve início ainda no século II a.C. 

Segundo a pesquisadora, as divergências crescentes da elite romana lutando pelo 

exercício do poder, em termos de rivalidade política e circunstancial, abriram fissuras 

dentro dos institutos políticos republicanos nos quais a obtenção de um poder 

centralizado se tornou cada vez mais possível.290 Para a  estudiosa, as tentativas de 

Júlio César (44 a.C.) de tutelar as instituições romanas e consolidar o militarismo 

sinalizaram uma busca aguda pelo poder centralizado e pessoal (SILVA; MENDES, 

2006: 23).  

Para ela, os desdobramentos da disputa de poder dentro do Primeiro 

Triunvirato (Pompeu Magno, Júlio César e Crasso) intensificou a expectativa dos 

êxitos políticos mais nas atuações pessoais do que na perenidade do aparato 

republicano.291 Caio Otávio [Gaius Octauius], sendo o herdeiro de Júlio César, voltou 

do outro lado do Adriático, ávido por vingar o assassinato de seu pai adotivo (BEARD, 

2017: 336). A Assembleia Tributa da Lei Titia, em 27 de novembro de 42 a.C., 

 
289 Mesmo concordando com a preeminência da atuação política e circunstâncias do período de 
governo augustano como importantes para o estabelecimento do Principado, Norma Mendes (2006: 
22), seguindo Theodor Mommsen, considera que o fim do período republicano foi um processo cujos 
alguns elementos constitutivos podem ser traçados ao século II a.C., após a morte de Tibério e Caio 
Graco (133/121 a.C.). Segundo a estudiosa, uma relação assimétrica trouxe no seu bojo o anúncio de 
um período de desintegração do sistema republicano. 
290 O propósito axial aqui exige perspicácia, mas vale ressaltar que os próprios romanos não tinham 
um nome específico para designar o seu sistema político, cujo equacionamento estava relacionado 
com a comunidade e seus interesses (MENDES, 2006: 21). 
291 Crê-se que a defesa desse ponto de vista se torna muito prejudicada se analisado o volume de 
documentos existente como as senatus consulta em que se identifica um trânsito e atuação de várias 
instituições republicanas na segunda metade do século I a.C. É possível verificar esse corpus 
documental substancial nas seguintes obras: Robert K. Sherk (1969); Hermann Dessau (1896); Victor 
Ehrenberg e A. H. M. Jones (1949); Wilhelm Dittenberger (1960, 1982). 
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transformou as negociações entre Otávio, Marco Antônio e Lépido no chamado 

Segundo Triunvirato (SILVA; MENDES, 2006: 24).292  

Mary Beard (2017: 338) confirma a perspectiva de Norma Mendes ao afirmar 

que os aliados vitoriosos se voltaram uns contra os outros tão logo as forças de Brutus 

e Cássio foram derrotadas. Depois da saída de Lépido, em 36 a.C., sob suspeita de 

traição que o próprio Otávio levantou, a disputa de poder acirrou-se ainda mais 

(SILVA; MENDES, 2006: 25). A associação de Marco Antônio293 com Cleópatra, por 

razões estratégicas, financeiras e políticas, foi usada habilmente por Otávio como um 

indicativo do perigo que Cleópatra e o excesso oriental representavam para os mores 

romanos (BEARD, 2017: 345). Veja, por exemplo, o excerto em que Plutarco (Vidas, 

Demétrio e Antônio, IX.58)294 narra a leitura do testamento de Antônio perante o 

Senado: 

 

Então ele [Otávio] foi e o pegou [testamento], e começando, leu o 
conteúdo por si mesmo, e marcou certas passagens repreensíveis; 
então, reuniu o Senado (boule) e leu em voz alta para eles, embora 
muitos estivessem desagradados de ouvi-lo fazer assim. Pois eles 
pensavam que era um assunto estranho e grave um homem, enquanto 
vivo, desejasse o que deveria ser feito após sua morte. Ele [Otávio] 
colocou mais ênfase relativa ao enterro de Antônio, pois direcionava 
que mesmo que morresse em Roma, seu corpo deveria ser enviado 
para Cleópatra em Alexandria.295 

 

Assim, Otávio, sabendo que os seus poderes de triúnviro, bem como os de 

Marco Antônio terminariam em 32 a.C., aproximou-se de Cícero no sentido de 

convencer o Senado e o povo a se unirem contra a “orientalização” iminente de Roma, 

caso Cleópatra não fosse derrotada (SILVA; MENDES, 2006: 25). Otávio apresentou 

 
292 Sabe-se as forças do Segundo Triunvirato derrotaram Brutus e Cássio, dois dentre os assassinos 
de Júlio César, perto da cidade de Filipos, no norte da Grécia em outubro de 42 a.C. (BEARD, 2017: 
338). 
293 Marco Antônio havia se divorciado mais cedo de Otávia em 32 a.C. Otávio, como reação, em posse 
do testamento de Marco Antônio, leu em voz alta no Senado alguns trechos incriminadores, entre estes, 
um que explicitava o desejo de Marco Antônio de ser enterrado em Alexandria (BEARD, 2017: 343). 
294 Recomenda-se consultar a tradução de Philip A. Stadter, Robin Waterfield (2000: 408-409) para o 
inglês. Um detalhe morfológico interessante é o uso de verbos no perfeito (γεγραμμένα, γεγραμμένων) 
como referência ao testamento de Marco Antônio. Por meio desse uso, pode ser que Plutarco, de fato, 
pressupunha a existência desse testamento, pois o modo perfeito, no grego koinê, aponta, entre outras 
coisas, para um evento tido como completo com resultados em andamento. Para uma análise do 
método de composição de Plutarco leia a análise de C. B. R. Pelling (1979: 74-96). 
295 ἔλαβεν οὕν ἐλθών καὶ πρῶτον μὲν αὐτὸς  ἰδίᾳ τὰ γεγραμμένα διῆλθε, και παρεσημήνατο τόπους τινὰς 
εὐκατηγορήτους. επειτα τὴν βουλὴν ἀθροίσας ἀνεγινωσκε, τῶν πλείστων ἀνδῶς ἐχότων. ἀλλόκοτον γὰρ 
ἔδοξεν εἴναι καὶ δεινόν, εὐθύνας τινὰ   διδόναι ζῶντα περὶ ὦν ἐβουλήθη γενέσθαι μετὰ τὴν τελευτήν. 
ἐπεφύετο δὲ τῶν γεγραμμένων μάλιστα τῷ περὶ τῆς ταφῆς. ἐκελευε γὰρ αὑτοῦ τὸ σῶμα, κἂν εν ῾Ρώμῃ 
τελευτήση, δἰ ἀγορᾶς πομπευθὲν εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν ὡς Κλεοπάτραν ἀποσταλῆναι. 
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a guerra como uma luta contra um inimigo estrangeiro e não romano, a saber, 

Cleópatra e não contra Marco Antônio por uma questão estratégica (BEARD, 2017:  

247). Assim, a vitória dos exércitos de Otávio contra as forças de Cleópatra e Marco 

Antônio na Batalha do Ácio, no verão de 29 a.C.,296 foi crucial para a construção da 

imagem de Otávio como o restaurador da liberdade (uindex libertatis) (SILVA; 

MENDES, 2006: 26). Em termos do exercício do poder, um dos resultados das guerras 

civis fomentadas pelas disputas ocorridas nos dois Triunviratos teria sido alguma 

forma de autocracia (BEARD, 2017: 349). 

Na visão de Mary Beard (2017: 349), Otávio tinha um plano autocrático de 

governo quando da sua volta do Egito. Por outro lado, Karl Galinsky (1996: 8) insiste 

na inexistência de um projeto de ascensão de poder da parte de Augusto e que foi 

executado passo a passo nas últimas décadas do séc. I. a.C. Ele observa que essa 

visão de um projeto augustano foi muito difundida por causa da obra de Ronald Syme, 

Roman Revolution de 1939 (GALINSKY, 2005: 1). Ele critica esse viés de uma 

“revolução”, porque ela parte da premissa de que Augusto e seus seguidores 

intentavam ascender ao poder por intermédio de uma substituição da ordo senatorial 

e de seus interesses (GALINSKY, 1996: 3).  Para ele, é limitada à percepção de um 

poder pessoal, centrado em um só homem e de natureza meramente política 

(GALINSKY, 2005: 1), pois o aspecto mais óbvio da Res Publica297 era ter várias 

instituições, magistraturas, mecanismos administrativos e legais.  

Por isso, ao invés de falar de “programa augustano”, seria melhor pensar em 

“cultura augustana”, já que as ideias, ideais e valores transcendem a questão material 

e apresenta um espectro que abarca o governo, política social, arte, literatura e religião 

(GALINSKY, 1996: 6, 8). É a partir dessa perspectiva de um poder que 

constantemente se legitima nas instituições republicanas por ser outorgado e que 

permeia aspectos múltiplos da realidade que se prefere ver a trajetória política de 

Augusto. 

Assim, cabe analisar essa trajetória contrapondo essas duas perspectivas 

acima destacadas. O propósito é verificar se esse processo político complexo da 

transição para o Principado deve ser visto a partir de uma centralização do poder ou 

 
296 Segundo Mary Beard (2017: 345-346), foi exibida uma réplica em tamanho natural de Cleópatra no 
momento de sua morte para a multidão em Roma junto aos demais prisioneiros. Ela acrescenta dizendo 
que nas justificativas posteriores da ascensão do poder de Augusto, a Batalha do Ácio se tornou como 
que uma luta entre as virtudes de Roma e os perigos e a decadência do Oriente. 
297 Karl Galinsky (1996: 6) traduz res publica como “bem comum”.  
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se há indícios e elementos que apontam para uma ampla negociação e repartição de 

espaços de poder dentre a aristocracia romana. 

Na perspectiva de Norma Mendes, alguns fatores conduziriam para a 

percepção de uma concentração de poder nas mãos de Augusto. Para ela, o fato dele 

ter sido chamado de Princeps (o mais eminente cidadão do Estado)298 é uma 

indicação de que passou a acumular, gradativamente, ainda mais poder. Mendes 

acrescenta que Augusto também recebeu outras prerrogativas como tribunicia 

potestas,299 pontificatus maximus300 e o imperium maius (SILVA; MENDES (orgs.), 

2006: 27). Walter Eder (2005: 26) chega a dizer que a tribunicia potestas era uma 

espécie de segundo pilar do poder de Augusto.301   

Mary Beard (2017: 364)302  afirma que eleição de Augusto como cônsul por onze 

vezes consecutivas (43 a 23 a.C.) e, posteriormente, por mais duas vezes, aliado ao 

comando dos exércitos, podendo nomear seus principais oficiais, reconfigurou os 

vínculos de dependência e lealdade dos exércitos com os seus respectivos 

comandantes e desses com Augusto.303 A partir de 27 a.C., segundo Norma Mendes 

(2006: 28), Otávio Augusto passou a deter simultaneamente o consulado, pro-

consulado, inviolabilidade tribunícia e o direito de intervenção nos decretos do 

Senado. Vejamos tais ofícios por outra perspectiva. 

Em relação ao direito de tribunicia potestas, Gruen (2005: 36) o entende em um 

escopo maior do contexto político de 23 a.C.304 Nesse ano, Augusto declinou do 

 
298 Norma Mendes (2006: 26) demonstra que a mudança em Augusto na atribuição desse título estava 
no fato de que, na tradição republicana, Princeps era dado a um cidadão por causa da sua 
popularidade, dignitas e auctoritas. A posição de Otávio como Princeps senatus era permanente, 
enquanto na República era provisória. Assim, o uso do título afastou-se da noção estoica de “primeiro 
entre iguais” no sentido de equidade e paridade. Mary Beard (2017: 351) acrescenta a esse tópico a 
informação de que Princeps era a palavra que os próprios romanos mais usavam para descrever essa 
posição que, agora, Augusto ocupava. 
299 Tribunicia potestas denotava o controle da primazia da iniciativa legislativa, bem como o direito de 
inviolabilidade (SILVA; MENDES 2006: 27) 
300 O título de pontifex maximus garantia a pax deorum, ou seja, era um título religioso que conferia o 
poder de exercer a posição de mediador entre os homens e os deuses (SILVA; MENDES, 2006: 27). 
301 Eder (2005: 26) transmite a perspectiva de que esse direito de tribunícia potestas não gozava de 
um prestígio especial entre os nobiles e que até mesmo fosse tido como irrelevante. Sua premissa é 
de que apenas depois, em Tácito, por exemplo, é que a importância desse direito veio à tona.  
302 Em relação aos exércitos, Augusto estabeleceu o prazo uniforme de serviço para os legionários de 
16 anos (depois aumentou para 20), além de garantir uma forma de aposentadoria no valor de cerca 
de vinte vezes em comparação ao pagamento anual (BEARD, 2017: 366). 
303 Miriam T. Griffin (1990: 403) aponta que a visão de Brunt, endossada por Wallace-Hadrill, de que o 
patronato teve mais força no Principado do que na República por causa do Princeps deve ser 
repensada. 
304 P. A. Brunt e J. M. Moore (1967: 10) apontam que existem discrepâncias quanto à real datação da 
recepção da tribunicia potestas. Segundo eles, Apiano (Guerra Civil, V.32) afirma que tal fato ocorreu 
num período próximo a 36 a.C., enquanto para Dion Cássio (XLIX.15.6) seria o ano de 30 a.C. Ainda 
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consulado. A interpretação mais comum, como a de Walter Eder (2005: 26), é de que 

essa declinação representava um retrocesso de Augusto. Contudo, Erich S. Gruen 

(2005: 36) argumenta que essa decisão foi um movimento de negociação de Augusto, 

abrindo o posto para membros entre os nobiles. Assim, enquanto obteve o direito da 

tribunicia potestas, é provável que Augusto renunciou ao consulado para aquiescer às 

aspirações de parte da ordem senatorial em uma espécie de contrabalanço de 

concessões e poderes. O estudioso acrescenta que inexiste nas fontes alguma 

indicação de que Augusto tenha usado o veto que era parte das prerrogativas da 

tribunicia potestas (GRUEN, 2005: 39).  

Também cabe comentar que se discorda da percepção de Santiago Castán 

Pérez-Gomes (2013: 249) para quem a tribunicia potestas, a partir de Augusto, se 

configurou em um dos direitos transmitidos a seus sucessores em seus reinados. Em 

primeiro lugar, a tribunicia potestas era concedida, não simplesmente herdada. J. C. 

Stobart (1908: 301-302), em uma avaliação do vocabulário de Dion Cássio, reforça a 

visão da tribunicia potestas como uma concessão, não herança.305 Além disso, é um 

equívoco enxergar os governos de Augusto e seus sucessores como reinados, pois, 

conforme atenta Karl Galinsky (1996: 6), a expressão res publica foi aplicada para 

esse período como uma estrutura de várias instituições, magistraturas e mecanismos 

de administração e não uma monarquia. Assim, as fontes consultadas, quer gregas, 

quer latinas, pouco usam palavras como rex (rei) ou βασιλευς (rei).306 Maria Luiza 

Corassin (1999: 275-276) relembra que a obra Feitos do Divino Augusto  redigida por 

Augusto, por exemplo, não fazem nenhuma menção à realeza ou à monarquia.  

Karl Galinsky (1996: 6), em contraposição a Norma Mendes e Mary Beard, 

entende que a concessão da tribunicia potestas a Augusto foi uma solução dentro do 

quadro político para as oscilações desse ofício no período anterior. Portanto, à luz da 

discussão acima, a recepção de tribunicia potestas por Augusto, em 23 a.C., permite 

assumir não uma cumulação a mais de poder pessoal, mas sim a necessidade de 

 
assim, optamos pela data de 23 d.C., seguindo a sugestão de P. A. Brunt e J. M. Moore (1967: 10), 
Erich S. Gruen (2005: 36) e J. C. Stobart (1908: 301-302).  
305 J. C. Stobart (1908: 301) chama a atenção para a linguagem que Dion Cássio usa ao falar dessa 
concessão: ἐξουσίαν τὴν τῶν τιμητῶν – lit. poder de honra).  
306 Uma das exceções ao uso da palavra rex é o tratado Sobre a Clemência de Sêneca. Nele, o filósofo, 
por vezes, usa essa palavra e seus cognatos (I.1.2; II.1.3; II.5.2; III.1.4; III.4.3; VI.1.1; VII.1.6; IX.1.4) 
ainda que não seja em referência direta a Nero, destinatário desse tratado. Confira essas ocorrências 
na tradução para o português feita por Ingeborg Braren (2013). 
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negociação.  Negociação frente às tensões entre as demandas de acesso aos ofícios, 

como o consulado, por parte dos nobiles, em especial, dentro Senado. 

Quanto ao pontificado máximo de Augusto em 12 a.C., prefere-se a perspectiva 

de Luciane Munhoz de Omena e Suiany Bueno (2018: 131) de que se tornar pontifex 

maximus foi resultado de uma articulação em um espectro de conflitos. Marco Emílio 

Lépido era o pontifex maximus quando foi exilado em 32 a.C. Até à sua morte, ocorrida 

em 12 a.C., se passaram vinte anos em que Augusto esperou para assumir esse 

ofício. Cláudia Beltrão da Rosa (2015: 17) atenta para a estranheza dessa espera, 

mas argumenta que o jogo político augustano em relação às gentes republicanas, 

como também a importância do colégio dos pontífices aponta para um contexto em 

que esse poder do pontificado não seria absoluto.  

Nesse sentido, Omena e Bueno (2018: 132) ratificam acrescentando que o 

poder pontifex maximus307 era limitado já que dependia do aval do colégio dos 

pontífices. Essa também é a visão de Karl Galinsky (2005: 188-189) sobre a atuação 

do pontifex maximus. Em adição, Cláudia Beltrão da Rosa (2015: 20) assinala que a 

ausência de um pontifex maximus, devido ao exílio de Lépido, não teria impedido os 

decretos do colégio dos pontífices nesse período, já que essas decisões estão 

documentadas em textos literários e epigráficos. Por fim, é pertinente a conclusão de 

Omena e Bueno (2018: 133) que a espera de 20 anos poderia significar seu respeito 

às instituições romanas.  

Ora, se esse pontificado máximo de Augusto é contemplado sob esse prisma, 

parece mais razoável inferir que tal estratégia se insere dentre as articulações do jogo 

político das instituições civis, militares e religiosas da Res Publica e não somente uma 

ascensão individual ao poder, tal como Norma Mendes e Mary Beard compreendem. 

Os contornos do pontificado máximo apontam na direção de que Augusto buscou, 

antes de tudo, a legitimidade de um poder que fosse outorgado e aceito pela 

comunidade, pois disso dependeria a construção da imagem de uma pietas como uma 

prática da manutenção da relação entre os homens e deuses (OMENA; BUENO, 

2018: 133). Logo, o pontificado máximo de Augusto se inscreve em um quadro 

 
307 Para Cláudia Beltrão da Rosa (2015: 19), as responsabilidades de um pontífice eram múltiplas, a 
saber, calendário, rituais, festivais e cultos públicos, manutenção dos registros religiosos, interpretação 
de prodígios, dedicação de sacrifícios, supervisão das leis funerárias, casamentos das gentes patrícias, 
entre outras coisas. Ou seja, tais responsabilidades envolviam diferentes áreas da vida romana. 
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institucional de articulação resultante da participação e diálogo de várias instâncias de 

poder dentro da estrutura política romana do final do séc. I a.C. 

Há ainda algumas mudanças que para Norma Mendes e Mary Beard indicam 

uma centralização do poder. Contudo, se vistas dentro do escopo maior das 

discussões acima elencadas, tais mudanças, pelo contrário, seriam uma 

demonstração adicional da ampla articulação dentro de um cenário de conflitos e 

tensões, sem uma linearidade de um projeto augustano. Veja-se então. 

Houve uma reorganização em termos de decréscimo do quadro compositivo da 

ordem senatorial, cujo número passou para no máximo 600 (SILVA; MENDES, 2006: 

27).308 J. C. Stobart (1908: 297) assinala a atuação o Senado como uma instituição 

ativa, conferindo autoridade, inclusive para Augusto, dispensando decisões com 

bases nas senatus consulta (consultas ao Senado). Da mesma forma, o Senado 

estabeleceu sua jurisdição sobre as províncias, um acréscimo no quadro de 

senadores seria uma indicação de aquiescência diante das necessidades de 

repartição de poder e prestígio do Princeps com os nobiles. Semíramis Silva (2010: 4) 

relembra que, embora o contingente senatorial tivesse reduzido, as funções do 

Senado foram aumentadas. 

Embora a participação do Senado no jogo político desse período tenha 

respaldo em algumas fontes e na historiografia, de forma alguma se aproxima da tese 

da “diarchia” de Theodor Mommsen (1887: 748), exposta na obra Römisches 

Staatsrecht. Segundo Mommsen, Augusto dividia, em um compromisso com o 

Senado, a administração do império. Guiseppe Zecchini (2010: 47) em um artigo, 

Augusto e L’eredità di Cesare, sugere que a noção de “diarchia” está calcada em uma 

visão hegeliana sobre a transição da Res Publica para o Principado. Nesse sentido, 

Mommsen tendia a valorizar o prisma continuísta na transição para o novo regime no 

formato de uma cooperação entre o Princeps e o Senado (CLEMENTE, 2013: 147). 

Marianne Bonnefond-Coudry (1995: 228), em um interessante artigo “Princeps et 

Senát sous les Julio-claudiens: des relations à inverter”, também elabora a tese da 

colaboração entre o Princeps e os senadores.309 Opta-se, todavia, pela visão de 

Guarinello e Joly (2001: 4) para os quais o espectro político do Principado era 

 
308 Segundo Werner Eck (2007: 80) esse contingente de 600 senadores era o mesmo que havia no 
tempo de Lúcio Cornélio Sula Félix (138-78 a.C.). 
309 Bonnefon-Coudry (1995: 228) discorda da visão de J. A. Talbert, na obra The Senate in imperial 
Rome, para quem o Senado entrou em uma ruína definitiva até o final do século II d.C. 
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composto por tensões e participações de diferentes instituições, cada qual com seu 

grau de intensidade, conflitando a respeito de demandas tangíveis e coletivas. Assim, 

não se pode falar de uma divisão dupla na administração do império, mas sim da 

concorrência de vários grupos aristocráticos, aspirando aos espaços de poder das 

magistraturas e instituições romanas.  

Em relação ao Senado, em particular, parece preferível ver um processo de 

disputa e, ao mesmo tempo, busca de apoio de Augusto entre os membros da ordem 

senatorial (ECK, 2007: 77). Ao se observar os próprios Feitos do Divino Augusto, nota-

se que o Senado desempenha um papel de proeminência (ECK, 2007: 76). Prova 

disso são as várias menções explícitas ao Senado nas Res Gestae, a saber, cerca de 

25 vezes.310  

Assim, a ampliação das funções do Senado face à diminuição de seu 

contingente foi resultado de um arranjamento de diferentes interesses por parte das 

instituições romanas em que se sobressai o uso da negociação política. Prova disso 

é que os decretos do Senado, antes tratados apenas em caráter sugestivo, assumiram 

forma de lei (BEARD, 2017: 368). À luz disso, a afirmação de Norma Mendes (2006: 

31) que o Senado perdeu sua importância como instituição política no período de 

Augusto fica bastante enfraquecida. Pelo contrário, a polifonia de fontes textuais e 

vozes da historiografia parecem indicar a direção de que o Senado participava de um 

jogo político que incluía outras ordens como a equestre e instituições, como o exército, 

por exemplo. 

A ordem equestre (equites)311, por sua vez, teve suas funções ampliadas. Nas 

últimas décadas do séc. I, já com Augusto, aos equestres se concedeu a gestão dos 

bens imperiais e dos serviços financeiros provinciais, bem como passaram a ocupar 

cargos ligados a municípios (SILVA; MENDES, 2006: 27-28). Existe uma visão 

predominante sobre a ordem equestre sob Augusto. Defende-se que, antes de 

Augusto, a ordem equestre fosse arcaica e com pouca voz política (PFLAUMER, 

2007: 2-3). Além disso, nessa perspectiva a ordem equestre galgou cargos 

municipais, dentro e fora da Península iItálica, por um movimento centrípeto em que 

 
310 Em uma pesquisa rápida, estes são os excertos da obra Feitos do Divino Augusto nas quais constam 
as menções ao Senado: I.1; IV.1; IV.2; V.1; VI.1; VI.2; VIII.1; VIII.2; IX.1; X.1; XI.1; XII.1; XII.2; 13; XIV; 
19; XX.4; XXII.2; XXXIV.1; XXXIV.2; XXXV. 
311 A ordem equestre era parte da aristocracia da sociedade romana. Eram homens ricos, não só dentro 
da Península Itálica, mas presentes em várias províncias e constam como integrantes da vida política 
romana desde a República (SEMÍRAMIS, 2010: 5). 
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toda essa ordem foi beneficiada como clientela de Augusto (ROWE, 2002: 71-72). Em 

contraposição, deve-se relembrar que, segundo Estrabão (Geografia, III.5.3), só a 

região de Gades, da região da Bética, tinha cerca de quinhentos equestres. Ou seja, 

mesmo antes de Augusto, é muito provável que a ordem equestre tivesse uma 

representação numérica considerável. Como observa P. A. Brunt (1951: 71), a Lex 

Cornelia seria uma indicação da participação de equestres para vários cargos como 

uma prática anterior a Augusto. Aliado a isso, um membro da ordem equestre, pelo 

censo, deveria ter, no mínimo, 400.000 sestércios (SILVA; MENDES, 2006: 32). 

Assim, os equites se compunham de homens ricos para os quais o acesso às 

magistraturas significava prestígio social e ampliação de seu poder.  

Conforme se assinala, muitos equestres eram oriundos das províncias ou 

faziam parte das elites municipais da península itálica (ROWE, 2002: 71-72). Tácito 

(História, I.4.3) fala dos equestres como partícipes da cena política. Portanto, a ordem 

dos equites não era monolítica, inerte e apenas subserviente. Assim como os 

senadores, em diferente grau, os equestres estavam presentes na política com 

demandas concretas e assumindo posições dentre os ofícios e cargos da 

administração tanto da península itálica, como das províncias. 

Portanto, se somadas essas informações, percebe-se que a ordem equestre 

era presente e significativa dentro do cenário político da Res Publica, antes mesmo 

de Augusto. Dito isso, o peso da evidência conduz à percepção de que, ao invés de 

uma centralização em torno de Augusto, o aumento das funções concedido aos 

equestres figura como mais uma peça de articulação de poder dentre as instituições 

e magistraturas romanas. 

Diante desse quadro político, cabe, então, discutir, as perspectivas sobre os 

contornos do exercício do poder no Principado. Mary Beard (2017: 380) se refere ao 

exercício de governo do Principado como um modelo de autocracia na qual, depois 

da efetivação de um projeto augustano, o governo se dava a partir do Princeps.312 

Norma Mendes (2006: 27), com referência também ao Principado, fala de uma 

“monarquia republicana”, isto é, uma configuração de governo em que se mantinha a 

aparência republicana na existência de instituições tradicionais romanas, só que, na 

prática, o poder estava concentrado e centralizado no Princeps. Greg Woolf (2012: 5), 

 
312 D. W. T. C. Vessey (1973: 333) defende, de forma equivocada que o advento do Principado 
enfraqueceu ou destruiu o poder dos nobiles. Na sua visão, o aumento do poder de Augusto significou, 
na mesma proporção, a perda de atuação da aristocracia romana. 
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ao contrário, fala do Principado como um sistema de governo muito parecido, em 

termos de sua centralização, a antigos impérios como, por exemplo, o império persa. 

Fergus Millar (2002: 257, 266, 267) compreende o Principado como uma 

monarquia. Para o estudioso, a emissão de decisões e julgamentos por parte do 

Princeps, na sua visão, faz com que o exercício do poder no Principado seja tal qual 

o de uma monarquia (MILLAR, 2002: 257). Além disso, ele cita Dion Cássio (História 

Romana, LI.1.1-2) como testemunha de que o período de Augusto, a partir de 27 a.C., 

marcou a restauração da monarquia no mundo romano.  

De fato, Dion Cássio (História Romana, LI.1.2) usa a palavra μοναρχίας como 

referência ao período após a batalha do Ácio. Contudo, Simon Swain (2003: 29) cunha 

a expressão greicidade para explicar essas mudanças ou adaptações de um estilo 

ático para o grego koinê (comum) entre os séculos II e III d.C., como é o caso de Dion 

Cássio. Assim, o uso da palavra μοναρχίας por Dion Cássio não deve ser entendido 

como a indicação de um sistema de governo monárquico. Pelo contrário, reflete a 

limitação ou adaptação de um vocabulário grego para traduzir ou transpor termos 

latinos como Princeps, Res Publica. Da mesma forma, quando ele usa as palavras 

cognatas (veja, por exemplo, μοναρχούμενοι em História Romana, LII.13.6) para se 

referir a Augusto como Princeps, ele o faz porque era a palavra disponível no 

vocabulário grego para se referir a essa figura do mundo romano.  

Portanto, em que pese a importância de Millar para a compreensão desse 

período, sua visão do Principado como uma monarquia falha em não considerar essas 

adaptações que autores de língua grega empreendem com vistas à construção de 

suas narrativas. As perspectivas acima mencionadas, resguardadas as devidas 

diferenças, compartilham entre si a noção de um poder institucional centralizado ou 

concentrado no Princeps. A dificuldade em aquiescer esse viés é que tende a perceber 

a política do Principado como uma disputa de poder em conflitos e tensões de forma 

concêntrica em direção ao imperador. Assim, a distribuição de favores a partir do 

imperador, permeava as aristocracias mais elevadas, atingia as outras ordens e 

chegando, por fim, à população obliteraria a esfera da negociação política, 

submetendo o ritmo das instituições ao arbítrio pessoal do Princeps (JOLY; 

GUARINELLO, 2001: 3). 

Como explicar a existência e a linguagem de demandas concretas exaradas 

nas fontes materiais e textuais, como as senatus consulta e Tácito, para os quais as 

várias instâncias da Res Publica, dentre as quais, até mesmo o Princeps, atuaram em 
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um efetivo espaço público e político, matizado por negociação, concessão, diplomacia 

e hostilidades? Nesse sentido, outro viés que deve ser preferido enxerga o Principado 

como um cenário público e político permeado pela participação de diferentes 

instituições, em diferentes graus, disputando entre si os espaços de poder na busca 

da consecução de vários interesses.  

Essa é a perspectiva, por exemplo, de Fábio Joly e Norberto Luiz Guarinello 

(2001: 4) que falam de um complexo jogo político no qual o poder do Princeps não 

seria absoluto, apesar de ser compartilhado e delegado. Também entendem um 

cenário em que diferentes grupos participariam dessas disputas, em maior ou menor 

grau. Assim, para os dois estudiosos, o exercício do poder no Principado era pautado 

no compartilhamento e delegação. Em uma perspectiva parecida, Luciane Omena e 

Suiany Bueno (2018: 131) percebem o Principado como uma conjuntura de conflitos 

em torno do poder em que Augusto, respeitando as tradições e instituições 

republicanas, as articulou em uma nova configuração política. Elas destacam ainda 

que, nessa conjuntura, não havia um poder central que regulasse as relações entre 

os homens e deuses (com referência ao pontificado máximo) e que não precisasse de 

construir a legitimidade de suas decisões (OMENA; BUENO, 2018: 132, 135). Embora 

o estudo de Omena e Bueno tivesse como objeto o pontificado máximo de Augusto, 

sua análise a respeito da legitimidade necessária para o exercício de vários ofícios 

religiosos aponta para um compartilhamento de poder no Principado. 

Ana Teresa Marques Gonçalves e Rodrigo Santos Oliveira (2017: 12-13), de 

forma semelhante, entendem que o Principado, longe de ser um novo modelo político 

de detenção de poder absoluto e intrínseco a um indivíduo ou instituição, foi marcado 

pelo reconhecimento da autoridade do Senado por parte de Augusto, bem como pelas 

adaptações de Augusto dos valores republicanos diante de uma cultura de negociação 

entre aristocratas romanos, diplomacia para com as províncias e interações sociais.  

Gilvan Ventura da Silva (2001: 30, 33), na esteira da concepção de poder de 

M. Stoppino, compreende o Principado como um sistema político-ideológico, 

sustentado por valores que foram capazes de conferir legitimidade, admissibilidade e 

aquiescência, por parte de vários segmentos sociais, às ações de Augusto em termos 

de organização das instituições republicanas para a condução dos assuntos públicos 

e/ou privados. Acrescenta-se a isso, para Gilvan Silva (2001: 32, 49, 50), parte desse 

processo de transição da República para o Principado foi a retenção de títulos 
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republicanos por parte de Augusto calcado em um sistema ideológico em que, 

debelando os focos de oposição, angariou partidários. 

As múltiplas percepções sobre o Principado indicam a complexidade inerente 

ao estudo do exercício do poder no Principado. Cabe ressaltar também que debate 

historiográfico em torno desse tópico, de forma alguma, encontra-se encerrado. Pelo 

contrário, é perceptível o avanço das reflexões sobre esse assunto na historiografia 

clássica brasileira e internacional nos últimos 30 anos, pelo menos.  

Nesse sentido, apresentadas essas múltiplas perspectivas, compete explicitar 

os elementos que perfazem o viés adotado para a compreensão, mesmo parcial, mas 

necessária sobre o Principado. Este parece ter sido um período de uma configuração 

política da qual participaram, em diferentes graus, várias instituições e pessoas 

disputando entre si, ora em diplomacia, ora em hostilidade, espaços de poder 

mantendo a linguagem e atuação das magistraturas e ofícios republicanos, contudo, 

sob a presença e articulação da figura do Princeps. Dessa forma, distanciando-nos da 

noção de centralização e de concentração de poder que permeava as várias 

instituições republicanas sob o crivo da legitimação, outorga e compartilhamento sem 

os quais o complexo jogo político não faz sentido. 

Mirian T. Griffin (2013: 54) demonstra que Sêneca, em comparação ao 

tratamento de Cícero do tópico dos benefícios, adaptou sua linguagem e postulado 

para incluir o Princeps (cf. SÊNECA. Sobre os Benefícios, V.4.2) que, no seu tempo, 

já era parte integrante e fulcral das relações sociais, políticas e, portanto, 

institucionais. Por isso, se empreendeu esse tratamento da transição do período 

republicano para o Principado. 

 

2.3) O Estoicismo e sua inserção no contexto político romano (Séc. I a.C. e I d.C.) 

 

 O objetivo desse subtópico é bem circunscrito. Interessa aqui tentar perceber 

como o estoicismo, primeiramente de origem grega, adentrou o ambiente político 

romano na virada do séc. I a.C. para o séc. I d.C. Por isso, o tratamento será restrito 

às informações importantes para a compreensão da assimilação da filosofia da stoa 

entre os círculos aristocráticos romanos e de que maneira essa filosofia se articulou 

em sua linguagem para propor uma reflexão política a partir de uma ética estoica. 
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Parte-se da premissa, na esteira de Guarinello (1996: 54),313 de que o estoicismo 

romano, à semelhança de sua fase inicial grega, tinha uma tônica política marcante, 

em especial, a sua vinculação em uma ética pessoal e coletiva que lhe permitia 

articular participação na vida pública com a esfera doméstica. 

 

a)- Chegada do Estoicismo a Roma 

 

 A chegada e inserção do estoicismo no contexto romano têm uma relação 

estreita com a saída de vários filósofos, antes alocados e ativos na Grécia, em 

particular em Atenas, e a dispersão destes para outros territórios, como a Itália, 

chegando também à Roma. David Sedley chamou esse processo “rescentralização” 

da atividade intelectual, isto é, o deslocamento de Atenas para Roma como centro de 

gravidade filosófica (SEDLEY, 2003: 27).  

Maria da Glória Novak (1999: 261) aponta que esse processo se deu em uma 

abertura gradual para intelectuais gregos da primeira metade do séc. II a.C. até o I 

a.C. Para ela, o deslocamento de filósofos como Crates de Pérgamo (?-145 a.C.), 

Carnéades de Cirene (214-129 a.C.) e Critolau da Fasélida para Roma e a sua 

circulação entre os círculos aristocráticos foram um dos fatores que abriu caminho 

para a inserção do estoicismo em Roma no século I a.C. (NOVAK, 1999: 261). Por 

volta da década de 50 do séc. II a.C., Diógenes da Babilônia (240-150 a.C.) cuja 

preocupação se concentrou na formulação de uma linguagem estoica, também obteve 

fama entre a aristocracia romana por fazer parte de uma embaixada que esteve em 

Roma entre 156-155 a.C. (SWAIN, 2003: 23). Já, por volta de 150, Panécio de Rodes 

(180-110 a.C.), discípulo de Antípatro de Tarso (?-130 a.C.),314 também se mudou 

 
313 Norberto Guarinello (1996: 53-54) historiciza a historiografia romana sobre estoicismo, apontando 
que houve uma tendência em considerar, na relação entre política e a filosofia da stoa, apenas uma 
ética marcadamente individual. Embora verdadeira, em termos gerais, essa tendência deixou de 
enfatizar o aspecto coletivo da reflexão estoica sobre a ética e a política. Nicholas P. White (1979: 47) 
critica um viés historiográfico que vê o estoicismo como uma filosofia mais voltada à autorrealização 
individual. Para ele, a ética estoica, desde o estoicismo grego da primeira fase, se pautava numa 
reflexão da atuação do homem em relação ao cosmos e, portanto, ao outro. Nesse sentido, o 
estoicismo, como um modo de vida de exercício do logos, enfatizava a prática coletiva como um 
elemento integrante dos três tópicos da filosofia: física, lógica e ética (SELLARS, 2007: 117, 126). Por 
isso, a crítica de Norberto Guarinello é procedente posto que todo o sistema de pensamento estoico 
estava fundado em uma apreensão coletiva da atuação ética do homem. Assim, estudiosos mais 
recentes têm redirecionado o eixo de análise para essa percepção da inserção coletiva da ética estoica. 
314 Diógenes Laércio (Vidas e doutrinas dos Filósofos Ilustres, VIII.148) menciona uma obra de 
Antípatro a respeito do cosmos em que a essência da divindade seria semelhante ao ar. Confira o 
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para Roma, sendo recebido por Cipião Emiliano (185-129 a.C.) e Caio Lélio Sapiente 

(188-130 a.C.), cônsul em 140 a.C. (NOVAK, 1999: 266).  

Erich Gruen (1992: 253), em um trabalho primoroso, Culture and Identity in 

Republican Rome, observa que Cipião Emiliano e Caio Lélio eram homens que, em 

sua época, tinham peso para a Res Publica. Tem-se um importante testemunho de 

Cícero a esse respeito. Em Sobre o Orador II.154, Cícero diz:315 

 

[...] e certo que [nenhuma outra comunidade] não trouxe homens de 
civilidade brilhante ou grande autoridade ou polidez de humanidade 
[como] P. Africano, C. Lélio e L. Furio, que a si mesmos sempre se 
fizeram acompanhar dos homens mais eruditos da Grécia.316  
 

Em outra obra, Cícero (Sobre a Amizade LIX)317 chega a dizer, dos Cipiões, 

como “nosso, por assim dizer, círculo”.318 Erich Gruen (1992: 253) fala de uma 

“comunidade de interesses” para se referir a essa vinculação entre determinados 

círculos aristocráticos com filósofos oriundos da Grécia. Dessa forma, essa inserção 

de figuras do estoicismo, como Panécio, entre os nobiles romanos é mais do que a 

indicação de um deslocamento de filósofos para Roma, mas aponta na direção do 

interesse de parte aristocracia romana, com exceção de Catão319 e outros, em se valer 

do repertório filosófico grego em assuntos de teoria e prática política (GRUEN, 1992: 

254).320 

Esse estoicismo que se inseriu em Roma a partir da segunda metade do séc. 

II a.C. é chamado na historiografia como estoicismo médio (GUARINELLO, 1996: 53; 

 
excerto no original, seguido de tradução: καὶ ̓ Αντίπατρος ἐν ἑβδόμῳ Περὶ κοσμου αεροειδη φησιν ἀυτοῦ 
τὴν οὐσίαν – também Antípatro, no livro Sobre o cosmos, essência de ar é a natureza dele [divindade]. 
315 [...] et certe non tulit ullos haec ciuitas aut gloria clariores aut auctoritate grauiores aut humanitate 
politiores P. Africano, C. Laelio, L. Furio, qui secum erutidissimos homines ex Graecia palam semper 
habuerunt.  
316 Confira a tradução de E. W. Sutton e H. Rackham (1942: 309, 311). Não se opta por reproduzir na 
íntegra essa tradução feita para o inglês, pois compreende “auctoritas” como “influência” e ciuitas como 
“fama” o que não parece ser as melhores opções de tradução para esse excerto. 
317 Sobre a Amizade LXIX: [...] saepe enim excellentiae quaedam sunt, qualis erat, Scipionis in nostro, 
ut ita dicam, grege – Às vezes, alguns excelentes são como o era os Cipiões, em nosso, por assim 
dizer, círculos. Embora a tradução de Philip Freeman (2018: 123) para esse excerto seja mais recente, 
ainda assim prefere-se a opção de Erich S. Gruen (1992: 253) de “círculo” para a palavra “grege”, pois 
se adequa melhor à referência de Cícero ao ambiente literário da segunda metade do séc. II a.C. 
318 nostro, ut it dicam, grege. 
319 Para Erich S. Gruen (1992: 235), a postura de Catão, contrária à crescente inserção da língua e 
cultura grega dentro da aristocracia romana, não seria aberrante ou exclusiva. Pelo contrário, mostraria 
uma certa forma do que ele chama de “sensibilidades nacionais” ou antifilelenismo. 
320 Para Gruen (1992: 255) esse legado grego não conflitaria nem suplantaria os preceitos romanos ou 
o mos maiorum romano, mas, na visão dos contemporâneos, como o círculo dos Cipiões, esse 
repertório enriqueceria os preceitos tradicionais de Roma. 
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NOVAK, 1999: 266). Christopher Gill (2003: 33) afirma que o estoicismo médio estava 

embebido por uma linguagem do viver, de forma própria, a vida estoica em termos da 

atuação política. Além disso, essa ênfase da ética coletiva política do estoicismo 

médio não seria uma espécie de suplantação dos preceitos originais da stoa, mas sim 

a continuação de um debate cuja aplicação ao contexto romano se basearia em uma 

ética sob a estrutura estoica de pensamento (GIIL, 2003: 39). Nesse âmbito, Posidônio 

(135-51 a.C.) articulava as categorias filosóficas de forma que a ética fosse tal qual a 

alma da filosofia (DUMONT, 2002: 75). Assim, o estoicismo médio, longe de 

apresentar uma ruptura ou inovação do pensamento estoico grego da primeira fase, 

se caracterizou na proposta de reflexão política estoica a partir de um feixe para o 

qual a ética e a moral ganharam certa proeminência. 

Prosseguindo, então, já na primeira metade do séc. I a.C., a Guerra Mitidrática 

(89-84 a.C.), na qual Lúcio Sula (138-78 a.C.) capturou Atenas, representou, na visão 

de David Sedley (2003: 25), uma evasão ainda maior de filósofos de várias escolas 

gregas, dentre elas, o estoicismo. Outra vez, o testemunho de Cícero, em Sobre os 

extremos do bem e do mal V.4321 é pertinente. Ele diz:  

 

Sobre Atenas, eu sei, há muitas lembranças de homens eminentes nos 
lugares reais onde eles viviam; mas no momento presente é aquele 
saguão lá que apela a mim; pois não muito tempo atrás pertenceu a 
Carneades. Eu gosto de ver ele agora (pois sua fisionomia é bem 
conhecida), e eu posso imaginar que aquele mesmo lugar onde ele 
costumava sentar falta o som da sua voz, e lamenta a perda de tão 
grande intelecto.322 
 

Portanto, por volta da década de 80 a.C., a cidade estava vazia e muitos dos 

seus eminentes filósofos não se encontravam mais lá (SEDLEY, 2003: 26). Ainda 

sobre Cícero, mesmo que ele não se identificasse estoico, a influência do estoicismo 

em suas obras já recebeu muita atenção na historiografia romana recente. Para 

alguns como Novak (1999: 266), Fowler (1886: 30), Chaumartin (1985: 31, 35), a obra 

de Panécio permanece como uma das grandes fontes para o De Officiis de Cícero. 

Ele é que menciona em Sobre os Ofícios 3.89-90 a existência de um tratado de 

Hecatão chamado Peri kathekontos (CHAUMARTIN, 1985: 35). Miriam T. Griffin e 

 
321 Hoc autem tempore, etsi multa in omni parte Athenarum sunt in ipsis locis indicia summorum uirorum, 
tamen ego illa moueor exhedra; modo enim fuit Carneadis; quem uidere uideor (est enim nota imago), 
a sedeque ipsa tanta ingeni magnitudine orbata desiderari illam uocem puto. 
322 Prefere-se para esse excerto a tradução para o inglês feita por H. Rackham (1914: 394). 
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Brad Inwood (2010: X) postulam que embora Cícero divergisse da metafísica e 

epistemologia estoica, no que se refere à ética e política, suas posições se 

aproximavam muito do estoicismo.323 

Situar o estoicismo dentro desse processo de inserção política de filósofos de 

várias escolas em Roma a partir do séc. II a.C. ainda requer considerar a maneira 

como a filosofia da stoa se vinculou às gentes324 aristocráticas romanas. Brad Inwood 

(2003: 8) sugere que os filósofos atuaram no contexto político romano sob a prática 

do patronato. Em sua visão, filósofos pertencentes às várias escolas325 se 

estabeleceram nos círculos dos nobiles tornando-se seus clientes. Essa seria a chave 

para compreender a inserção de Panécio entre o círculo dos Cipiões (GRUEN, 1992:  

253), talvez teria sido o caso da relação entre Posidônio com Pompeu Magno, como 

também o caso de Átalo, filósofo estoico com o qual Sêneca estudou, que foi exilado, 

segundo Sêneca, o Velho (Suasórias II.12), por causa de Sejano (INWOOD, 2003: 

14).  

Todavia, deve-se evitar o equívoco de ver essa adesão dos filósofos às casas 

aristocráticas matizada no viés de uma simples subordinação. Por um lado, parte da 

aristocracia romana articulava o incentivo ao estudo da língua e filosofia grega em prol 

de benefícios reais e políticos (SWAIN, 1996: 39), em especial, o espalhar do poder 

romano no Leste (GRUEN, 1992: 227). Por outro lado, foi interessante para os 

filósofos gregos ter alguns círculos aristocráticos romanos imergidos no aprendizado 

da língua, filosofia e cultura gregas, pois isso era uma forma de acesso, prestígio e 

posição dentro das aspirações das gentes (GRUEN, 1992: 252, 254).326 Nesse 

sentido, a sugestão de Erich Gruen (1992: 254) é que, para propósitos práticos, houve 

um acúmulo de clientela como forma de projeção política dos nobiles. 

É provável que essa relação entre patronos das gentes aristocráticas e estoicos 

tenha perdurado até o período imperial. Musonius Rufus (25-95 d.C.), durante os 

governos de Nero e Vespasiano, como também o próprio Sêneca participou das 

 
323 Como o objeto desse tópico é limitado, sobre a presença da obra de Panécio e Hecatão em Cícero, 
sugere-se a leitura de F.-R. Chaumartin (1985) e Harold N. Fowler (1886: 24-33). 
324 Segundo C. J. Smith (2006: 3), gentes era uma forma de organização da sociedade romana em 
grupos de cidadãos que recorriam à sua ancestralidade para se situarem na disputa de poder entre a 
aristocracia e a plebe. 
325 Christopher Gill (2003: 33) chama a atenção para o fato de que o uso da palavra “escola” como 
referência aos vários tipos de linhas filosóficas gregas não denota uma institucionalidade, mas sim a 
constituição da relação entre professores e discípulos de transmissão do ensino filosófico. 
326 Gruen (1992: 254) cita o caso do historiador Políbio (203-120 a.C.) que se inseriu no círculo dos 
Cipiões oferecendo que a educação grega faria de um Cipião um romano ainda melhor. 
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disputas políticas nas quais tais casas aristocráticas estavam envolvidas. Assim, o 

pertencimento como clientes a diferentes casas aristocráticas teria sido uma mudança 

em relação à vida organizada em torno da escola, típico do modelo helenístico para a 

relação de patronato no ambiente romano (INWOOD, 2003: 8). Seja como for, o 

estoicismo médio e o posterior, compreendido como uma terceira fase (NOVAK, 1999: 

263), representado por Sêneca, Caio Musônio Rufo (25-95 d.C.) e Epiteto (50-135 

d.C.), estabeleceram uma reflexão e prática estoica imersa e atuante na política 

romana, até mesmo elaborando a imagem virtuosa ou não de imperadores no 

Principado (NOVAK, 1999: 257). 

Em um sentido muito específico, pode-se falar de um estoicismo senequiano. 

Embora Sêneca se apresente como estoico, ele, em certa medida, difere-se dos 

estoicos anteriores por incorporar elementos do epicurismo em suas reflexões 

filosóficas, além de repensar as categorias estoicas para aplicação no contexto 

romano do Principado (GRIFFIN; INWOOD, 2011: XV). O próprio Sêneca (Epístola 

Moral, XLV.4) fala dos filósofos anteriores como grandes, mas adota um tom mais 

gentil quanto aos afetos (Epístola Moral, XXIII.4), por exemplo. Vale destacar a 

maneira peculiar pela qual delineia a figura do sábio (sapiens), não como uma pessoa 

proibitiva além da capacidade humana, mas como aquele que tem domínio de si em 

conformidade com a natureza (SÊNECA. Sobre a Constância, VII.1).327 Outra 

distinção do estoicismo de Sêneca é sua adaptação das virtudes estoicas clássicas 

para o contexto do Principado como exercício reflexivo filosófico sobre a troca de 

benefícios, ponto esse tratado com mais detalhes abaixo. 

 No próximo Capítulo, começar-se-á por um tratamento do tratado Sobre a 

Clemência, como base documental auxiliar, sob a perspectiva da clemência como um 

benefício a partir do qual o Princeps negocia e articula o poder político com a 

aristocracia romana. Além disso, ampliar-se-á a discussão a respeito do Princeps e 

da aula imperial na maneira como eram vistos pelos contemporâneos e como eram 

partícipes do sistema do patronato. Por fim, encerrar-se-á o presente trabalho com a 

análise de três dos pilares (auctoritas, dignitas, potestas) fulcrais da visão romana de 

atuação política na esfera pública e sua vinculação com a concessão e recepção dos 

benefícios. 

 

 
327 Uma abordagem sobre o papel do sábio como educador é feita por José Joaquim Pereira de Melo 
(2015). 
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CAPÍTULO 3 – O BENEFÍCIO E AS VIRTUDES ESTOICAS NO 

CONTEXTO DO PRINCIPADO 

  

Nesse terceiro capítulo, a atenção se voltará para a formulação e coordenação 

das virtudes estoicas com a prática de distribuição de bens e favores. O interesse é 

perceber como Sêneca se valeu do repertório estoico anterior para propor reflexões 

sobre as virtudes de acordo com sua perspectiva a respeito do Principado. Depois 

disso, será oferecida uma análise breve da obra Sobre a Clemência como base 

documental auxiliar. Compreender a clemência, virtude tipicamente romana, ajudará 

na apreciação dela como um dispositivo de negociação entre o Princeps e a 

aristocracia romana. Por meio dela, conflitos e tensões poderiam ser gerenciados de 

forma a possibilitar a coesão social e política. Uma vez que Sobre a Clemência e 

Sobre os Benefícios são duas obras do período inicial e final do governo de Nero 

respectivamente, elas se candidatam a serem obras importantes sobre a reflexão e 

crítica de Sêneca quanto às relações entre patrono e clientes na fase final da dinastia 

Júlio-claudiana. O capítulo prosseguirá com a abordagem da aula imperial a partir do 

eixo da distribuição de favores. Como uma instância participativa do jogo político no 

Principado, a aula tinha demandas concretas para as quais articulava-se na 

administração imperial de forma a lograr êxito na efetivação de seus interesses. Por 

fim, três das virtudes cardinais romanas (auctoritas, potestas e dignitas) serão tratadas 

com a finalidade de avaliar como essas qualidades se coordenavam na concepção 

dos autores antigos quanto à participação política de um indivíduo no sistema de 

patronato em prol do interesse da sociedade. Portanto, os temas tratados no presente 

capítulo serão abordados sob a temática da troca de bens e favores como uma das 

chaves de leitura para a compreensão do contexto político do Principado no período 

neroniano. 

 

3.1)- O benefício em Sobre os Benefícios e as virtudes estoicas 

 

 a)- Uirtus 
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 Compreender a inserção do estoicismo na aristocracia romana vai além de 

perceber tônus político que a filosofia da stoa transmitiu por meio da ética que 

direcionava o comportamento dessa aristocracia. Outro elemento fulcral é a 

construção de um ideal de cidadania matizado na prática da uirtus (OMENA, 2011: 

257).  

Conforme Rachel Gazolla (1999: 127), a uirtus estoica compreende um 

exercitar-se, isto é, um estado de predisposição à prática regida pela razão. Antes de 

estar vinculada à obrigação moral, a uirtus estoica seria o impulso de “viver conforme 

a natureza”328 – (Diógenes Laércio, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, VII.87). 

Ou seja, viver conforme a natureza é viver conforme a razão, em um exercício do 

conhecimento de si e do divino (OMENA, 2011: 257). Isso também se traduz em deixar 

os vícios, buscando a felicidade que seria um estado de compasso com a natureza 

(GAZOLLA, 1999: 130).329  

Quanto a isso, Sêneca (Epístola Moral, XXXI.8) diz:330  

 

A virtude perfeita é o equilíbrio e tônica da vida, sempre em 
consonância consigo, o qual não pode ser sem o conhecimento e 
experiência das coisas, por ele se conhece o humano e o divino.331  
 

Dessa forma, Sêneca visa construir a uirtus estoica levando sua audiência à 

compreensão da vida feliz como aquela em que o homem se harmoniza com a 

natureza em uma prática baseada no conhecimento de si (OMENA, 2011: 264).  

Aqui, é pertinente a noção estoica de οἰκείωσις. Essa noção não encontra uma 

acepção unívoca entre a historiografia a respeito do estoicismo. Ronildo Santos (2002: 

80) define οἰκείωσις como um “acordo do sujeito com ele mesmo que se revela na 

autopercepção sensível”. Já Liz Gloyn (2017: 17) compreende οἰκείωσις como um 

processo que habilita o indivíduo a cuidar dos outros, já que este tem consciência de 

 
328 τὸ ὁμολογουμενως τνῇ φύσει Ζῆν 
329 Gazolla (1999: 130), de forma brilhante, acrescenta que, por essa acepção de uirtus, a 
temporalidade estoica não seria uma mera sucessão cronológica, mas sim o instante em que, em 
consonância com o cosmos, o homem exercita a arte, ensina a alma e usa a razão para as suas ações. 
330 Perfecta uirtus aequalitas ac tenor uitae per omnia consonans sibi, quod non potest esse nisi rerum 
scientia contigit et ars, per quam humana ac diuina noscantur   
331 Opta-se aqui pela tradução para o espanhol feita por Elorduy (1972: 146). Outra boa tradução é a 
de J. A. Segurado Campos (2004: 119): “Resta-me acrescentar que, para a virtude ser perfeita, é 
preciso que a nossa vida, em todas as circunstâncias, mantenha uma linha de rumo constante e em 
inteira coerência consigo mesma, o que apenas poderemos conseguir através da ciência, do 
conhecimento das coisas humanas e divinas”. Essa tradução é a que Ronildo Santos (2002: 88) prefere 
para esse trecho. 
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si. Para ela, a constituição do indivíduo então dependeria dessa consciência de si e o 

desejo de autopreservação (GLOYN, 2017: 17). Rachel Gazolla (apud SANTOS, 

2002: 81) entende οἰκείωσις como uma apropriação de si, uma capacidade inata dos 

seres vivos para a autopreservação. John Sellars (2006: 130) apresenta uma definição 

muito próxima a que faz Rachel Gazolla. Por fim, Mary Whitlock Blundell (1990: 221) 

sustenta que a οἰκείωσις é um processo de assimilação da afinidade natural do homem 

consigo mesmo e com os padrões do seu ambiente. Prefere-se a noção de οἰκείωσις 

como uma potência humana de autoconhecimento em que o homem conhecendo a si 

e ao divino exercita-se para a construção da uirtus (GAZOLLA, 1999: 127; OMENA, 

2011: 258-261). Sêneca (Epistula Morais, CXXI.16-18)332 elabora essa noção de 

forma mais alongada. Eleuterio Elorduy (1972: 146) resume com maestria esse ponto 

específico: Nestas definições estão condensados todos os aspectos da virtude, que é 

uma manifestação da alma em seu tônus, conforme a natureza, na forma de ciência 

do divino e do humano”. 

 Prosseguindo, a discussão sobre a uirtus estoica também demanda ressaltar 

que a natureza (φυσις para os estoicos gregos, e natura para os latinos) seria um 

princípio ativo imanente em todos os seres que, por serem penetrados por esse 

logos333 divino (SANTOS, 2002: 78), seriam naturalmente aparentados, conforme o 

ensino de Zenão (Stoicorum Vetera Fragmenta 158-161). De acordo com Sêneca, 

essa natureza seria dividida em quatro: “Há na natureza quatro tipos de seres: a 

árvore, o animal, o homem, o deus. Estes dois últimos, por serem racionais [...]”.334 

Assim, o homem, enquanto ser racional, deve exercitar essa razão vivendo em 

harmonia com todo o conjunto do cosmos, do qual ele faz parte e se vincula através 

da uirtus (SANTOS, 2002: 87). Essa razão encontra, em Sêneca, uma enunciação 

clara. Veja o que ele mesmo diz (SÊNECA. Epístola Moral, LXVI.12): “A razão não é 

outra coisa senão uma parte do espírito divino no corpo humano”.335 Posto dessa 

 
332 Nesses trechos, Sêneca argumenta que, conquanto a constituição do homem se altere com o tempo 
(recém-nascido, criança e adolescente), a própria adaptação à natureza permanece idêntica. 
333 A expressão logos, dentro do arcabouço estoico, diz respeito à capacidade humana para o raciocínio 
filosófico que, na abordagem de Rachel Gazolla (1999: 146), apreende seu aspecto físico e psíquico 
como intercambiáveis, articulando uma imbricação do homem ao universal e do universal no particular. 
Portanto, falar de logos divino seria o mesmo que dizer a alma racional imanente a todas as coisas, 
onipresente que é representada metaforicamente como um fogo trabalhando em tudo (SANTOS, 2002: 
77). 
334 Quattuor har naturae sunt, arboris, animalis, hominis, dei; haec duo, quae rationalia [...]. Prefere-se 
aqui, para esse excerto, a tradução de J. A. Segurado e Campos (2014: 701). 
335 Ratio autem nihil aliud est quam in corpus humanum pars diuini spiritus. Compare outras duas 
traduções para o português dessa mesma parte. Rachel Gazolla (1999: 125) traduz como segue: “A 



155 

 

forma, Sêneca compartilha da noção de que a razão (ratio) é que une o homem ao 

divino e à harmonia da natureza.  

Viver de acordo com a natureza estreita-se com a harmonia do cosmos, pois é 

essa natureza que conjuga todas as causas e conduz os atos em perfeita harmonia 

(BRÉHIER, 2012: 299). Dessa maneira, o homem feliz em harmonia com a natureza, 

na prática da uirtus, vivendo de acordo com a razão, se distanciaria das bestas 

(OMENA, 2011: 257; SANTOS, 2002: 87). É exatamente essa a percepção do filósofo 

da stoa em Sobre a Vida Feliz V.2:336  

 

Coloque no mesmo lugar os homens que, junto com o gado e as 
bestas, são de natureza estúpida e ignorantes.337  

 

Portanto, estando o homem em compasso com a natureza, ela por si mesma 

explicitará o domínio dessa uirtus conduzindo o homem ao uso de suas potências 

naturais (GAZOLLA, 1999: 130). 

Portanto, apenas por meio da uirtus é que o homem pode atuar na totalidade 

de sua vida (GAZOLLA, 1999: 133). Por isso, Guarinello (1996: 54) apreende que o 

estoicismo postou uma forma de ética política que tendia a unificar o universo das 

relações sociais. Por fim, é a prática da uirtus que conduzirá o homem, enquanto 

cidadão, nos espaços institucionais a conduzir-se bem e a atuar de forma apropriada 

na política (OMENA, 2011: 264). 

Quanto ao número, segundo Ronildo Santos (2002: 89) aponta, existiam quatro 

virtudes básicas dentro do estoicismo da primeira fase, a saber: a prudência 

(φρόνησις), a justiça (δικαιοσύνη), a coragem (ἀνδρεία) e a temperança (σωφροσύνη). 

Ainda assim, como bem destaca Elorduy (1972: 236), há outras virtudes estoicas que 

vão além dessas quatro mencionadas. Ainda que Sêneca (Sobre os Benefícios, 

 
razão não é outra coisa que uma parte do espírito divino mergulhado no corpo humano. Já J. A. 
Segurado Campos (2014: 240) traduz: “E a razão outra coisa não é senão uma parcela do espírito 
divino inserida no corpo do homem;”. Embora sejam duas boas traduções, opta-se por fazer uma 
tradução mais literal ao invés de acrescentar algum verbo “inserido” ou “mergulhado”, para dar mais 
sentido à sentença em latim. 
336 Eodem loco pone homines, quos in numerum pecorum et inanimalium redigit hebes natura et 
ignoratio sui. 
337 A tradução para o inglês feita por James Ker (2010: 244) diz o seguinte: “Coloque na mesma 
categoria seres humanos cuja natureza estúpida e falta de autoconhecimento os reduziram ao nível de 
gado e bestas”. Não se opta por essa tradução, pois tende a ser muito literária. 
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V.15.2)338  se identifique em seus escritos como estoico, é necessário ver que o 

filósofo da stoa empreende formulações e acepções, em alguns aspectos, distintas 

dos estoicos anteriores (GRIFFIN; INWOOD, 2010: XV).339 A elaboração de 

determinadas virtudes em Sobre os Benefícios reflete bem essa distinção. Ele usa o 

repertório estoico anterior, mas diante do tratamento do tópico dos benefícios maneja 

algumas virtudes em maior ênfase do que outras típicas ou mais presentes no 

estoicismo médio. Por isso, optou-se por tratar em maior detalhes daquelas virtudes 

mais presentes em Sobre os Benefícios por serem aquelas que, para o filósofo da 

stoa, melhor articulariam a proposta ética e política da prática política dos benefícios. 

Três serão as virtudes tratadas a seguir: Gratia, Amicitia e Ciuilitas. 

 

b) Gratia - Gratidão340 

 

 As reflexões a respeito da gratidão não se restringem ao escopo da teoria 

política e ética estoica. Diógenes Laércio (Vidas e doutrinas dos Filósofos Ilustres 

V.48, V.81, II.116, X.28) lista filósofos pertencentes a diferentes escolas que se 

devotaram ao tópico da gratidão a partir dos benefícios, como, por exemplo, 

Teofrastos (372-287 a.C.), Demétrio de Falero (350-280 a.C.), Estilpo (360-280 a.C.), 

Epicuro (341-270 a.C.) (INWOOD, 2005: 67). Além desses, já se abordou a presença 

desse tópico em Xenofonte, Aristóteles, Platão, Crisipo e Hecatão (RACIONERO, 

1990:  317).341  

 No estoicismo grego, a gratidão (χάρις) pertencia à categoria das ações 

virtuosas (κατωρθοματα) nas quais o sábio atuava em termos sociais e políticos em 

prol do bem da polis (BRUN, 1977: 125). Isto é, ela compõe parte do arcabouço 

filosófico do comportamento no espaço público. Em geral, quando a gratidão aparece 

no estoicismo grego, ela está vinculada à troca de favores. Esse estreitamento pode 

ser demonstrado em Crisipo (Stoicorum Vetera Fragmenta, II.1081; IV.723) e Cleanto 

 
338 Griffin e Inwood (2010: XV) apontam que, por vezes, Sêneca usa a palavra nostri (nosso povo) para 
se vincular aos estoicos. No caso de Sobre os Benefícios V.15.2, ele usa a palavra nostram como 
referência aos estoicos. 
339 Para Griffin e Inwood (2010: XV), os exempla que Sêneca emprega a partir da história romana, bem 
como algumas noções epicuristas em seus escritos seriam outros pontos de distinção de Sêneca em 
comparação ao estoicismo médio. 
340 O uso da palavra latina gratia segue a sugestão de Griffin e Inwood (2011: 192) de que essa palavra 
é a que aparece em Sobre os Benefícios como “gratidão”. 
341 Confira as análises dos seguintes autores: Powell (2005: 226-227), Griffin (2013: 16) e Chaumartin 
(1985: 31-35).  
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(Stoicorum Vetera Fragmenta, I.580). Porém, compreender as ponderações do 

filósofo da stoa demanda retomar como a gratidão é trabalhada no estoicismo anterior. 

Limitar-se-á a abordar dois pontos presentes em Cleanto e Crisipo que encontram 

paralelo em Sobre os Benefícios.  

Primeiro, a afirmação de que o ingrato não retribui qualquer coisa como 

resposta a um benefício constaria no estoicismo de Cleanto. Segue a referência 

atribuída a ele (Stoicorum Vetera Fragmenta 1.580):342  

 

Cleanto veemente pontua: ainda que, ele diz, não seja um benefício, 
quando aceita, mesmo assim é ingrato, porque mesmo que aceitado 
[um benefício], não o teria retornado.343  

 

Nesse trecho, vê-se antecipada uma discussão à qual Sêneca se dedica, a 

saber: se é sábio conceder favores a uma pessoa ingrata (SÊNECA. Sobre os 

Benefícios, V.12.5-7).344 Além disso, a percepção da gratidão como uma lei no que 

tange à resposta aos benefícios remeteria a Crisipo. Veja o trecho da obra Stoicorum 

Vetera Fragmenta, II.1081:345 

 

[...] e faz as mesmas combinações que na obra peri chariton, na qual 
afirma que a lei é que a gratidão faz parte da concessão e restituição 
dos benefícios.346  

 

Vê-se confirmada que, para os estoicos gregos, existe uma imbricação inerente 

entre a concessão dos benefícios e a gratidão como uma virtude. Essa gratidão é 

devida, pois a partir dela se constrói a amizade entre os cidadãos (JEDAN, 2009: 85). 

De acordo com Christoph Jedan (2009: 75), em Crisipo, as virtudes são, ao mesmo 

tempo, distintas e entrelaçadas. Nesse sentido, a gratidão (χάρις) só pode ser 

 
342 Cleanthes uehementius agit: “licet, inquit, beneficium non sit, quod accepit, ipse tamen ingratus est, 
quia non fuit redditurus etiam si accepisset. 
343 O texto original e uma tradução para o alemão podem ser consultados na obra H. von Armin (1903, 
vol. I: 131). 
344 Brad Inwood (2005: 81) considera o tratamento desse dilema (paradoxum) como uma das principais 
preocupações do filósofo no que se refere às reflexões éticas em Sobre os Benefícios. Sem negar, 
claro, o espaço dado por Sêneca à discussão desse impasse, é difícil sustentar que esse ponto seja 
um dos assuntos basilares do tratado, pois existem outras dezenas de referências à ingratidão que 
ramificam o arrazoado de Sêneca para outras direções. Veja, por exemplo, os seguintes trechos (Sobre 
os Benefícios I.1.4; I.1.8; I.1.13; I.3.1; I.4; II.1.2; II.1.3; IV.18.1; VII.27.3) para citar alguns. 
345 τὰς δ' αυτὰς ποιεἵται συνοχειωδεις χἀν τῷ περί χαρίτων, ἐν ᾤ τὸν δία νόμον φηεσὶν εἴναι καὶ τὰς 
χάριτας τὰς ἡμετέρας καταρχὰς καὶ τὰς ἀνταποδόσεις τῶν ευεργεσιῶν   
346 Outra tradução disponível desse trecho para o italiano pode ser encontrada na obra: Hans von Armin 
(2002: 909). 
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praticada diante da presença de outras virtudes, pois elas se complementam. 

Interessante que Sêneca (Sobre os Benefícios VI.34.5)347 alia gratidão à amizade:  

 

No peito do amigo, não no átrio; lá é recebido, retido e os sentidos 
restaurados. Ensina isso: grato é.348 

 

Embora as obras de Crisipo e Cleanto tenham chegado aos dias atuais em 

fragmentos, como pontua Griffin (2013: 18), a discussão desses tópicos proposta por 

Sêneca em Sobre os Benefícios faz desse tratado uma imprescindível fonte no estudo 

do estoicismo grego, já que preserva muitas das acepções atribuídas a Zenão, Crisipo 

e Cleanto (INWOOD, 2005: 69-73).349 Por isso, seria esperado que Sêneca, ao discutir 

a questão dos benefícios, lançasse mão com tanta frequência da gratidão (INWOOD, 

2005: 68).  

 O mapeamento das ocorrências ou referências de Sêneca à gratidão em Sobre 

os Benefícios apontou a presença do tratamento desse assunto em todos os sete 

livros do tratado. Assim, são dezenas de referências que fazem da gratidão um tópico 

perpassante em Sobre os Benefícios.350 Uma vez o tratamento particular de cada 

passagem demandaria um espaço maior do que o necessário, para fins didáticos, o 

conjunto de excertos sobre gratidão foi distribuído em três categorias: a)- passagens 

que tratam da relação entre gratidão e os benefícios; b)- trechos que tratam gratidão 

em relação à virtude; c)- trechos que apontam a gratidão como virtude que contribui 

para os vínculos humanos. 

 As passagens que tratam da relação entre gratidão e a troca de benefícios 

concentram-se nos livros I e II. Sêneca (Sobre os Benefícios I.1.13)351 diz o seguinte: 

 

 
347 In pectore amicus, non in atrio quaeritur; illo recipiendus, illic retinendus est et in sensos 
recondendus. Hoc doce: gratus es. 
348 Prefere-se aqui a tradução de François Prechác (1972: 67) que traduz gratos corretamente e não 
como Griffin e Inwood (2011: 160) que colocam “gratidão”. 
349 Passando ao contexto romano, Christopher Gill (2003: 41) e Jean Brun (1977: 124) estabelecem 
como representantes da reflexão sobre a gratidão como ação virtuosa Cícero, no período republicano, 
e Sêneca, no Principado.  
350 Seguem alguns dos trechos separados nesse mapeamento de Sobre os Benefícios: Livro I (I.1.4; 
I.1.8; I.1.13; I.3.1; I.4; I.10.4; I.11.3); Livro II (II.1.2; II.1.3; II.2.2; II.5.2); Livro IV (IV.18.1; IV.30.3); Livro 
VI (VI.34.5). 
351 Adeo quidem ista res fugare nos et pigriores ad rem pulcherrimam facere non debet, ut, si spes mihi 
praecidatur gratum hominem reperiendi, malim non recipere beneficia quam non dare, quia, qui non 
dat, uitium ingrati antecedit. Dicam, quod sentio: qui beneficium non reddit, magis peccat; quin non dat, 
citius. 
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É fato que [os ingratos] não nos deveriam impedir de fazer boas 
práticas,352 até mesmo se me negassem a esperança de encontrar um 
homem grato, ainda assim o medo de não ter meus benefícios 
retribuídos não impediria que eu os fizesse, porque, afinal, quem nada 
concede, previne o vício daquele que é ingrato. Explicar-te-ei o que 
quero dizer. Aquele que não paga um benefício, peca353 mais, mas 
aquele que não concede um, peca mais cedo.354 

 

 Na ótica de Sêneca, a prática dos benefícios, da parte daquele que concede, 

só exercita a virtude quando esquece de qualquer garantia de retribuição (Sobre os 

Benefícios, I.1.12), pois esse é o argumento de Sêneca para incentivar a prática dos 

benefícios mesmo diante da constatação de que a ingratidão era crescente e 

prevalecente em seus dias (Sobre os Benefícios, I.1.1). Nesse sentido, dentre as 

Epístolas Morais, a de número LXXXI é pertinente. Primeiro, porque contém uma 

menção explícita ao tratado Sobre os Benefícios (SÊNECA. Epístola Moral, LXXXI.3) 

e lida como tema principal com a ingratidão, em um tratamento muito semelhante ao 

que se vê também em Sobre os Benefícios (INWOOD, 2005: 76). Nessa mesma carta, 

Sêneca (Epístola Moral LXXXI.2) dá a entender que Lucílio teria reclamado de ter 

sofrido ingratidão. Diante disso, Sêneca (Epístola Moral, LXXXI.1-2, 7-8; Sobre os 

Benefícios, I.1.1) argumenta sobre o preceito de valorizar mais o benefício do que a 

ofensa recebida, já que a ingratidão era uma resposta muito comum. Sua 

argumentação aponta que a virtude, como um valor moral, é um prêmio em si 

mesmo.355 Ou seja, o valor da ação está no próprio agir, sem a expectativa de 

recompensa porque tem em vista a intenção daquele que confere um benefício 

(INWOOD, 2005: 84).  

Aliadas a essas passagens, tem-se, sob a ótica de Sêneca, o desenvolvimento 

de prudentes juízos, matizados pela ética, para uma prática social e política que era 

marcada mais pelo exercício de vícios do que pela uirtus. Por causa dessas várias 

referências de Sêneca à presença da ingratidão e ao uso dela como justificativa para 

 
352 Embora boa parte da tradução desse excerto seja proveniente do trabalho de Borges e Silveira 
(2019: 121), prefere-se para a palavra latina rem a tradução de François Préchac (1972: 5) como 
“prática” por se adequar mais à noção da ação virtuosa dentro do estoicismo. 
353 Embora o verbo “pecar” carregue uma conotação religiosa, em especial no cristianismo, seguindo a 
sugestão de Borges e Silveira (2019: 152), opta-se por manter conforme o original peccat vindo do 
verbo pecco, porque o termo apontaria para alguém que se desviou do caminho da virtude. 
354 Tanto Borges e Silveira (2019: 121) quanto François Préchac (1972: 5), Griffin e Inwood (2011: 19) 
traduzem citius como “mais cedo”  
355 Confira esse trecho na Epístola Moral LXXXI.19: [...] sed quod uirtutum omnium pretim in ipsis est. 
Non enim exercentur ad praemium; recte facti fecisse mercês est – “Não é com vista a obter uma 
recompensa que nós as praticamos: o prémio de uma ação correta é essa mesma ação!” Essa tradução 
para o português é de J. A. Segurado e Campos (2004: 355). 
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a negligência da concessão de benefícios, parece razoável supor que esse argumento 

era usado dentro da elite romana. Sobre os Benefícios trata desse dilema da 

ingratidão que é depois evocado na Epístola Moral LXXXI. Ambos os textos foram 

endereçados a Lucílio que, além de ser membro da aristocracia romana, é um 

personagem construído em ambos os documentos como forma de o filósofo se dirigir 

a outras ordens da elite romana.356 Assim, Sêneca não estaria oferecendo a Lucílio 

uma mera resposta de um problema individual, mas construindo uma retórica contra 

uma prática corrente entre os nobiles a partir de um prisma estoico. Por fim, a beleza 

da retórica de Sêneca está na forma como inverte essa justificativa dizendo que o 

ingrato erra por não retribuir, conforme a virtude, a um benefício recebido. Contudo, 

aquele que não concede um benefício, sob a pretensão de não sofrer a ingratidão, 

erra por antecipação (SÊNECA. Sobre os Benefícios, I.1.13). 

O filósofo da stoa, ao tratar da gratidão, apresenta o ensino de que a 

intensidade da gratidão corresponde ao tipo de benefício recebido. Há uma dupla 

confirmação dessa noção. Veja os trechos: 

 

Entre os da primeira classe, figuram os que nos salvam das mãos de 
nossos inimigos, da ira de um tirano, de um exílio, e de outros perigos 
que sitiam, por assim dizer, a vida de um homem. Ao ajudarmos a evitar 
esses males, ganharemos gratidão proporcional à grandeza do perigo, 
pois quando os homens pensarem na grandeza da miséria da qual foram 
salvos, o terror pelo qual passaram aumenta o valor de nossos serviços. 
No entanto, não devemos atrasar o resgate de ninguém mais do que 
somos obrigados, apenas para fazer com que seus medos aumentem o 
peso das nossas ajudas (SÊNECA. Sobre os Benefícios, I.11.3 e 
II.1.3).357 

 

 Sêneca (Sobre os Benefícios, I.11.2) subdivide os benefícios necessários em 

três classes: aqueles sem os quais não se vive, aqueles sem os quais não se deve 

viver, e os que não se quer viver sem. Assim, os benefícios relacionados ao livramento 

da vida são classificados como de primeira ordem por serem concedidos diante de 

perigos extremos. A esses, diz o filósofo, é devida maior gratidão. Da parte do que 

recebe tal tipo de benefício, é esperada uma gratidão proporcional ao perigo em que 

 
356  Tratou-se desse aspecto com mais detalhes no subtópico “a)- Título, Tipologia da obra, destinatário 
divisão” dentro do subtópico 2 do Capítulo 1. 
357 Prima huius notae sunt: hostium manibus eripi et tyrannicae irae et proscriptioni et aliis periculis, 
quae uaria et incerta humanam uitam obsident. Quidquid horum discusserimus, quo maius ac terribilius 
erit, hoc maiorem inibimus gratiam; subit enim cogitatio, quantis sint liberati malis, et lenocinium est 
muneris antecedens metus. Nec tamen ideo debemus tardius quemquam seruare, quam possumus, ut 
muneri nostro timor imponat pondus. 
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se encontrava. Da parte daquele que concede espera-se que não hesite em oferecer 

um resgate posto que é um dever do cidadão (SÊNECA. Sobre os Benefícios I.10.5). 

Em outro trecho, Sêneca (Sobre os Benefícios II.1.3) reitera a ideia de que “[...] os 

benefícios que recebem maior gratidão”358 são “aqueles que livra do tormento, 

multiplicado o seu valor [do presente]”.359 Dessa maneira, não só a gratidão é uma 

das maiores virtudes como que, dentro da troca de benefícios, existem gradações no 

seu exercício. O elemento fundamental para Sêneca no âmbito dessa disciplina para 

a prática da uirtus é a vontade. Portanto, ainda que para Sêneca o contexto político e 

social romano pendesse para o espraiamento da ingratidão, tal qual uma semeadura, 

ele concebe caminhos através dos quais essas ações virtuosas pudessem moldar 

comportamentos nos espaços públicos. 

 A segunda categoria de passagens a serem analisadas em Sobre os Benefícios 

é composta de trechos em que o cordovense relaciona a gratidão à uirtus. No cômputo 

dessas ocorrências, dois excertos se mostram mais emblemáticos (Sobre os 

Benefícios IV.30.3; II.2.2). Veja abaixo:  

 

Devemos às virtudes, não apenas quando estão presentes, mas também 
quando estão ausentes; do modo como beneficiaram não somente uma 
geração, mas deixaram seus benefícios atrás de si, assim estendamos 
nossa gratidão para além de uma geração (SÊNECA. Sobre os 
Benefícios, IV.30.3).360 

 

 De novo, o pensador reitera sua percepção de que a gratidão, enquanto virtude, 

encontrava-se, em certo grau, ausente das práticas sociais e políticas de sua época. 

Como esse tópico já foi trabalhado, voltar-se a outras informações dessa passagem e 

do seu contexto dentro de Sobre os Benefícios. A memória, enquanto lembrança de 

benefícios feitos no passado, nas palavras de Sêneca (Sobre os Benefícios, IV.30.1), 

é “sagrada e vasta virtude”,361 pois, por meio dela, a gratidão é transmitida a partir de 

bons homens que desfrutam favores concedidos. Logo, a gratidão, enquanto exercício 

da memória, é capaz de ser passada de uma geração para outra. É possível conceder 

benefícios a homens indignos (indignis), mesmo sendo nobiles infames 

 
358 Gratissima sunt beneficia parata. 
359 [...] qui hoc tormentum remittit, multiplicat munus suum. 
360 Hoc debemus uirtutibus, ut non praesentes solum illas, sed etiam ablatas e conspectu colamus; 
quomodo illae id egerunt; ut non in unam aetatem prodesse, sed beneficia sua etiam post ipsas 
relinquerent, ita nos non una aetate grati simus [...]. 
361 [...] sacra est magnarum uirtutum. 
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(turpissimos),362 à medida em que existem homens dignos abaixo de si que sabem 

honrar melhor os benefícios concedidos. Nesse sentido, Sêneca posta uma crítica aos 

nobiles cujo comportamento era ingrato e indigno e, ao mesmo tempo, concebe que 

filhos podem ser beneficiados por causa da uirtus de seus pais. Esse, segundo ele, 

foi o caso do filho de Cícero que exerceu o consulado e não o seu pai (SÊNECA. 

Sobre os Benefícios, IV.30.2). A partir daí é que o filósofo insere seu argumento de 

que a gratidão a ser praticada deve ter em vista os benefícios transmitidos de uma 

geração para a outra a partir do exercício da uirtus dos ascendentes de uma 

determinada gens. Portanto, um homem não deveria negar gratidão a um nobile de 

seu tempo em vista do reflexo da luz resplandecente de seus ancestrais363 (SÊNECA. 

Sobre os Benefícios, IV.30.3).  

 Sêneca estaria pensando mais no espaço da domus (casa romana) e nas 

relações constituídas nesse espaço por falar de pais e filhos, como é a visão de Liz 

Gloyn (2017: 13)? Ou sua preocupação é mediar, com um modelo estoico, as disputas 

entre as gentes através de um comportamento virtuoso grato exercido nos benefícios 

na ênfase do respeito e da civilidade, como o entende Jeremy Paterson (2007: 123)? 

Mas, como explicar a linguagem que lança mão de exempla das magistraturas 

romanas em uma articulação da ética estoica com fortes elementos de persuasão 

dentro do contexto do Principado de Nero?  

A preocupação de Sêneca repousa na atuação política dentro das instituições 

em termos do exercício do poder por meio da troca de benefícios. No contexto da 

passagem em análise (SÊNECA. Sobre os Benefícios 4.30.3), o filósofo recorre aos 

exempla ligados às instituições e ao contexto bélico, como, por exemplo, o consulado 

do filho de Cícero (4.30.2), Lúcio Cornélio Cina (32 a.C.), como cônsul suffectus364 e 

de Fábio Pérsico (34 d.C.) vinculando as respectivas gentes às suas participações na 

política romana. Como bem nota Leyra (2017: 14), Sêneca (Sobre a Ira, I.8.1-3; Sobre 

os Benefícios IV.30.1-3) costuma empregar imagens de alguns contextos como 

 
362 Prefere-se a noção de “infames” na tradução de Préchac (1972: 129) por representar melhor a 
compreensão de pessoas que não andam conforme a natureza, no uso da razão. Griffin e Inwood 
(2011: 105) traduzem turpissimos como “sem reputação”, mas a indicação de F. R. do Santos Saraiva 
(1993: 1233) é que turpissimos que vem do adjetivo turpis seja entendido, em alguns contextos, como 
infame. 
363 inertes maiorum suorum luce replendeant. 
364 Confira uma frase similar de Sêneca (Sobre a Clemência, I.9): “in hostium castris inuenissem” 
(GRIFFIN; INWOOD, 2011: 199). 
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espelho para o tratamento do exercício da uirtus dentro do ambiente político.365 Pode-

se ver um emprego parecido no proêmio de outro tratado de Sêneca (Sobre a 

Clemência, I.1):366  

 

Dispus-me a escrever a respeito da clemência, ó Nero César, para que 
eu, de certa forma, desempenhasse a função de espelho (speculi) e te 
mostrasse a tua pessoa como a que há de vir para a maior de todas 
as satisfações.367  

 

Assim, parece razoável supor que Sêneca (Sobre os Benefícios, IV.30.1-3) se 

utilize das relações da domus (pai-filho) e das gentes elencadas em como um espelho 

das instituições romanas em termos da apresentação de uma proposta política da 

troca de benefícios a partir de uma ótica estoica. 

 Sêneca (Sobre os Benefícios, II.2.2)368 relaciona os benefícios à gratidão 

conforme se verifica no trecho abaixo:  

 

Tal como no caso de enfermidade, a comida dada em tempo hábil é 
salutar, e mesmo a água corrente dada a tempo serve como remédio, 
assim também não importa quão trivial e ordinário um benefício seja, se 
é prontamente dado e não foi perdido em uma hora, então é grandemente 
abraçado e ganha maior gratidão do que aqueles que vieram lentamente 
após grande quantia de deliberação. Prontidão em dar é a prova de que 
é dado livremente, e então, o doador dá feliz e sua expressão facial 
apresenta seu estado de ânimo.369 

 

 
365 Esse tipo de emprego de Sêneca é comum a vários dos seus tratados. Dentre estes, destacam-se 
Sobre a Ira e Sobre a Clemência (INWOOD, 2005: 69). 
366 Scribere de clementia, Nero Caesar, institui, ut quodam modo speculi uice fungerer et te tibi 
ostenderem peruenturum ad uoluptatam maximam omnium 
367 A tradução utilizada aqui é a de Ingeborg Braren (1990: 39). 
368 Quemadmodum in aegris opportunitas cibi salutaris est et aqua tempestitue data remedii locum 
optinuit, ita, quamuis leue et uulgare beneficium est, si praesto fuit, si proximam quamque horam non 
perdidit, multum sibi adicit gratiamque pretiosi sed lentiet diu cogitati muneris uincit. Qui tam parate facit, 
non est dubium, quin libenter faciat; itaque laetus facit et induit sibi animi sui uultum. 
369 Ainda que se tenha optado por uma tradução do autor dessa dissertação, aprecia-se bastante a 
tradução para o italiano empreendida por M. Menghi (2019: 51): “Come per i malati um cibo adeguato 
resulta salutare, o dell’acqua data al momento oportuno svolge la funzione di rimedio, così, per quanto 
um beneficio sia insignificante e banale, se è stato dato com prontezza, se non ha perdere neppure um 
po’ di tempo, cresce notevolmente d’importanza e resulta più gradito di um dono prezioso ma dato 
lentamente e dopo lunghi ripensamenti. Chi dona in modo così spontaneo non c’è dubbio che doni 
volentieri, perciò agisce com serenità e l’espressione del volto corresponde ai suoi sentimenti - Como 
para um mal uma comida resulta em saúde, e a água dada em momento oportuno serve como remédio, 
da mesma forma, porquanto um benefício seja insignificante e banal, se é dato com prontidão, se não 
é [dado] perde-se em um pouco de tempo, cresce notavelmente a importância e resulta em maior 
gratidão de um presente precioso mal dado lentamente e depois de longa reflexão. Os presentes 
[dados] de forma espontânea nos quais não se duvida que se dão voluntariamente, por isso age com 
serenidade, e a expressão do rosto corresponde ao seu sentimento” 
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 Nesse trecho, percebe-se a conformação da prática dos benefícios ao tempo 

na sua fugacidade, isto é, o tempo como um rio (SÊNECA. Questões Naturais, 

VI.32.10),370 cujo fluxo se esvai e impõe ações céleres no percurso da vida. Conforme 

Alfonso Traina (2004: 11) bem resume: “esse sentido da fuga do tempo e da 

precariedade dele porque percorre como uma breve emoção [aparece] em toda a obra 

de Sêneca”. Assim, agir de forma sábia significa dar sentido a sua existência no bom 

uso do tempo (SERRANO, 2018: 354). Isso diz respeito aos benefícios, pois aqueles 

conferidos em tempos oportunos não são perdidos. Pelo contrário, dignam-se a 

receber maior gratidão. Com isso, Sêneca aplica à troca de benefícios a percepção 

de que o tempo é, em um presente instantâneo, o exercício do logos (GAZOLLA, 1999: 

130). Por conseguinte, é a ocasionalidade, e não o valor do benefício, que atrai a ele 

maior gratidão. Da mesma forma, o que confere valor ou torna um favor ou serviço em 

um benefício é a disposição do doador, e não o que é oferecido em si (SÊNECA. 

Sobre os Benefícios, III.17.3).  

Mas aqui o filósofo acrescenta um elemento, no mínimo interessante, que é a 

expressão corporal como indicação da disposição interior do homem: “Prontidão em 

dar é a prova de que é dado livremente, e então, o doador dá feliz e sua expressão 

facial apresenta seu estado de ânimo” (SÊNECA. Sobre os Benefícios, III.17.3). A 

peculiaridade dessa ocorrência é útil para demonstrar os gestos corporais como 

integrantes de uma performance pública esperada dentro de uma elite romana 

(VEKSELIUS, 2018: 39).371  

Além disso, é pertinente no intuito de comprovar, na esteira de Margareth 

Graver (2009: 238), que para Sêneca havia sim a previsão de respostas corporais e 

afetivas em determinadas ocasiões. Tal que o filósofo considerava como falta de uirtus 

atender a um funeral sem mudança de semblante (SÊNECA. Epístola Moral 

XCIX.15)372 e a dissimulação da exibição de lágrimas em público e falta de lamento 

 
370 Confira parte desse excerto na tradução de Bregalda (2004: 42): fluit tempus et auidissimos sui 
deserit, “o tempo se esvai e deixa alguns extremamente ávidos dele”. Existem várias outras passagens 
em que o filósofo reitera essa mesma reflexão sobre o tempo); iuga montium diffluunt, “os cimos das 
montanhas se desfazem” (SÊNECA. Epístola Moral, XCIX.11); non enim apud nos pars eius ulla 
subsedit: transmissão et effluxit”, “pois não resta em nós parte alguma dela [da vida]” (SÊNECA. 
Epístola Moral, XXII.17) (BREGALDA, 2004: 42). 
371 Tal expectativa de uma performance pública em termos corporais e afetivos não seria exclusiva a 
Sêneca. Hans Baltussen (2009: 67-98) elabora um tratamento interessante sobre Plutarco quanto a 
esse tópico. 
372 Segue texto latino e tradução para o português da versão de Margareth Graver (2009: 239): Quid? 
nunc ego duritiam suadeo et in funere ipso rigere uultum volo et animum ne contrahi quidem patior? 
Minime. Inhumanistas est ista, non uirtus, funera suorum isdem oculis quibus ipsos uidere nec 
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em particular (SÊNECA. Sobre a Tranquilidade de Ânimo, XV.6) (VEKSELIUS, 2018: 

45). Essas evidências enfraquecem a perspectiva adotada, por exemplo, por Cleonice 

Furtado de Mendonça Van Raij (1999: 14) de que as obras de Sêneca, mesmo as 

consolatórias, exibiriam um intelectualismo exacerbado em detrimento do sentimento. 

Essa menção do filósofo ao semblante ou expressão facial na concessão de um 

benefício como evidência de uma disposição interior para a ação virtuosa apresenta 

um eixo de análise ainda pouco explorado dentro dos tratados de Sêneca. Em outras 

palavras, talvez um “novo” olhar para os tratados senequianos poderia apontar a 

presença do corpo entrelaçado aos afetos em espaços públicos onde a 

disciplinarização dessas performances era esperada. 

Por fim, restam as passagens nas quais a gratidão aparece como virtude que 

contribui para os vínculos humanos. Já nos trechos finais do tratado, o filósofo 

assevera: 

Este é um vício [ingratidão] grave, é intolerável e que dissocia os homens, 
e rasga e destrói a concórdia373 pela qual a fraqueza humana é 
sustentada, é tão comum que mesmo os que reclamam, dela não 
escapam (SÊNECA. Sobre os Benefícios, VII.27.3).374 

  

 Sêneca estima a gratidão como uirtus, pois somente por intermédio dela é que 

se preservaria a tessitura da Res Publica na complexa e intrincada rede de relações 

institucionais nas quais a relação de troca de benefícios se dava. A gratidão é para 

Sobre os Benefícios o que a clementia representa para o governante em Sobre a 

Clemência. Ou seja, uma forma de poder, a partir da filosofia estoica, que contribui 

para a concórdia entre os homens que governam (MENDONÇA, 1990: 21). Assim 

como a clementia, a gratidão, pela preeminência dos vícios na universalidade das 

 
commoueri ad primam familiarum diuulsionem. Puta autem me uetare: Quaedam sunt sui iuris; excidunt 
etiam retinentibus lacrimae et animum profusae leuant. – “O que é isto? Estou eu promovendo a 
dureza? Eu quero que seu funeral seja frio mesmo no momento do enterro – eu proíbo mesmo uma 
contração da mente? De jeito nenhum. Isso desumanidade, não virtude: olhar para os corpos dos 
queridos com os mesmos olhos que os contemplaram em vida, falhando em ser movido no movimento 
quando a unidade familiar é rasgada. Lágrimas caem mesmo quando tentamos suprimi-las, e derramá-
las é um alívio para a mente”. 

373 Préchac (1972: 105) traduz, em termos literais e de forma correta, a palavra concordiam. Já Griffin 
e Inwood (2011: 187) optam por traduzir concordiam como “harmonia”. Embora, quanto à semântica, 
possa parecer não haver muita distinção, a opção por “concórdia” expressa melhor a visão do filósofo 
de que o vício da ingratidão era danoso ao exercício do poder político, já que se firmava mais nos 
interesses pessoais do que na consideração do outro. Apenas para reforçar, a tradução de M. Menghi 
(2019: 246) para o italiano também apresenta “concordia” e não “harmonia”.  
374 Est istuc graue uitium, est intolerabile et quod dissociet homines, quod concordiam, quae inbecillitas 
fulcitur, scindat ac dissupet, sed usque eo uulgare est, ut Illud ne qui queritur quidem effugerit. 
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relações sociais, seria uma forma de correção da desarmonia pelo não uso da razão 

(MENDONÇA, 1990: 21). A decadência que o cordovense tende a ver em seu tempo 

é atribuída à ingratidão. Veja-se outro trecho em que essa ideia ocorre em termos 

muito semelhantes:  

 

Que a gratidão deve ser escolhida por si, segue-se também o fugir da 
ingratidão, que nada dissolve e dissocia tanto a concórdia humana 
quanto esse vício (SÊNECA. Sobre os Benefícios, IV.18.1).375 

 

 Assim, na mesma intensidade que se deveria buscar a gratidão, também se 

deveria fugir da ingratidão, pois assim como a gratidão é, por excelência, a virtude que 

une os homens, a ingratidão, por si só, é o vício que mais rompe a concórdia. Embora 

Sêneca parecesse ver de forma pessimista o contexto político e social de seu tempo, 

ele concebia que a uirtus poderia ser alcançada por todos com base no exercício do 

conhecimento de si e do divino, mesmo um escravo poderia praticar a uirtus (OMENA, 

2011: 258). Da mesma maneira, era possível que, por intermédio do uso da razão, os 

homens evitassem ou fugissem dos vícios (GAZZOLA, 1999: 127, 130). Por isso, o 

pensador faz questão de insistir na gratidão como uma das mais excelentes virtudes, 

pois sua prática significava sustentar a concórdia na humanidade como reflexo da 

harmonia da natureza. Como já foi apontado, ele posta a gratidão como uma proposta 

ética dentro do âmbito das relações políticas e institucionais para as quais a filosofia 

estoica se propunha modelar. 

 

c) Amicitia - Amizade 

  

 Glenn Lesses (1993: 59-62) demonstra que toda discussão sobre a amizade 

no estoicismo se dá no âmbito pertencente às virtudes morais. A prática da uirtus, 

enquanto caminho para a felicidade, circunscreve a verdadeira amizade como 

pertencente aos sábios; a amizade, por isso, deve ser indiferente (LESSES, 1993: 60-

62). Visto que os sábios, na visão de Sêneca (Epístola Moral IX.18-19), têm tudo de 

que precisam, nada lhes falta, inclusive a amizade, eles podem substituir um amigo 

falecido por outro (KONSTAN, 1997: 113). O próprio Sêneca (Epístola Moral IX.5)376 

 
375 Ut scias per se expetendam esse grati animi adfectionem, per se fugienda res est ingratum esse, 
quoniam nihil aeque concordiam humani generis dissociat ac distrahit quam hoc uitium. 
376 Ita sapiens se contentus est, non ut uelit esse sine amico, sed ut possit. 
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expressa esta noção: “É neste sentido que o sábio se contenta consigo mesmo, não 

que deseje, mas sim que possa prescindir de amigo”.377 Mais à frente, Sêneca 

(Epístola Moral IX.5) diz que o sábio é “especialista em substituir amizades”.378 Em 

outras palavras, a amizade, sob o prisma estoico, é uma função da sabedoria já que, 

na visão de David Konstan (1997: 113), o sábio, acima de tudo, age a partir da virtude 

moral e não por uma grande afeição ao outro.  

Porém, a análise de Konstan (1997: 113-114) apresenta algumas fraquezas. 

Primeiro, ele já parte da premissa de que os estoicos não tinham grande interesse na 

amizade (KONSTAN, 1997: 113). Pode-se acrescentar que ele vê a apatheia 

(indiferença) como se fosse uma anulação de qualquer afeto por parte dos sábios 

como postulado moral. Em que pese a relevância da obra de David Konstan para a 

compreensão da amizade no mundo antigo, ambas as noções parecem forjar uma 

apreensão quase pessimista do tratamento da amizade por parte dos estoicos. Mary 

Blundell (1990: 221-242) apresenta a perspectiva de que a amizade foi um tópico ao 

qual os estoicos se dedicaram e em certa medida discutiram a sua natureza. Também 

se for procedente a presença de Panécio como fonte de Cícero no tratado Sobre a 

Amizade, é razoável pensar que as reflexões sobre a amizade perfaziam um tópico 

premente no estoicismo (GRAVER, 2007: 238; KONSTAN, 1997:  114). Aliado a isso, 

Margareth Graver (2007: 238) demonstra que a noção de ἀπάθεια (indiferença) não 

pode ser associada à ausência de afetos, mas sim que o sábio não se deixaria levar 

pelas emoções e sim pela prática da uirtus enquanto exercício racional.379 Por 

conseguinte, a amicitia, como tópico discutido no estoicismo, merece atenção, em 

especial, se se considerar a presença do assunto no tratado Sobre os Benefícios, 

tema este a ser abordado à frente. 

Quanto aos tipos de amizade, alguns estoicos se referem a amizades como 

uma ação ocasional tal qual honrar os pais e os irmãos (LESSES, 1993:  63). Veja, 

por exemplo, Diógenes Laércio (Vidas e doutrinas dos Filósofos Ilustres, VII.108): 

“Ações adequadas são, pois, aquelas em que a razão se sobrepõe no fazer: como ter 

 
377 Opta-se pela tradução de J. A. Segurado e Campos (2014: 22) para o português por entender que 
expressa bem o sentido do texto original em latim. 
378 amicitiarum artifex substituet. 
379 Sobre os afetos sob a visão estoica, recomendam-se as seguintes obras: Gretchen Reydmans-
Schils (2005); Margaret Graver (2009: 235-252) e Cleonice Furtado de Mendonça Van Raij (1999: 11-
21). 
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que honrar os pais, os irmãos, a pátria, e relacionar-se com os amigos”.380 Assim, a 

amizade é vista como uma inclinação natural que, sendo exercida com base na razão, 

tem valor (LESSES, 1993: 64). Dessa noção, duas questões são importantes. Já que 

viver conforme a natureza é parte essencial da uirtus, a amizade é uma das práticas 

que vincula o homem, na sua racionalidade, ao cosmos (ELORDUY, 1972: 233). A 

amizade enquanto relação mútua entre pessoas é uma forma de praticar e exercitar a 

uirtus (ELORDUY, 1972: 236). 

Uma distinção que os estoicos fazem da qual Sêneca comunga é a amizade 

que o sábio estabelece em contraste com aquela das demais pessoas. No caso do 

sábio, ele estabelece amizade para ensinar e fazer bem aos homens (LESSES, 1993:  

71; ELORDUY, 1972: 239-240). Também se verifica essa percepção em Sêneca 

(Epístola Moral IX.8):381 

 

Apesar do sábio bastar a si mesmo, deseja, sem embargo, ter um 
amigo, ainda que seja mais para praticar a amizade, a fim de que tão 
elevada virtude não esteja inane [...], para ter a quem assistir quando 
estiver enfermo, a quem libertar quando estiver rodeado de prisão 
inimiga.382  

 

Em outras palavras, a amizade do sábio é uma forma de benefício concedido 

no exercício da uirtus para aquele que está em um estágio anterior de busca da 

perfeição moral (LESSES, 1993: 74). No excerto acima, Sêneca apresenta duas 

situações em que a amizade do sábio beneficia o outro. A primeira diz respeito à 

enfermidade e a segunda quando de cerco inimigo. Essa dimensão de auxílio a outro 

é, na visão de Sêneca, uma atuação indispensável para aquele que almeja perseguir 

a uirtus. Ambas as circunstâncias têm paralelos no tratado Sobre os Benefícios. A 

atuação virtuosa em socorrer um amigo em tempo de enfermidade aparece em Sobre 

 
380 Καθήκοντα μεν οὖν εἶναι ὅσα λόγος αἱρεῖ ποιεῖν, ὡς ἔχει τὸ γονεῖς τιμᾶν, ἀδελφούς, πατρίδα, 
συμπεριφέρεσθαι φίλοις 
381 Sapiens etiamsi contentus est se, tamen habere amicum uult, si nihil aliud, ut exerceat amicitiam, ne 
tam manga uirtus iaceat [...]ut habeat [...] cui ipse aegro adsideat, quem ipse circumuentum hostili 
custodia liberet. 
382 O texto latino e a tradução aqui (a partir do espanhol) foram baseados na versão de Eleuterio Elorduy 
(1972: 239-240). Confira a tradução de J. A. Segurado Campos (2014: 23) para o mesmo trecho: “O 
sábio, embora se baste a si mesmo, deseja, no entanto, ter um amigo, quanto mais não seja para 
exercer a amizade, para que uma tão grande virtude não fique inativa”. 
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os Benefícios 4.18.3383 em que o uso da benevolência (societas)384 vincula um ser 

humano a outro por laços de auxílio. Já em Sobre os Benefícios I.5.4,385 Sêneca 

apresenta a amizade como fundamento para o resgate de alguém na prisão. Nesse 

caso, dar a liberdade a alguém é um benefício concedido e necessário de um amigo. 

Ainda que ele venha a ser preso novamente, o benefício permanece posto que a 

benevolência por trás da ação é a mesma a despeito da mudança das circunstâncias. 

A amicitia, sendo uma das formas de praticar a uirtus, tem uma potência 

unificadora entre os que participam dela. Por meio dela, laços são estabelecidos em 

termos da solidariedade humana (ELORDUY, 1972: 235). Dito de outro modo, ela 

confere benefícios e, a partir desses, os vínculos se estabelecem (LESSES, 1993: 

74). Essa conjunção entre a prática da uirtus e benefícios dentro da esfera dos 

vínculos entre os homens está bem delineada em Diógenes Laércio (Vidas e doutrinas 

dos Filósofos Ilustres, VII.94): 

 

O bem é aquele que vem de algo que é compartilhado, seja idêntico 
ou não a um benefício. A partir disso, a virtude, a partir da qual vem o 
bem, pode ser dita em três sentidos [...].  

 

Disso decorre a percepção de que a amizade está calcada em certa 

reciprocidade entre as partes de forma que haja benefício mútuo (LESSES, 1993: 65). 

A amizade vai além de uma uirtus a ser praticada como um fim em si mesma, pelo 

contrário, ela abrange um dever no que diz respeito ao auxílio e solidariedade. Isso 

pode ser comprovado no excerto acima de Laércio no uso das palavras ὄφελος 

(benefício ou vantagem) e ὠφελείας (socorro, ajuda). Falando a partir da ótica de 

 
383 Societas illi dominium omnium animalium dedit; societas terris genitum in alienae naturae transmisit 
imperium et dominari etiam in mari iussit; hoc morborum impetus arcuit, senectuti adminicula prospexit, 
solacia contra dolores dedit; hoc fortes nos facit, quod licet contra fortunam aduocare. Segue a tradução 
do autor dessa dissertação: Benevolência lhe deu poder sobre todos os animais; benevolência 
transmitiu poder a essa criatura terrestre e domínio, mesmo por mar; [a benevolência] encerra a 
enfermidade, prospecto na senioridade, deu conforto contra as dores; isso nos faz fortes porque 
podemos advogar contra a Fortuna. 
384 Parece razoável compreender societas como “benevolência”, seguindo a sugestão de Borges e 
Silveira (2019: 148-149). 
385 Amicum a piratis redemi, hunc alius hostis excepit et in carcerem condidit; non beneficium, sed usum 
beneficii mei sustulit. Ex naufragio alicui raptos uel ex incendio liberos reddidi, hos uel morbus uel aliqua 
fortuita iniuria eripuit; manet etiam sine illis, quod in illis datum est. Veja a tradução de Borges e Silveira 
(2019: 129) para esse trecho: “Por exemplo, suponha que eu resgatei um amigo de piratas, mas outro 
pirata pegou-o e atirou-o na prisão. O pirata não tirou meu benefício, mas apenas tirou de meu amigo 
o prazer do meu benefício. Ou suponha que eu salvei os filhos de um homem de um naufrágio ou de 
um incêndio, e que depois disso a doença ou o acidente os levaram; mesmo quando não existem mais, 
a bondade feita para eles permanece.” 
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Sêneca, então, encontra-se a amicitia inserida nesse âmbito do auxílio mútuo como 

uma de suas finalidades. Tal afirmação encontra-se demonstrada tanto na Epístola 

Moral IX.8 reproduzida acima (ELORDUY, 1972: 240), bem como no trecho abaixo: 

 
Nunca concedamos [algo] que nos retornará em vergonha nossa. A 
suma da amizade é tratar o amigo como a si mesmo, considere ambos 
simultaneamente. Darei ao necessitado a não ser que venha a ficar 
em necessidade; socorrerei do perigo, a não ser que eu mesmo pereça 
[...] (SÊNECA. Sobre os Benefícios, II.15.1).386 

 

Um comentário a mais sobre a amicitia antes de se prosseguir a análise dessa 

uirtus na obra Sobre os Benefícios. A amizade, enquanto prática da uirtus, se principia 

não em um ato em si, mas, antes disso, em uma disposição ética ou intenção através 

da qual a verdadeira amizade pode ser fruída (LESSES, 1993: 74). De novo, as vozes 

de Diógenes Laércio e Sêneca guiam essa noção. Veja primeiro Diógenes Laércio 

(Vidas e doutrinas de Filósofos Ilustres, VII.104): “o benefício é sustentar uma 

disposição conforme a virtude, assim também prejudicar é sustentar uma direção 

conforme o vício”.387 Agora, Sêneca (Sobre os Benefícios, III.17.3):388  

 

Alguém que se deleita em receber um benefício encontra um prazer 
rápido e perene, regozija-se nas intenções de quem lhe conferiu e não 
naquilo que recebeu.389  

 

Mais uma vez retomar Sobre os Benefícios é pertinente para essa construção 

da imagem de uma amizade virtuosa pautada na intenção. Veja o trecho a seguir:390  

 

A retribuição de um benefício está subordinada à maneira como foi 
concedido, não devendo, portanto, ser negligentemente dado, pois 
receber de um homem indiferente é contrair uma dívida para si 
mesmo. Tampouco devemos conceder um benefício após um longo 
tempo de espera, porque em todos os bons ofícios a vontade do 
doador conta muito, e aquele que dá tardiamente provavelmente não 
está disposto a dar nada. Muito menos devemos, seguramente, 
concedê-los de maneira ofensiva, porque a natureza humana é tal que 
os insultos se enraízam mais que as gentilezas; a lembrança destas 
últimas passa logo, enquanto a do primeiro é enraizada na memória; 

 
386 Numquam in turpitudinem nostram reditura tribunamus. Cum summa amicitiae sit amicum sibi 
aequare, utrique simul consulendum est. Dabo egenti, sed ut ipse non egeam; sucurram perituro, sed 
ut ipse non peream [...]. 
387 ὠφελεῖν δέ ἐστι κινεῖν ἢ ἴσχειν κατ' ἀρετήν, βλάπτειν δὲ κινεῖν ἢ ἴσχειν κατὰ κακίαν. 
388 At quem iuuat accepisse, aequali perpetuaque uoluptate fruitur et animum eius, a quo accepit, non 
rem intuens gaudet.  
389 Uma boa tradução desse trecho é a de Miriam T. Griffin e Brad Inwood (2010: 69). 
390 Segue-se aqui o texto latino e tradução de George Filipe e Brenner Silveira (2019: 120). 
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Então, o que um homem pode esperar daquele que lhe insulta 
enquanto lhe favorece? Toda a gratidão que ele merece é ser 
perdoado por nos ajudar (SÊNECA. Sobre os Benefícios, I.1.8).391 

 

A disposição para uma vinculação de amicitia fundada na uirtus precede a 

materialidade dos benefícios que essa amizade pode conferir. Da mesma forma, 

mesmo que haja a troca de um favor, presente ou coisa parecida, sem a presença da 

uirtus e dessa inata disposição ética, a amizade não se estabelece.  

Quanto ao tratamento da amicitia na obra Sobre os Benefícios, as aparições do 

vocábulo amicitia (e cognatos), bem como expressões que remetem a esse tópico são 

encontradas com maior frequência no livro II. Veja quadro abaixo:  

 

 

Tabela 2 – Vocábulos da amicitia – Sobre os Benefícios, livro I e II. 

 

Referência Vocábulo 

II.2.1 amico 

II.5.4 amicae 

II.10.1 amico 

II.11.1 amico 

II.14.5 amicorum 

II.15.1 amicitiae 

II.18.3 amicitiam 

II.18.5 amicitia 

II.21.2 amicitiam 

II.21.5 amicis 

II.22.1 amicum 

II.28.3 amicitiis 

II.34.1 amicitiae 

 

 
391 Eodem animo beneficium debetur, quo datur, et ideo non est neclegenter dandum; sibi enim quisque 
debet, quod a nesciente accepit; ne tarde quidem, quia, cum omni in officio magni aestimetur dantis 
uoluntas, qui tarde fecit, diu noluit; utique non contumeliose ; nam eum ita natura comparatum sit, ut 
altius iniuriae quam merita descendant et illa cito defluant, has tenax memoria custodiat, quid expectat, 
qui offendit, dum obligat ? Satis aduersus illum gratus est, si quis beneficio eius ignoscit.  
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É notável a concentração de referência à amicitia nos dois primeiros livros do 

tratado. Ainda que essa constatação careça de atenção por parte dos estudos a 

respeito de Sobre os Benefícios, alguns indicativos podem auxiliar na compreensão 

da razão pela qual o filósofo optou por essa configuração. Sêneca, nos dois primeiros 

livros do Sobre os Benefícios, preocupa-se em lançar as premissas fundamentais do 

tratamento dos benefícios. Um exemplo é a definição do que ele considera ser um 

benefício verdadeiro (SÊNECA. Sobre os Benefícios, I.1.8). Cabe destacar também 

que o próprio Sêneca divide a sua obra em duas partes (SÊNECA. Sobre os 

Benefícios, V.1.1), sendo a primeira parte (livro I-IV) e a segunda parte (livro V-VII) e 

tal divisão induz à conclusão de que escolheu reunir alguns subtópicos na primeira 

parte por entender que era necessário primeiro lançar as definições mais importantes 

para, então, prosseguir sua argumentação.  

Sendo assim, a amicitia, dentro do cabedal de Sêneca sobre os benefícios, é 

um dos tópicos principais e que carece de atenção logo no início do tratado. À luz do 

que já foi apontado (Fontes de Sêneca em Sobre os Benefícios), visto que as 

acepções aristotélicas quanto à amizade estão presentes na elaboração do filósofo 

da stoa e são importantes, é esperado que a amicitia seja um dos pontos basilares do 

pensamento senequiano, já que estabelecer uma amizade também abrange uma 

vinculação política. À luz disso, não se pode endossar com referência a Sêneca a 

premissa de Konstan (1997: 113) de que os estoicos tinham pouco interesse na 

amizade, pois, no que tange à Sobre os Benefícios, a prova documental indica uma 

preeminência da amicitia dentro das elaborações sobre a troca de benefícios. 

A análise da reflexão de Sêneca (Sobre os Benefícios, II.15.1) sobre a amicitia 

muito interessa como um eixo a partir do qual se ramificam elaborações que resvalam 

em outros tópicos fundamentais sobre os benefícios. Confira o trecho a seguir: 

 

Nunca concedamos [algo] que nos retornará em vergonha nossa. A 
suma da amizade é tratar o amigo como a si mesmo, considere ambos 
simultaneamente. Darei ao necessitado a não ser que venha a ficar 
em necessidade; socorrerei do perigo, a não ser que eu mesmo pereça 
[...] (SÊNECA. Sobre os Benefícios, II.15.1). 392 

 

 
392 Numquam in turpitudinem nostram reditura tribunamus. Cum summa amicitiae sit amicum sibi 
aequare, utrique simul consulendum est. Dabo egenti, sed ut ipse non egeam; sucurram perituro, sed 
ut ipse non peream [...]. 
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Como já se delineou, a prática da uirtus como um exercício da razão também 

auxilia na percepção da amicitia em Sêneca. Para ele, um benefício só promove a 

intenção na qual é concedido quando se avalia aquele que será beneficiado. Por isso, 

um verdadeiro benefício que estabelece uma amicitia virtuosa depende de um 

escrutínio bem-feito. No excerto acima, parece possível perceber a sua preocupação 

em que uma concessão mal praticada de um benefício redundará em vergonha que, 

muito provavelmente, tem efeitos políticos inegáveis. A amicitia é fruto de reflexão, 

pois depreende reciprocidade. Afinal, se amicitia é tratar o outro como a si mesmo, 

estabelecer essa forma de vinculação social e política com um ingrato, por exemplo, 

significa fomentar o vício no outro ao invés da uirtus. É pertinente salientar que a 

amicitia está ligada a um dever de socorrer ao necessitado como uma forma de manter 

a harmonia do cosmos e dar a esse que foi socorrido a oportunidade de praticar a 

uirtus com um terceiro que venha estar em semelhante necessidade. Posto dessa 

forma, a amicitia é uma das práticas na qual o equilíbrio harmonioso dos cosmos é 

refletido nas relações sociais e políticas. 

Ainda sobre a amicitia como prática da uirtus, veja:393 

 

Então, eu tenho que escolher de quem eu recebo um benefício. De fato, 
eu tenho que ser ainda mais cuidadoso quando procurar alguém a quem 
esteja em débito por causa de um benefício do que por dinheiro. O credor 
financeiro tem que apenas ser pago de volta o quanto eu aceitei, e, uma 
vez pago, estou livre e limpo. Mas eu tenho um pagamento maior a fazer 
a outro credor, e mesmo depois que o favor foi devolvido, ainda estamos 
ligados um ao outro. Pois, uma vez que o retribuí, eu devo começar de 
novo, e uma amizade persiste. Eu não aceitaria uma pessoa indigna em 
uma amizade, e nem o aceitaria no mais sagrado vínculo da concessão 
de benefícios, que é a fonte da amizade (SÊNECA. Sobre os Benefícios, 
II.18.5).394 

 

 A partir desse excerto, têm-se vários tópicos relevantes. A troca de benefícios 

é chamada por Sêneca de sacratissimim ius (mais sagrado vínculo).395 A amicitia é 

 
393 et quidem diligentus quaerendus beneficii quam pecuniae creditor. Huic enim reddendum est, 
quantum accepi, et, si reddidi, solutus sum ac liber; at illi et plus soluendum est, et nihilo minus etiam 
relata gratia cohraeremus; debeo enim, cum reddidi, rursus incipere, manetque amicita; et ut in 
amicitiam non reciperem indignum, sic ne in beneficiorum quidem sacratissimim ius, ex quo amicitia 
oritur. Texto original extraído de John W. Basore (1935: 88). 
394 Para esse excerto prefere-se reproduzir a tradução para o inglês feita por Miriam Griffin e Brad 
Inwood (2011: 45-46) por ser proveitosa para a compreensão dessa passagem. 
395 A tradução de ius como “vínculo” vem da percepção Antoine Meillet e Alfred Ernout (1951: 587) que 
discutem os possíveis significados dessa palavra e argumentam que ela pode remeter a uma forma 
sagrada de compromisso. Crê-se que esse significado faz sentido no excerto de Sêneca. 



174 

 

baseada na relação entre aquele que concede e o que recebe um benefício. Em 

Sêneca, essa relação é mais sagrada e socialmente criativa do que uma simples 

vinculação entre um credor e o que fica em débito. A partir disso, o sábio só se põe 

em amizade com alguém que, como ele, aspira e pratica a uirtus (ELORDUY, 1972: 

236). O modelo estoico de amicitia prevê que essa forma de relação é para a vida. 

Nesse sentido, Sêneca coloca em forma de argumento, a compreensão estoica da 

amizade como uma κοινωνίαν τοῦ βίου (comunhão de vida) (ELORDUY, 1972: 236).  

A proposta ética de Sêneca prevê que aquele que recebe um benefício deve 

avaliar de quem o recebe. Já que existia uma relação política constituída a partir do 

benefício, receber de alguém indigno poderia se traduzir em uma aliança política 

calcada em vícios e não na uirtus. Quando contemplada sob esse prisma, a prática 

dos benefícios em um contexto em que as várias instituições e grupos aristocráticos 

disputavam espaços de poder, uma escolha errada de círculo político como 

concedente ou recipiente de um benefício redundaria em prejuízo para a projeção e 

trajetória política. Não se pode subestimar o poder dessa postulação estoica para a 

construção de uma imagem de ética política virtuosa a partir da qual se formaria um 

percurso exitoso ou cheio de revezes e vicissitudes. Christopher Star (2017: 21) 

chama a atenção para o fato de que a prática de troca de benefícios se tornou um 

sistema bastante complicado durante o Principado. Entende-se que essa complicação 

advém da complexidade do jogo político em torno dos interesses para os quais 

concorriam os objetivos e meios de vários grupos aristocráticos (GUARINELLO; 

JOLY, 2001: 4). Parece possível pensar que Sêneca elabora essa ética estoica dos 

benefícios como proposta no contexto de acirramento das negociações e disputas 

políticas. Assim, faz sentido que proponha a prática da uirtus na amicitia, com base 

na razão, a fim de que se escolhesse melhor os aliados.  

Outro excerto pertinente para a compreensão da amicitia no âmbito da prática 

da uirtus com a finalidade de alcançar a felicidade pelo benefício é Sobre os Benefícios 

II.18.3:396  

 

[...] por outro lado é muito deleitoso receber um benefício, daquele que 
você amaria mesmo após receber uma injúria, uma amizade que é 
deleitosa causa felicidade e é justa.397  

 
396 [...] contra iucindissimum ab eo accepisse beneficium, quem amare etiam post iniuriam possis, ubi 
amicitiam alioquim iucundam causa fecit et iustam [...]   
397 A tradução empreendida por Miriam Griffin e Brad Inwood (2011: 45) deixa escapar a noção mais 
literal de iniuria, a qual traduzem como “prejudicar”, além do que, traduzem iustam como “justificada” e 
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Felicidade, para Sêneca, é alcançada quando se recusa os vícios, dentre estes, 

a vingança, a ira e a injúria e, seguindo os ditames da fortuna, o homem age 

virtuosamente (OMENA, 2011: 257). O filósofo da stoa lança mão do benefício como 

um contraponto à vingança como resposta diante de uma injúria. Ao invés de 

responder a uma injúria com a vingança, o sábio retornaria uma injúria com amor 

recebendo um benefício daquele que antes o ofendeu. Isso seria um sinal de amicitia. 

Sêneca (Sobre a Clemência, I.7.1-12) oferece um exemplum muito bem elaborado 

desse tipo de atuação evocando Augusto como modelo de clemência, concedendo o 

consulado a Lúcio Cina que antes tinha conspirado contra ele.398 Cabe relacionar os 

postulados de Sêneca quanto à amicitia em dois escritos do filósofo. Sêneca produz 

uma elaboração semelhante à de Sobre os Benefícios II.18.3 na Epístola Moral 

LXXXI.12 quando, diante da prevalência da ingratidão como resposta aos benefícios, 

ele diz:399  

 

Ora, manifestar gratidão é um componente do amor e da amizade, 
direi até que é um componente de alcance mais geral e que abrange 
mais pessoas do que a verdadeira amizade.400  

 

Dessa maneira, a amicitia estreita-se com a prática de outra virtude, a saber: a 

gratidão. Além disso, conforme Sêneca aponta em Sobre os Benefícios I.1.1-3, a 

gratidão é uma das mais excelentes virtudes. 

Outra elaboração pertinente encontrada dentre os escritos do filósofo está em 

Sobre a Ira I.12.5, quando é dito que a amicitia seria a antítese da vingança. É 

importante salientar que tanto a prática da concessão e recepção do benefício quanto 

a ira, fruto da injúria, se inscrevem ao âmbito político. Não se pode esquecer aqui que, 

na esteira de outros tratados de Sêneca, o efeito político da vingança é marcante e 

tópico de sua reflexão.401 Note-se, por exemplo, como Sêneca (Sobre a Ira, I.12.5) 

 
não como “justa” e acrescentam no inglês “[...] by having a good reason for it”, sendo que o texto latino 
é mais direto. 
398 Uma análise mais aprofundada da clemência como um benefício articulando conflitos entre a 
aristocracia romana será melhor trabalhada no segundo tópico do presente capítulo dessa Dissertação. 
399 Atqui et amoris et amicitiae pars est referre gratiam, immo hoc magis uulgare est et in plures cadit 
quam uera amicitia. 
400 Tradução para o português feita por J. A. Segurado e Campos (2004: 353). 
401 São abundantes em outros escritos de Sêneca exemplos de atos provocados pela ira (Medeia 380-
367; Hécules loco 170-174). Uma abordagem desses exemplos nas tragédias de Sêneca pode ser 
encontrada na tradução de Jesús Luque Moreno (1979, 1980). 
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coaduna sua argumentação com termos que envolvem a prática virtuosa, a amicitia e 

a reprovação da ira e vingança: 

 

Irar-se em favor dos seus não é sinal de piedade, mas sim de um ânimo 
fraco, agir como defensor digno em prol dos parentes, libertos, amigos, 
concidadãos por dever, não por impulso e raiva, [mas por] vontade, 
justiça, providência. Não existe afeto mais exasperado que a vingança, 
por isso é inabilitada para alcançá-la.402 

 

Portanto, segundo o cordovense, a amicitia se baseia em uma prática da uirtus, 

pois os vícios em seu desenfreio e imoderação têm efeitos sociais, coletivos e políticos 

(LEYRA, 2018: 18). Essa proposta ética de Sêneca se insere, no mínimo, em duas 

direções. Primeiro, ela apresenta uma imagem de atuação política matizada em uma 

forma de vínculo estabelecida pela concessão e recessão de benefícios como base 

da amicitia. Em segundo lugar, essa construção também funciona como uma crítica 

implícita à participação na vida política guiada pela vingança na forma de violência, 

raiva e outros impulsos viciosos. Prova disso é a maneira como ele usa o exemplum 

de Alexandre, o grande como o de um governante dominado pelas paixões (Sobre os 

Benefícios I.13.3), portanto um mau governante que não sabe conceder ou receber 

benefícios.403  

 

 d) Ciuilitas – Civilidade404 

 

 John Sellars (2006: 129) situa a noção de “cosmopolitanismo” como 

pertencente aos estoicos posteriores e não aos estoicos mais antigos como Zenão. 

Essa expressão no original κοσμοπολίτης parece ter sido cunhada por Diógenes, o 

cínico (404-323 a.C.) (Sobre os Benefícios, VI.63) (GRIFFIN; INWOOD, 2011: 13). 

Nesse trecho, Diógenes, o Cínico, teria dito “perguntado a respeito de onde vinha, “[eu 

 
402 Irasci pro suis non est pii animi sed infirmi; illud pulehrum dignumque, pro parentibus, liberis, amicis, 
ciuibus prodire defensorem ipso officio ducente, uolentem, iudicantem, prouidentem, non impulsum et 
rabidum. Nullus enim affectus uindicandi cupidior est quam ira et ob id ipsum ad uindicandum inhabilis 
[...]. 
403 Ainda pode ser alvo de estudos posteriores a maneira como Sêneca apresenta Alexandre, o grande, 
apenas sob uma ótica de vícios e paixões incontroladas. Todas as referências que ele faz a Alexandre 
apresentam uma reprovação (Sobre os Benefícios, I.13.1; I.13.3; II.16.1; V.6.1; VII.3.1)  
404 Opta-se pela palavra ciuilitas para a acepção de “civilidade” como referência à virtude de atuar 
politicamente no governo da ciuitas (cidade) com base na explanação de F. R. do Santos Saravia (1993: 
229). 
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sou] cidadão do universo”.405 Segundo Sellars (2006: 129), a inserção dessa 

expressão no estoicismo teria ocorrido com o próprio Zenão em uma obra perdida 

sobre a República. Jean Brun (1977: 124) circunscreve a existência dessa expressão 

em Zenão a partir do argumento de Plutarco (46-126 d.C.) de que todos os homens 

são concidadãos da República de Zeus (Morais CCCXXIXa-b).406 Jean Brun (1977: 

123) demonstra que a noção de κοσμοπολιτες (lit. cidadania universal) passou a ser 

uma das virtudes da stoa, aplicando-se na vida social e política.   

Convém discutir como a erudição elabora diferentes acepções para essa noção 

estoica. Griffin e Inwood (2011: 13) entendem que a expressão κοσμοπολίτης seja 

uma referência à afirmação estoica de que todos os homens são, em última instância, 

“cidadãos do universo” e que, por isso, as distinções de honra, riqueza, gênero e 

nascimento não teriam maior relevância. Jean Brun (1977: 123) entende 

κοσμοπολίτης como uma forma de “simpatia universal”, ou seja, o sábio seria um 

cidadão do mundo, uma vez que todos estariam ligados pelo destino. John Sellars 

(2006: 131) prefere usar a expressão “οἰκείωσις social” como designação à afirmação 

estoica de que o homem, no uso de sua racionalidade inerente, em compasso com 

todo o cosmos, se preocuparia com todos os seres humanos. Assim, a consideração 

com toda a comunidade faria do sábio um cidadão do cosmos. Quanto a esse debate 

historiográfico, este trabalho se coloca mais próximo a John Sellars, pois a julgar por 

algumas referências de Sêneca em seus tratados, sua abordagem de ciuilitas estreita-

se ao exercício da uirtus a partir do viver conforme a natureza (Sobre o Ócio, V.1). 

Nisso, o conceito de οἰκείωσις é mais pertinente para essa discussão do que de 

“simpatia”. 

Aqui, de novo, Sêneca (Sobre o Ócio, IV.1)407 elucida com propriedade o que, 

para ele, vem a ser a ideia de uma ciuilitas do mundo: 

 

 
405 ἐρωτηθεὶς πόθεν εἴν, ‘κοσμοπολίτης’. Trecho original extraído de Hicks (1925: 64). 
406 O trecho em que Plutarco cita essa obra de Zenão é reproduzido por John Sellars (2006: 130), o 
qual se traduz a seguir: “A muita admirada República de Zenão, o fundador da seita estoica, é intentada 
para este ponto principal, que os arranjamentos de nossa residência não deveriam ser baseados em 
cidades ou vilas, cada uma marcada pelo seu próprio sistema legal, mas deveríamos considerar todos 
os homens como concidadãos e residentes locais, e deveria existir um único modo de vida e ordem, 
como aquele de um rebanho organizado junto e nutrido por um pasto comum. Zenão escreveu isso, 
pintando, por assim dizer, um sonho ou imagem de uma sociedade filosófica bem regulada”. 
407 Duas res publicas animo complectamur, alteram magnam et uere publicam, qua dii atque homines 
continentur, in qua non ad hunc angulum respicimus aut ad illum, sed terminos ciuitatis nostrae cum 
sole metimur; alteram, cui nos adscripsit condicio nascendi. 
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Abracemos o fato de que [existem] duas repúblicas, uma vasta e de 
verdade pública, a que deuses e homens contém, na qual não olhamos 
para um ângulo ou outro, mas medimos os limites da nossa civilidade 
[ciuitatis], outra, que pela condição de nosso nascimento estamos 
inscritos.408 

 

 O filósofo da stoa circunscreve acima a noção de ciuilitas (possível 

transposição de κοσμοπολίτης para o latim) à atuação desse cidadão dentro do 

espaço público. Sêneca retoma a discussão estoica de que o ócio é prejudicial, em 

termos sociais e políticos, porque desconsidera a harmonia que a uirtus praticada 

partilha e confere a esse universo como um todo. Dessa forma, é possível considerar 

o contraste estabelecido entre a Res Publica na qual o homem se filia pela sua ciuilitas 

e a que ele é inscrito por seu nascimento. Para Sêneca, a vinculação do homem como 

cidadão da Res Publica é prioritária sob o prisma das obrigações e deveres 

(SELLARS, 2006: 132). Ou seja, a Res Publica enquanto espaço de participação 

política por meio da uirtus é o que vincula o homem a esse percurso de vida em que 

se vale do tempo concedido como benefício para contemplação e ação.409 Antes de 

prosseguir para as reflexões sobre a ciuilitas em Sobre os Benefícios, vale ressaltar, 

por fim, que para o pensador cordovense a suma da filosofia, enquanto estudo da 

virtude (OMENA, 2011: 259), relaciona-se a esse exercício moral para com homens e 

deuses. Tal ensino encontra-se registrado na Epístola Moral XC.3:410 

 
[A filosofia nos] ensina a honrar os deuses e a amar a humanidade, a 
reconhecer o império dos deuses e a tratar os homens como irmãos.411 

 
 À luz da discussão acima, tem-se o escopo necessário para adentrar às 

elaborações sobre a ciuilitas em Sobre os Benefícios. Os excertos em que o pensador 

formula a prática da ciuilitas concentram-se nos livros I (SÊNECA. Sobre os 

Benefícios, I.10.5), II (SÊNECA. Sobre os Benefícios, II.11.4-5), VI (SÊNECA. Sobre 

os Benefícios, VI.19.2-4).  

 
408 Duas boas traduções para o inglês são sugeridas para esse trecho, a saber: Gareth D. Williams 
(2010: 224) e de John Sellars (2006: 130-131). 
409 Em Sobre o Ócio, Sêneca discute a forma do sábio usar o seu tempo de vida (que é fugaz e 
passageiro), como também esse tempo concedido pela natura (natureza) como um benefício a partir 
do qual o homem deveria se esforçar para exercer ao máximo a uirtus (confira, por exemplo, Sobre o 
Ócio, V.1). Uma reflexão sobre o tempo a partir de Sêneca pode ser consultada nas seguintes 
referências: Bregalda (2004: 39-57); Serrano (2018: 351-369). 
410 Haec docuit colere diuina, humana diligere, et penes deos imperium esse, inter homines consortium. 
411 Deve-se essa tradução à Luciane Munhoz de Omena (2011: 259). Confira também a tradução de J. 
A. Segurado Campos (2004: 439): “A filosofia ensina-nos a respeitar o divino e a amar o humano; diz-
nos que cabe aos deuses o governo do mundo, e que a condição humana é a mesma para todos”. 
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Em Sobre os Benefícios I.10.5, a ciuilitas aparece como uma forma de ação 

virtuosa em favor de outro cidadão. Veja as palavras do filósofo: “Por exemplo, se eu 

posso restituir os filhos de alguém, libertando-os de grande perigo, não hesitarei”.412 

Sêneca compreende que salvar a vida de alguém se constitui em uma forma de 

benefício que é concedido a outro cidadão como uma prática virtuosa. O filósofo 

prossegue dizendo que o exercício da ciuilitas é digno mesmo diante de uma perda 

pessoal (PRECHÁC, 1972: 16). Essa é a argumentação seguinte:413 

 

Se pessoa é digna, eu derramarei o meu sangue para defendê-la e 
partilharei dos riscos, se alguém é indigno, mas por um grito posso 
salvar da morte, não me incomodarei de gritar pela saúde de um outro 
ser humano (SÊNECA. Sobre os Benefícios, I.10.5).414 

 

 O ensino do filósofo é de que, independentemente da dignidade do que recebe 

o benefício, o exercício em si da uirtus por meio da ciuilitas, por si só, é suficiente para 

levar alguém à ação em prol de outro cidadão. Na proposta da prática virtuosa de 

Sêneca, a própria sanidade física é posta em um plano abaixo da necessidade de agir 

em favor de outro cidadão. A boa condução ética, a partir da uirtus, traduz-se em uma 

ação digna por si só cujo objetivo seja entrar no compasso da harmonia do cosmos, 

não por temor, expectativa de retribuição ou paixão egoísta (OMENA, 2011: 264) 

(SANTOS, 2002: 88). Assim, a ciuilitas seria o oposto às paixões como vícios que 

escravizam o homem, inabilitando-o a exercitar-se no auxílio a outro. 

 A partir dessa argumentação inicial, em Sobre os Benefícios II.11.4-5415, 

amplia-se a relação entre a ciuilitas e os benefícios, afirmando-a como uma prática 

constante que depreende disciplina e perda, além de ser frutífera para a vida social e 

política (GRIFFIN, 2013:17): 

 
412 Tamquam si fillios alicui restituere potero magno periculo liberatos sine ullo meo, non dubitabo. Uma 
boa tradução desse excerto para o francês é oferecida por François Préchac (1972: 18) que, por sinal, 
é muito próxima a que Miriam T. Griffin e Brad Inwood (2011: 27).  
413 Dignum etiam inpendio sanguinis mei tuebor et in partem discriminis ueniam; indignum se eripere 
latronibus potero clamore sublato, salutarem uocem homini non pigebit emittere.  
414 Confira a forma hábil com que François Préchac (1972: 18) traduz o texto latino de Sêneca. Para 
tal, manter-se-á a escrita original em francês: “Si une personne en est digne, je saurai la défendre au 
prix même de mon sang et partager ses risques; dans le cas contraire, si pour l’arracher aux brigants il 
suffit d’un cri, pour le salut d’un être humain je jetterai résolument ce cri”.  
415 Deinde adicienda humanitas. Perdet agricola, quod sparst, si labors suos destituit in semine; multa 
cura sata perducuntur ad segetem; nihil in fructum peruenit, quod non a primo usque ad extremum 
aequali cultura prosequituri. [...] Eadem ceterorum beneficiorum condicio est: nisi illa adiuueris, perdes; 
Parum est dedisse, fouenda sunt. Si gratos uis habere, quo obligas, non tantum des oportet beneficia, 
sed ames. 
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Em seguida, você deve acrescentar aos benefícios toda forma de 
civilidade.416 Um fazendeiro perde o que ele semeia se ele para de 
trabalhar com a semente que está na semeadura. Plantas precisam 
de uma grande quantidade de trabalho para produzir um grão. 
Nenhuma carrega fruto a não ser que receba consistente cultivo do 
início ao fim. É a mesma condição para os benefícios [...] A não ser 
que você dê uma vez, você os perde. Não é suficiente dar um 
benefício, alguém tem que sustê-lo. Se você quer que as pessoas que 
são obrigadas a você sejam gratas, você deve fazer mais do que 
desejar benefícios, você tem que amá-los. 417 

 

 Essa passagem é fulcral na discussão sobre a ciuilitas em Sobre os Benefícios, 

pois nela várias formulações se articulam na construção de uma conduta ética 

matizada pelos benefícios. Virtude e benefícios são inseparáveis já que existe entre 

eles um exercício mútuo. Ou seja, disciplinar o comportamento a partir da virtude 

compreendia usar a razão ao conferir e receber benefícios. Por outro lado, doar um 

benefício verdadeiro ou recebê-lo só é possível com a presença da virtude (Sobre os 

Benefícios, II.13.2). Nesse contexto, metáfora extraída da agricultura é inserida para 

demonstrar a necessidade imprescindível de disciplina para o cultivo da ciuilitas, como 

também a retenção de benefícios que é, na ótica de Sêneca, o mesmo que perdê-los. 

Interessante que Sêneca emprega essa mesma metáfora da semente quanto lida com 

a questão dos benefícios nas Epístola Moral (em especial, LXXXI.1). Todavia, é 

insuficiente tão somente apontar as imagens usadas pelo filósofo da stoa. Faz-se 

necessário perceber a quem o pensador dirige essas imagens no sentido de um 

modelo de atuação social e política.  

 A chave dessa questão repousa no manejo dos exempla empregados no livro 

II de Sobre os Benefícios. O rol de exemplos utilizados nesse livro é emblemático da 

audiência que Sêneca intentava alcançar. Ao longo do livro II, empregam-se exempla 

a partir de memórias de dois imperadores (II.8.1 – Tibério; II.12.2 – Calígula), três 

cônsules (II.12.2; II.21.6 – C. Caninio Rebilo;418 II.25.1 – Caio Fúrnio; II.27.1 – Cornélio 

Lentulo),419 dois senadores (II.12.2; 2.25.1) 420 e, por fim, o rei Alexandre, o grande 

 
416 Prefere-se para a palavra latina humanitas, a tradução de Griffin e Inwood (2011: 39) que a traduz 
por “civilidade”, pois parece fazer mais sentido com o contexto da passagem. Nesse sentido, a tradução 
de François Préchac (1972: 34) que entende humanitas como “respeito” não parece ser a melhor. 
417 Texto latino extraída da versão de Préchac (1972: 34-35). 
418 Cônsul suffectus em 37 a.C. (GRIFFIN; INWOOD, 2011: 195)  
419 Eleito cônsul em 14 a.C. (GRIFFIN; INWOOD, 2011: 195). 
420 De acordo com Griffin e Inwood (2011: 195), Caio Furnio tanto foi eleito cônsul em 17 a.C. como 
atuou como Senador. 
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(II.16.1). Assim, várias instituições do Principado estão elencadas e entremeadas no 

argumento de Sêneca que perfaz o contexto da passagem acima (II.11.4-5). Portanto, 

a construção de metáforas, como a da agricultura, visava postar uma proposta de 

atuação política e práticas dos poderes dos cidadãos matizadas a partir dos 

benefícios. Sob esse prisma, a ciuilitas, enquanto ação virtuosa, perpassaria essas 

relações institucionais instruindo e forjando um exercício do comportamento esperado 

nos espaços públicos. 

 Ainda Sobre os Benefícios II.11.4-5, encontra-se a reafirmação de Sêneca de 

que a ciuilitas, assim como outras virtudes, pode ser aprendida e espraiada a partir do 

exercício do sábio. Ele apresenta essa tônica em outro escrito (SÊNECA. Epístola 

Moral, IX.8) e no trecho acima citado reforça a noção de que receber e doar benefícios 

a partir da ciuilitas é o caminho indicado para conduzir outros à gratidão. Já que é 

grande a possibilidade de o homem ser ingrato (Sobre os Benefícios I.1.2), em 

constante infelicidade, deve cercar-se de outros cidadãos que o ensinem sobre a 

prática da virtude a fim de que se exercite, galgando estágios de sabedoria pontuais 

(GAZOLLA, 1999: 130). 

 Por fim, na passagem de Sobre os Benefícios VI.19.2-4, está presente o dever 

de um homem, no escopo da ciuilitas, a ser grato por um benefício público recebido. 

Sêneca retoma a concessão de cidadania aos gauleses por parte de Cláudio (DION 

CÁSSIO. História Romana, LX.17.5) para argumentar que, uma vez concedido um 

benefício à patria (Sobre os Benefícios, VI.19.4), ele se torna da comunidade. O 

cidadão, então, como parte do todo, deve considerar-se beneficiado. Assim, o dever 

da ciuilitas vai além da retribuição por benefícios recebidos de forma pessoal, mas 

estende-se àqueles que foram conferidos à comunidade.421 

 Por conseguinte, a articulação proposta por Sêneca entre a ciuilitas e os 

benefícios se insere em uma das preocupações do filósofo com a atuação política do 

cidadão no espaço público e efetivo das instituições da Res Publica. Ele concebe que 

apenas a partir da apreensão e exercício da uirtus estoica é que a prática dos 

benefícios atingirá sua finalidade de conduzir o homem à felicidade, em uma vida em 

harmonia com a natureza que seja pautada na gratidão e no estabelecimento de 

amizades verdadeiras. Por isso, Sobre os Benefícios deveria ser um documento 

 
421 Usa-se para esse excerto a noção de pátria e comunidade como intercambiáveis, pois o texto latino 
de Sobre os Benefícios VI.19.2-4 parece articular o campo semântico de patria e ciuita como sinônimos 
para essa passagem. Basta conferir o texto original segundo consta na versão de Préchac (1972: 51).  
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melhor utilizado a respeito das ponderações sobre a uirtus e o estoicismo na sua 

inserção política no período do Principado. 

 

3.2)- Sobre a Clemência e benefício: uma das faces da clemência 

  

 Quando se analisa os tratados produzidos por Sêneca em consonância com a 

sua carreira política, bem como o percurso da reflexão sobre a troca de benefícios em 

sua produção, o tratado Sobre a Clemência destaca-se como uma obra auxiliar 

importante e, num certo sentido, paralela ao tratado Sobre os Benefícios. Em primeiro 

lugar, por uma questão de datação. Conforme já se discutiu, há fortes indícios de que 

a escrita de Sobre os Benefícios foi finalizada por volta do ano de 62 d.C., ou seja, 

nos últimos anos do governo de Nero. Já o tratado Sobre a Clemência pertence ao 

início do governo de Nero. Uma questão debatida é se a escrita ocorreu antes ou 

depois da morte de Britânico422 em 55 d.C. (BRAUND, 2009: 16). Sêneca (Sobre a 

Clemência, I.9.1) posta que Nero tinha completado dezoito anos: 

 

[...] O divino Augusto foi um príncipe (princeps) meigo, se alguém 
começasse por avaliá-lo pelo período do seu principado (principatu). 
Porém, enquanto a república (res publica)423 era governada em comum, 
ele empunhou a espada quando tinha mesma idade que tu tens agora, 
acabado de começar o seu décimo oitavo ano.424 

  

Já que Nero teria 18 anos em dezembro de 55 d.C., Susanna Braund (1999: 

16) sugere que Sobre a Clemência foi escrito em 56 d.C. Otto Zwierlein (1996: 14-32), 

por outro lado, baseando-se numa aparente contradição de Sêneca (Sobre a 

Clemência, I.1.5; I.11.3) quanto à alegação de inocência de Nero, defendeu uma data 

 
422 A. A. Barret (1999: 171-172) faz um estudo das possíveis causas da morte de Britânico à luz de 
autores como Tácito (Anais, XIII.15-17), Suetônio (A vida dos Doze Césares, Nero, XXXIII.2) e Dion 
Cássio (História Romana, LXI.1.2). A versão mais predominante é a de envenenamento orquestrado 
por Agripina, mãe de Nero. Outra possibilidade é que Britânico tenha sofrido de um ataque de epilepsia 
do qual não conseguiu se recuperar. De qualquer forma, a morte de Britânico ocorreu no início de 55 
d.C., pois, se considerarmos a narrativa de Tácito (Anais, XIII.15.1), Britânico passaria pela toga uirilis 
que, normalmente, ocorria em março. 
423 Susanna Braund (199: 108) e Ingeborg Braren (1990: 56) traduzem república como “estado”. 
Embora haja validade nessa proposta de tradução, preferimos manter o sentido mais literal do texto 
latino. 
424 [...] Diuus Auustus fuit mitis princeps, si quis illum a principatu suo aestimare incipiat; in comni quidem 
republica gladium mouit. Cum hoc aetatis esset, quod tu nunc es, duodeuicensimum egressus anum 
[...] 
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anterior à morte de Britânico.425 Apesar disso, a data de 56 d.C. encontra mais 

aceitação por parte de vários estudiosos como Braund (199: 16), Ana Teresa Marques 

Gonçalves (1999: 53), Braren (1990: 16), Miriam Griffin (1976: 411), P. Grimal (1979: 

121-126) e Lachapelle (2009: 944). Portanto, se adotarmos a data de 56 d.C., o tratado 

Sobre a Clemência e Sobre os benefícios se inserem, respectivamente, no período 

inicial e final do governo de Nero.  

Nesse sentido, Sobre a Clemência e Sobre os Benefícios, sendo obras 

produzidas durante o período neroniano, representam as propostas de Sêneca quanto 

à atuação política no Principado a partir da clemência e do benefício.426 Sêneca (Sobre 

a Clemência, I.1.1) diz o seguinte: 

 

Dispus-me a escrever a respeito da clemência, ó Nero César, para que 
eu, de certa forma, desempenhasse a função de espelho e te mostrasse 
a sua pessoa como a que há de vir para a maior de todas as 
satisfações.427 

  

A menção do espelho (speculi) no início da obra é um indício da intenção do 

filósofo de apresentar uma proposta de governo que passa pela atuação do Princeps 

(BRAREN, 1990: 39). A partir do trecho acima, Sêneca se coloca na posição de um 

mestre capaz de apresentar a Nero uma imagem do que seria o ideal (BRAUND, 2009: 

54). Esse papel de guia ou conselheiro é comum a vários escritos de Sêneca como 

uma distinção sua em relação aos filósofos estoicos anteriores (COOPER, 2006: 44). 

Assim, ao anunciar seu propósito, Sêneca não está apresentando uma mera 

descrição do contexto político inicial do governo de Nero, mas sim o que poderia existir 

a partir do exercício da clemência (GONÇALVES, 1999: 53).  

A estudiosa Silvia Gastaldi (1998: 334-335) afirma que existem em Sobre a 

Clemência a formulação de uma “ideologia do Principado” em que a colaboração entre 

Princeps e a aristocracia beneficiaria todos na superação de conflitos. Por isso, o 

 
425 Uma discussão mais delongada sobre esse debate pode ser encontrada na obra de Miriam T. Griffin 
(1976: 407-411).  
426 Não é fundamental para nosso trabalho aqui discutir as características tipológicas da obra Sobre a 
Clemência. Uma discussão mais abrangente é feita por Susanna Braund (2009: 18-23). De forma geral, 
três sugestões são as mais correntes. A primeira, de C. Favez (1960: 346-349), propõe que Sobre a 
Clemência seria um tratado sobre a teoria de Principado com base na literatura grega. A segunda 
sugestão vê Sobre a Clemência como um panegírico. A terceira e a mais comum entre os estudiosos, 
situa Sobre a Clemência na categoria de tratados filosóficos (BRAUND, 2009: 21). 
427 Scribere de clementia, Nero Caesar, institui, ut quodam modo speculi uice fungerer et te tibi 
ostenderem peruenturum ad uoluptatem maxiam omium. A tradução utilizada aqui é a de Ingeborg 
Braren (1990: 39).  
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Princeps teria papel fundamental na construção da coesão dos que são governados, 

pois, como atenta Keith Hopkins (1978: 113, 114, 232), a legitimidade daquele que 

governa não se fundamenta apenas no controle do exército, habilidade oratória e 

jurídica, mas também em normas e valores que conferem identidade ao corpo social. 

Logo, Sêneca expressa o que ele e o grupo de senadores esperavam do Princeps 

(GONÇALVES, 1999: 69; GUARINELLO, 1996: 59-60). 

Na obra Sobre os Benefícios, cerca de oito anos depois, Sêneca fala da prática 

do benefício como fundamental também para a coesão do Principado. Veja suas 

palavras perto do fim da obra: 

 

A ruína de uma casa não impede a alguém construir uma nova, e 
quando o fogo destruiu nossos deuses do lar, nós colocamos novas 
fundações quando o solo está ainda quente; quando a cidade é 
devastada, construímos sobre o mesmo solo (SÊNECA. Sobre os 
Benefícios, VII.31.5.)428  

 

A partir da apreciação do trecho acima, é possível inferir que, para Sêneca, a 

relação de trocas teria a condição de remediar a carência de coesão política dentre a 

aristocracia romana do período final do governo de Nero (GRIFFIN, 2003: 92). Ao 

apresentar a metáfora da casa incendiada e da cidade devastada, Sêneca destaca 

que o espaço doméstico e público são partes inerentes ao exercício moral esperado 

daqueles que governam a partir do modelo do Princeps (EHRHARDT, 2008: 45). Esse 

tipo de linguagem é próprio da adaptação que o filósofo faz do repertório estoico grego 

anterior de forma que o público romano apreciasse (OZANAM, 1990: 276, 285). 

Assim, Sêneca, em Sobre os Benefícios, apresenta para a aristocracia romana uma 

proposta de prática política modelar quanto à relação de trocas de benefícios. 

Outro elemento convergente entre as obras Sobre a Clemência e Sobre os 

Benefícios é o papel que Sêneca confere à clemência e ao benefício como capazes 

de gerenciar a relação do Princeps com a aristocracia (GONÇALVES, 1999: 54-55; 

STAR, 2012: 26). Contudo, para atuar pelo bem público, é necessário governar a si 

mesmo. É o que o filósofo expressa com clareza (SÊNECA. Sobre os benefícios, 

V.7.5): 

A quem você admira mais do que a pessoa que está no comando de si, 
que tem a si mesmo sob controle? É mais fácil governar povos bárbaros, 

 
428 Neminem ad excitandas domos ruina deterruit, et, eum penates ignis absumpsit, fundamenta tepente 
adhuc area ponimus et urbes haustas saepius eidem solo credimus. 
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impacientes ao arbítrio429 de outros, do que alguém conter430 o próprio 
espírito e submeter-se a si mesmo.431 

 
 Na visão do filósofo, o imperador deve se aproximar da figura do sábio como 

aquele que governa a si mesmo, é tranquilo de espírito, não se abala com os revezes 

e sofrimentos, pratica a virtude, convertendo-se em um exemplo para os demais 

(MELO, 2015: 105). Conter-se a si é um dos preceitos que habilita o Princeps a 

promover o bem público ao lidar com seus governados. Nesse sentido, o Princeps não 

se abalará com a ingratidão à sua volta e encontrará a quem conferir benefícios 

(SÊNECA. Sobre os Benefícios, I.1.13). Além disso, deve saber como conferir 

benefícios que resultem na satisfação de seus governados (SÊNECA. Sobre os 

Benefícios, II.13.2). Pela prática do benefício, o imperador teria condições de manter 

a ordem e coesão do corpo político. Mas, para isso, deve governar a si mesmo, 

primeiro. Como T. R. Stevenson (1992: 422-423) bem destaca, o comportamento do 

Princeps, enquanto conferidor de benefícios, deveria se pautar na moderação como 

um dos elementos de sua auctoritas, inserindo sua virtude no corpo político. Portanto, 

o benefício surge como prática capaz de gerenciar a relação entre o imperador e as 

ordens governantes. 

 De forma semelhante, a clemência, enquanto virtude do Princeps, tem por 

finalidade mediar a atuação do governante tanto na aplicação de punições como no 

poder de poupar a vida (SÊNECA. Sobre a Clemência, Proêmio, II.2):  

 

Nem mesmo se deve perdoar de forma vulgar,432 pois, quando a diferença 
entre o bem e o mal é suprimida, a consequência é a confusão e a 
erupção433 dos vícios. Assim, deve se acrescentar a moderação que 
permita discernir os caracteres deploráveis. E não é oportunidade ter uma 

 
429 Star (2012: 26) optou por traduzir arbitrii como “poder”, bem como o faz Griffin e Inwood (2010: 119). 
Contudo, em outro trecho (SÊNECA. Sobre os Benefícios, I.12.1) a mesma palavra é traduzida como 
“decisão” (GRIFFIN; INWOOD, 2010: 29). Opta-se por manter “arbítrio” resguardando o sentido mais 
lato do texto latino e, também seguindo a sugestão da tradução dessa palavra feita por Saraiva (1993: 
93). 
430 Aqui opta-se também por manter o sentido mais lato do texto latino traduzindo continere como 
“conter” ao contrário de Star (2012: 26), Griffin e Inwood (2010: 119) porque, segundo G. Puente Ojea 
(1974: 139), no estoicismo, em termos gerais, o preceito da autarquia é a contenção de si mesmo frente 
às ações do outro. 
431 Quem magis admiraberis, quam qui imperat sibi, quam qui se habet in potestate? Gentes facilius est 
barbaras impatientesque arbitrii alieni regere, quam animum suum continere et tradere sibi.  
432 Ainda que a tradução de uulgo como “indiscriminada” por Susanna Braund (2009: 99) seja razoável, 
prefere-se manter como “vulgar” no sentido de “acessível a todos” sem a carga negativa que essa 
palavra possui no mundo moderno. Outra sugestão de tradução é de Braren (1990: 42) de uulgo como 
“trivial”. 
433 Eruptio é entendida por Susanna Braund (2009: 99) como “eclosão”, enquanto Braren (1990: 42) 
prefere explosão. Preserva-see “erupção” para representar melhor a imagem intentada por Sêneca. 
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clemência promíscua e vulgar, nem uma clemência inacessível, pois 
tanto é cruel perdoar a todos quanto a nenhum [...]434 

 
 A partir da análise do trecho acima, a clemência gerencia o uso do poder do 

Princeps quanto à decisão final sobre a vida e a morte. Para Sêneca (Sobre a 

Clemência, I.1.2), o Princeps detém o direito de arbitrar sobre a vida dos seus 

governados. Dessa forma, cabe a ele o poder deliberativo final sobre esse assunto 

(INWOOD, 2005: 207; BELLINCIONI, 1984: 95). Uma vez que o exercício da 

clemência não pode ser confundido com o perdão indiscriminado, Sêneca a distingue 

da misericórdia (Sobre a Clemência, II.4.4-2.6.4), da indulgência (Sobre a Clemência, 

II.3.1). Ou seja, o Princeps deveria avaliar corretamente quando a punição e o perdão 

promoveriam o bem público. Dito de outro modo, esperava-se do imperador 

temperança tanto para castigar quanto para poupar (GONÇALVES, 1999: 66). Por 

isso, Susanna Braund (1997: 15-32) entende que, dentre o vocabulário senequiano, a 

humanitas, no sentido de benevolência, é a palavra que mais se aproxima da 

compreensão do filósofo sobre a clemência. Logo, o exercício da clemência seria 

capaz de obter o apoio e a legitimidade para o exercício do governo do Princeps na 

medida em que promove a coesão política entre o governante e os governados.  

Em virtude desses elementos abordados acima, o tratado Sobre a Clemência 

encaixa-se como base documental auxiliar que antecipa vários dos tópicos discutidos 

por Sêneca com mais detenção em Sobre os Benefícios. Ambas as obras, 

resguardadas suas especificidades, apresentam reflexões do filósofo sobre o 

Principado por meio de um modelo estoico de atuação do Princeps e da aristocracia 

romana. Antes de prosseguir para o tratamento de temas que interessam ao presente 

trabalho, faz-se necessário apontar algumas visões da historiografia a respeito do 

propósito de Sobre a Clemência. 

Para Ingeborg Braren (1990: 13-14), Sobre a Clemência apresenta a 

cristalização de uma teoria política de Sêneca como resposta ao seu diagnóstico das 

carências do seu momento histórico e político. Segundo ela, Sêneca propõe o 

exercício de um poder absoluto a partir de um modelo ideal de prática da clementia 

 
434 Non tamen uulgo ignoscere decet; nam ubi discrimen inter malos bonosque sublatum est, confusio 
sequitur et uitiorum eruptio; itaque adhibenda moderatio est, quae sanabilia ingenia distinguere a 
deploratis sciat. Nec promiscuam habere ac uulgarem clementiam oportet nec abscisam; nam tam 
omnibus ignoscere crudelitas quam nulli. 
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como uma virtude.435 A necessidade de se preencher um “vazio ideológico” teria 

levado Sêneca a escrever esse tratado. Já para Silvia Gastaldi (1998: 335-336), trata-

se da formulação de uma ideologia do Principado com o intuito de construir um ideal 

de colaboração entre o Princeps e a aristocracia pelo bem do estado. De acordo com 

a estudiosa, a constatação da mudança irreversível do sistema de governo depois de 

Augusto, bem como uma nostalgia pelo passado da Res Publica perfazem as razões 

para a apresentação de um código de comportamento pelo qual Nero teria êxito no 

seu governo (GASTALDI, 1998: 335).436 Susanna Braund (2009: 23), por sua vez, vê 

Sobre a Clemência como a formulação de um modelo ético para Nero que seria 

aceitável para as ordens dirigentes romanas. À semelhança de Braren, Susanna 

Braund compreende que o Princeps detinha poder absoluto e que, por isso, Sêneca 

dedicou-se a apresentar, de forma didática, um ideal de exercício da clemência. 

  Vasily Rudich (1997: 44) apresenta a proposta de que Sobre a Clemência é 

uma obra “politélica”, isto é, tem vários propósitos. Para esse autor, várias propostas 

feitas sobre o objetivo de Sêneca nesse tratado têm seu mérito. Contudo, estabelecer 

um propósito único para essa obra, na sua visão, deixa escapar vários temas e 

ênfases de Sêneca. Por isso, ele sugere, além das propostas acima, que Sobre a 

Clemência apresenta um ideal do que Nero deveria ser pelo modelo de Augusto. 

Nesse caso, Sêneca estaria projetando, em Nero, um “novo Augusto”. Em resumo, 

parece razoável pensar que Sobre a Clemência oferece uma polifonia de 

preocupações e ênfases sobre “virtudes modelares, de intenções de poder, de 

possibilidades de governo, de idealizações” (GONÇALVES, 1999: 54). 

Uma vez que uma análise extensiva da obra Sobre a Clemência vai além do 

propósito do presente trabalho, a abordagem limitar-se-á aos trechos do tratado em 

que a clemência aparece de duas formas: a)- como dispositivo de negociação entre o 

Princeps e a aristocracia romana; b)- como benefício público do Princeps para os seus 

súditos.437 

 
435 A discussão a respeito das múltiplas visões sobre o Principado foi empreendida no Capítulo 2. 
Apenas como complemento, Ingeborg Braren (1990: 15) vê o Principado como uma monarquia do tipo 
absoluta. Por isso, ela compreende a clementia como contrapeso para o exercício do poder absoluto. 
Já foi apontado no Capítulo 2 os motivos pelos quais o Principado não deveria ser visto como uma 
monarquia, nem mesmo como uma forma do Princeps exercer um poder absoluto.  
436 Gastaldi (1998: 335-336) toma por certo o viés de Tácito, para quem, um bom imperador só faria 
um bom governo se estivesse próximo ao Senado. 
437 A seleção de excertos baseia-se em um mapeamento do tratado Sobre a Clemência. Confira o 
mapeamento disponível no Anexo 6. 
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Dentre as passagens em que a clemência surge como dispositivo de 

negociação, destacam-se os trechos em que Sêneca evoca um diálogo de Lívia com 

Augusto (Sobre a Clemência, I.9.6):438 

 

Por fim, Lívia, esposa, interrompeu-o: “Aceitas”, disse, “um 
conselho de mulher?” Faze o que os médicos costumam fazer, 
quando os remédios habituais não dão resultado: tentam remédios 
contrários. Até agora não conseguiste nada com a severidade. A 
Salvidieno sucedeu Lépido; a Lépido, Murena; a Murena, Cepião; 
a Cepião, Egnácio, sem falar dos outros cuja ousadia tanto nos 
envergonha. Tenta, agora, como a clemência poderia favorecer-te. 
Perdoa Lúcio Cina. Ele foi apanhado. Já não pode prejudicar-te 
mais, porém, para tua reputação, pode ser útil”.439 

 
Dentre os vários exempla empregados em Sobre a Clemencia, os mais longos 

e elaborados referem-se a Augusto (BRAUND, 2009: 62).440 O Augusto evocado por 

Sêneca surge com contornos positivos na maior parte de sua obra como um 

governante que soube usar a clemência.441 Ainda que Augusto tenha sido usado como 

um modelo virtuoso de conduta com os seus opositores, Nero, para Sêneca, teria 

condição de exceder seu trisavô (SÊNECA. Sobre a Clemência, I.10.1, I.11.1). Caso 

Nero usasse a clemência como um atributo político, teria êxito em preservar a si 

mesmo como também seu governo (SÊNECA. Sobre a Clemência, I.4.1) (BRAREN, 

1990: 15). Portanto, parte do intento educativo de Sêneca era convencer Nero de sua 

superioridade em relação a Augusto, por isso emprega um tom mais laudatório em 

algumas passagens (SÊNECA. Sobre a Clemência, I.11.1-3; I.14.1) (BRAUND, 2009: 

63). Em outras palavras, ser clemente é ser sucessor de Augusto (GONÇALVES, 

1999: 67). 

No excerto acima destacado, vê-se também a recorrência da metáfora médica 

para indicar o caráter terapêutico da clemência. O argumento usado nesse trecho é o 

 
438 Interpellauit tandem illum Liuia uxor et: ’admitis‘ inquit ’muliebre consilium? Fac quod medici solent, 
qui ubi usitata remedia non procedunt temptant contraria. Seueritate nihil adhuc profecisti; Saluidienum 
Lepidus secutus est, Lepidum Murena, Murenam Caepio, Caepionem Egnatius, ut alios taceam, quos 
tantum ausos pudet. Nunc tempta quomodo tibi cedat clementia; ignosce L. Cinnae. Deprensus est; 
iam nocere tibi non potest, prodesse famae tuae potest’. 
439 Optou-se por reproduzir aqui a tradução de Ingeborg Braren (1990:58). 
440 Esses exempla são encontrados nos seguintes trechos: I.9, I.12. Uma apreciação mais detalhada 
sobre a imagem de Augusto em Sobre a Clemência pode ser encontrada na obra de Susanna Braund 
(2009: 62-64). 
441 Pierre Jal, em um artigo intitulado Images D’Auguste chez Sénèque, argumenta que o escrutínio de 
Augusto em Sobre a Clemência se inicia em termos positivos. Todavia, mais para o final da obra já 
assume conotações negativas. Para Jal, um dos padrões negativos seria a apreciação de que Augusto, 
ainda quando era Otávio derramou muito sangue. Susanna Braund (2009: 52) concorda com essa 
percepção de P.Jal. 
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mesmo que aparece em outra obra de Sêneca (Consolatória à Hélvia, II.2).442 A 

clemência é vista como virtude capaz de curar os males que causam desequilíbrio ao 

corpo social e político. O Princeps, nesse caso, é tratado como um médico capaz de 

curar os males sociais com a aplicação de remédios opostos aos que as doenças   

demandam.443 Se a severidade não surtiu efeito para remediar a oposição política e 

ameaça ao governo e à pessoa do Princeps, a clemência aparece como medicamento 

com condição de encerrar a crise social e política, restaurando a concórdia. Não sem 

razão, aparece no excerto abaixo a figura da cicatriz como metáfora para as fissuras 

políticas inerentes ao ambiente conflituoso do Principado (BRAUND, 2009: 335-336). 

Sêneca desenvolve essa ideia em outra passagem análoga: 

 

É próprio do mau médico (mali medici) desesperar de que não tenhas 
cura. O mesmo procedimento para com as pessoas cujo espírito está 
afetado (affectus) deverá usar aquele a quem se atribuiu a salvação 
(salus) de todos: não projetar esperanças cedo demais, nem revelar 
antes os sintomas (signa) da morte. Que lute contra os males, que resista, 
que a alguns censure por estarem doentes, a outros engane que com um 
tratamento suave e com remédios inócuos (decipiat)444 há de curá-los 
mais cedo e melhor. Que o príncipe trate de cuidar não só da saúde, mas 
também da cicatriz honrosa (SÊNECA. Sobre a Clemência, I.17.2).445 

 

 A Lívia, evocada por Sêneca, se vale desse argumento para convencer 

Augusto de que deveria poupar Cina ao invés de puni-lo com a execução. A 

 
442 Dicet aliquis: “Quod hoc genus est consolandi, obliterata mala reuocare et animum in omnium 
aerumnarum suarum conspectu conlocare uix unius patientem?” Sed is cogitet, quecumque usque eo 
perniciosa sunt, ut contra remedium convaluerint, plerumque contrariis curari. Omnis itaque luctus illi 
suos, omnia lugubria admouebo; hoc erit non molli uia mederi, sed urere ac secare. Quid consequar? 
Ut pudeat animum tot miseriarum uictorem aegre ferre unum uulnus in corpore tam cicatricoso. Segue 
tradução para o português a partir da tradução do inglês feita por Gareth D. Williams (2010: 49): A 
objeção será: “Que tipo de consolação é esta, retomar os ais esquecidos e tê-los em mente na visão 
completa de sua vicissitude quando mal é possível suportá-los? Mas reflitamos: quaisquer doenças que 
são mais destrutivas enquanto reúnem forças com seus remédios podem geralmente ser tratadas por 
métodos opostos. E então eu colocarei na mente todo o seu luto e sua perda: isso não será para aplicar 
um remédio gentil para curá-la, mas para cauterizá-la e cortá-la. O que eu alcançarei? Que a mente 
venceu tantas misérias que é envergonhada por ser perturbada por uma dificuldade de um corpo já 
cicatrizado. 
443 A ideia do governante como capaz de curar também aparece no tratado Sobre a Ira, I.6.3. 
444 Susanna Braund (2009: 125) traduz decepiat como “enganosos” enquanto Ingeborg Braren (1990: 
68) prefere “inócuos”. Opta-se pela tradução de Braren posto que não é comum ao filósofo atribuir ao 
Princeps o papel de dissimulador ou enganador na sua relação com a aristocracia. 
445 Mali medici est desperare ne curet: idem in iis quorum animus affectus est facere debebit is cui 
tradita salus ominium est, non cito spem proicere nec mortífera signa pronuntiare; luctetur cum uitiis, 
resistat, aliis morbum suum exprobret, quosdam moli curatione decipiat citius meliusque sanaturus 
remediis fallentibus; agat princeps curam non tantum salutis sed etiam honestae cicatricis. Optou-se 
aqui por reproduzir a tradução de Ingeborg Braren (1990: 68) por ser adequada ao texto original. Note-
se que a tradução de Braren e Braund (2009: 125) para esse trecho é muito semelhante. 
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severidade, antes de remediar a situação, poderia suscitar mais oposição. Por isso, 

há uma lista de nomes como Salvidieno, A. T. Varrão Murena, Fânio Cepião e Egnácio 

Rufo, todos envolvidos em supostas conspirações contra Augusto (BRAREN, 1990: 

58).446 Dessa maneira, poupar Cina, ao contrário dos anteriores, significaria uma 

estratégia mais sábia para evitar novas tentativas de assassinato. Não somente 

Augusto pouparia um opositor, mas iria angariar um importante aliado ao usar a 

clemência. Com isso, obteria a coesão dos que lhe eram governados. Sêneca (Sobre 

a Clemência, I.9.12)447 conclui esse exemplum sobre Augusto da seguinte forma: 

 

Mais para frente, ele conferiu-lhe [a Cina] o consulado sem ter sido 
solicitado, reclamando que ele [Cina] não ousou solicitar-lhe. Tinha-o 
como o mais amigo e o mais fiel, tornou-se seu único herdeiro. Ele 
[Augusto] não foi mais alvo de ciladas. 

 
 Portanto, no diálogo de Lívia com Augusto construído pelo filósofo, vê-se a 

apresentação da clemência como dispositivo de negociação entre o Princeps e a 

aristocracia. Por meio dela, lida-se com os grupos rivais que representam uma 

constante ameaça para a segurança e governo do imperador. A clemência possibilita 

a construção de um exercício de poder capaz de articular diferentes interesses em 

prol de uma coesão política como também gerencia as divergências mantendo sobre 

o Princeps o direito de usar a punição e o perdão conforme seu próprio interesse. 

Embora o tratamento dado por Sêneca à conspiração de Cina apresente o ato 

clemente de Augusto sob a égide de um movimento do espírito, poupar a vida de Cina 

constituiu uma ação de cálculo estratégico político (RUDICH, 1997: 63). 

 É necessário perceber que, embora Nero seja o destinatário explícito do 

tratado, a forma de comunicação expressa em Sobre a Clemência também seria 

facilmente percebida pela aristocracia como a indicação de uma expectativa do que 

Nero poderia ser (LEACH, 2008: 288). A projeção do caráter de um bom Princeps 

adequava-se ao contexto de produção dessa obra por causa das tensões e anseios 

quanto à atuação do jovem Nero agora como imperador e Pai da Pátria (Pater 

Patriae)448 (SÊNECA. Sobre a Clemência, I.14.2) (GRIMAL, 1979: 120). Nesse 

 
446 Para mais detalhes sobre esses personagens recomendam-se as respectivas referências: 
Salvidieno (JUNCO, 2002: 122), Lépido (BRAREN, 1990: 58), Murena (MCDERMOTT, 1941: 255-265), 
Fânio Cepião (SWAN, 1967: 235-247), Egnácio (PHILLIPS, 1997: 103-112). 
447 Post hoc detulit ultro consulatum questus quod non auderet petere. Amicissimum fidelissimumque 
habuit, heres solus illi fuit. Nullis amplius insidiis ab ullo petitus est. 
448 Esse título foi outorgado a Augusto em 2 a.C. (Feitos do Divino Augusto, XXXV). Por meio dele, 
houve uma associação paternal de Augusto com a cidade de Roma, segundo Dianne Favro (1992: 62, 
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sentido, Sêneca vê em Nero um governante em condições de gerir as contestações e 

dissidências do Principado sob os ditames do exercício da clemência. O imperador, 

então, conseguiria conduzir o seu poder para com os seus inferiores de maneira justa, 

seja na aplicação da punição, seja no perdão de ofensas e crimes. A clemência 

articularia essa relação do Princeps com a aristocracia romana e os demais povos. 

 A clemência também surge como um tipo de benefício público. Essa é a 

segunda função que interessa para a análise de Sobre a Clemência. Nesse contexto, 

faz-se necessário começar com as passagens em que o sábio e o Princeps se 

encontram como aqueles que trabalham pelo bem público. Confira o trecho abaixo: 

 

Portanto, o sábio jamais se compadecerá, mas socorrerá e será útil. 
Nasceu para o auxílio (auxilium)449 comum e para o bem público (bonum 
publicum), do qual dará a cada um a sua parte (SÊNECA. Sobre a 
Clemência, II.6.3).  

 
 No trecho acima, é possível perceber a ênfase sobre o sábio como aquele que, 

em qualquer circunstância, age em prol do bem de todos. Essa ideia é reforçada em 

outra passagem na qual o sábio é capaz de socorrer o náufrago, acolher o exilado, 

dar esmola ao indigente, prestar socorro ao enlutado (SÊNECA. Sobre a Clemência, 

II.6.2). Contudo, não se deixará levar pela tristeza do enlutado, nem pela miséria 

alheia (SÊNECA. Sobre a Clemência, II.5.4). O sábio teria um papel de guiar os 

homens no processo de aperfeiçoamento por meio de seu exemplo formativo (MELO, 

2015: 169).  

De fato, Sêneca elabora o ideal de sábio como o modelo de aplicação da virtude 

em ações práticas e concretas, repartindo com os homens o acesso à sabedoria 

(GARRIDO, 1968a: 43; MELO, 2015: 168). O Princeps, da mesma forma, como tutor 

da ordem pública, colocaria os interesses públicos acima dos privados (SÊNECA. 

Sobre a Clemência, I.4.3). Assim como o sábio, o Princeps teria papel social ativo, 

atuando no trabalho comum em benefício da humanidade (MELO, 2015: 175). Ao 

exercer a clemência, o Princeps atenderia aos homens suscetíveis a todo tipo de 

desgraças e infortúnios (SÊNECA. Sobre a Clemência, II.5.1). Ao invés de se 

 
72). Seu poder, exercido com benevolência, seria responsável por estruturar física e politicamente 
Roma, suas províncias e colônias. Vale acrescentar que o título vinculava Augusto a todo o Império 
romano de forma que a honra e o respeito devidos aos pais deveriam ser as mesmas prestadas ao 
Princeps (MACSUELBER, 2020: 406). Quando Sêneca refere-se a Nero, com esse título, tem-se em 
vista que, como Augusto, a benevolência fosse uma das virtudes no exercício do poder. 
449 Optou-se por seguir uma tradução mais literal do termo auxilium. Ingeborg Braren (1990: 47) traduz 
esse termo como “assistência” enquanto Susanna Braund (2009: 149) escolheu “beneficiar”.  
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compadecer, o Princeps deveria manter sua severidade resguardada e a clemência 

de prontidão (SÊNECA. Sobre a Clemência, Proêmio, I.4). Nisso, o sábio e o Princeps 

atuam para o benefício de toda a humanidade. Tal percepção encontra paralelo com 

a noção de benefício conforme excerto abaixo: 

 

O que é, pois, um benefício? É uma ação benéfica, agradável pela 
alegria450 em si que ela proporciona. O que importa, por conseguinte, não 
é o que se concede, mas a maneira que se faz; o benefício não consiste 
no que se dá, e sim, no estado de ânimo451 do benfeitor (SÊNECA. Sobre 
os Benefícios, I.6.1).452 

 

A clemência e a concessão de benefícios resguardam um estatuto similar entre 

si, pois ambas são exercidas tendo em vista o bem do outro e da humanidade 

(SÊNECA. Sobre os Benefícios, IV.18.4). Como no caso da clemência, o que conta 

para um benefício é o estado de ânimo, isto é, manter a mente serena e sem 

perturbação diante dos vícios e erros da humanidade à volta (SÊNECA. Sobre a 

Clemência, II.5.4). Em virtude disso, o sábio e o Princeps surgem nos dois tratados 

como benéficos para a humanidade, ora conferindo clemência, ora dando benefícios 

aos que lhe são inferiores: 

 

O sábio é o único que possui tudo e pode retê-lo sem dificuldade [...] 
assim também o sábio exerce suas funções, extensas453 como são, sem 
perturbação, olhando para a raça humana abaixo [...] (SÊNECA. Sobre 
os Benefícios, VII.3.2).454 
 
A clemência é a temperança de espírito de quem tem o poder de castigar 
ou, ainda, a brandura de um superior perante um inferior ao estabelecer 
a penalidade (SÊNECA. Sobre a Clemência, II.1.1).455 

  

 
450 Embora se tenha usado a tradução de Borges e Silveira (2019: 131) para a maior parte desse 
excerto, optou-se por traduzir gaudium por “alegria” seguindo a sugestão das traduções de Griffin e 
Inwood (2011: 24), e de Préchac (1972: 12). 
451 Já para a palavra animo, Borges e Silveira (2019: 131) fizeram uma boa opção ao manter a 
literalidade do termo latino. Mirian Griffin e Brad Inwood (2011: 24) escolheram “intenção” e Prechác 
(1972: 12) preferiu “disposição”. 
452 Quid est ergo beneficium? Beneuola actio tribuens gaudium capiensque tribuendo in id, quod facit, 
prona et sponte sua parata. Itaque non, quid fiat aut quid detur, refert, sed qua mente, quia beneficium 
non in eo, quod fit aut datur, consistit, sed in ipso dantis aut facientis animo. 
453 Griffin e Inwood (2011: 169) traduzem quamuis como “abrangentes”, e Préchac (1972: 79) traduz 
como “extensas”. Preferiu-se a tradução do termo conforme feita por Préchac por parecer a mais 
adequada para o uso de Sêneca. 
454 Unus est sapiens, cuiús omnia sunt nec ex difficili tuenda [...] ita hic officia sua, quamuis latissime 
pateant, sine tumultu obit et omne humanum genus. 
455 Clementia est temperantia animi in potestate ulciscendi uel lenitas superiores aduersus inferiorem in 
constituendis poenis. 
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Portanto, o sábio e o Princeps são os que têm condição, por excelência, de 

oferecer os benefícios públicos, servindo de modelo para o aperfeiçoamento da 

humanidade no percurso de busca da virtude. Para Mary Douglas (2007: 34), os bens 

públicos surgem do ato racional do indivíduo que os produz para o benefício de outros. 

São bens oriundos da necessidade de cooperação e negociação entre partes de um 

corpo social para a resolução de problemas ocasionados pela falta de harmonia. 

Nesse sentido, o sábio e o Princeps, na visão de Sêneca, agem em prol da harmonia 

da sociedade, sendo que a clemência e os benefícios articulam a possibilidade do 

bom governo. 

O sábio não se deixa abalar pelos acasos, pois tem um espírito tranquilo, sabe 

lidar, de forma resolutiva, com situações difíceis (SÊNECA. Sobre a Clemência, II.5.4, 

II.6.1). O ideal do sábio, conforme apresentado no tratado, atua avaliando os atos 

adequados em cada circunstância adversa (BÜCHNER, 1970: 205). O sábio evitaria 

a misericórdia visto que ela traz sofrimento e pesar que impedem o hábil discernimento 

das coisas (SÊNECA. Sobre a Clemência, II.6.1). Se a punição for necessária, o sábio 

saberá aplicá-la com brandura. Se tiver que livrar alguém da morte, o fará com o intuito 

de não estimular o ódio de todos (SÊNECA. Sobre a Clemência, I.8.6, II.3.1).456 Visto 

que o exercício da clemência não tinha a ver com processos legais, atenuantes e 

questões de direito, dependia do arbítrio do Princeps concedê-la ou não (BÜCHNER, 

1970: 207; BRAREN, 1990: 26). Por causa disso, Sêneca aproxima o Princeps do 

sábio, pois ambos calculam suas ações visando ao bem público sem se deixarem 

levar pelo furor do infortúnio. Logo, Sêneca confere ao sábio e ao Princeps um papel 

social ativo visto que suas ações têm o poder de produzir o equilíbrio, harmonia e 

tranquilidade no governo dos homens. 

A clemência, sob a ótica de Sêneca, não gera o benefício somente para aqueles 

que são alvos dela, mas também se reverte para o Princeps em termos de lealdade, 

de gratidão, de diminuição da oposição e de um governo pacífico. Veja o trecho 

abaixo: 

Portanto, é a sua própria preservação que os homens amam quando 
conduzem legiões, as dezenas, à batalha a favor de um só homem, 
quando acorrem as primeiras linhas de frente e apresentam o peito aos 
ferimentos para não deixar retroceder as insígnias de seu imperador 

 
456 Karl Büchner (1970: 207) entende que essa proposta faria sentido no contexto de transição de 
governo de Cláudio para Nero no qual a vingança poderia se tornar uma prática corrente. Isto é, quando 
Sêneca fala contra o furor e o ódio como ações imoderadas, tinha-se em vista um momento de tensão 
e conflito próprio para a efervescência de atos violentos. 
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(imperatoris); pois ele é o vínculo (uinculum), cujo poder intervém na 
coesão da Res Publica457 (SÊNECA. Sobre a Clemência, I.4.1).458 

 

 A metáfora do contexto militar indica que o exercício do poder de governo se 

dá em meio ao embate, contestação e até mesmo a violência. É comum Sêneca 

empregar imagens do ambiente bélico e gladiatorial para representar o esforço 

necessário no governo de si e dos outros (Epístola Moral, LXX.9, 10).  A fim de garantir 

o apoio dos seus governados, o Princeps deveria ser clemente, obtendo a coesão e 

gratidão dos que lhe são inferiores. Dessa forma, a clemência voltar-se-ia para o 

imperador na forma de suporte, preservação e segurança. Essa ênfase é reforçada 

na seguinte passagem: 

 

Esta clemência conduziu-o [Augusto] à salvação e à segurança. Trouxe-
lhe a gratidão (gratum) e a estima (faourabilem), embora não tivesse 
posto mão sobre as cervizes ainda não subjugadas do povo romano 
(populi Romani). E, hoje, ela lhe conserva a fama que dificilmente 
acompanha os príncipes mesmo quando vivos (SÊNECA. Sobre a 
Clemência, I.10.2).459 

  

Note-se que, para Sêneca, a clemência era uma prerrogativa do Princeps que 

traria os padrões de consenso entre os homens e a possibilidade de conservação não 

só da vida, mas da fama de um imperador. Por meio de sua prática, o exercício do 

poder imperial sobre o povo romano (populi Romani) seria legitimado e justificado 

(GONÇALVES, 1999: 65). Em outras palavras, ela surge como um dos fundamentos 

da auctoritas460 do Princeps. Inclusive, a clemência é capaz de provocar a gratidão 

nos homens. Confira abaixo algo semelhante dito sobre o benefício: 

 

Tal como no caso de enfermidade, a comida dada em tempo hábil é 
salutar, e mesmo a água corrente dada a tempo serve como remédio, 
assim também não importa quão trivial e ordinário um benefício seja, se 
é prontamente dado e não foi perdido em uma hora, então é grandemente 

 
457 Optou-se por manter a expressão original Res Publica na tradução do excerto acima. A razão dessa 
escolha deve-se à insuficiência semântica da palavra “estado” para abarcar o sentido de Res Publica 
ao contrário do que entende Susanna Braund (2009: 101). Ingeborg Braren (1990: 55) traduz como 
“forças públicas” o que também não ajuda muito. 
458 Suam itaque incolumitatem amant cum pro uno homine denas legiones in aciem deducunt, cum in 
primam frontem procurrunt et aduersa uolneribus pectora ferunt ne imperatoris sui signa uertantur. Ille 
est enim uinculum per quod res publica cohaeret [...]. 
459 Haec eum clementia ad salutem securitatemque perduxit; haec gratum ac fauorabilem reddidi, 
quamuis nondum subactis populi Romani ceruicibus manum imposuisset; haec hodieque praestat illi 
famam, quae uix uiuis principibus seruit. 
460 A apreciação maior do contexto e sentido de auctoritas ocorrerá mais adiante na presente 
dissertação. 
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abraçado e ganha maior gratidão do que aqueles que vieram lentamente 
após grande quantia de deliberação. Prontidão em dar é a prova de que 
é dado livremente, e então, o doador dá feliz e sua expressão facial 
apresenta seu estado de ânimo (SÊNECA. Sobre os Benefícios, II.2.2).461 

  

 Portanto, o Princeps deveria ser previdente no sentido de avaliar a ocasião e a 

quem conceder a clemência e o benefício a fim de que provocassem a gratidão e a 

lealdade daqueles que os receberam. Em termos políticos, a clemência e o benefício 

só alcançariam seus devidos fins se fossem praticados após reflexão e cálculo. Um 

bom Princeps seria caracterizado pela capacidade de obter a obediência dos que lhe 

são subordinados, obtendo seu apoio mediante a negociação de benefícios e 

mediante a aplicação ou não de punições. Interessante é perceber que o governo de 

Augusto foi avaliado de acordo com a sua capacidade de cálculo político e previdência 

(BÉRANGER, 1960: 475). É aqui que a clemência e o benefício, na ótica de Sêneca, 

se encontram como ações e práticas capazes de articularem a relação do Princeps 

com a aristocracia romana de maneira a possibilitarem um bom governo. 

 

3.3)- Aula imperial e patronato no período neroniano 

 

 Parte da discussão da presença, importância e funções do patronato no 

Principado se entrecruza com a existência, negociação e participação da família 

imperial, conhecida como aula, na distribuição de bens, favores e serviços. Visto que 

elencar toda a discussão historiográfica sobre a aula imperial vai além do escopo da 

presente dissertação, serão trazidas as principais contribuições de alguns 

historiadores que avançaram nesse assunto. A partir disso, voltar-se-á para a maneira 

como Sêneca menciona e avalia personagens da órbita da família imperial no tratado 

Sobre os Benefícios. Por fim, se encerrará com um breve estudo sobre a aula imperial 

no período de governo de Nero. 

 A historiografia da Antiguidade tem elaborado reflexões sobre a aula462 imperial 

desde a obra Römisches Staatsrecht de Theodor Mommsen. Embora Mommsen 

(1887: 994) não tenha dedicado um capítulo sobre a aula imperial, suas reflexões 

 
461 Quemadmodum in aegris opportunitas cibi salutaris est et aqua tempestitue data remedii locum 
optinuit, ita, quamuis leue et uulgare beneficium est, si praesto fuit, si proximam quamque horam non 
perdidit, multum sibi adicit gratiamque pretiosi sed lentiet diu cogitati muneris uincit. Qui tam parate facit, 
non est dubium, quin libenter faciat; itaque laetus facit et induit sibi animi sui uultum. 
462 As informações sobre a origem da palavra aula e as acepções principais conferidas a ela se 
encontram na Nota de Rodapé 219.  
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chamaram a atenção para o fato de que compreendê-la exigia ir além das categorias 

expressas nas leis romanas. Por outro lado, Mommsen (1887: 837) situava a aula 

imperial como parte de um grande sistema estruturado que seria o Principado. Ainda 

que a contribuição de Mommsen tenha sido valiosa ao chamar a atenção para a 

participação dos membros da família imperial no Principado, sua análise reduziu a 

aula ao estatuto de uma rede de amizades aristocráticas com o imperador baseada 

na salutatio,463 como também criou uma visão segmentada da família imperial, 

olhando os eventos e pessoas envolvidas somente sob o prisma a lei constitucional 

romana (WINTERLING, 2009: 79). Essa tendência foi seguida por historiadores 

décadas depois como, por exemplo, Eckhard Meise na obra Untersuchungen zur 

Geschichte der Julisch-Claudischen Dynastie de 1969. 

 Na década de 1960, dois historiadores franceses, Jean Gagé (1964: 191-197) 

e Paul Veyne (2015: 619-621), baseados em uma comparação direta com a corte de 

Luís XIV (1638-1715), chegaram à conclusão de que não existiu uma aula imperial. 

Tal viés contradiz as conclusões dos estudos de Saller (2002: 41-78) e Wallace-Hadrill 

(1993: 25-42) para os quais a aula imperial era caracterizada por uma importância 

política, operava efetivamente por meio da distribuição de favores e interferia na 

relação entre o Princeps e a aristocracia. O viés de Gagé e Veyne não obteve ampla 

aceitação por causa da fraca sustentação textual utilizada por eles, e a comparação 

com a corte de Luís XIV que não ajuda muito na percepção da aula imperial 

(WINTERLING, 2009: 82).  

O trabalho de Wallace-Hadrill (1996: 283-208) trouxe avanços para os estudos 

sobre a aula imperial o qual buscou demonstrar que a família imperial era um espaço 

entremeado pela busca de poder. Tal busca se faria presente nas redes de contato e 

comunicações ao redor do imperador (WALLACE-HADRILL, 1996: 98). Cabe ressaltar 

sua ênfase no caráter teatral da aula na proporção em que os personagens se fariam 

visíveis e, ao mesmo tempo, esconderiam suas estratégias de obtenção de poder 

(WALLACE-HADRILL, 1996: 98). Por fim, a família imperial teria contribuído para a 

longa duração do império ao propagar um modelo de imagem pública para as diversas 

culturas e povos do Mediterrâneo (Wallace-Hadrill, 1996: 101). Apesar disso, a análise 

de Wallace-Hadrill tende a padronizar formas de participação política da família 

 
463 Salutatio era a prática corrente na sociedade romana em que clientes iam ao encontro dos seus 
patronos logo no amanhecer para garantir a manutenção da relação e a provisão de favores por parte 
do patrono. 
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imperial em períodos diferentes. Dessa forma, a família imperial tanto na dinastia Júlio-

claudiana (séc. I d.C.) quanto no período de Marco Aurélio (séc. II d.C.) teria 

comportamentos muito similares. É necessário mencionar que para Wallace-Hadrill 

(1996: 97) a ênfase na aula imperial como um espaço físico de negociação ganha um 

destaque muito acentuado. Para o estudioso, quase que toda a interferência da família 

imperial tinha em vista articular o acesso ao favor do imperador para grupos 

específicos. Ainda que não se pudesse desconsiderar essa possibilidade nos estudos 

sobre a família imperial, o favor do Princeps era uma das chaves de resposta para 

função da aula, mas, talvez, não seja a principal ou a única. 

Estudos mais recentes, como o de Aloys Winterling (2009: 79-102), lançaram 

luz sobre aspectos até então deixados à margem nas abordagens sobre a aula. 

Winterling (2009: 79-80) faz um balanço do uso historiográfico da expressão familia 

Caesaris como designação da aula imperial. Winterling conclui, seguindo a sugestão 

de P. R. C. Weaver (2008: 299), que não se encontra nas fontes antigas o uso de 

familia Caesaris no sentido coletivo conforme é recorrente na historiografia moderna. 

Logo, familia Caesaris seria mais um construto moderno do que uma noção presente 

nos autores antigos. De forma semelhante, Winterling (2009: 80) questiona a premissa 

de que existia um corpo institucionalizado de conselheiros do Princeps conhecido 

como consilium principis. Ele corrobora a perspectiva de John Crook (1955: 104) de 

que as fontes antigas não permitem atribuir aos conselheiros dos Princepes um 

caráter institucional. Essa argumentação tem fundamento se, por exemplo, se 

considerar a maneira como Sêneca (Sobre os Benefícios, VI.32.4) aborda a atuação 

de Marcos Vispânio Agripa (62 a.C. – 12 d.C.) e Caio Clínio Mecenas (70 a.C. – 8 

a.C.) como conselheiros de Augusto: 

 
Não há razão para pensar que Agripa e Mecenas costumavam dizer-lhe 
somente a verdade [para Augusto]; se tivessem vivido, estariam entre 
aqueles que dissimulam (dissimulantes).464 É característico da atitude 
real (regalis ingenii) elogiar o que não está mais presente e atribuir virtude 
àqueles que falam a verdade por não terem mais o que temer.465 

  

 
464 Optou-se por manter a tradução mais literal de dissimulantes, seguindo a sugestão de Préchac 
(1972: 65) e Griffin e Inwood (2011: 159). 
465 Non est, quod existimemus Aggripam et Maecenatem solitos illi uera dicere; qui si uixissent, inter 
dissimulantes fuissent. Regalis ingeni mos est praesentium contumeliam amissa laudare et his uirtutem 
dare uera dicendi, a quibus iam audiendi periculum non est. 
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No trecho acima, o filósofo elabora uma apreciação negativa de Agripa e 

Mecenas porque não teriam sido francos com Augusto como seus conselheiros. 

Todavia, os personagens listados no excerto participam como conselheiros a partir de 

sua proximidade com o imperador não como parte de um corpo de conselheiros 

reconhecidos como uma instituição. A adjetivação negativa de Sêneca deve-se ao fato 

de que, apesar de sua proximidade com Augusto, Agripa, seu genro, e Mecenas não 

se portaram de acordo com a sua posição em relação ao Princeps (SÊNECA. Sobre 

os Benefícios, VI.32.2). Logo, levando-se em conta a narrativa de Sêneca, é razoável 

pensar que o questionamento de Winterling (2008: 80) sobre o caráter institucional de 

um consilium principis faz sentido. Ao se avaliar a maneira como Sêneca aborda 

personagens que teriam sido conselheiros dos imperadores, não se verifica a 

percepção de que existia um corpo institucionalizado e sistematizado reconhecido 

como um consilium principis. Então, para o estudioso, não se pode conceber a aula 

imperial demarcada legalmente, valendo o mesmo para a familia Caesaris e para o 

consilium principis.   

Outra contribuição de Winterling foi sua abordagem da relação entre a aula 

imperial e a Res Publica.466 Ao invés de usar o viés dicotômico, Winterling (2008: 94) 

prefere ver que a domus do imperador e a Res Publica como complementares. Ou 

seja, havia um compartilhamento de funções de forma que eram esferas com mútua 

interferência. Segundo Winterling (2008: 94), o tamanho da domus, número de amigos 

e clientes de um imperador, manifestava sua posição social e política de maneira 

pública. Inversamente, a posição de um aristocrata no cursus honorum e sua gens 

tinham consequências significativas para a sua relação com a aula imperial. Winterling 

(2008: 95) também argumenta que os escravos, os libertos do imperador e os 

secretários dele não eram contados como servi publici (servos públicos). Não tinham, 

portanto, o caráter de magistratura. Assim também o patrimonium do imperador era 

distinto do aerarium467 enquanto este existiu. 

Vários historiadores da Antiguidade também discutiram se a aula imperial 

assumiu ou não uma natureza institucional ao longo dos anos. Mommsen (1887: 837), 

do ponto de vista institucional, equiparava a aula imperial com as outras instituições 

 
466 Leia-se aqui res publica no sentido daquilo que pertence a todos e não como a designação de uma 
forma de governo. 
467 O aerarium era a riqueza pública do povo romano.  Uma abordagem mais aprofundada sobre essa 
diferenciação do que era privado e público com ênfase no direito à propriedade do Princeps é oferecida 
por Max Kaser (1955: 316-325). 
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do Principado tais quais o Senado e o exército. Sua perspectiva era de que a aula 

constituía um corpo demarcado que operava a partir dos dispositivos constitucionais. 

Já Wallace-Hadrill (1996: 102) fala de uma institucionalização gradativa da família 

imperial de Tibério até Marco Aurélio. Para o estudioso, as regras de jogo político 

operadas pela aula imperial estavam presentes desde o governo de Tibério, mas, no 

período de Marco Aurélio, já se encontravam bastante delineadas.468  

Wallace-Hadrill (1996: 102), ao contrário de Mommsen, afirma que a aula 

imperial existia e atuava à parte das instituições e das leis constitucionais romanas. 

Aloys Winterling (1999: 1-3) também enxerga uma institucionalização da aula imperial, 

situando esse processo entre os últimos anos do séc. I d.C. com Domiciano (51-96 

d.C.) e Marco Aurélio (121-180 d.C.). Contudo, Fábio Faversani e Fábio Joly (2020: 

79) entendem que o processo de institucionalização da aula imperial ocorreu entre os 

governos de Augusto e Nero. Para eles, Augusto estabeleceu não apenas o poder de 

um só homem, mas o de uma casa dinástica com identidade coletiva em que, até as 

mulheres, escravos e libertos, assumiram um peso na administração do Estado. Ainda 

que seja razoável falar de uma crescente institucionalização da aula imperial, parece 

equivocado datar o início desse processo no período da dinastia Júlio-Claudiana. Ao 

que parece, nenhum dos autores entre os governos de Augusto até Nero usou a 

palavra aula, dando a ela peso institucional (WINTERLING, 2008: 86), como será visto 

adiante.  

 A primeira evidência mais visível da distinção entre as casas aristocráticas e a 

imperial se deu com Sêneca. Segundo Winterling (2008: 86), o filósofo passou a usar 

a palavra aula como designação para a família imperial a partir da obra Sobre a Ira. 

Veja o trecho abaixo: 

É bem conhecido o ditado do homem que havia chegado à velhice após 
uma vida na aula.469 Interpelado, respondeu: “Ao receber injúrias”, disse, 
“agradecia”. Às vezes é tão inconveniente vingar a injúria que é melhor 
não conhecê-la (SÊNECA. Sobre a Ira, XXXIII.2).470 

 
468 Wallace-Hadrill (1996: 283) se vale de um excerto de Marco Aurélio (Meditações, X.27) como 
evidência da institucionalização da aula imperial no séc. II d.C. Sugere-se a consulta de duas 
importantes referências sobre a aula imperial no período de Marco Aurélio: P. A. Brunt (1974: 1-20) e 
Aloys Winterling (1999: 1-3). 
469 Preferiu-se manter o termo latino aula na tradução. Ainda que o contexto tenha em vista a corte real 
de Alexandre, o Grande, Sêneca emprega aula como termo disponível para se referir à corte. Com 
exceção dessa alteração, o restante da tradução deve-se a Ricardo Antônio Fidelis de Lima (2015: 
143). 
470 Notissima uox est qui in cultu regum consenuerat: cum illum quidam interrogaret quomodo 
rarissimam rem in aula consecutus esset, senectutem, ‘iniurias’ inquit ‘accipiendo et gratias agendo’. 
Saepe adeo iniuriam uindicare non expedit ut ne fateri quidem expediat. 
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 Percebe-se que o termo aula é empregado por Sêneca como uma substituição 

de domus para se referir à corte imperial (WINTERLING, 2008: 86). Assim, o vocábulo 

aula foi uma adaptação da palavra grega αὐλή471 em que autores romanos, como 

Sêneca, usaram o repertório grego para refletir seu próprio contexto político. De 

acordo com Winterling (2008: 86), há outro trecho importante sobre esse uso de aula 

também nos escritos de Sêneca: 

 

[...] A modéstia de alguns não é adequada para a vida pública, que 
precisa de uma face confiante, e a arrogância de outros não é apropriada 
para a aula; outros não conseguem conter sua ira; e qualquer motivo de 
indignação os arrasta para as palavras duras; outros não conseguem 
conter sua sagacidade e não refreiam falas perigosas [...] (SÊNECA. 
Sobre a Tranquilidade de ânimo, VI.2).472 

 
 No excerto acima, o filósofo delineia comportamentos esperados dos que se 

engajam na vida pública. É nesse contexto que ele enxerga a aula inserida. Ou seja, 

a corte imperial, em Sêneca, ora significa o conjunto de pessoas ao redor do 

imperador, ora significa o espaço visível de atuação política da família imperial. De 

qualquer forma, a aula imperial não ganha contornos institucionais nos trechos 

destacados. Nem mesmo pode-se dizer que, em Sêneca, o uso de aula tem em vista 

o aparato administrativo em torno da família imperial. Pelo contrário, sua ênfase está 

na regulação de comportamentos esperados daqueles que se imiscuíam na política. 

Quando se observa o uso da palavra aula em autores do séc. II d.C. como 

Tácito e Suetônio, nota-se uma abrangência semântica maior se comparada com o 

seu emprego nas obras de Sêneca, por exemplo. Diante da extensão das obras de 

Tácito e Suetônio, limitar-se-á a alguns trechos mais emblemáticos. Veja Tácito 

(Anais, II.43.5):473 

 

Havia divisões e discórdias na aula, com o apoio tacitamente dado a 
Druso como para Germânico. Tibério favoreceu Druso como seu próprio 
filho e sua própria carne e sangue. No caso de Germânico, sendo 
alienado da afeição de seu tio, obteve afeição de todos os outros para si, 
como também a vantagem de desfrutar da distinção da família de sua 

 
471 Palavra grega que significava um espaço aberto, um pátio. 
472 Quorundam Parum idonea est uerecundia rebus ciuilibus, quae firmam fronte desiderant; quorundam 
contumacia non facit aulam; quidam non habent iram in potestate et illos ad temeraria uerba quaelibet 
indignatio effert; quidam urbanitatem nesciunt continere nec periculosis abstinente salibus. 
473 Para esse excerto optou pela tradução de Anthony A. Barret (2008: 111). 



201 

 

mãe – ele alegava Marco Antônio como seu bisavô e Augusto como seu 
tio-avô.474 

  

O contexto da passagem acima é a narrativa de Tácito a respeito das 

discussões palacianas sobre a sucessão quando Tibério morresse, pois já era idoso 

(TÁCITO. Anais, II.43.1-2). Tácito fala das mudanças políticas do período: a retirada 

de Siria Crético Silano como governador da província da Síria por causa de sua 

ligação com Germânico, seu futuro genro e a indicação de Gneo Piso como 

governador da Síria. Na visão taciteana, essa estratégia de Tibério visava enfraquecer 

o apoio a Germânico para favorecer a Druso como potencial sucessor, algo comum 

na dinastia Júlio-claudiana (ROWE, 2002: 17-18). De qualquer forma, o uso da palavra 

aula no trecho acima indica a percepção de Tácito da família imperial a partir de sua 

rede de vinculações políticas, distribuição de magistraturas e jogos de interesse.  

Wallace-Hadrill (1996: 101) é útil ao demonstrar as redes de contatos 

estabelecidas com a aula imperial por meio do sistema patronato. Tais redes, em sua 

visão, colocariam a aristocracia em condição de negociar, se aliar e até barganhar 

postos e ofícios no Principado. Aloys Winterling (2008: 87-88) acrescenta ao pontuar 

que as interações entre a aula imperial e a aristocracia eram marcadas por intrigas e 

denúncias, pois diferentes grupos disputavam pela efetivação de seus interesses. 

Para Winterling, essa forma de comunicação variava de acordo com cada 

imperador.475 Logo, a aula imperial em algumas narrativas de Tácito aparece como 

um grupo próximo ao imperador caracterizado pelas múltiplas conexões, divergências 

e identidade coletiva (FAVERSANI; JOLY, 2020: 79). 

Outro autor importante sobre as variações de uso da palavra aula é Suetônio. 

Winterling (2008: 86) lista uma série de ocorrências de aula em passagens de 

Suetônio. Opta-se pela narrativa de Suetônio (A Vida dos doze Césares, Nero, VI.2) 

por se tratar do período neroniano: 

 

Outro sinal da futura infelicidade de Nero ocorreu no dia de sua 
purificação; pois quando [Agripina] solicitou que Calígula desse à criança 
o nome que gostasse, ele olhou para o seu tio Cláudio, que se tornou 
imperador e adotou Nero, e que ele lhe daria seu nome. Isso ele fez, não 

 
474 Diuisa manque et discors aula erat tacitis in Drusus aut Germanicum studiis. Tiberius ut proprium et 
sui sanguinis Drusum fouebat: Germanicum alienatio patrui amorem apud ceteros auxerat, et quia 
claritudinem materni generis anteibat, auum M. Antonium, auunculum Augustum ferens. 
475 Recomenda-se o artigo de Robin Seager (1977: 1-40), Amicitia in Tacitus and Juvenal, para um 
aprofundamento sobre as intrigas aristocráticas pelo viés das relações de amizade estabelecidas 
dentro de diferentes grupos nas obras de Tácito e Juvenal. 
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seriamente, mas de forma jocosa (iocum),476 pois Cláudio era motivo de 
riso na aula. 

  

Wallace-Hadrill (1998: 108) destaca que no estilo biográfico de Suetônio há um 

padrão denominado por ele de “flutuações de dignidade”. A maneira como Suetônio 

apresenta os imperadores em sua juventude tende a demarcar ou contrastar suas 

falhas com a falta de dignidade posterior. Para ele, a carreira anterior de Tibério atinge 

o ápice de distinção quando se retira para Rhodes, chegando à degradação de 

abandonar a roupa romana (SUÊTONIO. A Vida dos Doze Césares, A Vida de Tibério, 

X.1, XIII.1). Calígula teria sido feito de tolo em um banquete por alguém a quem ele 

concedeu o consulado (SUETÔNIO. A Vida dos Doze Césares, A Vida de Calígula, 

VIII). Cláudio é apresentado como cercado de indignidade, pois teria sido ensinado na 

infância por um bárbaro brutal, como também teria falhado em obter prestígio com 

suas publicações (SUETÔNIO. A Vida dos Doze Césares, A vida de Cláudio, II.2, III.1).  

Dessa forma, a juventude era vista por Suetônio como período formativo em 

que não houve, na sua visão, busca por dignidade por parte dos imperadores da 

dinastia Júlio-Claudiana. Portanto, sua apreciação negativa de Nero segue um padrão 

adotado para os imperadores anteriores. Mas, a partir do trecho acima, parece 

razoável pensar que Suetônio usa a palavra aula como designação do lugar onde 

essas tramas ocorriam. Sua apresentação das rivalidades na aula imperial a partir do 

episódio da purificação de Nero tende a concentrar-se na distribuição espacial dos 

personagens no Palatino.477 Nesse caso, o local em que se esperava a formação 

adequada de futuros imperadores prestava-se à discórdia, à rivalidade, à humilhação 

e aos infortúnios. Nas narrativas de Suetônio, a aula imperial é apresentada com 

tonalidades teatrais por causa da performance dos personagens no enredo do 

biógrafo, sendo espetáculo para a aristocracia romana (WALLACE-HADRILL, 2008: 

98). Assim, a aula seria um espaço perigoso pela interseção de vários grupos em 

busca do poder sob o olhar atento uns dos outros (WALLACE-HADRILL, 2008: 98).  

Dentre os autores antigos, resta averiguar a forma como Dion Cássio 

compreendia a existência da aula imperial. Veja o trecho abaixo: 

 
476 J. C. Rolfe (1914: 95) traduz iocum como “zombar”. Pela proximidade com a palavra em português, 
preferiu-se “jocosa” para esse excerto. 
477 O Palatino é uma das sete colinas da cidade. Nessa colina, Augusto construiu sua domus. Shelley 
Hales (2003: 63-65) afirma que a localização da residência de Augusto no Palatino tinha em vista 
propagar sua dinastia como a expressão última do que ela chama de “romanidade”. Além disso, para 
Hales, a casa imperial se tornou um locus de memória que articulava as esferas pública e privada. 
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A casa imperial é chamada palácio não porque foi decretado que dessa 
forma fosse chamada, mas porque no Palácio César está e lá ele tem o 
seu quartel; embora sua residência tenha ganhado fama, pois Rômulo 
viveu lá. Mesmo se o imperador residir em outro lugar, esse lugar é 
chamado de palácio (DION CÁSSIO. História Romana, LIII.16.5).478 

  
Jeremy Paterson (2007: 127-128) afirma que, para Dion Cássio, a noção de 

uma casa imperial estava vinculada ao espaço em que o imperador estava. Nesse 

sentido, o fator determinante para Dion Cássio era a presença física do imperador, 

nem tanto o conjunto de pessoas ao redor dele. Ainda que o Palatino fosse 

reconhecido como local, por excelência, da residência imperial, caso o imperador se 

instalasse em outra residência, aquela localidade ganharia o estatuto de palácio, 

independente da estrutura física ou do número e ranque de pessoas nessa órbita 

espacial. 

Portanto, o termo aula surge com grande variabilidade de aplicações de acordo 

com o autor e com o contexto. O uso da palavra é indicativo da mudança ou 

compreensão específica de cada autor que a empregou. Em resumo, nos autores 

antigos acima mencionados, aula imperial poderia ser entendida como a rede de 

vínculos e conexões feito por meio da família imperial, como também o espaço físico 

ocupado pela família do imperador até mesmo o local, como em Dion Cássio, onde o 

imperador estava. 

Tal é o caráter polissêmico da aula imperial que entre historiadores da 

Antiguidade várias sugestões são oferecidas. Agnes Berenger (2013: 1-2) fala da aula 

imperial como um grupo heterogêneo de pessoas vivendo e trabalhando juntas dentro 

do palácio imperial com acesso direto ao imperador. Para a estudiosa, pessoas de 

diferentes condições sociais frequentavam o palácio imperial de forma que, já no séc. 

II d.C., centenas de pessoas compostas por escravos, libertos, poetas, secretários, 

degustadores, conselheiros e senadores faziam parte da aula. Já Jeremy Paterson 

(2007: 127-128) define aula imperial como o espaço físico habitado pelo imperador, 

quer fosse na cidade de Roma, quer fosse em outro lugar. Segundo ele, os romanos 

adaptaram o modelo dos reinados helenísticos para o Principado. Fábio Faversani e 

Fábio Joly (2020: 79) adotam a perspectiva de que a aula era um conjunto de pessoas 

 
478 καλεῖσταυ δὲ τὰ βασίλεια παλάτιον, οὐχ ὅτι καὶ ἔδοξέ ποτε οὕτως αὐτὰ ὀνομάζεσθαι, ἀλλ' ὅτι ἔν τε τῶ 
Παλατίῳ ὁ Καῖσαρ ὤκει καὶ ἐκεῖ τὸ στρατήγιον εἴχε, καί τινα καὶ πρὸς τὴν ῾Ρωμύλου προενοίκησιν φήμην 
ἡ οἰκία αὐτου ἀπὸ τοῦ παντὸς ὄρους ἔλαβε. 
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da domus dos imperadores, homens e mulheres, libertos e escravos; todos com 

papéis públicos e identidade coletiva com peso na administração do Estado. Dessa 

forma, de Augusto a Nero, a aula imperial sofreu uma progressiva institucionalização, 

distinguindo-se das demais casas aristocráticas. 

A aula, para Wallace-Hadrill (1996: 97), seria o espaço em torno do governante 

dentro do qual haveria negociação do favor imperial. Ele afirma que a aula não era 

entendida como localidade, no caso, o Palatino. A visão de Wallace-Hadrill prioriza os 

aspectos relativos às intrigas e às disputas de poder ao redor dos imperadores. Sua 

análise enfatiza os dispositivos de bajulação, negociação e rivalidade na corte imperial 

em torno da distribuição de favores entre clientes e patronos. Por fim, Aloys Winterling 

(2008: 79-95) compreende a aula imperial como um conjunto de pessoas que 

estabeleceram diversas formas de comunicação com a aristocracia e comportamentos 

oportunistas para lograrem maior acesso aos favores do imperador. Mas também, 

para Winterling, a aula era o espaço fronteiriço da interseção entre as esferas pública 

e privada das quais faziam parte a domus imperial e a Res Publica. 

Ainda que qualquer conceituação da aula imperial permaneça inconclusiva, 

parece possível pensar que se tratava da órbita ao redor do imperador composta e 

disputada por diferentes pessoas e grupos, aristocráticos ou não, caracterizada por 

disputas, discórdias e negociações de espaço de poder. Mas também, a aula possuía 

uma dimensão local na medida em que o Palatino se tornou um espaço de memória 

social e política do poder vinculativo do governante com os governados (ASSMANN, 

2011: 317, 328). 

Agora convém analisar a maneira como a aula imperial é apresentada na obra 

Sobre os Benefícios no sentido de perceber as reflexões de Sêneca sobre as relações 

de patronato estabelecidas no período do governo de Nero. A fim de facilitar a 

visualização dos membros da aula imperial mencionados, confira o quadro abaixo: 

Tabela 3 – Membros da aula imperial mencionados em Sobre os 

Benefícios 

Personagem Referência Período Adjetivação 

Júlia VI.32.1 Augusto Negativa 

Marcos Agripa III.32.4; VI.32.4 Augusto Positiva e negativa 

Júlio César Germânico IV.31.2 Calígula Positiva  

Caio Passieno I.15.5 Cláudio Positiva 
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Nota-se que o filósofo não faz referência explícita a personagens do período 

neroniano. Pode ser, em caráter hipotético, sua estratégia de crítica velada e para não 

se comprometer politicamente ao se indispor com pessoas vinculadas a Nero. 

Verifica-se também uma alternância entre as adjetivações de caráter positiva e 

negativa nas passagens em que esses personagens são evocados. Essa alternância 

deve-se à adequação de cada membro da aula imperial ao argumento do filósofo. Isto 

é, ele varia sua apreciação conforme melhor lhe serve no fluxo do seu argumento. Por 

fim, as passagens mais emblemáticas se referem à Júlia e Marcos Agripa, ambos do 

período de Augusto.  

Ao empregar os exempla, Sêneca parece ter o cuidado de selecionar 

personagens que estivessem, em questões de tempo, mais distantes do seu próprio 

período. Essa seletividade lhe permitiria fazer críticas e apreciações negativas dos 

personagens sem a necessidade de menção explícita de pessoas da sua época. 

Nesse sentido, as narrativas podem ser vistas mais como comentários sobre a 

situação contemporânea do filósofo do que a descrição exata de situações reais 

ocorridas no passado. Logo, ele parte de modelos prévios para tecer críticas à aula 

imperial do período neroniano. Confira nos trechos analisados a seguir. 

Sêneca, sobre Júlia (39 a.C. – 14 d.C.), filha de Augusto, diz o seguinte: 

 

O Divino Augusto relegou (relegauit)479 sua filha, que era imoral além de 
qualquer reprovação, e fez pública a má conduta (flagitia) da casa 
imperial (domus): que ela admitiu grupos de adúlteros, que ela vagueava 
pela cidade nas orgias noturnas, que o próprio fórum e a plataforma 
(rostra) dos quais seu pai passou a lei sobre adultério era sua avenida 
escolhida para devassidão, que ela visitava a estátua de Marsia 
regularmente quando, transitando do adultério para a prostituição, ela se 
dava ao direito de toda indulgência nos braços de qualquer adúltero 
desconhecido (SÊNECA. Sobre os Benefícios, VI.32.1).480 

 

Vê-se que Sêneca constrói uma imagem bastante negativa de Júlia. Para o 

filósofo, a causa do exílio de Júlia para a ilha de Pandateria foi a imoralidade 

(impudicitia). Contudo, outras explicações ou motivos são oferecidos. Para Sarah T. 

 
479 Sarah T. Cohen (2008: 206) explica que o uso do termo relagatio implica o exílio com a manutenção 
da cidadania romana. Sêneca, ao usar esse termo, manifestou uma posição, do ponto de vista jurídico, 
sobre a questão. 
480 Diuus Augustus filiam ultra impudicitiae male dictum impudicam relegauit et flagitia principais domus 
in publicum emisit: admissos gregatim adúlteros, pererratam nocturnis comissationibus ciuitatem, fórum 
ipsum ac rostra, ex quibus pater legem de adulteriis tulerat, filiae in stupra placuisse, cotidianum ad 
Marsyam concursum, cum ex adultera in quae stuariam uersa ius omnis licentiae sub ignoto adultero 
peteret. 
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Conors (2008: 206), a penalidade aplicada sobre Júlia e seus amantes foi uma 

maneira de Augusto lidar com uma crise instalada pela acusação contra Júlia por 

adultério. Richard Bauman (1994: 105-119) prefere a visão de que Augusto exilou 

Júlia como estratégia para efetivação de um programa moral e por ter recebido o título 

de pater patriae pouco antes do escândalo. Nesse caso, seria uma estratégia política 

de Augusto para desfazer um foco de contestação a partir da conduta de Júlia em 

público.481 Ronald Syme (1984: 912-936) argumentou que a acusação de imoralidade 

ocultava, na verdade, o crime de traição visto que, para Augusto, sua filha estaria 

tramando contra ele. Definir os motivos para o exílio de Júlia foge ao escopo da 

presente dissertação. O que interessa aqui é a forma como Sêneca avalia, de maneira 

elogiosa, a postura de Augusto quanto à imoralidade da aula imperial.482 A visão do 

filósofo estabelece um contraste entre a postura apropriada de Augusto como 

Princeps e a falta de moderação e maus comportamentos dos membros da aula 

imperial, como Júlia.483 

Cabe também salientar que, ao trazer essa narrativa sobre o exílio de Júlia, o 

filósofo estaria, na verdade, tecendo uma crítica à aula imperial do período de Nero, 

como também ao próprio Nero, de forma velada, sobre a forma de condução da sua 

domus. Augusto é representado como um modelo a ser seguido daquilo que faltava 

no governo de Nero, sob a ótica de Sêneca. 

Outro membro da domus imperial de Augusto é Marcos Vispânio Agripa, seu 

genro que foi casado com Júlia. Veja o trecho abaixo: 

 

Foi maior o benefício dado para Marcos Agripa por seu pai (que não foi 
famoso mesmo após as conquistas de seu filho), ou foi maior o benefício 
dado ao seu pai por Agripa que teve fama por ganhar a coroa naval, 
obtendo uma honra única entre as decorações militares, e que erigiu na 
cidade de Roma tantas construções de tal magnitude que eles superaram 
as glórias dos tempos anteriores e não serão superadas nos tempos por 
vir? (SÊNECA. Sobre os Benefícios, III.32.4).484 

 
481 Richard Bauman (1994: 116) alia o exílio de Júlia com o título pater patriae a Augusto como uma 
das últimas etapas da legitimação do seu poder. Assim, a conduta pública de Júlia seria oposta à 
imagem moral de Augusto e poderia significar um foco de contestação do título recém-conferido. 
482 Tácito (Anais, III.24) usa essa mesma situação para criticar Augusto que não teria aplicado, no caso 
de Júlia, os procedimentos previstos na sua própria legislação lex de adulteriis coercendis (veja DION 
CÁSSIO. História Romana, LIV.16). 
483 Embora a narrativa de Sêneca seja emblemática, dificilmente Júlia teria se tornado uma prostituta 
licenciosa na estátua de Marsia conforme a visão senequiana (GRIFFIN; INWOOD, 2011: 205). 
484 Utrum maius beneficium dedit M. Agrippae pater ne post Agrippam quidem notus, na patri dedit 
Agrippa nauali corona insignis, unicum adeptus inter dona militaria decus, qui tot in urbe máxima opera 
excitauit, quae et priorem magnificentiam uincerent et nulla postea uicenrentu? 
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No trecho acima, Sêneca resume a trajetória política de Agripa em um tom 

laudatório a fim de exemplificar seu preceito de que os filhos concedem benefícios 

aos pais quando atuam em prol do bem público (SÊNECA. Sobre os benefícios, 

III.35.5). É importante perceber que o filósofo usa o exemplum de uma pessoa da aula 

imperial com referência explícita à cidade de Roma. Novamente, tem-se em vista a 

espacialidade da cidade de Roma como palco da atuação da aula imperial em Sobre 

os Benefícios.  

Outro fato digno de nota é que Sêneca transita, quanto a Agripa, de um tom 

elogioso no livro III para uma apreciação mais crítica perto do fim da obra (SÊNECA. 

Sobre os Benefícios, VI.32.4). Agripa surge como um falho conselheiro de Augusto a 

tal ponto que Sêneca o coloca junto aos dissimulados próximos ao imperador 

(SÊNECA. Sobre os Benefícios, VI.32.2-4).485 Essa mudança demonstra a alteridade 

da construção de personagens no discurso senequiano, como também os contornos 

positivos e negativos dessas imagens são colocados à tona de acordo com a intenção 

do filósofo no fluxo dos seus argumentos. No caso específico de Agripa, ele aparece 

de maneira positiva no contexto de filhos que beneficiam seus pais por meio de sua 

trajetória no cursus honorum. Geoffrey S. Sumi (2008: 220) mostra a importância de 

Agripa dentro do contexto da aula imperial na criação do que ele chama de “cerimônia 

de corte” quando Augusto publicamente lhe entregou as fasces486 em 28 a.C., em uma 

clara vinculação da carreira militar de Agripa com o patronato de Augusto.487 Juan 

Pablo Afaro (2013: 25-26) é útil ao mostrar que uma das funções das trocas de favores 

entre os membros da aula imperial e com a aristocracia romana era articular posições 

 
485 A mesma mudança de tonalidade ocorre com Caio Mecenas. Sêneca o descreve de forma neutra 
no livro IV e de forma crítica no livro VI (SÊNECA. Sobre os Benefícios, IV.36.2; VI.32.2-4). Críticas a 
Mecenas também ocorrem em outras obras do filósofo (SÊNECA. Sobre a Providência, III.10-11; 
Epístolas Morais, XIX.9, XCII.35).  
486 Anthony J. Marshall (1984: 120) explica que os romanos esperavam um alto grau de dignidade no 
decoro externo dos seus magistrados. O ritual das fasces era um ato público, com grande poder 
simbólico, em que um magistrado tirava a toga e vestia a túnica militar em cor escarlate de um general 
em campo antes de partir ao som de trombetas. Para Marshall (1984: 122), essa transição da esfera 
civil para a militar tendia a manifestar a dignitas e maiestas dos magistrados envolvidos. Nota-se que 
no excerto em que Sêneca (Sobre os Benefícios, III.32.4) elogia Agripa há a menção de sua carreira 
militar vitoriosa.  
487 Para Geoffrey S. Sumi (2008: 221), o aspecto cerimonial da Res Publica se manteve importante 
para Augusto no sentido de obter, por meio desses rituais, mais aliados ao negociar posições de 
destaque dentro do cursus honorum. 
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estratégias na administração romana.488 Tal estratégia criaria uma rede de vínculos 

convenientes para a ampliação do apoio do Princeps e de sua domus. 

 Outro personagem ligado à aula imperial mencionado em Sobre os Benefícios 

é Júlio César Germânico (15 a.C. – 19 d.C.).489 Segue abaixo o trecho: 

 

Você pensa que foi dado a ele? [Arrideu]490 Foi dado para o seu pai e 
irmão. “Por que se colocou Caio César [Calígula] no encargo sobre o 
mundo, um homem tão cobiçoso de sangue humano que ele ordenou que 
fosse derramado à sua vista como se estivesse para bebê-lo?” Você 
realmente pensa que foi dado a ele? Foi dado para o seu pai Germânico, 
para seu avô e seu bisavô e que não são menos distintos491, mesmo 
depois de uma vida inteira passada de forma privada no nível de outros 
homens (SÊNECA. Sobre os Benefícios, IV.31.2).492 

 

 O contexto da passagem acima está inserido em uma seção do livro IV em que 

Sêneca procura explicar que não se deve culpar a providência pela existência de maus 

governantes como Calígula, em particular. Segundo o filósofo, a colocação de tais 

homens em posição de poder é um benefício concedido aos indignos (indignis) para 

honrar (honorem) os dignos (SÊNECA. Sobre os Benefícios, IV.30.1). Mas também, 

quando um benefício é concedido a uma pessoa indigna, ele é dado, de forma indireta, 

para os seus ascendentes. É nesse contexto que Júlio César Germânico é citado. Ou 

seja, quando Calígula assumiu o poder Germânico recebeu indiretamente um 

benefício por meio de seu filho. Nota-se que todas as menções a Calígula no tratado 

Sobre os Benefícios elaboram diferentes aspectos negativos de sua pessoa e governo 

(SÊNECA. Sobre os Benefícios, II.12.1-2, II.21.5, VII.11.1). No caso do trecho 

destacado, o filósofo põe Calígula o menor e mais indigno em comparação com os 

seus ascendentes. Há uma adjetivação negativa de caráter de Calígula como um 

cobiçoso sanguinário (sanguinis humani audissimum). Assim, para Sêneca, um 

 
488 Ainda que Afaro (2013: 25-26) coloque sob a égide da subordinação algumas das relações entre a 
aula imperial e a aristocracia, seu texto é pertinente ao mostrar como vários imperadores, como o 
próprio Calígula, se valeram desses postos estratégicos para angariar aliados. 
489 Germânico era o filho mais velho de Nero Cláudio Druso e Antônia. Era irmão do imperador Tibério, 
pai do imperador Calígula. 
490 Filipe III Arrideu era filho do rei Filipe II da Macedônia e meio irmão de Alexandre, o Grande 
(GRIFFIN; INWOOD, 2011: 200). 
491 A palavra latina claris foi traduzida de forma bastante variada nas versões de Sobre os Benefícios. 
Préchac (1972: 130) traduz como “gloriosos”. Griffin e Inwood (2011: 106) traduzem como 
“distinguidos”. Seguiu-se a sugestão de tradução de M. Menghi (2019: 116). 
492 Illi putas hoc datum? Patri eius datum est et fratri. “Quare C. Caesarem orbi terrarum praefecit, 
hominem sanguinis humani audissimum, quem non aliter fluere in conspectu suo iubebat, quam si ore 
excepturus esset?” Quid ergo? Tu hoc illi datum? Est patri eius Germanico datum, auo proauoque et 
ante hos allis non minus claris uiris, etiam si priuati paresque allis uitam exegerunt. 
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governante incontido em suas paixões é inapto para conduzir as questões públicas, 

trazendo mais conflitos e oposição do que harmonia e coesão (SÊNECA. Sobre os 

Benefícios, II.12.1-2). 

 O último personagem ligado à aula imperial de modo explícito é Caio Salústio 

Crispo Passieno. Passieno foi nomeado cônsul em 44 d.C. Foi casado com Domitia, 

tia de Nero, durante o período de Cláudio, vindo a divorciar-se dela depois (GRIFFIN; 

INWOOD, 2011: 193). Sua menção ocorre na passagem abaixo:493 

 

Passieno Crispo costumava dizer que o conselho de alguns homens era 
preferível aos seus presentes, enquanto de outros era melhor os 
presentes do que os conselhos; e acrescentou como exemplo: “Eu 
preferiria receber um conselho de Augusto do que um presente; preferiria 
receber um presente de Cláudio do que um conselho”. Eu, no entanto, 
penso que não se deve desejar o benefício de nenhum homem cujo 
julgamento é vil (SÊNECA. Sobre os Benefícios, I.15.5).494 

  

Na passagem acima, o filósofo procura advertir sobre a necessidade de se 

avaliar corretamente de quem receber benefícios. O benefício só é recebido com 

gratidão quando é dado por meio da razão e de uma vontade reta (SÊNECA. Sobre 

os Benefícios, I.15.3). Um benefício concedido de forma descuidada e imprudente não 

contribui para a coesão, degenerando-se em extravagância (SÊNECA. Sobre os 

Benefícios, I.15.3). A avaliação do cliente deveria levar em conta a virtude e dignidade 

do doador para que pudesse escolher o que receber e de quem o receberia. É nesse 

sentido que Sêneca estaria citando Passieno para reforçar que era preferível um 

conselho a um benefício de Augusto, por causa de sua virtude. Inversamente, seria 

preferível um presente de Cláudio a um conselho visto que, como governante, é 

retratado como tolo e inapto por Sêneca (ALMEIDA, 2014: 63-64).495 

 Portanto, a aula imperial, em sua maior parte, surge em Sobre os Benefícios 

como composta por pessoas marcadas pela ausência de boa conduta e atuação tanto 

em relação ao Princeps quanto em relação à aristocracia romana. É pertinente 

salientar que Augusto, nas situações em que é mencionado nos trechos acima, é 

 
493 Crispus Passienus solebat dicere quorundam se iudicium malle quam beneficium, quorundam 
beneficium malle quam iudicium, et subiciebat exempla. “Malo,” aiebat, “diui Augusti iudicium, malo 
Claudii beneficium.” Ego vero nullius puto expetendum esse beneficium, cuius uile iudicium est. 
494 Deve-se essa tradução a Borges e Silveira (2019: 149). 
495 Sêneca escreveu a obra Apoloquintose, entre outras coisas, para ridicularizar a apoteose de Cláudio 
(ALMEIDA, 2014: 63). Uma tradução recente da obra para o português foi empreendida por Leandro 
Dorval Cardoso (2011: 151-171). Sobre o tom de ironia usado por Sêneca na obra, consulte o artigo de 
Andreas Michalopoulos (2018: 459-472). 
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idealizado como o modelo a ser seguido a partir do qual o bom governo se estabelece. 

Dizer-se um bom Princeps é dizer-se sucessor de Augusto. Por fim, resta avaliar 

nesse tópico a participação da chamada domus neroniana nas relações de troca de 

benefícios e como essas relações interferiam no contexto político do Principado no 

período de escrita de Sobre os Benefícios. 

 Já que um estudo exaustivo da domus neroniana vai muito além do propósito 

e necessidade para esta dissertação, a abordagem oferecida abaixo limitar-se-á à 

compreensão da atuação de membros da aula imperial como patronos ou clientes, 

como também à percepção da maneira como a aristocracia romana reagia à 

participação de outros grupos compostos por escravos e libertos no jogo político. Por 

fim, oferecer-se-á uma apreciação sucinta da visão de Tácito, Suetônio e Dion Cássio 

quanto à aula imperial neroniana a partir da ótica do exercício do poder.496 

 M. Mordine (2006: 103) alerta para o fato de que Tácito, Suetônio e Dion Cássio 

são as principais fontes sobre a aula imperial no período neroniano. Ao mesmo tempo, 

Mordine (2006: 110) chama a atenção para a tendência depreciativa prevalecente 

que, nessas três fontes, foi usada para propósitos específicos em seus respectivos 

contextos. Por isso, a caracterização retrospectiva e negativa sobre Nero e sua aula 

devem ser analisadas com cautela.497 

 A perspectiva de Tácito sobre a aula imperial no período de Nero não é menos 

desfavorável. Para Francesca Santoro L’Hoir (1994: 6), Tácito apresenta uma imagem 

das mulheres da dinastia Júlio-claudiana como usurpadoras do poder masculino, 

tentando convencer seus leitores que elas procuraram exercer o imperium. Segundo 

a estudiosa, o conceito de dux femina (mulher comandante) explica a construção das 

narrativas taciteanas sobre Agripina, por exemplo (L’HOIR, 1994: 6; GINSBURG, 

2006: 114). Segue abaixo uma passagem emblemática a esse respeito: 

 

A resposta de Cláudio foi garantir o perdão [a Caratacus],498 a sua esposa 
e a seus irmãos. Libertos das correntes, eles também prestaram seu 
respeito à Agripina, que estava altamente visível perto dele [Cláudio], 
louvando-a e agradecendo-a nos mesmos termos que tinham feito ao 
imperador. Claro, era algo novo, e fora do padrão das tradições antigas 

 
496 Visto que o objeto da presente dissertação circunscreve os limites das análises empreendidas, 
recomenda-se a consulta às seguintes obras para um estudo mais aprofundado sobre Nero: Jean-
Michel Croisille (1994), Eugen Cizek (1981), David Shotter (2005), Mirian Griffin (1984). 
497 Mordine (2006: 110) explica o viés de Tácito, Suetônio e Dion Cássio a partir do que ele chama de 
uma “retórica biográfica moralizante”. Ou seja, uma reconstrução do passado da corte no período da 
dinastia Júlio-claudiana como exemplos negativos do modelo idealizado de imperador e de sua corte. 
498 Caratacus era um dos filhos de Cunobelino, um importante rei da Britania (BARRET, 2008: 469). 
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uma mulher estar sentada perante os magistrados romanos; ela estava 
deixando claro que tinha que compartilhar o império que os seus 
ancestrais conquistaram (TÁCITO. Anais, XII.37).499 

  

Sob o prisma de Tácito, o desfecho da resposta de Cláudio devia-se à atuação 

de Agripina como mediadora de Caratacus e sua família. A descrição de Agripina no 

trecho acima tende a diminuir o poder de Cláudio como Princeps ao tratá-lo como 

alguém governado pelas articulações de sua esposa. É importante observar também 

que a homenagem de Caratacus e sua família para Agripina posiciona-a como uma 

patrona que intermediou o perdão em favor de seus clientes. Na avaliação do 

historiador Tácito, essa forma de ingerência ou participação não oficial das mulheres 

imperiais na política seria uma característica da dinastia Júlio-Claudiana. Assim, com 

a possível exceção de Augusto, os demais imperadores de sua dinastia se portaram 

de forma antitética aos ancestrais (maioribus). Portanto, Agripina teria agido de forma 

prejudicial por buscar a efetivação de seus próprios interesses na condução de 

assuntos relativos ao império. Esse viés de desfechos determinados pela condução 

das mulheres da aula imperial é um padrão narrativo taciteano presente também na 

sua avaliação do governo de Nero (MORDINE, 2006: 107). Confira a ocorrência desse 

padrão no seguinte trecho: 

 

Estes e outros comentários se tornaram impressivos pelas lágrimas e 
pela astúcia de uma adúltera com os quais ninguém mais se importava. 
Todos desejavam que o poder da mãe fosse quebrado e ninguém 
pensava que o ódio do filho se endureceria até ao ponto de assassiná-la 
(TÁCITO. Anais, XIV.1).500 

 
 O contexto da passagem acima diz respeito às intrigas na aula imperial quanto 

a Nero ter se divorciado de Cláudia Otávia para se casar com Popeia Sabina com 

quem tinha um caso antes. Agripina, na explicação de Tácito, tinha provocado 

ressentimento no povo e insultado senadores, sendo que tais atitudes poderiam ser 

revelados por Otávia. Em uma jogada de estratégia política, Nero teria se divorciado 

de Otávia, mandando-a em seguida para o exílio, com a finalidade de anular tanto a 

possibilidade de um desgaste com o povo e o Senado, como também resolveu 

 
499 Ad era Caesar ueniam ipsique et coniugi et fratribus tribuit. Atque illi uinclis absoluti Agrippinam 
quoque, haud procul alio suggestu conspicuam, isdem quibus principem laudibus gratibusque uenerati 
sunt. Nouum sane et moribus ueterum insolitum, feminam signis romanis praesidere: ipsa semet parti 
a maioribus suis imperii sociam ferebat. 
500 Haec atque tália lacrimis et arte adulterae penetrantia nemo prohibebat, cupientibus cunctis infringi 
potentiam matris et credente nullo usque ad cardem eius duratura filli odia. 
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assassinar sua mãe Agripina por causa da sua constante ingerência em assuntos 

ligados à condução do governo. Ronald H. Martin (1981: 162) é útil a mostrar a 

mudança na narrativa de Tácito quanto aos governos de Tibério e Nero. No início do 

governo de Tibério as mortes seriam obras do próprio Princeps, já, em Nero, os 

primeiros assassinatos são atribuídos às articulações de Agripina.  

Thomas Späth (2012: 446) enxerga no enredo de Tácito uma tentativa de 

apresentar Agripina como uma ameaça para a Res Publica. Longe de querer justificar 

Nero, Tácito estaria condenando na mesma medida a má condução do Princeps e a 

ambição de poder de Agripina (KER, 2012: 308). De qualquer forma, uma das chaves 

de leitura que Tácito propõe para a dimensão do poder de Agripina como membro da 

aula imperial era a extensão e seletividade dos vínculos feitos por ela por intermédio 

da distribuição de favores. A natureza da capacidade de articulação de Agripina junto 

com a atuação de Sêneca e Burro em relação a Nero são um dos dilemas mais difíceis 

para o estudo dos primeiros anos do governo de Nero (FAVERSANI; JOLY, 2020: 91). 

De qualquer forma, o testemunho de Tácito é importante na medida em que apresenta 

as intrigas e disputas na aula imperial, em termos de obtenção de poder, tendo como 

um dos elementos fundamentais o sistema de patronato. 

 Já Suetônio (A Vida dos Doze Césares, Nero, IX) evoca Agripina como a 

responsável pela administração do império nos primeiros anos do governo de Nero 

nas seguintes palavras: 

 

Ele deixou para sua mãe a administração de todos os assuntos públicos 
e privados. De fato, no primeiro dia de seu governo, ele deu ao tribuno da 
guarda a palavra “A melhor das mães”, e depois disso rodou com ela nas 
ruas na liteira [de Agripina].501 

  

De acordo com Rebecca Langlands (2014: 120), Suetônio alia exempla da aula 

imperial do período augustano com aqueles do período de Nero para propor um 

elemento de reversão. Enquanto no início das narrativas suetonianas, Augusto 

apresenta sua família como modelo salutar de conduta, a apreciação dos 

comportamentos, em contornos de excesso, da domus neroniana seriam o inverso do 

modelo idealizado por Augusto e explicam o eventual término da dinastia Júlio-

claudiana por causa de um pernicioso legado moral. A imagem de Nero em Suetônio, 

 
501 Matri summan ominium rerum priuatarum publicarumque permisit. Primo etiam imperii die signum 
excubanti tribuno dedit “Optiman matrem” ac deinceps eiusdem saepe lectica per publicum simuluectus 
est. 
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de acordo com Susan A. Curry (2014: 197), é a de um imperador alheio às questões 

da condução do império, como também a de um governante incapaz de diferenciar a 

performance da realidade (SUETÔNIO. A Vida dos Doze Césares, Nero, XXI.3, 

XXIII.2). 

De forma semelhante, Agripina é evocada como uma mulher cujo poder seria 

danoso para o império. Confira a passagem abaixo:502 

 

Desejou mesmo possuir a própria mãe, mas foi dissuadido pelos inimigos 
de Agripina, que temiam ver aquela mulher feroz e imoderada (ne ferox 
atque impotens mulier) dominar tudo graças a essa nova espécie de 
favor. Ninguém duvida do fato, principalmente quando se sabe que Nero 
admitiu no número de suas concubinas uma cortesã que, segundo se 
dizia, tinha notável semelhança física com Agripina (SUETÔNIO. A Vida 
dos Doze Césares, Nero, XXVIII.5).503 

  
Para Suetônio, Agripina seria uma mulher sem autocontrole e imoderada 

quanto ao desejo de obter poder, entre outras coisas, por meio do sexo. O uso da 

palavra impotens por autores como Tácito e Suetônio conota um comportamento 

descontrolado e prejudicial (GINSBURG, 2006: 29; RUTLAND, 1987: 158). Digna de 

nota é a Agripina de Suetônio que domina por meio do favor (gratiae) dado a outros. 

Isso indica que para o biógrafo a estratégia usada por Agripina era mobilizar clientes 

e aliados a partir da distribuição de favores. No contexto da passagem, o biógrafo trata 

de favores de natureza sexual. Por fim, o espaço dedicado e os temas da aula imperial 

tratados na obra de Suetônio se relacionam com a sua trajetória política. Ele era 

equestre e, à semelhança de Plínio, teria sido um dos secretários da corte de Adriano 

(76-138 d.C.), escrevendo uma história que tendia a contrastar as dinastias Júlio-

claudiana e flaviana (WALLACE-HADRILL, 1995: 75-76).  

 Da aula imperial neroniana, Agripina é personagem recorrente também nas 

narrativas idôneas como uma espécie de patrona atuante. Veja o trecho abaixo: 

 

[...] De fato, ela [Agripina] era muito hábil em criar a maior parte das 
oportunidades, e, parcialmente, por meio do medo e parcialmente por 

 
502 A maior parte da tradução desse excerto de Suetônio foi extraída da Dissertação de Mestrado de 
Eduardo Silva Maia (2007: 65). 
503 Nam matris concubitum appetisse et ab obtrectatoribus eius, ne ferox atque impotens mulier et hoc 
genere gratiae praeualeret, deterritum nemo dubitauit, utique postquam meretricem, quam fama erat 
Agrippinae simillimam, inter concbinas recepit. 
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meio de favores,504 ela obteve a devoção daqueles que amigáveis a ele 
[Cláudio] (DION CÁSSIO. História Romana, LXI.32.1).505 

  

Dion Cássio descreve o poder de Agripina dentro da aula no período de Cláudio 

e de Nero a partir da clientela que ela estabeleceu na distribuição de favores. Segundo 

Dion Cássio (História Romana, LXI.32.3) e Tácito (Anais, XII.41, XIV.3), Agripina 

estabeleceu com o próprio Sêneca a relação entre patrono e cliente quando o filósofo 

voltou do exílio da ilha de Córsega em 49 d.C. De qualquer forma, a visão diônea 

oferece a explicação de que a extensiva clientela de Agripina lhe dava condições de 

articular situações e negociar posições de destaque para a execução de seus 

propósitos (MORDINE, 2006: 106). Jean-Michel Croisille (1984: 51) percebe que há 

duas Agripinas nas imagens elaboradas por autores antigos, diferentes em alguns 

aspectos, mas parecidas na avidez pelo poder. Essa descrição parece se aproximar 

muito com a de Dion Cássio (História Romana, LXI.32.3): 

 

Porque Agripina treinou seu filho para o poder506 e o pôs para ser 
ensinado por Sêneca. Ela ajuntou riquezas para ele [Nero], procurando 
toda fonte de renda, não apenas as mais simples ou indignas507, mas 
comprando todos que tinham a menor condição de fazê-lo e 
assassinando todos para esse fim.508 

 
 Vê-se que Agripina assume um duplo aspecto na narrativa idônea. Em relação 

aos empecilhos para a consecução de seus planos, Agripina seria impiedosa, 

valendo-se da sua rede de conexões compradas com favores para tirar do caminho 

de Nero, seu filho, qualquer impedimento de ascensão ao poder. Em relação a Nero, 

Agripina seria a responsável por favorecê-lo, esforçando-se ao máximo para munir o 

futuro imperador de condições, quer pela educação junto a Sêneca, quer pelas 

 
504 Earnest Cary (1925: 15) corretamente traduz εὐεργεσιαις como “favores”. Assim, Dion Cássio, ao 
empregar esse termo específico, coloca Agripina em uma posição de patrona. 
505 δεινοτάτη που οὖσα πράγμασι, καὶ τοὐς τινα αὐτου εὖνοιαν ἔχοντας τὰ μὲν φὀβῳ τὰ δὲ εὐεργεσιαις  
ᾠκειώσατο. 
506 Earnest Cary (1925: 17) traduz κράτος como “trono”. Contudo, essa é uma tradução provavelmente 
equivocada já que inexistia um trono específico em Roma no qual o Princeps se sentasse. Parece mais 
razoável traduzir esse termo como “poder” conforme o seu sentido mais usual. 
507 Dion Cássio intencionalmente usa a expressão τῶν ἀτιμοτάτων (coisas indignas) como forma de 
criticar a atuação de Agripina como privada de dignidade (dignitas em latim). Isto é, ela se comportava 
de modo contrário ao que se esperava de uma matrona romana, ainda mais de alguém pertencente à 
aula imperial. 
508 ῾´Οτι ἡ 'Αγριππῖνα τὸν υἱὸν ἐς τὸ κράτος ἐξήσκει καὶ παρὰ τῷ Σενέκᾳ ἐξεπαίδευε, πλοῦτόν τε 
ἀμύθητον αὐτῷ συνέλεγεν, οὐδὲν οὔτε τῶν σμικροτάτων οὔτε τῶν ἀτιμοτάτων ἐπ' ἀργυρισμῷ 
παραλείπουσα, ἀλλὰ πάντα μὲν καὶ τὸν ὀπωσοῦν εὐποροῦντα θεραπεύουσα, πολλοὺς δὲ καὶ δι' αὐτὸ 
τοῦτο φονευούσα 
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riquezas necessárias para subsidiar seu percurso político. A adjetivação negativa de 

Agripina pode ser entendida como um recurso empregado na narrativa diônea para 

convencer seus leitores de que Cláudio e Nero ignoravam o governo ao permitirem 

que seu poder caísse nas mãos de outros, no caso, Agripina (DICKISON, 1977: 639). 

Ou seja, a aula imperial é mostrada como uma reversão dos papéis sociais e políticos 

da aristocracia romana, por isso prejudicial na condução do império (GINSBURG, 

2006: 23). 

 Outra característica demarcada da domus neroniana era a presença de 

escravos e libertos no aparato administrativa ao redor do Princeps e sua família. O 

objetivo é perceber as reações da aristocracia romana perante a presença e 

participação desses grupos não institucionais na aula imperial em variadas funções. 

A evidência sobre os membros e as funções específicas de escravos e libertos na aula 

imperial é relativamente pouca (MORDINE, 2006: 104). Por isso, a análise abaixo 

limitar-se-á a dois excertos específicos sobre esse tópico. 

 O primeiro caso é o do liberto Narciso que atuou na aula imperial nos governos 

de Cláudio e, por um tempo, de Nero. Veja a passagem de Dion Cássio (História 

Romana, LX.16.2): 

 

Alguns dos mais culpados, no entanto, salvaram suas vidas por meio de 
favores ou subornos com a ajuda de Messalina e dos libertos imperiais 
que seguiam Narciso.509 

  

Esse trecho refere-se ao período em que Cláudio ordenou a morte de muitos 

sob a acusação de conspiração. Dentre esses, estavam estrangeiros e cidadãos, não 

apenas plebeus, mas senadores e equestres (DION CÁSSIO. História Romana, 

LX.15.5-6).510 O enredo da narrativa conduz o leitor a uma visão negativa de Cláudio 

ao permitir que patrícios dentre as ordens equestre (ἱππέων) e senatorial (βουλευτῶν) 

dependessem dos favores (χάρισιν) de libertos como Narciso. Outra questão 

importante no trecho acima é que o nascimento e status de acordo com o cursus 

honorum tinham um peso menor do que a proximidade com o imperador. Nesse caso, 

libertos próximos a Cláudio teriam mais poder do que senadores, por exemplo. Aos 

 
509 ἤδη δ' οὖν τινες καὶ τῶν πάνω ὑπαιτίων, οἱ χάρισιν οἱ δὲ καὶ χρήμασιν, ὑπὁ τε τῆς Μεσσαλίνης καὶ 
ὑπο τῶν περὶ τὸν Νάρκισσον Καισαρείων περιεγένοντο. 
510 καὶ τούτους τε καὶ ἑτέρους καὶ πάνυ ἐυγενεῖς, οὐχ ὅτι ξένους ἀλλὰ καὶ πολίτας, οὐχ ὅτι δημότας ἀλλὰ 
καὶ ἐκ τῶν ἱππέων τῶν τε βουλευτῶν τινας [...] – Estes e outros de elevado nascimento, estrangeiros e 
cidadãos também, e não somente plebeus, mas alguns dos equestres e senadores [...]. 
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olhos das ordens governantes tal condição seria uma afronta, pois inverteria a 

condição de privilégios baseada na gens ou no cursus honorum (MORDINE, 2006: 

105).  

Assim, escravos e libertos exerciam uma forma de poder não institucional que 

se fundamentava nas riquezas e capacidade de articulação que obtinham pela 

proximidade ao Princeps. Como muitos desses escravos ou libertos eram de origem 

grega, entre outras, a postura de Dion Cássio exemplifica aquilo que Erich S. Gruen 

(1992: 235) chama de “sensibilidades nacionais”.511 Winterling (2009: 94) entende que 

essas relações de patronato estabelecidas pela aula com a aristocracia assumiram 

um caráter público ao manifestarem a posição social e política da família imperial. 

Ainda que não se referisse diretamente à participação de escravos na aula imperial, 

Sêneca (Sobre os Benefícios, III.18.3) afirma: 

 

De qualquer forma, [vassalos] dão [benefícios] aos seus reis; dão 
benefícios aos seus imperadores:512 em consequência, [escravos] aos 
seus senhores513. 

 

Mesmo que o trecho acima seja compreendido como uma metáfora do filósofo, 

é possível supor que a presença de escravos nas relações de patronato já fosse uma 

questão sobre a qual a aristocracia romana já estaria atenta (ROLLER, 2001: 213-

215).514 Logo, uma das críticas à aula imperial do período neroniano dizia respeito à 

presença e atuação de libertos e escravos na distribuição de favores e o consequente 

estabelecimento de relações assimétricas com a aristocracia para a qual as 

magistraturas e os critérios de nascimento deveriam ter maior peso na administração 

do império do que a proximidade ao Princeps. 

 
511 Gruen (1992: 235) chama de “sensibilidade nacional” a postura antifilelênica de autores romanos 
em relação à língua, cultura e presença gregas no contexto romano. 
512 Embora a palavra imperatoribus aqui se refira ao título de general, como é a sugestão de Préchac 
(1972: 77) e de Griffin e Inwood (2011: 70), preferiu-se manter uma tradução literal entendendo que 
Sêneca, quando deseja fazer referência ao Princeps, ele o faz também literalmente como é o caso em 
Sobre os Benefícios, II.8.8. 
513 Tanto a tradução de Préchac (1972: 77) quanto a de Miriam Griffin e Brad Inwood (2011: 70) contêm 
alguns equívocos. A de Préchac contém a palavra bienfaiteur (benfeitor) que não consta do texto 
original. A tradução de Griffin e Inwood acrescenta a expressão “subjects to their kings – vassalos aos 
seus reis” que também não consta do original. Por isso, preferiu-se traduzir esse trecho de forma mais 
literal. 
514 Como o objetivo é discutir a distribuição de favores e bens na aristocracia romana, fica apenas a 
indicação de obras mais detalhadas sobre a escravidão na perspectiva de Sêneca: Keith Bradley 
(1994); Alan Fleming (2016), William Watts (1972: 183-195). 
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Outro autor que elaborou uma apreciação negativa sobre os escravos e libertos 

na aula imperial é Epiteto (Discursos, IV.1.148):515  

 

De novo, quando em favor destes ofícios dignos e poderosos você beija 
a mão do escravo de um homem, não é você, então, escravo de homens 
que não são livres?516 

 
 O trecho refere-se a Epafrodito, um rico escravo da aula durante o período de 

Nero (MORDINE, 2006: 105). Para Epiteto, um escravo rico e com poder de 

articulação como Epafrodito seria tão aberrante para a posição do Princeps que o 

próprio Nero, ao permitir isso, estaria se colocando na condição de servo. Dessa 

maneira, vê-se mais uma vez, por trás da crítica de Epiteto, a reação da aristocracia 

romana diante da entrada e atuação de libertos e escravos da aula imperial. Mesmo 

que seja necessário ter cautela para não se assumir o discurso de Epiteto e Dion 

Cássio como expressão exata da realidade da aula no período neroniano, a 

inquietação das ordens dirigentes com a composição e peso da família imperial na 

administração do império se torna um indício do comportamento que pessoas 

próximas ao imperador tinham para com a aristocracia romana. 

 A aula imperial, mesmo não tendo caráter institucional, foi uma instância de 

adaptação, negociação, articulação e experimentação a partir de Augusto e seus 

sucessores (MORDINE, 2006: 103). Isso significa que a sensibilidade de autores 

contemporâneos e posteriores à dinastia Júlio-claudiana faria sentido diante do 

processo de constantes mudanças sucessivas operadas na aula imperial em cada 

governo de maneira específica. Isto é, a aula imperial não apresentou uma estrutura 

rígida e estanque ao longo das primeiras décadas do séc. I d.C. Pelo contrário, sua 

participação e ingerências nas questões públicas variaram de acordo com as 

necessidades correntes de cada governo, o que alternava seu comportamento desde 

alinhamento e cooperação até hostilidade e aversão com respeito à aristocracia 

romana.  

O que é razoável supor, à luz das evidências textuais acima analisadas, é que 

o sistema de patronato foi um dos dispositivos de comunicação e negociação 

utilizados pela aula imperial ao longo de sua variável trajetória no período da dinastia 

 
515 ἥ πάλιν ὅταν ὑπερ τῶν μεγάλων καὶ σεμνῶν ἀρχῶν καὶ τιμῶν τὰς χεῖρας τῶν ἀλλοτρίων δοὐλων 
καταφιλῇς, ἵνα μενδ' ἐλευθέρων δοῦλος ᾗς; 
516 Optou-se por seguir a tradução de W. A. Oldfather (1928: 293), reproduzida também por Mordine 
(2006: 105). 
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Júlio-claudiana. Nesse sentido, percebe-se a existência de grupos distintos, com 

maior ou menor grau de poder e influência, na busca da consecução de seus 

interesses, nem sempre sistematizados, a partir da distribuição de favores. 

 

3.4)- Auctoritas, dignitas e potestas: patronato e as virtudes cardinais romanas 

  

 O exercício do governo, no contexto romano, dependia da legalidade, no 

consenso dos homens (GUARINELLO, 1996: 57). Em outras palavras, o poder 

imperial era delegado e compartilhado, não absoluta (GUARINELLO; JOLY, 2001: 4-

5). Assim, o Principado, como uma forma de governo, era sustentado pela 

legitimidade, admissibilidade construídas em valores reconhecidos por vários 

segmentos sociais para a condução de demandas públicas (SILVA, 2001: 30, 33). As 

concepções de auctoritas, dignitas e potestas adquiriram variados significados e 

conotações. Por isso, a discussão abaixo delimitar-se-á ao escopo dessas virtudes 

conforme elas se atrelam à distribuição de favores. 

 A noção de auctoritas, conforme Galinsky (1998: 12), é uma expressão 

tipicamente romana, transcendendo aspectos materiais. Em seu sentido amplo, 

auctoritas é uma qualidade inerente ou própria de um indivíduo no aspecto moral. 

Essa noção comunica o poder de ideias que transmitem a superioridade material, 

intelectual e moral (GALINSNY, 1998: 12). De qualquer forma, auctoritas relaciona-se 

com a moral aplicada à atuação pública do indivíduo (PITA, 2010: 35). A dificuldade e 

impossibilidade da tradução de auctoritas são demarcadas por Dion Cássio (História 

Romana, LV.3.5): 

 

[...] os senadores procederiam com suas deliberações e sua decisão 
seria registrada, embora não tivesse o efeito como regularmente teria, ao 
invés disso, a ação deles era aquilo que se transmitia com auctoritas, o 
propósito era fazer sua vontade conhecida.517 

 
 Auctoritas, para Dion Cássio, era uma noção intraduzível tanto que ele fez uma 

clara opção por uma transliteração do termo latino para o grego (αὐκτώριτας). Logo, 

auctoritas seria uma noção polissêmica, ou seja, surge com significados distintos em 

 
517 ἐβουλεύοντο μὲν καὶ ἥ γε γνώμη συνεγράφετο, οὐ μέντοι καὶ τέλος τι ὡς κεκυρωμένη ἐλάμβανεν, 
ἀλλὰ αὐκτώριτας ἐγίετο, ὅπως φανερὸν τὸ βούλημα αὐτῶν. 
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diferentes autores. Confira, por exemplo, a percepção de auctoritas para Tácito 

(Anais, IV.20.7):518  

 
Sobre Lépido, tenho notícia de que foi um homem circunspecto e sábio 
naqueles tempos: muita coisa corrigiu das exageradas adulações dos 
outros, e, entretanto, pôde manter sua autoridade e crédito perante 
Tibério. Isso me leva a pôr em dúvida se a benevolência dos príncipes 
para com outros é determinada, como tudo mais pelo destino ou acaso 
do nascimento, ou se depende de nós mesmos, estando a nosso alcance 
achar entre a contumácia repentina e a subserviência disforme um 
caminho isento de ambições e de perigos.519 

 

Então, em Tácito, a auctoritas estava relacionada à capacidade de ouvir e ser 

ouvido, pois o conteúdo da fala e das ações do indivíduo são do interesse dos 

cidadãos, como também estava relacionada à posição de liberdade em não se prender 

à bajulação (DIAS, 2011: 22). Já Sêneca (Epístola Moral, XXIX.3)520 parte de duas 

acepções distintas para auctoritas. Confira o excerto abaixo: 

 

A questão em si, meu querido Lucílio, é, eu creio, exatamente o que um 
grande agricultor não deveria fazer; sua auctoritas é enfraquecida; tem 
tão pouco efeito sobre aqueles a quem deveria fazê-los retos se não 
crescesse tão seca. O artista não deveria fazer a marca apenas algumas 
vezes; ele deveria errá-la somente algumas vezes. 

 
 Cary Seal (2021: 45) entende que auctoritas, em Sêneca, significa primeiro a 

avaliação de alguém feita pela sociedade, uma escala de valor de acordo com a 

efetividade dessa pessoa como agente de mudança moral. A segunda acepção seria 

a capacidade de o filósofo ser ouvido, não por causa de sua condição de acordo com 

as normas prevalecentes na sociedade, mas na sua condição de propor intervenções 

morais em um tipo de corpo de conhecimento prático. Assim, a auctoritas de um 

indivíduo estaria fundada na habilidade de agir em prol do aperfeiçoamento moral da 

sociedade como um todo. 

 
518 hunc ego Lepidum temporibus illis grauem et sapientem virum fuisse comperior: nam pleraque ab 
saeuis adulationibus aliorum in melius flexit. neque tamen temperamenti egebat, cum acquabili 
auctoritate et gratia apud Tiberium uiguerit. unde dubitare cogor fato et sorte nascendi, ut cetera, ita 
principum inclinatio in hos, offensio in illos, an sit aliquid in nostris consiliis liceatque inter abruptam 
contumaciam et deforme obsequium pergere iter ambitione ac periculis vacuum. 
519 Tradução extraída da obra de Fábio Joly (2004: 122). 
520 Hoc, mi Lucili, non existimo magno uiro faciendum; diluitur eius auctoritas nec habet apud eos satis 
ponderis, quos posset minus obsolefacta corrigere. Sagittarius non aliquando ferire debet, sed 
aliquando deerrare.  
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 Apesar das distinções entre a compreensão desses autores quanto ao sentido 

de auctoritas, ela surge vinculada à uirtus como uma qualidade que habilitaria o 

homem para atuar de forma correta no exercício da vida pública (VENTURINI, 2011: 

175). Uma pista da vinculação da auctoritas, potestas e o sistema de patronato é 

fornecida por John Nicols (2014: 27). Para o estudioso, a auctoritas de uma pessoa 

dependia do número e da condição dos clientes em sua rede de distribuição de favores 

e bens.  Sua rede de clientes o habilitaria a atuar em prol do interesse público na 

medida em que gerenciasse a distribuição de bens e favores de modo a possibilitar a 

coesão da sociedade. 

 Cabe ressaltar que a auctoritas e potestas são duas noções complementares. 

Para Fred Drogula (2007: 420), potestas era um poder investido sobre cada 

magistrado de forma que executasse suas obrigações cívicas dentro da cidade. 

Auctoritas e potestas são duas qualidades que, somadas, conferem condição ao 

homem de exercitar sua participação política, por meio dos clientes, em prol da Res 

Publica. Se exercidas, auctoritas e potestas conduziriam o homem à dignitas. 

 Assim como acontece com auctoritas, a palavra dignitas possuía uma 

variabilidade de usos e conotações (ROSEN, 2012: 163). Griffin (2017: 46) afirma que 

dignitas, para Sêneca, significa a qualidade que confere prestígio ao seu detentor que 

inspira, por meio do comportamento, outros a seguirem seu exemplo. Aliado a esse 

sentido, dignitas também é entendida como a qualidade de superioridade sobre 

outros, tanto em termos individuais, quanto em termos coletivos. Veja o que o próprio 

Sêneca (Sobre a Tranquilidade de Ânimo, I.3) afirma:521 

 

Eu sei muito bem que mesmo o esforço que colocamos nas aparências 
– prestígio e renome pela eloquência e seja o que for que dependa do 
voto de outro homem – ganha forma no intervalo de tempo. 

 
 Vê-se que a dignitas depende da avaliação de outros em relação ao seu 

detentor. Dignitas também se vincula ao prestígio obtido que enaltece o indivíduo ou 

a própria gens em comparação com os demais. As três qualidades (auctoritas, 

potestas e dignitas) se complementam como exercícios do homem na esfera pública. 

São legitimadoras das palavras e ações de alguém perante a sociedade. A começar 

pelo Princeps, irradiando para os demais membros da aristocracia e sociedade 

 
521 Non ignoro etiam quae in speciem laborant, dignitatem dico et eloquentiae famam et quicquid ad 
alienum suffragium uenit, mora conualescere. 
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romanas, o sistema do patronato seria a prática, dentre outras, nas quais o governante 

fundamentaria a legitimidade do seu poder. Essas virtudes cardinais funcionam como 

faces da ideia geral de uirtus que possibilitaria ao homem o viver em felicidade dentro 

do todo indissolúvel da sociedade humana. A correta coordenação entre auctoritas, 

potestas e dignitas conduz o homem ao exercício da ação justa e do governo 

adequado quando ele distribui e recebe favores e bens de forma virtuosa. Portanto, o 

sistema de patronato, conforme idealizado nos preceitos estoicos, seria uma das 

possibilidades de aperfeiçoamento moral da sociedade, da correta condução do 

governo de si e dos outros; uma prática capaz de conter os vícios presentes na 

multidão de homens dispersos no ambiente social. 

 

3.5)- O Princeps, senadores e equestres: o benefício e a relação do imperador 

com as ordens romanas 

 

 O benefício, semelhante à clemência, surge como uma prática capaz de 

gerenciar a relação do Princeps com a aristocracia romana. Para o propósito do 

presente trabalho, interessa analisar a forma como o benefício aparece nessa relação 

entre o Princeps e as ordens senatorial e equestre no tratado Sobre os Benefícios. 

Dessa forma, o estudo a seguir se deterá em trechos da obra nos quais o filósofo 

elabora reflexões e críticas sobre a prática de distribuição de favores, valores 

financeiros e bens entre o Princeps, senadores e equestres. 

 O benefício, se concedido de forma virtuosa, poderia gerenciar a relação do 

Princeps com os seus governos. Mas, se concedido de maneira equivocada, traria 

desequilíbrio para o corpo social e efeitos políticos para o próprio imperador. Confira 

o trecho abaixo: 

E, apenas para dizer de passagem o que penso sobre o assunto, não é 
próprio, nem mesmo para o Princeps522, dar [um benefício] para causar 
humilhação (SÊNECA. Sobre os Benefícios, II.8.1).523 

 
 Essa é uma das poucas passagens da obra em que Sêneca usa a palavra 

Princeps. Em caráter hipotético, evitar o uso explícito da palavra Princeps seria mais 

 
522 A opção de Miriam Griffin e Inwood (2011: 37) por “imperador” ou a de Préchac (1972: 31) por 
“Príncipe” faz pouca diferença. Mesmo assim, optou-se por Princeps para preservar o sentido mais lato 
do texto latino. 
523 Et ut in transitu de hac quoque parte dicam, quid sentiam, ne principi quidem satis decorum est 
donare ignomiae causa. 
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conveniente para a elaboração de críticas implícitas talvez ao próprio imperador Nero. 

Pode ser razoável supor que esse recurso seria uma estratégia de Sêneca para não 

se indispor politicamente ao assumir uma posição mais crítica em relação ao 

imperador e à aula imperial, sendo que ele mesmo, nos primeiros anos do governo de 

Nero, atuou de maneira muito próxima a esses grupos. O contexto do trecho acima 

diz respeito à crítica que o filósofo faz ao hábito que o imperador Tibério tinha de deter 

as pessoas de fazerem pedidos a ele. Segundo Sêneca (Sobre os Benefícios, II.7.3, 

II.8.2), Tibério costumava dar somas de dinheiro a senadores endividados conquanto 

enunciassem seus débitos perante o Senado. Para Sêneca, essa seria uma estratégia 

de Tibério para coagir seus clientes a não fazerem constantes pedidos. Então, os 

valores monetários concedidos por Tibério não seriam um benefício em que clientes 

estariam vinculados e gratos ao imperador. Pelo contrário, “[...] não é dar um benefício, 

mas afastar alguém” (SÊNECA. Sobre os Benefícios, II.7.3).524 Logo, como resultado, 

o imperador não promoveria a coesão e sim o seu distanciamento da aristocracia. Ao 

invés de receber gratidão, provocaria possíveis inimizades e ressentimentos entre os 

grupos dirigentes do Senado. 

 Sêneca (Sobre os Benefícios, II.8.2) prossegue em sua argumentação: 

 

Isso não é generosidade (liberalitas); é o comportamento de um censor. 
É uma forma de assistência (auxilium), claro, e é um presente do 
imperador; mas certamente não é um benefício se não posso pensar nele 
sem corar a face.525 Eu fui enviado ao juiz; pleiteei o meu caso para 
conseguir o que pedi.526 

 
Na visão do filósofo, tal postura do imperador seria uma assistência (auxilium), 

mas não um benefício (beneficium), posto que geraria a vergonha naquele que recebe 

ao invés de gratidão. Portanto, um bom Princeps, na concepção de Sêneca, seria 

aquele capaz de distribuir bens e favores, usando a concessão de benefícios para 

estimular a gratidão, lealdade e apoio dos que lhe são inferiores. Inversamente, o mau 

uso da posição e do poder do Princeps perante os seus súditos implicaria no aumento 

do ressentimento e da oposição que, em termos políticos, seriam desfavoráveis à 

condução dos assuntos de interesse público e privado. A possibilidade de ordem 

 
524 Hoc uero non est beneficium dare, deprehendere est. 
525 Préchac (1972: 31) traz com habilidade rubore como “vermelhidão”. Contudo, como essa tradução 
não faria sentido para o contexto do excerto, preferiu-se “corar a face” como indicativo da expressão 
resultante de um estado de alma envergonhado.  
526 Non est illut liberalitas, censura est; auxilium est, principale tributum est, beneficium non est, cuius 
sine rubore meminisse non possum. Ad iudicem missus sum; ut impetrarem, causam dixi. 
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social e coesão política passa pelo envolvimento de mais pessoas naquilo que Mary 

Douglas (2007: 35) chama de “sistema de confiabilidade”. Isto é, etapas de 

negociações em uma sociedade na qual indivíduos combinam entre si formas de 

produção de ações e bens que beneficiam ambas as partes para garantir a 

manutenção de valores de justiça e moral. Assim, a boa condução do Princeps como 

patrono seria um dos fatores necessários para assegurar a sobrevivência do seu 

governo, dando organicidade para a estrutura social e política do Principado. Logo, o 

bom imperador teria condição de conferir coerência ao corpo político enquanto o mau 

apenas rasgaria o tecido social (SÊNECA. Sobre os Benefícios, VII.19.8) 

(FAVERSANI, 1998: 230-231). 

Se a apreciação de Sêneca da postura de Tibério tem contornos negativos, a 

maneira como Calígula é evocado em Sobre os Benefícios intensifica ainda mais a 

crítica quanto à atitude de um Princeps perante a ordem senatorial. Confira na 

passagem a seguir: 

 

Caio César garantiu a vida de Pompeio Peno, se não tirá-la for garanti-
la. Então, quando Pompeio estava expressando sua gratidão pela 
absolvição, Caio estendeu seu pé esquerdo para que [Pompeio] o 
beijasse [...] Que insulto poderia ser se um êx-consul distinto beijasse 
ouro e pérolas, especialmente porque ele não encontrou uma parte mais 
limpa do corpo de Caio para beijar? Corrupção e loucura não satisfizeram 
a arrogância de um homem que vestia chinelos enquanto ouvia o caso 
de um distinto ex-cônsul, a não ser que, como imperador, ele pudesse 
comprimir suas botas amarradas na face de um senador (SÊNECA. 
Sobre os Benefícios, II.12.1-2).527 

 
 A partir da apreciação do trecho acima, percebe-se a confirmação de que 

Sêneca atribuía ao Princeps um poder decisório significativo sobre a vida dos seus 

inferiores, podendo poupá-la ou mandar tirá-la (SÊNECA. Sobre a Clemência, II.2.1). 

Por isso, a clemência é considerada um benefício que o Princeps tem a condição de 

dar e, quando o fizesse de maneira virtuosa, promoveria a concórdia528 no corpo 

político. A postura ultrajante do Calígula evocado por Sêneca, à semelhança de 

 
527 G. Caesar dedit uitam Pompeio Poeno, si dat, qui non aufert; deinde absoluto et agenti gratias 
porrexit osculandum sinistrum pedem [...] quid hic contumeliosum est, si uir consularis aurum et 
margaritas osculatus est, sciliet alioquin nullam partem in corpore eius electurus, quam purius 
oscularetur? Parum enim foede furioseque insolens fuerat, qui de acpite consularis uiri soccatus 
audiebat, nisi in os senatoris ingessisset imperator epigros suos. 
528 Discutir com profundidade a noção de concórdia foge ao propósito da presente análise. Em linhas 
gerais, a concordia era uma palavra usada para evocar o anseio pela paz e tranquilidade necessárias 
como sustentação da sociedade romana (GALINSKY, 1998: 91).  
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Tibério, de humilhar senadores na concessão de benefícios marca a visão que Sêneca 

apresenta dos imperadores da dinastia Júlio-claudiana após Augusto. Logo, para o 

filósofo, a distribuição de favores e bens a partir dos imperadores teria sido uma 

deturpação do poder decisório inerente à sua posição, como também um dos fatores 

para a desarmonia política instalada no Principado.  

O Princeps, como detentor desse poder decisório, teria que promover a 

concórdia, pois esse era um valor do aparato ideológico da cultura política da 

aristocracia romana como um dos pilares da atuação esperada do imperador (LOBUR, 

2008: 9). Egon Flaig (1995: 77-127) demonstra que havia uma cultura em torno da 

concórdia após o governo de Augusto que denotava a participação de instituições 

como o Senado na administração do império a partir de um consensus529 idealizado 

entre o Princeps e as elites políticas romanas. Nesse caso, quando um Princeps, como 

Calígula, se pautava nos vícios para gerir sua relação com a aristocracia romana, as 

consequências seriam a dissidência política, a perpetuação de práticas perniciosas, o 

aumento das formas de oposição ao imperador e a desarticulação das instituições 

romanas. Em suma, o bom governo de um Princeps significaria manter-se como um 

patrono virtuoso dos seus inferiores, garantindo não só a sua auctoritas frente às 

instituições romanas como também a tranquilidade para os habitantes do império. 

Ainda que Sêneca tenha elaborado adjetivações negativas de caráter de 

imperadores como Tibério e Calígula na sua atuação como patronos frente à ordem 

senatorial, é necessário cautela para não se assumir que o filósofo teria sido um 

defensor dos interesses políticos dos senadores junto a Nero (FAVERSANI, 1998: 

226). As trocas de favores e bens não se davam apenas na relação assimétrica entre 

o Princeps e os senadores, mas ocorriam também entre os próprios membros do 

Senado, e a presença dessa distribuição de benefícios encontra-se representada no 

trecho abaixo: 

Se você quer uma instância de um caráter verdadeiramente grande, 
invoquemos Júlio Grecino,530 um homem ilustre, assassinado por Caio 
César pela simples razão de que ele era um homem mais virtuoso531 do 

 
529 Para John Alexander Lobur (2008: 13-15), a noção de consensus seria a expressão de uma 
expectativa de que o Princeps, como primeiro cidadão, deveria gerir a condução da Res Publica a partir 
de um poder legitimado e outorgado pelas instituições e pelo povo romano. 
530 Júlio Grecino, originário de Fréjus, foi um senador durante o governo de Calígula. Ele faleceu entre 
39-40 d.C. O episódio narrado possivelmente ocorreu no ano de 37 d.C., quando Calígula era o 
Princeps e Caio Canínio Rébilo, cônsul (GRIFFIN; INWOOD, 2011: 195; PRÉCHAC, 1972: 47). 
531 Preferiu-se traduzir uir como “virtuoso”, ao contrário das sugestões de Préchac (1972: 47) que traduz 
como “mérito” e de Griffin e Inwood (2011: 48) que traduzem como “melhor” por entender que Sêneca 
elogia a atuação de Grecino como alguém que exercitou a virtude na sua postura como senador. 
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que seria conveniente para um tirano ter por perto. Quando seus amigos 
fizeram uma coleta para ajudar Graecino a financiar jogos públicos, ele 
aceitou o dinheiro deles, mas se negou a receber uma quantia maior de 
Fábio Pérsico532 [...] Quando Rébilo,533 um ex-cônsul, mas de igual má 
reputação enviou para Grecino uma quantia ainda maior e pressionou 
para que fosse aceita, ele [Grecino] disse: “Por favor, perdoe-me, mas 
não peguei também o dinheiro de Pérsico” (SÊNECA. Sobre os 
Benefícios, II.21.5-6).534 

  

 Essa narrativa de Sêneca mostra a visão do filósofo sobre alguns senadores 

como homens venais, marcados pela ganância e desejo de comprar aliados políticos 

por meio de presentes, alheios ao papel que deveriam desempenhar como 

magistrados do populus romano. A narrativa acima igualmente levanta a questão da 

liquidez financeira de senadores, pois atuavam, entre outras coisas, como patronos 

de jogos públicos.535 Nesses casos, a rede de amizades era um dos elementos 

fundamentais para o exercício da magistratura visto que um senador precisava de 

uma base de apoio que viabilizasse sua ascensão política. Dessa forma, diante de 

períodos de menor condição financeira, senadores como Grecino costumavam 

contrair empréstimos ou recorriam ao auxílio de seus aliados para manterem o estilo 

de vida muitas vezes luxuoso, como também para manter a lealdade de seus clientes. 

À luz do trecho em destaque, esse ambiente da distribuição de favores era pautado 

pela competição, e o sistema de patronato, um dos dispositivos que qualificava o 

senador a ser de alto ou baixo ranque. 

 John Lendon (1997: 30) mostra que a aristocracia romana mobilizava seus 

recursos financeiros, parcos ou abundantes, com o intuito de obtenção de maior 

influência e poder de negociação. Estratégias conscientes efetuadas a partir de 

valores importantes para os romanos como prestígio, distinção e honra. As transações 

e ações pequenas, até aquelas mais volumosas operavam como mecanismos de 

aspiração a esses valores. Logo, a honra alcançada era também uma forma de poder 

a partir de vínculos pessoais, mas que também se traduzia em relações institucionais 

 
532 Paulo Fábio Pérsico foi um senador dentre os mais ricos durante o governo de Calígula. Ele também 
foi cônsul em 34 d.C. (GRIFFIN; INWOOD, 2011: 195).  
533 Caio Caninio Rébilo era um senador rico que cometeu suicídio em 56 d.C. de acordo com a narrativa 
de Tácito (Anais, XIII.30) (GRIFFIN; INWOOD, 2011: 195). 
534 Si exemplo magni animi opus est, utamur Graecini Iulii, uiri egregii, quem C. Caesar occidit ob hoc 
unum, quod melhor uir erat, quam esse quemquam tyranno expedit. Is cum ab amicis conferentibus ad 
inpensam ludorum pecúnias accipere, magnam pecuniam Fabio Persico missam non accepit [...] Cum 
Rebilus consularis, homo eiusdem imfamiae, maiorem summam misisset instaretque, ut accipi iuberet: 
“Rogo” inquit “ignoscas; et a Persico non accepi”. 
535 A participação de senadores no patrocínio de jogos públicos já foi tratada na presente dissertação. 
Confira o subtópico “Vocabulário de Sêneca para a troca de benefícios” do Capítulo 1. 
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como a posição de alguém dentro do Senado romano, por exemplo (LENDON, 1997: 

31). Erik Wistrand (1978: 28, 29, 58) consegue demonstrar em seu estudo como a 

busca por honra encontra-se demarcada na narrativa de vários autores536 sobre as 

movimentações financeiras e políticas da aristocracia romana na transição da 

República para o Principado sob a dinastia Júlio-claudiana. Portanto, a distribuição de 

bens e valores entre membros do Senado e outras magistraturas funcionava como 

uma das práticas para as quais a rivalidade e a competição vigoravam no 

estabelecimento dos vínculos entre patronos e cliente; questão observada por Sêneca 

em Sobre os Benefícios. 

 Quanto à relação entre o Princeps e os senadores, Júlio César é evocado em 

Sobre os Benefícios como modelo de governante clemente que soube gerenciar 

conflitos ou dissidências no corpo dirigente da sociedade romana. Veja o excerto 

abaixo: 

As ações de [Júlio] César foram honrosas; ele o perdoou [a Rufo] e 
acrescentou uma demonstração da generosidade de sua clemência. 
Ninguém pode ouvir essa história sem louvar a César – mas somente 
depois de louvar o escravo. Você não precisa esperar para ouvi-la: o 
escravo que executou esse serviço foi libertado. Mas sua manumissão 
não foi gratuita. César pagou o preço pela sua liberdade (SÊNECA. Sobre 
os Benefícios, III.27.4).537 
 

 A narrativa acima encerra uma digressão de Sêneca sobre um episódio em que 

um senador chamado Rufo,538 estando bêbado em um jantar, expressou o desejo de 

que Júlio César não voltasse de uma viagem que ele estaria fazendo (SÊNECA. Sobre 

os Benefícios, III.27.1). Avisado pelo seu escravo, na manhã seguinte, Rufo teria 

pedido clemência a César e que voltasse a ter o seu favor (SÊNECA. Sobre os 

Benefícios, III.27.2). Na narrativa, César perdoou Rufo por suas palavras e, como 

prova de sua clemência, pagou a liberdade do escravo de Rufo. Mais importante do 

que discutir a factibilidade dessa narrativa é perceber os elementos da relação entre 

o Princeps e senadores. Para Sêneca, haveria espaços de contestação e dissidência 

quanto ao Princeps entre a ordem senatorial. Ainda que a narrativa faça referência ao 

período do Primeiro Triunvirato, ela reflete o tipo de tensão do período de produção 

 
536 Sobre a rivalidade na busca por honra, confira Salústio (Guerra contra Catilina, VII.3-6), Tácito 
(História, III.38), Plutarco (Obras Morais, Como distinguir um adulador de um inimigo, 546c). 
537 Honeste fecit Caesar, quod ignouit, quod liberalitem clementiae adiecit; quecumque hoc audierit 
exemplum, necesse est Caesarem laudet, sed cum seruum ante laudaeit. Non expectas, ut tibi narrem 
manu missum, que hoc fecerat: nec tamen grátis: pecuniam pro libertate eius Caesar numerauerat. 
538 Não se sabe a que senador Sêneca faz referência nesse episódio, sendo que essa é uma narrativa 
encontrada exclusivamente em Sobre os Benefícios (GRIFFIN; INWOOD, 2011: 197). 
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do tratado: os últimos anos do governo de Nero. Também é pertinente observar que 

a clemência aparece nesse episódio como virtude capaz de gerenciar esses conflitos 

entre o Princeps e senadores. Poupar a vida de alguém poderia significar o aumento 

de aliados políticos quando essa decisão do Princeps fosse fruto de reflexão e cálculo 

político.  

Um ponto já destacado no estudo do tratado Sobre a Clemência é que dizer-se 

clemente seria dizer-se sucessor de César. Assim, um imperador da dinastia Júlio-

claudiana, como Nero, teria que se portar como Júlio César e, com habilidade e 

virtude, promover a coesão do corpo político. Portanto, na distribuição de bens e 

favores, lidar com a ordem senatorial seria um dos elementos fundamentais para a 

boa condução dos assuntos de interesse público. O bom governo seria marcado pelo 

gerenciamento de conflitos e oposições, tendo o Princeps como patrono ideal dos 

seus inferiores.  

Conforme já foi destacado,539 existem poucos equestres mencionados por 

nome em Sobre os Benefícios. Apenas dois nomes dessa ordem constam no tratado, 

a saber: Lucílio Liberal (III.5.1; IV.41.1) e Públio Ovídio Naso (IV.14.1). Ainda assim, 

o tratado Sobre os Benefícios foi endereçado a um equestre e isso pode ser um 

indicativo de que a troca de benefícios permeava as relações dessa ordem com as 

demais magistraturas e mesmo entre os próprios equestres (GRIFFIN, 2013: 46). 

Dessa forma, o comportamento sugerido por Sêneca para a ordem senatorial também 

vale para os equestres. Ramsey MacMullen (1986: 522) pontua que a distribuição de 

favores operava com um dos mecanismos de obtenção de poder entre os equestres. 

Contudo, é necessário ter cautela para não se enxergar as ordens senatoriais e 

equestres como monolíticas ou iguais na utilização do sistema de patronato. As 

distinções entre as duas ordens no que se refere aos meios de acesso, condição 

social, política e financeira estabeleciam a necessidade de adaptação e utilização de 

estratégias e negociações específicas que variavam de acordo com as circunstâncias 

diferentes. Há um trecho que é emblemático sobre a maneira como a ordem equestre 

manejava de maneira peculiar os signos de seu poder. 

 

 A seguir, há muitas formas das coisas serem compartilhadas. O assento 
equestre pertence aos equestres romanos, mas entre os assentos há um 
que pertence a mim: aquele sobre o qual estou sentado. Se eu cedo esse 
assento para outra pessoa, então eu cedi algo que é de propriedade 

 
539 Consulte o tópico “Patronato e clientela em Sobre os Benefícios” no Capítulo 1. 
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comum,540 ainda que eu pense que dei ao outro alguma coisa. Há coisas 
que pertencem a determinadas pessoas sob certas condições. Eu tenho 
um assento na seção equestre, não para vender, não para alugar, não 
para habitar nele, mas somente para um propósito: ver o espetáculo. E 
isso é porque eu não estou errado em dizer que eu tenho um assento na 
seção equestre. Mas se, quando eu for para o teatro, a seção equestre 
estiver cheia, então eu tenho um assento lá por direito (porque tenho 
permissão para me sentar lá) e também não tenho um assento lá (porque 
foi tomado por alguém que compartilha comigo do mesmo direito de 
sentar lá) (SÊNECA. Sobre os Benefícios, VII.12.3-4).541 

  

Os equestres, a partir da Lex Iulia Theatralis542 de 23 a.C., passaram a ter 

direito às 14 primeiras fileiras nos teatros. Então, esses assentos pertenceriam a todos 

os equestres (GRIFFIN, 2013: 331). Elizabeth Rawson (1986: 83) afirma que a 

distribuição espacial da ordem equestre nos teatros funcionava com dispositivo de 

gradação de dignidade (gradus dignitas). Assim, a visibilidade pública da ordem 

equestre lhe conferia prestígio ao situá-la em relação à plebe e aos senadores. Ao 

que parece, os equestres ainda detinham esse direito na época de Sêneca. A questão 

dos assentos da ordem equestre no teatro serve como comparação no argumento do 

filósofo. O contexto da passagem acima diz respeito à troca de benefícios entre 

amigos. Quando um amigo concede benefício a outro, aquilo que foi dado pertence 

ao que concede pelo direito que tem a todas as coisas comuns, mas também pertence 

a quem é dado, visto que ele recebe algo que lhe é devido. A partir desse argumento, 

parece razoável pensar que Sêneca reconhece a constante troca de bens e valores 

entre os equestres em uma relação quase que simétrica. Logo, a dignidade do direito 

de receber e de dar um benefício é comum a pessoas que pertencem à mesma ordem, 

no caso, a equestre.  

Outro elemento digno de nota é a importância das condições na avaliação de 

um possível patrono e de um possível cliente; aquilo que Sêneca chama de “certas 

condições”. Em outras palavras, é a ocasião que define se algo dado pode ser 

 
540 Optou-se aqui pela tradução de Préchac (1972: 89) de communi por “comum” visto que faz mais 
sentido ao texto latino ao invés da tradução de Griffin e Inwood (2011: 176) que traduz a palavra como 
“compartilhada”. 
541 Deinde pluribus modis communia sunt. Equestria omnium equitum Romanorum sunt; in illis tamen 
meus fit proprius locus, quem occupaui; hoc si cui cessi, quamuis illi communi re cesserim, tamen aliquid 
dedisse uideor. Quaedam quorundam sub certa condicione sunt. Habeo in equestribus locum, non ut 
uendam, non ut locem, non ut habitem, in hoc tantum, ut spectem; praeter ea non mentior, si dico habere 
me in equestre locum. Sed cum in theatrum ueni, si plena sunt equestria, et iure habeo locum illic, quia 
sedere mihi licet, et non habeo, quia ab his, cum quibus mihi ius loci commune est, occupatus est. 
542 De acordo com Elizabeth Rawson (1987: 84-86), a Lex Iulia Theatralis foi uma lei do período 
augustano que conferia aos equestres o direito às primeiras 14 fileiras nos teatros, como também se 
estendia a outros espetáculos tais quais os combates gladiatoriais. 
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considerado um benefício ou não (SÊNECA. Sobre os Benefícios, VI.4.3). De forma 

semelhante, a ocasião determina a retribuição de um benefício recebido (SÊNECA. 

Sobre os Benefícios, V.25.3). A ocasião e os meios surgem como critérios para a 

adjetivação de um patrono bom ou mau, de um cliente bom ou mau (SÊNECA. Sobre 

os Benefícios, IV.40.3). Inclusive, a ocasião pode ditar a necessidade de se conferir 

benefícios a um ingrato (SÊNECA. Sobre os Benefícios, IV.32.4). Logo, dentro dos 

preceitos propostos por Sêneca para a distribuição de bens e favores, a avaliação das 

condições entre como um dos passos fundamentais para que patronos e clientes 

consigam estabelecer um vínculo social e político em que ambas as partes 

desempenhem em equilíbrio uma relação de trocas justa.  

É importante salientar que as relações de trocas dos equestres com as 

magistraturas romanas e demais grupos políticos não aparecem com a mesma 

tonalidade crítica vista na apreciação dos vínculos da ordem senatorial, quer como 

patronos, quer como clientes do Princeps ou da aula imperial. Uma das hipóteses para 

essa distinção é que essa percepção do filósofo reflete as experiências de sua 

trajetória política junto à aula imperial e a Nero, ora como cliente de alguns, ora como 

patrono de outros. Sêneca, conforme Ana Teresa Marques Gonçalves (1999: 50), é 

um dos filósofos que, por sua proximidade do poder imperial, obtiveram benesses e 

críticas. É possível supor também que, para Sêneca, o papel que a ordem senatorial 

teria a desempenhar no sistema do patronato fosse mais fulcral para a coesão política 

por causa da capacidade de negociação e poder inerentes à posição do Senado.  

De qualquer maneira, em termos gerais, a visão do filósofo quanto à atuação 

da aristocracia romana nas relações de troca tende a ser bastante desfavorável como 

se vê no trecho abaixo: 

 

Certamente, há muitas pessoas ingratas, contudo nós quem produzimos 
homens assim, porque ora cobramos com grande exigência e severidade 
o que concedemos; outras vezes ficamos lamentando, arrependidos, por 
ter beneficiado alguém; em outro momento nós somos rabugentos e 
aptos a encontrar defeitos em ninharias. Corrompemos, assim, todo 
senso de gratidão, não apenas depois de ter concedido, mas também no 
momento em que concedemos543 (SÊNECA. Sobre os Benefícios, 
I.1.4).544 

  

 
543 Essa é a tradução de George Filipe B. B. Borges e Brenner Brunetto O. Silveira (2019: 117-118). 
544 Multos experimur ingratos, plures facimus, quia alias graues exprobratores exactoresque sumus, 
alias leues et quos paulo post muneris sui paeniteat, alias queruli et minima momenta calumniantes. 
Gratiam omnem corrumpimus non tantum postquam dedimus beneficia, sed dum damus.  
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 A passagem acima aponta com clareza que o espraiamento da ingratidão seria 

causado pela maneira como patronos e clientes agiam com severidade e 

ressentimento na distribuição de favores e bens. Severidade na busca de retribuições 

rápidas e justas dos benefícios concedidos, algo que Sêneca compara à extorsão 

(SÊNECA. Sobre os Benefícios, I.1.7). Ressentimento quando clientes julgam que 

receberam benefícios aquém de suas expectativas (SÊNECA. Sobre os Benefícios, 

I.4.3). Como consequência, a ingratidão, pior dos vícios para o filósofo, teria se 

tornado prevalecente na forma como patronos e clientes trocavam favores. Como já 

assinalado, Sêneca entende que o Princeps e a aristocracia romana deveriam 

desempenhar a função de conduzir a massa de habitantes do império dando-lhe 

coerência. Nesse sentido, o diagnóstico apresentado no tratado Sobre os Benefícios 

põe em evidência a importância do sistema de patronato para a manutenção da 

coesão necessária para o império. O benefício surge, então, como prática capaz de 

reestabelecer o equilíbrio nas relações do Princeps com os seus inferiores, e destes 

com o restante dos habitantes do império. 

 Assim, Sêneca não estaria propondo um modelo de distribuição de favores 

tendo em vista apenas o contexto da aristocracia no período final do governo de Nero. 

Pelo contrário, é possível entender que parte do seu propósito era projetar o sistema 

de patronato como uma das sedimentações de um império estruturado para a 

posteridade. A indicação dessa proposta encontra-se presente em um dos trechos 

finais do tratado: 

 

A ruína de uma casa não impede a alguém construir uma nova, e 
quando o fogo destruiu nossos deuses do lar, nós colocamos novas 
fundações quando o solo está ainda quente; quando a cidade é 
devastada, construímos sobre o mesmo solo545 (SÊNECA. Sobre os 
Benefícios, VII.31.5). 546  

 
 As relações de troca, na visão de Sêneca, teriam a capacidade de reconstituir 

o tecido social e político a partir das vinculações entre patronos e clientes na 

aristocracia romana, tendo o Princeps e a aula imperial como partícipes fundamentais 

da distribuição de favores. Embora a avaliação do filósofo sobre o patronato no 

período final do governo de Nero seja um dentre tantos testemunhos possíveis sobre 

 
545 Texto latino extraído de Basore (1935: 524). Confira a tradução de Griffin e Inwood (2011: 190) para 
o inglês. 
546 Neminem ad excitandas domos ruina deterruit, et, eum penates ignis absumpsit, fundamenta tepente 
adhuc area ponimus et urbes haustas saepius eidem solo credimus. 
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esse tópico, sua abordagem sobre o assunto em Sobre os Benefícios, já no período 

final de sua trajetória política, projeta-se como um benefício que ele pretendia conferir 

à posteridade como um dos caminhos necessários para a saúde de um império 

pensado para perdurar por inúmeras gerações.547 

  

 
547 Sêneca (Sobre o Ócio, VI.4) expressa um pensamento semelhante ao que se encontra em Sobre 
os Benefícios: “Quo animo ad otium sapiens secedit? Ut sciat se tum quoque ea acturum, per quae 
posteris prosit - O que são os pensamentos do sábio à medida em que se retira para o ócio? Ele faz 
dessa forma na certeza de que então ele se ocupará em questões que beneficiarão a posteridade”. 
Essa é a tradução de Gareth D. Williams (2014: 227). Ainda que Sêneca não considerasse um sábio, 
sem dúvida pensava que seus preceitos alcançariam a posteridade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Como foi observado, o benefício surge como um conceito importante no 

pensamento político de Sêneca. Tal constatação é verificável na construção gradativa 

desse conceito ao longo dos seus tratados anteriores até chegar a sua formulação 

mais completa em Sobre os Benefícios, obra que é fruto de sua maturidade intelectual 

(LENTANO, 2014: 201). Para o filósofo, as relações de troca de favores ganham 

espaço nas vinculações entre patronos e clientes no meio da aristocracia romana. 

Senadores, equestres, cônsules, Princepes, membros da aula imperial atuariam 

distribuindo bens, favores e valores financeiros não com base em leis fixas e regras 

rígidas, mas de acordo com motivações e interesses variados. Essa percepção do 

benefício sob a ótica de Sêneca esteve presente nas suas reflexões ao longo do 

governo de imperadores como Calígula, Cláudio e, por fim, Nero.  

Ao avaliar que o sistema de patronato estaria pautado por comportamentos 

modelados em vícios como ingratidão, ganância e interesses particulares, Sêneca 

procura pensar o Principado a partir de uma distribuição de favores capaz de gerenciar 

conflitos e divergências de forma a restaurar a coesão do corpo social. Para tal, a 

começar pelo Princeps, bens e favores teriam que ser concedidos e recebidos de 

maneira virtuosa, isto é, visando o aperfeiçoamento moral da aristocracia e o 

estabelecimento do bom governo na condução de assuntos ligados ao espaço público 

efetivo. Por isso, a aristocracia romana, por meio de instituições como o Senado e o  

exército, teria um papel a desempenhar na coerência e harmonia do Principado. 

Contudo, a prática do benefício não se constituiu uma mera abstração ou 

idealização filosófica do cordovense. Antes disso, Sêneca experimentou em sua 

trajetória política as benesses, as críticas e as vicissitudes, ora na posição de patrono, 

ora na posição de cliente (GONÇALVES, 1999: 53). Isso também valeria para a gens 

Aneu visto que parentes de Sêneca ocuparam magistraturas e cargos estratégicos na 

administração imperial, recebendo benefícios como clientes em alguns momentos, em 

outros agindo como patronos. Por isso, não apenas Sêneca, mas a trajetória de sua 

gens foi marcada e moldada pelo patronato, aproveitando-se e sofrendo com todas as 

mudanças e reveses do ambiente político romano durante a dinastia Júlio-Claudiana 

(COSTA JÚNIOR, 2016: 1-2). 
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Além disso, o estudo do sistema do patronato em suas mudanças e 

permanências com a transição da Res Publica para o Principado foi uma das chaves 

de leitura e apreciação do comportamento da aristocracia romana. Essa avaliação 

encontra-se bem documentada em autores como Tácito, Suetônio e Dion Cássio, 

entre outros já mencionados ao longo da presente Dissertação. Logo, para esses 

autores antigos, o patronato, como uma prática política, permeava os grupos 

dirigentes distintos e até opostos do Principado romano. As alterações de lealdade de 

clientes, os abusos impetrados por patronos, as negociações por espaços de poder, 

como também as características específicas do governo de cada Princeps fariam 

parte desse intrincado jogo político para o qual concorriam pessoas e grupos, 

sistematizados ou não, na busca da efetivação de seus anseios. Assim, honra, glória, 

dignidade, prestígio eram valores perseguidos pelos nobiles romanos por meio das 

instituições do Principado ou à parte delas (LENDON, 1997: 106-107). Estratégias de 

ascensão no cursus honorum em instituições como o Senado e o exército levavam 

em consideração a clientela e o favorecimento de pessoas ou grupos específicos de 

forma a fornecer parte da explicação necessária para o enaltecimento de gentes 

específicas em detrimento de outras. Assim, o patronato era um dos dispositivos em 

que a aristocracia romana se comunicava e se articulava mobilizando aliados e sendo 

mobilizados para fins específicos.  

É nesse contexto político disputado por patronos e clientes que o estoicismo se 

inseriu, utilizando uma linguagem da prática política matizada pela ética pessoal e 

coletiva que visava unificar o universo das relações privadas com a atuação pública 

(GUARINELLO, 1996: 54). Por isso, o estoicismo foi recebido no seio da elite romana 

e passou fornecer modelos de comportamento baseados no passado grego e romano 

com a finalidade de construir a ideia do que seria um bom ou mau governo, fornecendo 

inclusive critérios que seriam usados depois para avaliar o governo de vários 

imperadores após Nero. Filósofos estoicos como Sêneca acercaram-se do poder 

imperial por causa da forte tônica política da qual o estoicismo, chamado médio, 

estaria embebido. Esse repertório estoico seria conveniente e muito apropriado para 

a aristocracia romana que precisaria participar da administração imperial de um vasto 

território. Dessa maneira, a participação do estoicismo nos assuntos de interesse 

público teria ganhado força no Principado de Nero, tendo Sêneca como um dos seus 
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principais representantes junto ao imperador e aos círculos aristocráticos próximos do 

poder imperial. 

Não sem razão, então, Sêneca apresenta a clemência como a virtude com 

condições de leva-lo ao que ele poderia ser como Princeps. Um imperador que 

falhasse na escolha de quem receberia a clemência ou a punição sofreria com o 

aumento de adversários políticos e focos de contestação. É nesse ponto que a 

clemência e o benefício se encontram como capazes de gerenciar os diferentes 

interesses e disputas ao redor do imperador. Ambos, se usados de forma virtuosa, 

poderiam garantir a tranquilidade, segurança e bom governo do imperador, como 

também seriam meios de aperfeiçoar moralmente os inferiores de forma que houvesse 

saúde no corpo social e político. Como documentos produzidos durante o governo de 

Nero, Sobre a Clemência e Sobre os Benefícios fornecem, com suas respectivas 

especificidades, reflexões a respeito do contexto político do período inicial e final 

desse período último da dinastia Júlio-claudiana. Sugeriu-se que Sêneca também usa 

seus escritos para tecer críticas, diretas ou veladas, à elite romana. Ainda que sua 

apreciação tenha que ser recebida com cautela, serve de testemunho para algumas 

das tensões e disputas políticas do Principado romano. 

A aula imperial estava entre os grupos partícipes do sistema de patronato com 

demandas concretas, manejando sua clientela, mobilizando seus recursos 

financeiros, ora margeando, ora entremeando os espaços ocupados pelas instituições 

romanas. Mesmo não tendo constituição e contornos institucionais, a aula imperial 

negociava o acesso ao favor imperial, adaptando-se às situações particulares de cada 

governo, desde Augusto até Nero. Nesse sentido, muitas das estratégias de 

distribuição de favores da aula imperial eram baseadas na experimentação, ora 

logrando êxito, ora sofrendo derrotas. Ou seja, a aula imperial não era um grupo 

homogêneo, monolítico e concorde. Pelo contrário, os membros da família imperial se 

comportavam de maneira diversa, alternando sua lealdade e estratégias políticas à 

medida em que as circunstâncias eram distintas. 

O jogo político era operado por valores reconhecidos entre os nobiles romanos. 

Auctoritas, dignitas e potestas eram virtudes cardinais perseguidas na vida pública 

romana. Quanto mais e melhor ranqueados fossem os clientes, maior seria a 

auctoritas e potestas de um nobile romano. Assim, seu grau de influência e margem 

de negociação dependiam, em certa medida, das conexões e vinculações 
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estabelecidas por meio do patronato. A seleção que patronos e clientes faziam de sua 

rede de trocas teria um impacto na capacidade de alguém se situar e de se fazer 

honrado na sociedade romana. Por isso, a maneira como Sobre os Benefícios elabora 

esse quadro de troca de favores na aristocracia romana faria sentido para sua 

audiência original. 

Em Sobre os Benefícios, o Princeps, os senadores e os equestres aparecem 

com destaque como alguns dos componentes mais importantes na distribuição de 

favores. O Princeps, sempre evocado como patrono e nunca como cliente, deveria 

avaliar corretamente quais benefícios e quais clientes seriam favorecidos. Sua postura 

para com os que lhe eram inferiores poderia reverberar na obtenção de maior base 

de apoio do seu governo, como também no aumento de seus inimigos políticos. Por 

isso, o Princeps deveria ser virtuoso e calcular muito bem suas ações como patrono 

para assegurar as condições necessárias da boa condução dos assuntos de interesse 

público. Os senadores, por sua vez, são diversas vezes apresentados com uma 

adjetivação de caráter negativa. O filósofo enxerga que a ordem senatorial se pautava 

na ganância, no descontrole e na busca desenfreada por poder quando agiam como 

patronos ou como clientes.  

Outro ponto digno de nota é que, para Sêneca, o Senado era composto por 

grupos distintos, com diferentes graus de poder, em competição por prestígio e honra 

ao concederem e receberem benefícios. De forma semelhante, os equestres, em 

Sobre os Benefícios, manejam as marcas de sua distinção para ascenderem no 

cursus honorum e esboçam, a seu próprio modo, vícios que o filósofo atribuía ao 

Princeps e senadores. Portanto, tais práticas políticas permeavam o sistema de 

patrono, em particular no governo de Nero, de forma que se traduziam em ações 

cotidianas de patronos e clientes, buscando a efetivação de seus anseios. Por isso, 

Sobre os Benefícios é um documento importante sobre a importância, as mudanças, 

as disputas e as articulações da aristocracia romana nessa rede de conexões entre 

patronos e clientes das quais o Princeps poderia desfrutar paz e tranquilidade ou 

inimizade e oposição. 
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ANEXO 1 – IMAGENS DE MANUSCRITOS DE SOBRE OS BENEFÍCIOS 

 

Figura 2 - Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, San Marco 286, c. 20 r. ROBERTIS, Terese De; RESTA, Gianvito. 

Seneca: una vicenda testuale. Firenze: Mandragora, 2004, p. 303. 3024x3024 pixels 
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Figura 3 - Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, pluteo 76.37, c. ir ROBERTIS, Terese De; RESTA, Gianvito. Seneca 

una vicenda testuale. Firenze Mandragora, 2004, p. 305. 
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Figura 4Firenze, Biblioteca Riccardiana,391, c. 54r ROBERTIS, Terese De; RESTA, Gianvito. Seneca una vicenda testuale. 

Firenze Mandragora, 2004, p. 306. 3024x3024 pixels 
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Figura 5London British Library, Harley 2616, c. i. ROBERTIS, Terese De; RESTA, Gianvito. Seneca una vicenda testuale. 

Firenze Mandragora, 2004, p. 308, 3024x3024 pixels 
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Figura 6Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Med. Palat. 113, c. 51 r. ROBERTIS, Terese De; RESTA, Gianvito. 

Seneca una vicenda testuale. Firenze Mandragora, 2004, p. 309. 3024x3024 pixels 
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Figura 7 - Cittá del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 1547, c. iiv. ROBERTIS, Terese De; RESTA, 

Gianvito. Seneca una vicenda testuale. Firenze Mandragora, 2004, p. 298. 3024x3024 pixels. 
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APÊNDICE 1 – TIPOLOGIA – BENEFÍCIO NOS TRATADOS DE SÊNECA 

 

Sobre a Ira   

Ref. Tradução – Loeb 
Classical Library 

Texto Latim Nº da 
ocorr. 

Contexto Dispositivo 
Retórico 

1.4.2 Se está de acordo 
com a natureza se 
tornará claro se nós 
voltarmos os nossos 
olhos para o 
homem. O que á 
mais gentil do que 
ele quando está num 
correto estado de 
mente? Mas o que é 
mais cruel do que a 
ira? O que é mais 
amável aos outros 
do que o homem? O 
que é mais hostil do 
que a ira? O homem 
nasce para o auxílio 
mútuo; ira para a 
destruição mútua. 
Um deseja a união; 
o outro a desunião; 
um para ajudar; o 
outro para 
prejudicar; um para 
socorrer mesmo os 
estranhos, o outro 
para atacar até os 
seus mais amados; 
um está disposto até 
mesmo a gastar-se 
pelo bem de outros, 
o outro para 
mergulhar no perigo 
somente se puder 
levar outros consigo 

Na secundum 
natuam sit 
manifestum erit, si 
hominem 
inspexerimus. Que 
quid est mitius, dum 
in recto animi 
habitus est? Quid 
autem ira crudelius 
est? Quid homine 
aliorum amantius? 
Quid ira infestius? 
Homo in adiutorium 
mutuum genitus est, 
ira in exitium; hic 
congregari vult, illa 
discedere; hic 
prodesse, illa 
nocere; hic etiam 
ignotis succurrere, 
illa etiam carissimos 
petere; hic aliorum 
commodis vel 
impendere se 
paratus ers, illa 
periculum 

1-1 Viver de 
acordo com a 
natureza – a 
irascibilidade 
difere da vida 

de acordo com 
a natureza 

Natureza como 
exempla 
Uso de diatribe 

1.4.3 [...] Pois a vida 
humana está 
fundada na bondade 
e concórdia, e é um 
vínculo de uma 
aliança para auxílio 

Beneficiis enim 
humana vita constat 
et concordia, nec 
terrore sed mutuo 
amore in foedus 
auxiliumque 

2-1 Ira como vício 
desagregador 
dos vínculos 
humanos 

Diatribe 
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comum, não pelo 
terror, mas pelo 
amor mútuo. 

commune 
constringitur. 

1.4.3 Punição extrema, 
deixe-o apontar 
apenas para o crime 
extremo, a fim de 
que o homem só 
perca a sua vida a 
não ser que seja 
para o benefício 
mesmo para o 
perdedor perde-la. 

[...] ultima supplicia 
sceleribus ultimus 
ponat, ut nemo 
pereat, nisi quem 
perire etiam 
pereuntis intersit 

3-1 Ira como vício 
desagregador 
dos vínculos 
humanos 

Diatribe 

1.4.7 Portanto, alguns 
pensam que o 
melhor curso é 
controlar a ira, não 
bani-la, e ao 
remover os seus 
excessos confina-la 
com limites 
beneficiais, 
mantendo, contudo, 
a parte sem a qual a 
ação será inerte e a 
força e energia da 
mente quebradas. 

Optimun itaque 
quidam putant 
temperare iram, 
nom tolere, eoque 
detracto, quod 
exundat, ad 
salutarem modum 
cogere, id vero 
retinere sine que 
languebit actio et vis 
animi resolvetur. 

4-1 Ira é contrária 
à natureza 

Diatribe 
Sêneca 

levanta uma 
pergunta de 

um “oponente” 
e a responde 
nos termos 

deste 

Livro II   

2.4.8 [...] Entre aqueles a 
quem você vê numa 
veste civil não há 
paz; por um prêmio 
trivial alguns deles 
podem ser levados 
ao compasso da 
destruição de outro; 
ninguém faz ganho 
pela perda do outro; 
o próspero eles 
odeiam; o não 
próspero eles 
desprezam; 
superiores eles 
aborrecem; e aos 
inferiores são 
aborrecidos; eles 
são aguçados por 
desejos opostos; 
eles desejam em 
favor de um 

Inter istos quos 
togatos vides nulla 
pax est; alter in 
alterius exitium levi 
compedio ducitur; 
nulli nisi ex alterius 
iniuria quaestus est; 
felicem oderunt, 
infelicen 
contemnunt; 
maiorem gravantur, 
minori graves sunt; 
diversis stimulantur 
cupitatibus; ominia 
perdita ob levem 
voluptatem 
praedamque 
cupiunt. 

1-2 Espaço público 
- espaço de 
práticas 
políticas 
permeadas por 
vícios (fórum, 
luta de 
gladiadores) 

Silogismo 
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pequeno prazer ou 
pilhagem, ver a 
perda do mundo 
inteiro. 

2.7.8 Eles diferem dos 
animais tolos nisto 
somente – que 
animais crescem 
gentis para com 
aqueles que os 
alimentam, 
enquanto homens 
em sua loucura 
predem as pessoas 
pelas quais são 
nutridos. 

Hoc ominino ab 
animalibus mutis 
differunt, quod illa 
mansuescunt 
alentibus, horum 
rabies ipsos a quibs 
est nutrita 
depascitur. 

2-2 Espaço público 
- espaço de 
práticas 
políticas 
permeadas por 
vícios (fórum, 
luta de 
gladiadores) 

Silogismo 

2.26.2 Mas existem certos 
agentes que são 
incapazes de nos 
prejudicar e não tem 
que não seja 
benéfico e salutar, 
como, por exemplo, 
os deuses imortais, 
que nem deseja e 
nem são capazes de 
machucar: pois eles 
são por natureza 
suaves e gentis, 
como incapazes de 
injuriar a outros 
como injuriarem a si 
mesmos. Aqueles, 
portanto, são loucos 
e ignorantes da 
verdade que 
repousa de acusar 
os deuses pela 
crueldade do mar, 
chuvas excessivas, 
e a teimosia do 
inverno, enquanto 
que por um pouco 
nenhum desses 
fenômenos que 
podem nos 
machucar ou ajudar 
são planejados 
pessoalmente para 
nós. Pois não é por 

Quaedam sunt quae 
nocere non possunt 
nullam vim nisi 
beneficam et 
salutarem habent, ut 
di immortales, que 
nec volunt obesse 
nec possunt; natura 
enim illis mitis et 
plácida est, tam 
longe remota ab 
aliena iniuria quam a 
sua. Dementes 
itaque et ignari 
veritatis illis imputant 
saevitiam maris, 
imódicos imbres, 
pertinaciam hiemis, 
cum interim nihil 
horum quae nobis 
nocent prosuntque 
ad nos proprie 
derigatur. Non enim 
nos causa mundo 
sumus hiemen 
aestatemque 
referendi; suas ista 
leges habent, quibus 
divina exercentur.  

3-2 Deuses e 
natureza como 
concessores 
de benefícios 

Exempla 
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nossa causa que o 
universo traz de 
volta inverno e 
verão; estes têm 
suas próprias leis, 
pelas quais o plano 
divino opera [...] 

2.26.2-
3 

Portanto, nenhum 
destes fenômenos 
toma lugar para o 
propósito de nos 
injuriar, não, pelo 
contrário, eles todos 
tendem a favor de 
nosso benefício. 

Nihil ergo horum in 
mostram iniuriam fit, 
immo contra nihil 
non ad salutem. 

4-2 Deuses e 
natureza como 
concessores 
de benefícios 

Exempla 

2.27.5 Consideremos, eu 
digo, que alguns são 
estão nos fazendo 
uma injúria a 
retribuir outra, que 
outros estão agindo 
pelo nosso bem, que 
alguns estão agindo 
sob compulsão, 
outros sob 
ignorância, que 
mesmo aqueles que 
estão agindo 
intencionalmente e 
sagazmente não, 
enquanto nos 
injuriam, objetivam 
somente a injúria; 
um a pronunciou em 
sedução por sua 
sagacidade, outro 
fez alguma coisa, 
não para nos 
obstruir, mas porque 
ele não podia 
alcançar seu próprio 
objetivo sem nos 
empurrar para trás; 
às vezes adulação, 
enquanto bajula, 
ofende. 

Cogitemos, inquam, 
alios non facere 
iniuriam sed 
reponere, alios pro 
nobis facere, alios 
coactos facere, alios 
ignorantes, etiam 
eos, que volentes 
scientesque faciunt, 
ex iniuria mostra non 
ipsam iniuriam 
petere; aut 
dulcedine urbanitatis 
prolapsos est, aut 
fecit aliquid, non ut 
nobis obesset, sed 
quia consegui ipse 
non poterat, nisi nos 
repulisset; saepe 
adulatio, dum 
blanditur, offendit. 

5-2 Esfera pública 
de sanções 
legais de 
vícios, 
clementia com 
transgressores 
baseada no 
exemplo dos 
deuses 

Exempla 

2.31.7-
8 

Como todos os 
membros do corpo 
estão em harmonia 
um com o outro 

Ut omnia inter se 
membra 
consentiunt, quia 
singula servari totius 

6-2 Esfera pública 
da civitas no 
exercício de 
virtudes para 
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porque é vantagem 
para o todo que os 
membros individuais 
estejam ilesos, 
assim a humanidade 
deveria poupar o 
homem individual, 
porque todos são 
nascidos para uma 
vida de comunhão, e 
a sociedade deveria 
ser mantida ilesa 
somente pela 
proteção mútua e 
amor de suas partes 

interest, ita homines 
singulus parcent, 
quia ad coetum 
geniti sunt, salva 
autem esse societas 
nisi custodia et 
amore partium non 
potest. 

manter os 
vínculos e 
saúde da 
humanidade 

2.32.1 “Mas, claro, há 
algum prazer na ira”, 
você diz, “e é doce 
retribuir um astuto”. 
De jeito nenhum, 
pois não é honroso, 
como em atos de 
bondade retribuir 
benefícios, assim 
também retribuir 
injúrias com injúrias. 
Num caso é 
vergonhoso ser 
superado, e no outro 
não ser superado. 

“At enim ira habet 
aliquam voluptatem 
et Dulce est dolorem 
reddere.” Minime; 
non enim ut in 
beneficiis honestum 
est merita meritis 
repensare, ita 
iniurias iniuriis. Illic 
vinci turpe est, hic 
vincere.  

7-2 Esfera pública 
da civitas no 
exercício de 
virtudes para 
manter os 
vínculos e 
saúde da 
humanidade 

Diálogo 

2.33.2 Isso nos fará mais 
bondosos se 
lembrarmos o 
benefício uma vez 
recebido daquele 
que agora provoca 
nossa ira, e que sua 
bondade expie sua 
ofensa. 
Carreguemos 
também em mente 
quanta aprovação 
nós ganharemos da 
reputação por 
paciência, quantos 
foram feitos amigos 
úteis através do 
perdão. Por 
exemplos da 
crueldade de Sulla 

Faciet nos mitiores, 
si cogitaverimus, 
quid aliquando nobis 
profuerit ille cui 
irascimur, et meritis 
ofensa redimentur. 
Illud quoque ocurrat, 
quantum nobis 
commendationis 
allatura sit 
clementiae fama, 
quam multos venia 
amicos utiles fecerit. 
Ne irascimur 
inimicorum et 
hostium liberis, inter 
Sullanae crudelitatis 
exempla est, quod 
ab re publica líberos 
proscriptorum 

8-2 Beneficium 
como forma de 
estabelecer 
uma relação de 
amicitia 

Exempla - 
Sulla 
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vem a lição que não 
deveríamos sentir 
ira para com os 
filhos dos inimigos 
pessoais e políticos, 
uma vez que ele 
removeu do estado 
até os filhos dos 
proscritos. Não há 
injustiça maior do 
que fazer de um 
homem o herdeiro 
do ódio nascido para 
com o seu pai. 

submovit. Nihil est 
iniquius quam 
aliquem heredem 
paterni odii fieri. 

Livro III   

3.27.4-
5 

E não é verdade que 
as coisas que mais 
nos deixam irados 
nos ofendem mais 
do que as que nos 
prejudicam? Mas faz 
uma grande 
diferença se um 
homem frustra meu 
desejo ou falha em 
leva-lo adiante, se 
ele me rouba ou 
simplesmente falha 
em dar. E ainda 
assim nós 
acrescentamos o 
mesmo valor a 
ambos – se um 
homem nos priva de 
alguma coisa ou 
meramente a retém, 
se ele estilhaça 
nossa esperança ou 
a defere, se ele age 
contra nós ou em 
seu próprio 
interesse, se por 
amor a outro ou ódio 
a nós 

Quid, quod pleraque 
eorum, propter quae 
irascimur, offendunt 
nos magis quam 
laedunt? Multum 
autem interest utrum 
aliquis voluntati 
meae obstet na 
desit, eripiat na non 
det. Atqui in aequo 
ponimus, utrum 
aliquis auferat na 
neget, utrum spem 
mostram praecidat 
na differat, utrum 
contra nos faciat na 
pro se, amore 
alterius na odio 
nostri. 

1-3 Relações 
sociais – 
tipológicas – 
escravos, 
libertos, pais, 
filhos – 
estabelecer a 
amicitia 
perpassante 
das esferas 
públicas e 
privadas 

Diatribe 

3.29.2 Eles são feridos com 
suspeita, tão 
poderosamente, 
mesmo, que eles às 
vezes chamam de 
injúrias moderadas 

Rerum suspicione 
feriuntur, adeo 
quidem, ut interdum 
iniurias vocent 
modica beneficia, in 
quibus 

2-3 A natureza 
(animais) como 
exemplum 
para os 
homens 

Exempla 
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benéficas; estas são 
as mais comuns, 
certamente as mais 
amargas, fonte de 
ira. Pois nós ficamos 
irados com os 
nossos amigos mais 
próximos porque 
eles concederam 
menos do que 
antecipamos, e 
menos do que eles 
conferiram a outros, 
e ainda para ambos 
os problemas há um 
remédio pronto. 

frequentíssima, 
certe acerbíssima 
iracundiae materia 
est. Carissimis enim 
irascimur, quod 
minora nobis 
praestiterint quam 
mente 
conceperimus 
quamque alii tulerint, 
cum utriusque rei 
paratum remedium 
sit. 

3.30.3 Expresse gratidão 
pelo que você 
recebeu; espere 
pelo restante, e seja 
alegre que você não 
foi ainda excedido. 
Há algum prazer em 
ter alguma coisa 
ainda por esperar. 
Você foi superado 
por outros? 
Regozije-se que 
você é o primeiro em 
consideração do seu 
amigo. 

Age potius gratia pro 
his, quae acceptisi; 
reliqua excepta et 
nondum plenum 
esse te gaude; inter 
voluptates est 
superesse quod 
speres. Omnes 
vicisti, primum esse 
te in animo amici tui 
laetare; 

3-3 Relações de 
amicita dentro 
da concessão 
de beneficia 
entre as 
ordens 
(pretores, 
cônsules, 
sacerdócio) 
com base nas 
virtudes 
(gratia) 

Diálogo 

Sobre a Clemência   

Livro I   

1.2.2-3 Pois se um homem 
busca calma e 
quietude, ele 
encontra esta 
virtude, que ama a 
paz e permanece à 
mão, imediatamente 
adequada à sua 
inclinação. Contudo, 
de todos os homens 
nenhum é mais 
agraciado por 
clemência do que 
um rei ou um 
príncipe. Pois 
grande poder 
confere graça e 

Quorum omnia dicta 
factaque ad utilitates 
suas spectant; nai si 
quietem petit et 
otium, hanc virtutem 
naturae suae 
nanctus est, quae 
pacem amat et 
manus retinet. 3 
Nullum tamen 
clementia ex 
omnibus magis 
quam regem aut 
principem decet. Ita 
enim magnae vires 
decori gloriaque 
sunt, si illis salutares 

1-1 O exercício do 
poder de 
princeps 
baseado na 
virtude estoica 
da clementia 
como forma de 
estabelecer/m
anter a relação 
de amicitia 
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glória somente 
quando é o portento 
para benefício; é 
certamente um 
venenoso poder que 
é forte apenas para 
prejudicar. Ele 
sozinho tem 
grandeza firme e 
bem enraizada a 
quem todos os 
homens conhecem 
como sendo tanto 
como seu amigo 
como seu superior; 
cuja preocupação 
eles diariamente 
acham sendo 
vigilante pela 
segurança de cada 
um e de todos; sobre 
cuja aproximação 
eles não fogem 
como se algum 
monstro ou besta 
mortal tivesse 
pulado de sua cova, 
mas correm 
avidamente em 
direção como um 
brilhante e benéfica 
estrela. 

potentia est; nam 
pestifera vis est 
valere ad 
nocendum. Illius 
demun magnitudo 
stabilis fundataque 
est, quem omnes 
tam supra se esse 
quam pro se scint, 
cuiús curam 
excubare pro salute 
singulorum atque 
universorum cottidie 
experiuntur, quo 
procedente non, 
tamquam malum 
aliquod aut noxium 
animal e culibi 
prosilierit, diffugiunt, 
sed tamquam ad 
clarum ac beneficum 
sidus certatim 
advolant. 

2.5.3 O sábio, portanto, 
não terá dó, mas 
socorrerá, 
beneficiará, e uma 
vez que ele é 
nascido para ajudar 
a todos e servir ao 
bem comum, daí ele 
dará a cada um o 
seu partilhar. Ele 
estenderá a justa 
medida de sua 
bondade mesmo 
para os 
desafortunados que 
merecem ser 
censurados e 
disciplinados; mas 

Ergo non 
miserebitur sapiens, 
sed succurret, sed 
proderit, in 
commune auxilium 
natus ac bonum 
publicum, ex quo 
dabit cuique partem. 
Etiam ad 
calamitosos 
proportione 
improbandosque et 
emendandos 
bonitatem suam 
permittet; adflictis 
vero et forte 
laborantibus multo 
libentius subveniet. 

1-2 O sapiens 
exerce a 
virtude 

(misericordia) 
dentro das 
relações 

sociais (co-
cidadão, mãe, 

cativo, 
gladiador, 
criminoso) 

Exempla 
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muito mais 
alegremente ele virá 
em socorro dos 
atribulados e 
aqueles que lutam 
com revés. 

Sobre a Constância do Sábio   

Ref. Tradução - Loeb Texto Latim Nº da 
ocorrê
ncia 

  

8.1-3 Além disso, a justiça 
não pode sofrer 
injustiça, porque 
opostos não se 
encontram. Mas 
nenhuma injúria 
pode ser feita sem 
injustiça; portanto, 
nenhuma injúria 
pode ser feita ao 
sábio. E você não 
precisa ficar 
surpreso; se 
ninguém pode 
injuriá-lo, ninguém 
pode prestar um 
serviço a ele. Ao 
sábio, por outro 
lado, não falta nada 
que ele possa 
receber como um 
presente; o homem 
mau, pelo contrário, 
nada pode conceder 
que seja suficiente a 
que o sábio tenha. 
Pois um homem 
deve ter antes que 
possa dar; o homem 
mau, contudo, tem 
nada que o sábio 
pudesse se alegrar 
em que lhe fosse 
transferido. É 
impossível, 
portanto, para 
alguém tanto injuriar 
ou beneficiar o 
sábio, uma vez que 
o que é divino não 

Praeterea iustitia 
nihil iniustum pati 
potest, quia non 
coeunt contraria. 
Iniuria autem non 
potest fieri nisi 
iniuste; ergo sapienti 
iniuria non potest 
fieri. Nec ets quod 
mireris; si nemo illi 
potest iniuriam 
facere, ne prodesse 
quidem quisquam 
potest. Et sapienti 
nihil deest quod 
accipere possit loco 
muneris, et malus 
nihil potest dignum 
tribuere sapiente; 
habere enim prius 
debet quam dare, 
nihil autem habet 
quod ad se transferri 
sapiens gavisurus 
sit. 2 Non potest ergo 
quisquam aut 
nocere sapienti aut 
prodesse, quoniam 
divina nec iuvari 
desiderant nec laedi 
possunt, sapiens 
autem vicinus 
proximusque dis 
consistit, excepta 
mortalitate similis 
deo. Ad illa nitens 
pergensque 
excelsa, ordinata, 
intrépida, aequali et 
concordi cursu 

1-1 A prática da 
iniuriam dentro 
das relações 
sociais 
(cidade, villa, 
marido e 
esposa, 
envenenament
o, roubo) 

Exempla 



282 

 

precisa ser ajudado, 
e não pode ser 
ferido; e o homem 
sábio está próximo a 
ser vizinho dos 
deuses e como um 
deus em tudo 
economiza sua 
mortalidade. 
Enquanto ele luta e 
pressiona essas 
coisas que são 
sublimes, bem-
ordenadas, 
destemidas, que 
continuam a fluir 
com a mesma e 
harmoniosa 
corrente, que são 
despreocupadas, 
bondosas, 
adaptadas para o 
bem público, 
benéficas tanto para 
si quanto para os 
outros, o homem 
sábio nada cobiçará, 
nada resmungará.   

fluentia, secura, 
benigna, bono 
publico nata, et sibi 
et allis salutaria nihil 
humile concupiscet, 
nihil flebite. 

Sobre a Brevidade da Vida   

Ref. Tradução – Gareth 
D. Williams 

Texto Latim Nº da 
ocorrê
ncia 

  

3.2 E assim eu gostaria 
de capturar da 
multidão mais 
antiga: “Eu vejo que 
você alcançou o 
limite da vida 
humana, você está 
pressionado pelo 
centésimo ano ou 
mais; venha agora, 
submeta a sua vida 
a um balanço. 
Calcule o quanto do 
seu tempo foi 
tomado por um 
agiota, quanto por 
uma amante, quanto 
por um patrono, 

Libet itaque ex 
seniorum turba 
comprendere 
aliquem: 
“Pervenisse te ad 
ultimum aetatis 
humanae videmus, 
cestesimus tibi vel 
supra premitur 
annus: agedum ad 
computationem 
aetatem tuam 
revoca. Due 
quantum ex isto 
tempore creditor, 
quantum amica, 
quantum rex, 
quantum cliens 

1-1 Concessão de 
beneficia 
dentro da 
perspectiva da 
brevidade da 
vida – 
compartilhar 
bens é menor 
do que 
compartilhar a 
própria vida 

Diálogo 
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quanto por um 
cliente, quanto em 
discutir com sua 
esposa, em punir 
seus escravos, em 
correr na cidade 
sobre as obrigações 
sociais. Acrescente 
aos seus cálculos as 
doenças que 
infligimos a nós 
mesmos, e também 
o tempo que ficou 
ocioso: você verá 
que você teve 
menos anos do que 
você conta. 

abstulerit, quantum 
lis uxória, quantum 
servorum coercitivo, 
quantum oficiosa, 
per urben 
discursatio; adice 
morbos quos manu 
fecimus adice et 
quod sine usu iacuit: 
videbis te pauciores 
anos habere quam 
numeras. 

7.6 Nem deveria você 
imaginar que 
aquelas pessoas 
não são, às vezes, 
cônscias de suas 
perdas. Certamente, 
você ouvirá muitos 
daqueles enfadados 
com sua grande 
prosperidade 
ocasionalmente 
gritarem entre suas 
hordes de clientes 
ou suas súplicas de 
casos ou suas 
outras respeitáveis 
formas de miséria: 
“Eu não tive chance 
de viver”. 

Nec est quod putes 
non illos aliquando 
intellegere dammum 
suum: plerosque 
certe audies ex iis 
quos magna felicitas 
gravat inter 
clientelum greges 
aut causarum 
actiones aut ceteras 
honestas misérias 
exclamare interdum: 
“Vivere mihi non 
licet”. 

1-2 Tempo como 
um beneficium 
– como algo 
imaterial. 

 

12.1 Talvez você queira 
saber a quem eu 
chamaria de 
preocupados? Não 
imagine que eu 
queira dizer 
somente aqueles 
advogados que são 
expulsos do tribunal 
somente quando os 
cães de guarda são 
permitidos entrar à 
noite; ou aqueles 
patrões que você vê 

Quaeris fortasse 
quos occupatos 
vocem? Non est 
quod me solos putes 
dicere quos a 
basílica inmissi 
demum canes 
eiciunt, quos aut in 
sua vides turba 
speciosius elidi aut 
in aliena 
contemptius, quos 
officia domibus 
suius evocant ut 

1-3 O tempo da 
vida demanda 
retribuição – 
daquele que é 
afortunado, 
daquele que 
tem que dar 
livremente 

Sapiens – 
exempla 
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achatados tanto 
com a impressiva 
exibição em sua 
própria multidão de 
admiradores ou 
mais 
desdenhosamente 
na multidão de 
outro; ou aqueles 
clientes cujas 
obrigações as 
chamam de suas 
próprias casas a fim 
de se arremessarem 
contra as portas de 
outros [...]  

alienis foribus 
inlidant [...] 

14.2 Uma vez que a 
natureza permite-
nos posse 
compartilhada de 
qualquer idade, 
porque não se voltar 
dessa pequena e 
fugaz passagem de 
tempo e dar-nos 
completamente ao 
passado, que é 
imensurável e 
eterno e 
compartilhado com 
nossos melhores? 

Cum rerum natura in 
consortium omnis 
aevi patiatur 
incedere, quidni ab 
hoc exíguo et 
caduco temporis 
transitu in illa totó 
nos demus animo 
quae inmensa, quae 
aeterna sunt, quae 
cum melioribus 
communia? 

1-4 Viver de 
acordo com a 
natureza e a 
passagem do 

tempo 

Exempla – 
natura 

14.4 Quantos patronos 
haverão cujo sono 
ou autoindulgência 
ou grosseria nega 
acesso aos que os 
chamam! Quantos 
que, depois de 
tortura-los com a 
longa espera, 
fingem estar 
ocupados enquanto 
passam por eles! 
Quantos evitarão 
passar pela sala da 
recepção cheio de 
clientes e farão seu 
escape através de 
uma porta 
escondida da vista, 

Quam multi erunt 
quorum illos aut 
somnus aut luxuria 
aut inhumanitas 
summoveat! Quam 
multi que illos, cum 
diu torserint, 
simulata festinatione 
transcurrant! Quam 
multi per refertum 
clientibus atrium 
prodire vitabunt et 
per obscuros 
aedium aditus 
profugient, quase 
non inhumanius sit 
decipere quam 
excludere! Quam 
multi, hesterna 

1-5 Obrigações 
sociais – 
patronato, 
beneficia,  

Exempla – 
Zeno, 

Pitágoras, 
Demócrito 
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como, por assim 
dizer, nem mesmo 
cruéis para enganar 
quanto para recusá-
los à admissão. 
Quantos, meio 
sonolentos e 
pesados pelos 
efeitos da 
embriaguez do 
ontem, irão bocejar 
com total desdém e 
se dirigirão aqueles 
miseráveis clientes, 
que cortaram cedo o 
seu sono a fim de 
esperar por outro [...] 
5 Supomos que 
estes clientes 
gastam tempo em 
obrigações morais 
louváveis? Mas nós 
podemos dizer 
muito daqueles que 
esperarão ter Zeno, 
Pitágoras, 
Demócrito, e outros 
sumo-sacerdotes do 
estudo filosófico, e 
Aristóteles e 
Teófrastos, como 
suas companhias 
mais próximas todos 
os dias. Nenhum 
destes será 
indisponível para 
você, nenhum 
destes falhará em 
mandar embora 
seus visitantes 
numa condição mais 
feliz e mais fácil que 
a sua própria. 
Nenhum deixará 
algum ir embora de 
mãos vazias; eles 
podem ser 
abordados por 
mortais noite e dia. 

crápula semisomnes 
et graves, illis 
miseris suum 
somnum 
rumpentinus ut 
alienum expectent 
vix adlevatis labris 
insusurratum miliens 
nomen oscitatione 
superbíssima 
reddent! 5 Hos in 
veris officiis morari 
puta [licet dicamus] 
que Zenomen, que 
Pythagoran cottidie 
et Democritum 
ceterosque ainisties 
bonarum artium, qui 
Aristotelen et 
Theophrastum 
volent habere quam 
familiaríssimos. 
Nemo horum non 
vacabit, nemo non 
venientem ad se 
beatiorem, 
amantiorem sui 
dimittet, nemo 
quemquam vacius a 
se manibus abire 
patietur, nocte 
conveniri, interdiu ab 
omnibus mortalibus 
possunt. 
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15.2 Qual felicidade, qual 
boa velhice repousa 
na fartura para a 
pessoa que se 
coloca debaixo 
patronato destas 
pessoas. Ele terá 
amigos cujo 
conselho ele pode 
procurar nas 
matérias de grande 
ou menor 
importância, quem 
ele pode consultar 
diariamente sobre si 
mesmo, de quem ele 
pode ouvir a 
verdade sem insulto 
e receber louvor 
sem bajulação e que 
lhe proverá um 
modelo atrás do qual 
ele pode se modelar. 

Quae illum felicitas, 
quam pulchra 
senectus manet, 
que se in horum 
clientelam contulit! 
Habebit cum quibus 
de minimis 
maximisque rebus 
deliberet, quos de se 
cottidie consulat, a 
quibus audiat verum 
sine contumélia, 
laudetur sine 
adulatione, ad 
quórum se 
similitudinem 
effingat. 

1-6 Amicitia 
estabelecida 
com base na 
concessão de 
beneficia 

Exempla 

Sobre a Tranquilidade de ânimo   

Ref. Tradução – Elaine 
Fantham 

Texto em latim    

3.1 Você me pergunta 
qual ajuda você 
deveria usar contra 
este tédio. Seria 
melhor, como 
Atenodorus diz, 
manter-se ocupado 
com negócios e lidar 
com questões 
públicas e os 
serviços de um 
cidadão. Pois tais 
quais alguns 
homens gastam o 
dia no sol aberto 
fazendo exercícios, 
e cuidando de sua 
saúde física, e é 
mais benéfico de 
longe para atletas 
nutrirem seus 
braços e sua força – 
a única tarefa à qual 
se devotam – por 

Adversus hoc 
taedium quo auxilio 
putem utendum 
quaeris. Optumum 
erat, ut ait 
Athenodorus, 
actione rerum et rei 
publicae tractatione 
et officiis civilicus se 
detinere. Nam ut 
quidam sole atque 
exercitatione et cura 
corporis diem 
educunt athletisque 
longe utilissimum 
est lacertos suos 
roburque, cui se uni 
dicaverunt, maiorem 
temporis parte 
nutrire, ita vobis 
aninum ad rerum 
civilium certamen 
parantibus in opera 
esse [non] longe 

1-1 Esfera pública 
de atuação do 
sábio como 
benéfica para a 
sociedade 

Exempla – 
Atenodorus, 

atletas 
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grande parte do seu 
tempo, assim 
quando você 
prepara sua mente 
para o debate de 
questões civis, é de 
longe a coisa mais 
fina com a qual 
ocupar-se; pois 
quando um homem 
revolve fazer-se útil 
para seus 
compatriotas e 
humanidade, ele 
tanto exercita 
quanto avança, ao 
se estabelecer no 
meio dos serviços 
públicos e 
administrando 
ambos e os 
atividades privadas 
de acordo com a sua 
capacidade 

pulcherrimum est; 
nam cum utilem se 
efficere civibus 
mortalibusque 
propositum habeat, 
simul et exercentur 
et proficit que in 
mediis se officiis 
prosuit communia 
privataque pro 
facultate 
administrans. 

3.3 Então deixe-o ir 
retirar-se numa 
condição que onde 
ele isolou seu ócio, 
ele irá querer 
beneficiar indivíduos 
e toda a comunidade 
através do seu 
intelecto, seu 
discurso, e seu 
conselho. De fato, 
não é somente a 
pessoa que 
apresente 
candidatos para o 
ofício e defende os 
acusados, e dá seu 
julgamento sobre a 
guerra e paz, que 
beneficia o estado; 
ao invés disso, 
aquele que encoraja 
os jovens; aquele, 
dada a grande 
escassez de boa 
instrução, incute 

Ita tamen delituerit 
ut, ubucumque 
otium suum 
absconderit, 
prodesse velit 
singulis universique 
ingenio voce 
consilio; nec enim is 
solus rei publicae 
prodest qui 
candidatos extrahit 
et tuetur reos et de 
pace bellosque 
censet, sed qui 
iuventutem 
exhortatur, que in 
tanta bonorum 
praeceptorum inópia 
virtutem instillat 
animis, qui ad 
pecuniam 
luxuriamque cursu 
ruentis prensat ac 
retrahit et, si nihil 
aliud, certe moratur, 

1-2 Esfera pública 
de atuação do 
sábio como 
benéfica para a 
sociedade 
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virtude nas mentes; 
aquele que pega e 
retém os que se 
apressam para 
ganhar dinheiro e 
goza luxúria e, se 
nada mais, pelo 
menos os 
desacelera, esta 
pessoa está fazendo 
uma atividade 
pública num papel 
privado. 

in privato publicum 
negotium agit. 

3.7 Tais quais algumas 
medicações 
beneficiam apenas 
pelo seu cheiro, sem 
paladar ou contato, 
assim a virtude, 
mesmo escondida e 
à distância, espalha 
vantagem. Quer 
ande a passos 
largos, e se exercite 
sobre si mesma, ou 
encontra riscos 
sortidos e é forçada 
a dobrar suas velas; 
quer seja doente ou 
confinada a um local 
estreito, ou esteja 
em campo aberto, 
em todo tipo de 
condição a virtude é 
beneficial. 

Ut salutaria 
Quaedam citra 
gustum tactumque 
odore proficiunt, ita 
virtus utilitatem 
etiam ex longínquo 
et latens fundit. Sive 
spatiatur et se utitur 
suo iure, sive 
precarius habet 
excessus cogiturque 
vela contrahere, sive 
otiosa mutaque est 
et angusto 
circumsaepta, sive 
adaperta, in 
quocumque habitu 
est, prodest. 

1-3 Beneficia como 
remédio para a 
dissolução dos 
vínculos 
sociais 

Exempla 

10.2 A natureza nos 
serviu melhor sob 
nenhum outro 
aspecto: 
conhecendo as 
tristezas para as 
quais nascemos, ela 
inventou o hábito 
como um suavizador 
de desastres, 
rapidamente 
fazendo que as 
experiências mais 
pesadas crescerem 
de forma familiar. 

Nullo melius nomine 
de nobis natura 
meruit, quae, cum 
sciret quibus 
aerumnis 
nasceremur, 
calamitatium 
mollimentum 
consuetudinem 
inventi, cito in 
familiaritatem 
gravissima 
adducens. Nemo 
duraret, si rerum 
adversarum eandem 

1-4 Viver de 
acordo com a 
natureza. 
Natureza como 
benéfica para a 
humanidade 

Exempla 
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Ninguém suportaria 
se a persistência 
dos infortúnios 
tivesse a mesma 
forma como o 
primeiro sopro. 

vim adsiduitas 
haberet quam 
primus ictus. 

10.3 Alguns são ligados 
por altos ofícios, 
outros por riquezas; 
a nobiliarquia pesa 
sobre certos 
homens e baixo 
nascimento sobre 
outros; outros tem o 
domínio de pendurar 
as cabeças de 
outros, outros tem 
seu próprio domínio; 
sentenças de exílio 
mantêm alguns 
homens em um 
lugar; sacerdócios 
mantêm outros em 
outro. Toda a vida é 
uma servitude 

  Beneficia como 
forma de 
vínculo social e 
exercício de 
poder entre as 
várias 
instituições 
sociais 

 

15.3 Acrescente isso a 
um homem que ri 
disso ao invés de se 
lamentar, ele presta 
mais serviço à raça 
humana: o primeiro 
a deixou alguma 
esperança de 
benefício; o outro 
tolamente lamenta o 
que ele é 
desanimado de ser 
apto a ser corrigido. 
Quando você 
considera coisas de 
largo, o homem que 
não controla seu riso 
mostra uma mente 
maior do que o 
homem que não 
pode controlar suas 
lágrimas, uma vez 
que o riso agita as 
emoções mais 
amenas e não pensa 

Adice quod de 
humano quoque 
genere melius 
meretur qui ridet 
Illud quam qui luget: 
ille et spei bonae 
aliquid relinquit, hic 
autem stulte deflet 
quae corrigi posse 
desperat; et 
universa 
contemplante 
maioris animi est qui 
risum non tenet 
quam qui lacrimas, 
quando lenissimum 
adfectum animi 
movet et nihil 
Magnum, nihil 
severum, ne 
miserum quidem ex 
tanto paratu putat. 

1-5 Beneficium 
como forma de 
serviço para a 
humanidade – 
Ataraxia.  
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nada como sendo 
grande ou sério ou 
até mesmo infeliz de 
tal grande tarefa. 

Sobre o Ócio   

Ref. Tradução – Gareth 
D. Williams 

Texto em Latim Nº da 
ocorrê
ncia 

  

1.1 ...com grande 
harmonia eles 
fazem os vícios 
atraentes pra nós. 
Mesmo se nós 
experimentarmos 
nada a mais que 
possa ser curativo, o 
grande ato de 
retirada da vida 
pública será em si 
beneficial, 
estaremos melhores 
sozinhos. E mais, 
nós temos a 
oportunidade de nos 
retirarmos para a 
companhia dos 
melhores homens, e 
de um dado modelo 
selecionado pelo 
qual guiamos 
nossas vidas [...] 

[...] nobis magno 
consenso vitia 
commendant. Licet 
nihil aliud quod sit 
salutare temptemus 
proderit tamen per 
se ipsum secedere: 
meliores erimus 
singuli. Quid quod 
secedere ad 
optimos viros et 
aliquod exemplum 
eligere ad quod 
vitam derigamus 
licet? 

1-1 Retirada da 
vida pública 
como salutare 
em vista dos 
vícios 
espraiados na 
sociedade. 

 

3.3 [...] Se a res publica 
está tão doente para 
ser ajudada, se está 
capturada pela 
doença, o sábio não 
lutara 
desnecessariament
e e gastará a si 
mesmo para algum 
propósito não 
beneficial  

Si res publica 
corruptior est quam 
(ut) adiuvari possit, 
si occupata est 
malis, non nitetur 
sapiens in 
supervacuum nec se 
nihil profuturus 
inpendet [...] 

1-2 Retirada da 
vida pública 
como salutare 
em vista dos 
vícios 
espraiados na 
sociedade. 

 

3.5 Para ser exato, é 
requerido de alguém 
estar em benefício 
dos outros – para 
muitos, se possível, 
mas se não, então 
para alguns, se não 
para alguns, então 

Hoc empe ab 
homine exigitur, ut 
prosit hominibus, si 
fieri potest, multis, si 
minus, paucis, si 
minus, proximis, se 
minus, sibi. Nam 
cum se utilem 

1-3 Retirada da 
vida pública 
para o cultivo 
das virtudes 
que mesmo os 
mais distantes 
da vida pública 
podem exercer 
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para os mais 
próximos a nós; se 
não para os mais 
próximos a nós, 
então para alguém. 
Pois quando alguém 
faz a si mesmo útil 
aos outros, ele se 
engaja no serviço 
público. Tal qual 
uma pessoa que é 
responsável por sua 
própria deterioração 
moral prejudica não 
apenas a si mesmo, 
mas todos aqueles 
que ele poderia ter 
beneficiado o teriam 
melhorado, então 
aquele que beneficia 
bem beneficia a 
outros pelo simples 
fato que ele provê o 
que será útil para 
eles. 

ceteris efficit, 
commune agit 
negotium. Quomodo 
qui se deteriorem 
facit non sib 
tantunmodo nocet 
sed etiam omnibus 
eis quibus melhor 
factus prodesse 
potuisset, sic 
quisquis bene de se 
meretur hoc ipso 
aliis prodest quod 
illis profuturum 
parat. 

5.3 A natureza nos 
garantiu um curioso 
dispositivo. Atenta 
de sua própria 
habilidade e sua 
beleza, ela nos deu 
vida para sermos 
espectadores de 
seu grande 
espetáculo, uma vez 
que seria certo que 
se perderia todo o 
prazer em si mesma 
se tivesse disposto 
suas obras tão 
vastas, tão distintas, 
tão finamente 
forjadas, tão 
brilhantes e tão 
bonitas em mais do 
que uma forma, a 
uma solidão vazia 

Curiosum nobis 
natura ingenium 
dedit et artis sibi ac 
pulchritudinis suae 
conscia spectatores 
nos tantis rerum 
spectaculis genuit, 
perditura fructum 
sui, si tam magna, 
tam clara, tam 
subtilier ducta, tam 
nitida et non uno 
genere formosa 
solitudini ostenderet 

1-4 Natureza como 
concessora de 
beneficia. Alvo 
do sábio é 
viver de acordo 
com a natureza 

Exempla 

6.5 Mesmo assim, eles 
não conduziram 
vidas ociosas: eles 

Non fuit inquis illis 
aut ea fortuna aut ea 
dignitas quae admitti 

1-5 O ócio do sábio 
como estar 
ativamente 

Exempla – 
Zeno e Crisipo 
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descobriram como 
fazer seu tipo 
particular de 
inatividade de maior 
benefício para a 
humanidade do que 
a pressa e suor de 
outros. Portanto, 
embora não tenham 
desempenhado 
nenhum papel 
público, eles eram, 
não obstante, 
considerados terem 
feito muito. 

ad publicarum rerum 
tractatione solet. 
Sed idem 
nihilominus non 
segnem egere 
vitam: invenerun 
quemadmodum plus 
quies illorum 
hominibus prodesse 
quam aliorum 
discursos et sudor. 
Ergo nihilominus hi 
multum egisse visi 
sunt, quamvis nihil 
publice agerent. 

engajado em 
tarefas que 
beneficiam a 
posteridade 

Sobre a Vida Feliz   

Ref. Tradução – James 
Kerr 

Texto em latim Nº da 
ocorrê
ncia 

  

8.2 Viver feliz, então, é a 
mesma coisa que 
viver de acordo com 
a natureza. O que 
isso significa, eu 
explicarei. Se, 
cuidadosamente e 
sem medo, nós 
preservarmos os 
benefícios do corpo 
e o equipamento da 
natureza, tratando-
os como efêmeros e 
fugazes; se não 
entrarmos em sua 
servidão, e coisas 
que não são nossa 
não tomarem 
possessão de nós, 
se as coisas que 
agradam o corpo 
quanto ele as recebe 
tiverem o mesmo 
status para nós 
como auxiliares e 
soldados de 
armamento leve em 
um acampamento 
do exército, onde 
elas devem nos 
servir ao invés de 

Idem est ergo beate 
vivere et secundum 
naturam. Oc quid sit 
iam aperiam: si 
corporis dotes et 
apta naturae 
conservarimus 
diligenter et inpavide 
tamquam in diem 
data et fugacia, si 
non subierimus 
eorum servitutem 
nec nos aliena 
possederint, si 
corpori grata e 
adventícia eo nobis 
loco fuerint que sunt 
in castris auxilia et 
armaturae leves – 
serivant ista, no 
imperent – ita 
demun utilita sunt 
menti. 

1-1 Viver de 
acordo com a 
natureza como 
alvo do sábio, 
tendo o prazer 
como 
companheiro e 
não como líder 

Exempla 
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nos darem ordem – 
este, no fim, é como 
elas podem ser úteis 
à mente. 

10.4 O que quer que eu 
tenha, eu nem 
guardarei 
gananciosamente 
nem 
imprudentemente 
espalhado: eu 
acreditarei que 
possuo nada maior 
do que eu já dei 
bem. Eu calcularei 
favores não de 
acordo com o seu 
número ou seu 
peso, mas somente 
de acordo com a 
minha avaliação do 
receptor: que aquele 
que receba 
dignamente, eu 
nunca considerarei 
custoso. Não farei 
nada em favor da 
opinião das 
pessoas, mas tudo 
em favor da minha 
consciência. Seja o 
que for que faça fora 
da minha 
consciência, 
acreditarem como 
sendo feito com 
pessoas 
contemplando. 

Quiquid habebo nec 
sordide custodiam 
nec prodige 
spargam; nihil magis 
possidrere me 
credam quam bene 
donata. Non numero 
nec pondere 
beneficia nec ulla 
nisi accipientis 
asestimatione 
perpendam; 
numquam id mihi 
multum erit quod 
dignus accipiet. Nihil 
opinionis causa, 
ominia conscientiae 
faciam.  

1-2 A vida como 
forma de agir 
sabiamente em 
relação à 
natureza, ao 
outro, aos 
deuses na 
forma de 
conceder 
benefícios na 
avaliação do 
receptor 

Diálogo 

21.4 Pois a pessoa sábia 
não se vê como 
indigna de 
presentes fortuitos; 
ele não ama a 
riqueza, mas ele a 
prefere. Ele não a 
recebe em sua 
mente, mas em sua 
casa, e quando ele a 
tem, não rejeita mas 
a mantém, e ele 

Nec enim se sapiens 
indignum ullis 
muneribus fortuitis 
putat: non amat 
divitias sed mavult, 
non in aninum illas 
sed in domun recipit, 
nec respuit 
possessas sed 
continet, et maiorem 
virtuiti suae 

 O sábio deve 
lidar com a 
riqueza ou 
recepção de 
benefícios sem 
ansiedade 

Exempla 
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quer que sua virtude 
seja suprida com um 
material maior. 

materiam 
subministrari vult.  

23.5 Ele dará – Por que 
você coçou as 
orelhas? Por que 
você está 
preparando a sua 
bolsa? Ele dará 
tanto para os 
homens bons 
quanto para aqueles 
que ele pode fazer 
bons. Ele dará, 
selecionando com 
especial cuidado 
aqueles que são 
mais dignos, uma 
vez que ele lembre 
que ele deve dar de 
acordo com a suas 
despesas tanto 
quanto daquilo que 
ele recebeu. Ele 
dará por razões 
corretas e 
recomendáveis, 
porque um presente 
mau é para ser 
considerado como 
uma perda 
vergonhosa. Sua 
bolsa estará aberta, 
mas furada com 
buracos: muito virá 
dela, mas nada caíra 
dela. 

Donabit – quid 
erexistis aures, quid 
expeditis sinum? – 
donabit aut bonis aut 
eis quos facere 
poterit bonos, 
donabit cum summo 
consilio dignissimos 
eligens, ut qui 
meminerit tam 
expensorum quam 
acceptorum 
rationem esse 
reddendam, donabit 
ex recta et probabili 
causa, nam inter 
turpes iacturas 
malum múnus est; 
Habebit sinum 
facilem, non 
perforatum, ex quo 
multa exeant et nihil 
excidat. 

1-3 O sábio como 
aquele que 
sabe conceder 
benefícios 

Exempla 

24.1 Se alguém pensa 
que é algo fácil dar, 
está fora do curso. 
Esta coisa é 
extremamente 
difícil, se alguém 
está para fazer 
doações ao invés de 
sortear e 
casualmente 
espalhar. Para essa 
pessoa eu faço um 
favor, para aquela 

Errat si quis 
existimat facilem 
rem esse donare 
plumirium ista res 
habet difficultatis, si 
modo consilio 
tributir, non casu et 
impetu spargitur. 
Hunc promereor, illi 
reddo; huic 
succurro, huius 
misereor, illum 
instruo dignum 

1-4 O sábio como 
aquele que 
sabe conceder 
benefícios 

Exempla 



295 

 

eu retribuo um. Este 
eu resgato, aquele 
eu tenho dó. Eu 
providencio para 
outro porque ele é 
digno de ser 
poupado da 
distração e do 
impedimento da 
pobreza. Para 
certas pessoas eu 
não darei, não 
importa o quanto 
esteja faltando, 
porque mesmo se 
eu der, faltará. Para 
outros eu oferecerei, 
sobre outros até 
pisarei. Eu não 
posso ser negligente 
nesse assunto: Eu 
não anoto tão 
cuidadosamente os 
nomes quanto 
quando eu dou. 

quem non deducat 
paupertas nec 
occupatum teneat; 
quibusdam non 
dabo quamvis desit, 
quia etiam si dedero 
erit defuturum; 
quibusdam offeram, 
quibusdam etiam 
inculcabo. Non 
possum in hac re 
esse neglegens; 
nunquam magis 
nomita facio quam 
cum dono. 

24.2 “O quê?” Você diz. 
“Você dá em vista de 
receber?” Na 
verdade, em vista de 
não desperdiçar. 
Que o presente para 
algum lugar em ele 
não precise voltar, 
mas pode ser pago 
de volta. Que um 
favor seja 
depositado como 
um tesouro 
sepultado 
profundamente, que 
você não possa 
escavar a não ser 
que seja necessário. 

“Quid tu?” inquis 
“recepturus donas?” 
Immo non 
perditurus: eo loco 
sit donatio unde 
repeti non debeat, 
reddi possit. 
Beneficium 
conlocetur 
quemadmodum 
thesaurus alte 
obrutus, que non 
eruas nisi fuerit 
necesse. 

1-5 O sábio como 
aquele que 
sabe conceder 
benefícios 

Exempla 

24.3 Bem? Quão grande 
é o material para 
fazer favores na 
própria casa de um 
homem rico. Pois 
quem requer que 
generosidade seja 

Quid? Domus ipsa 
divitis viri quantam 
bahet bene faciendi 
materiam! Quis enim 
liberalitatem tantum 
ad togatos vocat? 
Hominibus prodesse 

 O sábio como 
aquele que 
sabe conceder 
benefícios 

Exempla 
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direcionada apenas 
para aqueles que 
vestem toga? A 
natureza me ordena 
a ser útil aos seres 
humanos. O que 
importa se estes são 
escravos ou livres, 
nascidos livres ou 
libertos, ou 
possuidores de uma 
liberdade legal ou a 
liberdade conferida 
por um amigo a 
outro? Qualquer que 
seja o ser humano, 
há algum espaço 
para o favor. Desta 
maneira, dinheiro 
pode ser distribuído 
mesmo dentro do 
limite de alguém, e 
pode ser exercido 
em liberalidade, que 
é assim chamada 
não porque é paga 
para indivíduos 
livres (liberis), mas 
porque se origina de 
uma mente livre. Na 
casa da pessoa 
sábia, liberalidade 
nunca é forçada 
sobre os 
vergonhosos e 
indignos, nem está 
sempre tão exausta 
e fora de curso que 
não possa fluir de 
um reservatório 
onde quer que ache 
alguém digno 

natura me iubet. 
Servi liberine sint hi, 
ingenui na libertini, 
iustae libertatis an 
inter amicos dadae, 
quid refert? 
Ubicumque homo 
est, ibi benefici locus 
est. Potesti itaque 
pecúnia etiam intra 
limen suum diffundi 
et liberalitatem 
exercere, quae non 
quia beres debetur 
quia a libero animo 
prociscitur ita 
nominata est. Haec 
apud sapientem 
nunc unquam in 
turpes indignosque 
inpingitur nec 
umquam ita 
defetigata errat ut 
non, quotiens 
dignum invenerti, 
quais ex pleno fluat. 
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APÊNDICE 3 – GRÁFICOS DO MAPEAMENTO DA TIPOLOGIA DO BENEFÍCIO 
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APÊNDICE 4 – MAPEAMENTO DAS TIPOLOGIAS DO SOBRE OS BENEFÍCIOS 

 

Referência Relação Excerto – Português Nº da ocorrência 
(livro – obra) 

Livro I Cidadão - família de outro 
cidadão 

10.5 – [...] Por exemplo, seu eu posso 
resgatar os filhos de alguém do perigo 
de morte sem qualquer dano a mim 
mesmo, então eu não hesitarei em 
fazê-lo. 

01 

Livro I Cidadão - Cidadão 10. 5 - Eu até mesmo derramarei meu 
próprio sangue para defender alguém 
que é digno, e eu partilharei dos riscos; 
e se alguém é indigno, mas eu posso 
resgatá-lo dos bandidos ao dar um 
grito, então não me incomodarei de 
proferir o grito que poderia salvar um 
ser humano próximo [...] 

01 

Livro I princeps - senadores 11.6 – Consideremos o que nós 
podemos dar que trará o maior prazer e 
no qual o recipiente pensará 
frequentemente de forma que nós 
estaremos em seus pensamentos seja 
qual for o presente 

01 - 01 

Livro I princeps - senadores 11.6 – Por outro lado, nós seremos 
igualmente cuidadosos, quando nós 
intentamos dar o que agradará o 
recipiente, para evitar o envio de 
presentes que são, em efeito, criticismo 
dos vícios do recipiente, tais como 
vinho para um bêbado e remédio para 
um hipocondríaco. Se o presente faz a 
pessoa notar as falhas do recipiente, 
isso ressalta em ser uma crítica ao 
invés de um presente 

02 - 02 

Livro I princeps - senadores 1.13.1 – Quando Alexandre, o Grande, 
conquistou o Leste e se tornou 
desumanamente arrogante, os 
Coríntios enviaram embaixadores para 
louvá-lo e presenteá-lo com um 
presente da cidadania corintiana. 
Quando Alexandre zombou dessa 
forma de respeito, um dos 
embaixadores disse: “Nós nunca 
demos a cidadania para ninguém, 
exceto você e Hércules” 

03 - 03 

 princeps - senadores 13.3 – Mas o que esse jovem louco 
homem tinha em comum com 
Hércules? Em lugar de virtude, 
Alexandre possuía nada, a não ser 

04 - 04 
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ousadia e boa sorte. As conquistas de 
Hércules não foram empreendidas em 
seu próprio benefício; ele viajou o 
mundo não por causa de uma luxúria 
de conquista, mas por causa do seu 
julgamento sobre o que conquistar; ele 
era inimigo dos homens maus, o 
defensor dos homens bons, o trazedor 
da paz sobre terra e mar. 

LIVRO II    

1.3 senadores - equestres 1.3 – É melhor tomar a iniciativa antes 
de sermos pedidos, porque um homem 
decente cerra seu dente e cora de 
vergonha quando ele estava para fazer 
um pedido e o doador que dispensa a 
ele essa dor magnifica o valor de seu 
presente – Pg. 33 

01 - 01 

3.2 senadores - equestres 3.2 – “Estou aborrecido com você 
porque quando você precisou de 
alguma coisa que você queria por um 
longo tempo, você me manteve na 
escuridão sobre isso, e então você 
pediu tão formalmente trouxe para uma 
terceira parte. Eu estou somente feliz 
que você viu ser adequado colocar 
minha vontade em teste, no futuro você 
pode demandar como um direito seja o 
que precisar – Eu perdoarei seus maus 
modos dessa vez” – Pg. 34. 

02 - 02 

5.3 senadores - equestres 5.3 – Uma vez que a vasta maioria dos 
benefícios traz alívio para algum 
problema ou outro, alguém que 
prolonga o sofrimento de quem ele 
poderia livrar de uma vez ou atrasa sua 
alegria em fazer violência contra seu 
próprio benefício – Pg. 36. 

03 - 03 

8.1 princeps – senadores, 
equestres 

8.1 – E somente para dizer em passar 
o que penso sobre esse ponto também, 
não é nem mesmo próprio para o 
imperador dar um presente a fim de 
humilhar. 

01 - 05 

10.1  princeps - senadores 10.1 – Algumas vezes você deve até 
mesmo enganar o beneficiário de forma 
que ele receba o benefício sem saber 
quem o deu – Pg. 37. 
 

02 - 07 

10.2 princeps - senadores 10.2 – Primeiro de tudo, é aceitável 
para ele não saber, se essa ignorância 
é parte do presente. Segundo, eu farei 
muitos outros benefícios para ele, darei 

03 – 08 
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a ele muitas outras coisas, e numa 
maneira que ele virá para ver quem 
estava por trás do primeiro presente [...] 
então, você dará isso numa forma que 
faz o maior bem para o recipiente – Pg. 
38. 

11.4 princeps - senadores 11.4 – Em seguida, você deve 
acrescentar aos benefícios toda forma 
de civilidade. Um fazendeiro perde o 
que ele semeia se ele para de trabalhar 
com a semente que está na 
semeadura. Plantas precisam de uma 
grande quantidade de trabalho para 
produzir um grão. Nenhuma carrega 
fruto a não que receba consistente 
cultivo do início ao fim. A mesma coisa 
permanece com benefícios [...] A não 
ser que você de uma vez, você os 
perde. Não é suficiente dar um 
benefício, alguém tem que sustê-lo. Se 
você quer que as pessoas que são 
obrigadas a você sejam gratas, você 
deve fazer mais do que desejar 
benefícios, você tem que amá-los – Pg. 
39. 

04 - 09 

12.2 princeps - senadores 12.2 – Corrupção e tolice não 
satisfazem a arrogância de um homem 
que vestia chinelos enquanto ouvia o 
caso de um distinto ex-cônsul, nem 
mesmo que como imperador ele 
poderia comprimir suas botas548 
entalhadas na face de um senador – 
Pg. 40. 

05 - 09 

13.2 senadores - equestres 13.2 – Os benefícios que trazem prazer 
são aqueles dados com uma expressão 
bondosa, ou pelo menos com uma que 
é calma e tranquila, dados por alguém 
cujo patamar maior do que o meu mas 
que não se assenhorou sobre mim, 
mas foi tão bondoso quanto poderia ser 
comigo, colocou-se no meu nível, 
evitando fazer um grande show do seu 
presente, e esperou pelo tempo correto 
para dar, vindo em minha ajuda quanto 
era apropriado e não quando eu estava 
desesperado – Pg. 40. 

04 - 04 

 
548 Esta é uma referência à tendência de Gaio de usar a bota militar (consequentemente o apelido 
“Calígula” ele ganhou quando ainda jovem). O título “imperador” originalmente se referia à possessão 
do supremo ranque militar. A alusão às botas entalhadas também alude as pérolas que vigavam os 
chinelos que Gaio estava vestindo. 
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15.2 senadores – equestres ou 
princeps – senadores 

15.3 – Nós devemos levar em 
consideração o papel social do 
recipiente. Pois alguns presentes são 
tão pequenos para vir de homens 
importantes; outros são tão grandes 
para o recipiente. Então, compare o 
papel de cada e avalie em que contexto 
você planeja dar, para ver se é tão 
grande ou tão pequeno para o doador 
ou se, por outro lado, o recipiente 
prospectivo pode empinar o nariz para 
você e não ser capaz de lidar com isso 
– Pg. 42. 
 

06 – 10 
Ou  
05 - 05 

16.1 princeps - senadores 16.1 – Alexandre, o Grande, um louco 
cujos planos eram sempre em escala 
épica, deu a alguém uma cidade como 
um presente. O recipiente tomou 
medida de si mesmo e tentou evitar a 
inveja que tal grande presente poderia 
atrair ao dizer que não era apropriado 
para a sua posição. Alexandre 
responder: “Eu não considero que é 
apropriado para você aceitar, mas 
somente o que é apropriado para eu 
dar”. Isso parece como uma réplica 
atrevida e real, embora, de fato, é muito 
estúpida – Pg. 42. 

07- 11 

16.1 princeps - senadores 16.1 – Você tem que pensar no que é 
devido ao papel social e ranque da 
pessoa envolvida. Virtude é sempre um 
meio, então uma coisa excessiva é um 
erro tão grande quanto uma coisa 
deficiente – Pg. 43. 
 

08 - 12 

17.3 princeps – senadores ou 
senadores – equestres 

17.3 – É a mesma coisa com garantir 
benefícios: a não ser que seja ajustado 
ao papel social de ambas as partes, o 
doador e o recipiente, o benefício, na 
verdade, não será dado por aquele nem 
será recebido pelo outro na maneira 
correta – Pg. 44. 
 

09 – 13 
Ou 
06 - 06 

18.1 senadores e equestres – 
exemplum - marido - 
esposa 

18.1 – Qualquer obrigação recíproca 
entre duas pessoas demanda justiça de 
ambos os lados [...] Um marido tem 
certos deveres, e deveres de sua 
esposa são nada menores – Pg. 44, 45. 
 

07 - 07 
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18.2 – Eles executam aqueles deveres 
reciprocamente, cada um como 
requerido pelo outro, e os que eles 
procuram é uma diretriz justa e 
imparcial, e isso, como Hecatão diz, é 
difícil de alcançar – Pg. 45. 

25.1 princeps - senadores 25.1 – Furnius disse: “César, a única 
reclamação que eu posso fazer a seu 
respeito é que você me compeliu a 
viver e morrer incapaz de expressar 
uma gratidão própria a você” – Pg. 50. 
 

10 - 14 

28.2 princeps - senadores 28.2 – “Eu deveria ter recebido mais, 
mas não foi fácil para ele dar; sua 
generosidade tinha que ser 
compartilhada com muitos recipientes. 
Esta é apenas a primeira parcela, então 
olhemos pelo lado bom e nós 
encorajaremos por essa atitude ao 
receber o presente com gratidão. Ele 
fez tanto por mim, mas ele fará isso 
completamente às vezes. Ele colocou 
um companheiro na minha frente, mas 
ele me colocou a frente de muitas 
pessoas; e aquele homem pode não se 
igualar ás minhas virtudes e meus 
serviços para o doador, mas ele tem 
seu charme distintivo próprio. Reclamar 
não me fará digno de presentes 
maiores; isso simplesmente me fará 
indigno daquilo que já recebi. Maiores 
presentes foram emprestados para 
aquelas pessoas totalmente 
vergonhosas – Pg. 52. 

11 - 15 

31.2 senadores - equestres 31.2 – Qual é a intenção de uma 
pessoa que dá um benefício? Ser útil 
ao recipiente e dar a ele prazer – Pg. 
54. 

08 - 08 

31.3 senadores - equestres 31.3 – O doador de um benefício quer 
que ele seja recebido com gratidão; se 
é recebido propriamente, ele alcançou 
seu objetivo. “Mas ele esperava por 
algum lucro em retorno. Então, não era 
um benefício afinal, uma vez que a 
marca do benefício nem sequer pensar 
sobre o retorno – Pg. 54. 

09 - 09 

33.1 senadores - equestres 33.1 – Alguém me deu um benefício e 
eu aceitei na maneira que ele queria 
que fosse aceitou. Então agora ele tem 
o que queria e, de fato, a única coisa 

10 - 10 
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que ele queria. Portanto, eu sou grato – 
Pg. 55. 

33.3 senadores - equestres 33.3 – Então também, o primeiro 
prêmio de um benefício é a consciência 
de alguém sobre aquilo, e isso vem 
quando o doador leva o presente à sua 
destinação intentada; os prêmios na 
forma de fama e coisas providas em 
retorno para o presente são 
secundárias – Pg. 56. 

11 - 11 

35.3 senadores - equestres 35.3 – Este é o sentido no qual dizemos 
que aquele que recebe um benefício 
com uma boa intenção retornou o favor, 
mas que mesmo assim nós o deixamos 
devedor e obrigado mesmo quando ele 
o retribuiu – 57. 

12 - 12 

LIVRO III    

1.1 princeps - senadores 1.1 – Nós vamos tão longe para o 
oposto extremo que nós tratamos 
algumas pessoas como inimigos 
mortais não somente após elas nos 
beneficiarem, mas até mesmo porque 
elas nos beneficiam – Pg. 59. 
 

01 - 16 

1.2 princeps - senadores 
memória - gratidão 

1.2 – Eu não negaria que para algumas 
pessoas, por qualquer razão, isso 
acontece como resultado de terem uma 
natureza corrupta; mas para a maioria 
das pessoas é porque a passagem do 
tempo subestima suas memórias [...] 
Alguém que nega que recebeu um 
benefício que ele, de fato, recebeu é 
ingrato – Pg. 59. 

02 -17 

2.2 princeps - senadores 
memória - gratidão 

2.2 – De fato, verdadeiro ressarcimento 
de um favor requer bom caráter, tempo, 
recursos, e boa fortuna [...] A memória 
apenas perde coisas sobre as quais ela 
falhou em pensar frequentemente – Pg. 
60 

03 - 18 

4.2 princeps - senadores 
memória - gratidão 

4.2 – Memória é o que faz a pessoa 
grata. Quanto mais energia alguém 
devota para as expectativas, menos 
está disponível para memórias – Pg. 61 

04 -19 

5.2 princeps - senadores 
esquecimento - 
ingratidão 

5.2 – Apenas ouça o que as pessoas 
dizem quando fazem seus pedidos: 
alguém disse que a memória de um 
benefício viveria para sempre no 
coração deles; todos clamaram ser 
“dedicados” e “devotados” – e em outro 
termo, ainda mais abjeto, que poderia 

05 - 20 
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ser achado para expressar uma 
profunda obrigação. Mas somente um 
pouco depois enquanto eles estão 
evitando o tipo de linguagem que 
costumavam usar, considerando isso 
como degradante e servil. Então eles 
procuram o estágio que, em minha 
opinião, a pior e mais ingrata pessoa 
alcança: eles esquecem tudo – Pg. 61. 

11.1 pais e filhos – 
exemplum para 
princeps e senadores 

11.1 – A objeção é feita: “Pais tem 
certas prerrogativas legais garantidas, 
e somente como consideração especial 
foi dada à sua situação, assim também 
outros benfeitores deveria ter especial 
consideração – Pg. 65 

06 – 21 
Ou  
01 - 21 

12.1 senadores - equestres 12.1 – Alguns benefícios são de grande 
importância para o doador; outros são 
importantes para os recipientes e de 
custo livre para os doadores. Somente 
alguns foram dados aos amigos, outros 
a estranhos. Embora o presente seja o 
mesmo, ele conta mais se é dado a 
alguém que você começa a conhecer 
quando você confere o benefício. Uma 
pessoa dá concreta assistência, outra 
honra, alguém dá consolo – Pg. 66. 
 

01 - 13 

15.4 Deuses – exemplum – 
princeps - senadores 

15.4 – Um nobre e de alto nível espírito 
assistirá outros e os ajudará. Aqueles 
que conferem benefícios imitam os 
deuses; aqueles que procuram 
retribuição imitam os agiotas – Pg. 68. 

07 - 22 

17.3 princeps - senadores 17.3 – Ele teme os deuses, que 
testemunham todos os atos de 
ingratidão; sua consciência de ter 
usurpado um benefício o queima e o 
tortura. Mas no final, este simples fato 
é uma punição suficiente: que, como eu 
disse antes, ele é privado de toda a 
consciência de uma coisa que é 
extremamente agradável – Pg. 69. 

08 - 23 

 escravo- senhor – 
exemplum - princeps – 
senadores 
 

18.1 – Mas, de fato, vassalos garantem 
benefícios para os seus reis, soldados 
para seus generais. Portanto, escravos 
dão benefícios para seus mestres – Pg. 
70 

09 - 24 

 escravo-senhor – 
exemplum – para 
princeps – senadores 
 

18.4 – Portanto, um escravo pode 
garantir um benefício, desde que isso 
seja parte de uma virtude. Escravos 
certamente podem dar benefícios aos 

10 - 25 
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seus mestres, tanto quanto, às vezes, 
eles fizeram a própria existência dos 
seus senhores o resultado do seu 
benefício – Pg. 70. 

19.4 escravo-senhor – 
exemplum – para 
princeps – senadores 
 

19.4 – Longe de não ser um benefício 
porque veio de um escravo, de fato, é 
até mesmo um benefício maior porque 
nem mesmo a escravidão pode 
desencorajá-lo – Pg. 71. 

11 - 26 

21.1 escravo-senhor – 
exemplum – para 
princeps – senadores 
 

21.1 – Existem certas coisas que as leis 
nem ordem nem proíbem os escravos 
de fazerem. Isto é onde escravos tem a 
oportunidade de dar benefícios. 
Enquanto o que é dado é algo 
costumeiramente demandado de um 
escravo, então é um serviço. Mas 
quando vai além do que um escravo é 
compelido a fazer, então é um 
benefício, cessa de ser chamado de um 
serviço – Pg. 72. 

12 - 27 

22.1 escravo-senhor – 
exemplum – para 
princeps – senadores 
 

22.1 – [...] quando o bem que ele sente 
pelo seu senhor vai além dos limites 
estabelecidos por sua posição em vida 
e quando ele intenta algo maior, algo 
que creditaria mesmo para alguém de 
um nascimento mais sortudo, e então 
supera as expectativas de seu senhor, 
então nós achamos um caso de um 
benefício dado dentro de casa – Pg. 72. 

13 - 28 

27.1 escravo-senhor – 
exemplum – para 
princeps – senadores 
 

27.1 – Um homem da ordem sentorial 
chamado Rufus uma vez, na festa do 
jantar, expressou o desejo de que 
Caesar não retornasse seguro da 
viagem que ele estava planejando – e 
ele acrescentou que todos os touros e 
crias compartilhavam desse desejo [...] 
A primeira coisa na manhã seguinte, o 
escravo que o tinha atendido na festa 
contou para ele o que ele dissera na 
mesa enquanto bêbado, e apelou que 
ele fosse primeiro a Caesar para ser 
seu próprio acusador – Pg. 75. 
27.2 – Rufus tomou esse conselho e se 
encontrou com Caesar tão logo ele 
deixou seu palácio; ele jurou que não 
estava em seu correto juízo no dia 
anterior, disse que ele queria que o 
desejo, ao contrário, caísse sobre ele e 
seus filhos, e implorou a Caesar que o 

14 - 29 
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perdoasse e o aceitasse novamente em 
seu favor – Pg. 75. 
 
27.4 – As ações de Cesar foram 
honoráveis; ele o perdoou e 
acrescentou uma prova de 
generosidade de sua clemência. 
Ninguém pode ouvir essa história sem 
louvar a Caesar – mas somente depois 
de louvar o escravo. Você não tem que 
esperar para ouvir isso: o escravo que 
prestou esse serviço foi liberto. Mas 
sua manumissão não foi gratuita. 
Caesar teve que pagar o preço de sua 
liberdade – Pg. 75. 

 escravo-senhor – 
exemplum – para 
princeps – senadores 
 

27.1 – Um homem da ordem sentorial 
chamado Rufus uma vez, na festa do 
jantar, expressou o desejo de que 
Caesar não retornasse seguro da 
viagem que ele estava planejando – e 
ele acrescentou que todos os touros e 
crias compartilhavam desse desejo [...] 
A primeira coisa na manhã seguinte, o 
escravo que o tinha atendido na festa 
contou para ele o que ele dissera na 
mesa enquanto bêbado, e apelou que 
ele fosse primeiro a Caesar para ser 
seu próprio acusador – Pg. 75. 
27.2 – Rufus tomou esse conselho e se 
encontrou com Caesar tão logo ele 
deixou seu palácio; ele jurou que não 
estava em seu correto juízo no dia 
anterior, disse que ele queria que o 
desejo, ao contrário, caísse sobre ele e 
seus filhos, e implorou a Caesar que o 
perdoasse e o aceitasse novamente em 
seu favor – Pg. 75. 
 
27.4 – As ações de Cesar foram 
honoráveis; ele o perdoou e 
acrescentou uma prova de 
generosidade de sua clemência. 
Ninguém pode ouvir essa história sem 
louvar a Caesar – mas somente depois 
de louvar o escravo. Você não tem que 
esperar para ouvir isso: o escravo que 
prestou esse serviço foi liberto. Mas 
sua manumissão não foi gratuita. 
Caesar teve que pagar o preço de sua 
liberdade – Pg. 75. 

15 - 30 
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28.6 escravo-senhor – 
exemplum – princeps – 
senadores 
 

28.6 – Por que tanta inconsistência 
intelectual? Você despreza escravos e 
arranja favores com eles ao mesmo 
tempo: um tirano raivoso em casa e em 
público a figura de humildade, 
desprezado tanto quanto despreza os 
outros – Pg. 76. 

16 - 31 

29.6 pais – filhos – exemplum 
– princeps - senadores 

29.6 – Eu não teria alcançado nada se 
não fossem os benefícios garantidos 
previamente pelos meus pais. Mas não 
se segue que tudo o que eu alcancei é 
menor do que o benefício que foi a 
condição necessária para minhas 
realizações – Pg. 77. 

17 – 31 
Ou 
02 - 31 

32.3 pais – filhos – exemplum 
– princeps - senadores 

32.3 – Ou alguém teria ouvido sobre 
Aristo e Gryllus se não tivesse sido por 
seus filhos Xenofon e Plato? Socrates 
mantém o nome de Sophroniscus vivo 
para sempre. Eu tomaria uma longa 
lista para todos cujos nomes são 
mantidos em circulação somente por 
causa das realizações excepcionais de 
seus filhos que preservaram seus 
nomes para a posteridade – Pg. 79 

18 – 32 
Ou 
02 - 32 

32.4 pais – filhos – exemplum 
– princeps - senadores 

32.4 – Foi maior o benefício dado para 
Marcus Agrippa por seu pai (que não foi 
famoso mesmo depois das realizações 
de seu filho), ou foi maior o benefício 
dado para o seu Pai por Agrippa, que 
ficou afamado por ganhar a coroa 
naval, obtendo honra única entre 
condecorações militares, e que erigiu 
na cidade de Roma tantas construções 
de tal excepcional magnitude que elas 
superaram em glória os dias anteriores 
e não teria sido superadas nos anos 
posteriores? – Pg. 80. 

19 – 33 
Ou 
03 - 33 

32.5 pais – filhos – exemplum 
– princeps - senadores 

32.5 – Foi um benefício maior dado 
para o seu filho por Otávio, ou foi maior 
o benefício dado ao seu pai pelo Divino 
Augustus, apesar da sombra lançada 
pelo seu pai adotivo549 tê-lo 
obscurecido? 

20 – 34 
Ou 
04 - 34 

 
549 O pai biológico de Augsutus foi Gaius Octavius, pretor em 60 a.C., que morreu sem alcançar o 
consulado; o seu filho foi adotado por Júlio César, o ditador, cujo sobrinho-neto ele era através de sua 
mãe Aita: consequentemente seu Gaius Julius Caesar Octavianus. Depois de 27 a.C. ele se tornou 
conhecido como (Imperator) Caesar Augsutus; depois da sua morte foi deificado e referido como Divus 
Augustus (Divino Augusto). O ponto de Sêneca é que o pai biológico de Augusto foi menos importante 
para a sua carreira política do que seu pai adotivo. (GRIFFIM, Miriam T.; INWOOD, Brad. On Benefits. 
Chicago: The University of Chigaco Press, 2011, p. 198). 
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36.1 pais – filhos – exemplum 
– princeps - senadores 

36. 1 – Estes argumentos não 
enfraquecem o respeito pelos pais, 
nem fazem os filhos inferiores aos seus 
pais; ao invés disso, eles fazem os 
filhos ainda melhores que seus pais. 
Pois a virtude naturalmente objetiva 
ganhar glória, e quer superar seus 
predecessores – Pg. 82. 
 

21 – 35 
Ou 
05 - 35 

37.1 pais – filhos – exemplum 
– princeps - senadores 

37.1 – Eneas superou seu pai; ele tinha 
sido desde a infância um fardo leve 
para carregar, envolvendo nenhum 
perigo; mas ele carregou seu pai, que 
estava pesado em avançada idade, 
exatamente através das linhas inimigas 
no meio das ruínas da cidade 
colapsadas todas ao redor dele; e seu 
pai não era a única carga que vergou 
Aeneas quando fugiu, pois o piedoso 
homem idoso estava carregando em 
seus braços os objetos sagrados e 
deuses do seu lar – Pg. 83 

22 – 36 
Ou 
06 - 36 

37.2 pais – filhos – exemplum 
– princeps - senadores 

37.2 – Os jovens de Sicily superaram 
seus pais. Quando Aetna estava em 
erupção com violência não usual e 
derramando conflagração sobre as 
cidades, e uma grande porção da ilha, 
eles carregaram seus pais nas suas 
costas – Pg. 83. 

23 – 37 
Ou 
07 - 37 

LIVRO IV    

1.3 senadores – equestres 
recompensa – ato em si 

1.3 – “O que eu ganharei”, alguém pode 
dizer, “se eu faço isso com coragem, se 
eu faço isto com gratidão?” Seu ganho 
será que você terá feito isso [conceder 
benefícios] – nada mais é prometido a 
você [...] A recompensa para ações 
honoráveis repousa nas ações em si 
mesmas – Pg. 85. 

01 - 13 

 senadores – equestres 
recompensa – ato em si 

3.1- Eu tive que fazer estes pontos 
aqui, meu querido Liberalis, porque 
conferir um benefício, nosso presente 
tópico, é um ato de virtude, é 
completamente vergonhoso conferir 
um [benefício] por qualquer outra razão 
do que vê-lo conferido – Pg. 86. 

02 – 14 

 senadores – equestres 
benefício ≠ investimento 

3.3 – [...] Não conta como um benefício, 
mas como um investimento, se você 
está considerando não onde você pode 
melhor aplica-lo; mas de onde você 

03 – 15 
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pode derivar mais lucro e retornos 
seguros e fáceis – Pg. 86. 

4.1 Deus – exemplum - 
senadores – equestres 
 

4.1 – Eu conheço a resposta regular a 
essa altura: “Sim, isso mostra que um 
deus não confere benefícios; pelo 
contrário, despreocupado e indiferente 
a nós, ele volta suas costas para o 
mundo e faz algo mais, ou – o que 
parece para Epicurus felicidade 
suprema – ele não faz nada: e 
benefícios não o afetam tanto quanto 
injúrias”. – Pg. 87. 

04 – 16 

4.2 Deus – exemplum - 
senadores – equestres 
 

4.2 – Alguém que diz isto não está 
ouvindo a voz das pessoas em todos os 
lugares quando oram, levantam as 
mãos aos céus, fazem votos, privados 
e públicos, para ressarcir presentes 
divinos. Isso certamente não estaria 
acontecendo, e mortais não teriam 
concordado sobre a insana prática de 
se dirigir às deidades que são mudas e 
inúteis a não ser que nós estejamos 
conscientes dos benefícios de suas 
mãos, algumas vezes conferidos sem 
serem pedidos, algumas vezes dados 
em resposta às nossas orações – 
grandes benefícios, oportunos 
benefícios, pelos quais eles nos livram 
de poderosas ameaças – Pg. 87. 

05 – 17 

5.1 Deus – exemplum - 
senadores – equestres 
 

5.1 – “Deus não confere benefícios”, O 
que, no caso, é a fonte de todas as 
coisas que você possui, que você dá, 
que você recusa, que você compra, que 
você agarra? Qual é a fonte de coisas 
incontáveis que você deleita seus 
olhos, seus ouvidos, sua mente? Qual 
é a fonte da profusão de luxúrias? Não 
apenas as necessidades são providas 
para nós, nós somos amados até o 
ponto de sermos mimados – Pg. 87. 

06 - 18 

8.4 Deus – exemplum - 
senadores – equestres 
Ou  
Deus – exemplum – 
princeps - senadores 

8.4 – Mas, para não ser desviado em 
outro debate, deus confere benefícios 
em grandes quantidades sem esperar 
uma retribuição, uma vez que ele não 
tem nenhuma necessidade de qualquer 
presente ou que haja algo que 
possamos dar a ele. Segue que um 
benefício é alguma coisa escolhida por 
si só. Apenas uma vantagem está em 
vista, a do recipiente: que direcionemos 

07 – 19 
Ou 
08 - 38 



310 

 

nossos esforços para isso, colocando 
de lado nossos próprios interesses – 
Pg. 90. 

9.3 princeps – senadores 
critérios – dar benefícios 

9.3 – O que honrável nós não 
buscamos por outra razão se não pela 
coisa em si. Não obstante, mesmo se 
nada mais é pra ser buscado, nós ainda 
investigaremos o que nós deveríamos 
fazer quando e como deveríamos fazer 
isso. Estes são, de fato, os critérios de 
um ato honrável. E, então, quando eu 
seleciono uma pessoa a quem dar um 
benefício, eu me asseguro de que, de 
fato, aquilo é um benefício, já que, se é 
dado para alguém desonroso, não pode 
ser honrável ou um benefício – Pg. 91. 

09 – 39 

10.2 princeps – senadores 
critérios – dar benefícios 

10.2 – Eu devo verificar quando eu 
devo dar, a quem dá-lo, e como e 
porquê. Pois nada deveria ser dado 
sem razão, e somente o que é dado 
com razão é um benefício já tudo que é 
honrável é acompanhado por razão – 
Pg. 91 

10 - 40 

12.1 senadores - equestres 12.1 – Então, verdadeiro é que um 
benefício não deveria ser dados por 
razões de interesse próprio, que às 
vezes, como eu disse, deveria ser dado 
à nossa própria custa e risco – Pg. 93. 

08 - 20 

12.4 senadores – equestres 
virtudes – prática social - 
retribuição dos benefícios 
-  

12.4 – [...] Quando você pergunta que 
retribuição o benefício dá, eu respondo, 
“uma boa consciência”. Que retribuição 
ela dá? Conte-me que retribuição a 
justiça dá, ou inocência, ou grandeza 
de mente, ou modéstia, ou 
temperança? Se você busca algo além 
delas, você não as está buscando – Pg. 
93. 

09 - 21 

13.2 senadores – equestres 
virtudes – prática social - 
retribuição dos benefícios 

13.2 – Nossa ideia de prazer é conferir 
benefícios mesmo quando eles 
envolvem esforço, provido que eles 
reduzem os esforços de outros; mesmo 
se eles envolverem perigo, provido que 
eles resgatam outros do perigo; mesmo 
se eles ralearem nossas finanças, 
provido que eles aliviam as 
necessidades e dificuldades de outros 
– Pg. 94. 

10 - 21 

17.2 senadores – equestres 17.2 – Assim como não há lei que nos 
ordena a amar nossos pais ou cuidar 
das nossas crianças (uma vez que nós 

11 - 21 



311 

 

oikeiosis – família – 
exemplum – instituições 
políticas 

não precisamos ser dirigidos para onde 
estamos indo); assim como ninguém 
precisa ser instado a amar a si mesmo; 
que move alguém desde o momento do 
seu nascimento; então ninguém precisa 
de impulso para buscar o que é 
honrável a seu próprio favor. Tais 
coisas apelam a nós pela sua própria 
natureza. Virtude é tão que mesmos os 
maus instintivamente aprovam o que é 
melhor – Pg. 96. 

18.1 senadores – equestres 
virtude - gratidão – prática 
social – harmonia social. 

18.1 – Que gratidão é uma atitude a ser 
escolhido por si pelo que se segue do 
fato que ingratidão é algo a ser evitado 
em si, porque nada dissolve e perturba 
tanto a harmonia da humanidade como 
este vício [...] Apenas uma coisa 
protege nossas vidas e as fortifica 
contra ataques repentinos: a troca de 
benefícios – Pg. 97. 

12 - 22  

19.4 princeps – senadores 
ou 
senadores – equestres 
estoicismo – estética – 
prática social 

19.4 – [...] O escopo para praticar essa 
virtude é tão amplo quanto a vida em si 
– Pg. 98. 

13 – 23 
Ou 
11 - 41 

21.1 princeps – senadores 
gratidão – virtude – 
prática política 

21.1 – Há dois tipos de pessoas gratas. 
Uma pessoa é chamada grata que 
retribuiu algo em troca pelo que 
recebeu: ele pode, talvez, se exibir, ele 
tem algo do que se vangloriar, algo 
para publicitar. Então, novamente uma 
pessoa é chamada grata que aceitou 
um benefício no espírito correto e o 
possui naquele espírito: ele mantém 
esta responsabilidade calada em seus 
pensamentos – Pg. 99. 

12 - 42 

22.1 princeps – senadores 
 

22.1 – Não há nada que se possa 
esperar, mas nessa crítica conjuntura 
nós gostaríamos de sair das questões 
humanas, mostrando-nos tão gratos 
quanto possível – Pg. 100. 

13 - 43 

25.1 Deuses – exemplum – 
princeps - senadores 

25.1 – Nosso objetivo é viver de acordo 
com a natureza e seguir o exemplo dos 
deuses – Pg. 101. 

14 - 44 

26.2 princeps – senadores – 
equestres 
estoicismo – estética – 
prática política 

26.2 – De acordo com o sistema estoico 
existem dois sentidos nos quais as 
pessoas podem ser ingratas. Há a 
pessoa que é ingrata porque ela é tola. 
Se ele é tolo, também será um homem 
mal, e porque é mal não lhe faltará 

15 - 45 



312 

 

nenhum dos vícios. Portanto, ele será 
também ingrato. Nesse sentido, 
dizemos que todos os homens maus 
são intemperados, ambiciosos, 
sensuais, rancorosos, não porque eles 
possuam individualmente todos estes 
vícios numa forma acentuada e óbvia, 
mas porque eles as tem 
potencialmente. (De fato, eles 
realmente os possuem, mesmo se eles 
[vícios] não são aparentes). Então, há 
uma pessoa que é ingrata no sentido 
ordinário, que tem uma propensão 
natural para este vício – Pg. 102. 

27.5 princeps – senadores – 
equestres 
estoicismo – estética – 
prática política 

27.5 – [...] Exatamente, uma pessoa 
será julgada o pior dos benfeitores se 
ela escolha o ingrato para conferir 
benefícios que estão à beira de serem 
desperdiçados – Pg. 103 

16 - 46 

29.1 princeps – senadores – 
equestres 
estética – prática política 

29.1 – Um benefício é um serviço útil, 
mas nem todo serviço útil é um 
benefício; pois alguns serviços são tão 
triviais para reclamar o título. Duas 
coisas devem combinar para produzir 
um benefício. Primeiro, vem a questão 
do tamanho; algumas coisas não 
correspondem ao nome. Quem já 
chamou um bocado de pão de 
benefício, ou uma moeda jogada como 
esmola, ou permitir que alguém acenda 
o dele com o seu? Existem algumas 
ocasiões quando estas coisas são mais 
que úteis do que os maiores presentes, 
e mesmo seu baixo preço, mesmo 
quando se tornam necessidades por 
causa da precisão do momento, reduz 
o seu valor p pg. 104. 

17 - 47 

29.3 princeps – senadores – 
equestres 
estética – prática política 

29.3 – O segundo e mais importante 
requisito é que eu devo fazer em favor 
da pessoa que é recipiente intentado, e 
que eu devo julgá-lo digno e dar 
prontamente, derivando alegria do meu 
presente – Pg. 105. 

18 - 47 

31.1 Deuses – exemplum – 
princeps - senadores 

31.1 – A essa altura, meu Liberalis, eu 
gostaria de oferecer uma defesa dos 
deuses. De tempos em tempos nós nos 
achamos dizendo, “O que a providência 
estava fazendo ao colocar Arrhidaeus 
encarregado de um reino? 

19 - 48 
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31.2 Deuses – exemplum – 
princeps - senadores 

31.2 – Você acha que foi concedido a 
ele? Foi concedido para seu pai e sua 
mãe. “Por que ela colocou Gaius Cesar 
encarregado do mundo, um homem tão 
ambicioso por sangue humano, que ele 
ordenou que fosse derramado à sua 
vista como se ele fosse bebê-lo? Você 
realmente pensa que isso foi concedido 
para ele? Isso foi concedido ao seu pai 
Germanicus, ao seu avô e seu bisavô, 
e para que, antes deles, que não eram 
menos distinguidos mesmo que eles 
conduziram suas vidas privadas num 
passo em pé de igualdade com outros 
homens. 

20 - 49 

LIVRO V    

1.3 senadores – equestres – 
estética – vício – prática 
social-política - ingratidão 

1.3 – Agora para você, Liberalis 
Aebutius, os melhores dos homens por 
natureza e propensos a beneficiarem, 
nenhum louvor a eles é o suficiente. Eu 
nunca vi alguém tão generoso em 
valorizar até os mais triviais serviços; 
sua bondade foi tão longe que você 
considera um benefício conferido a 
alguém como conferido a si mesmo; 
para prevenir alguém de se arrepender 
de um benefício, você está disposto a 
ressarcir débitos para os ingratos – Pg. 
113. 

01 - 24 

1.4 senadores – equestres – 
estética – vício – prática 
social-política - ingratidão 

1.4 – Você mesmo está tão longe de 
toda ostentação, tão disposto a liberá-
los instantaneamente de sua obrigação 
aqueles que você ajuda, que, 
independente a quem você confere, 
você deseja parecer estar retribuindo, 
não dando. Coisas dadas nesse 
espírito serão, por esta razão, 
retribuídas a você numa medida maior. 
Pois benefícios atendem a pessoa que 
pede sem retribuição, e tal como a 
glória atende pessoas que fogem dela, 
assim aqueles que permitem que 
outros seja ingratos receberão uma 
retribuição mais grata por seus 
benefícios – Pg. 113. 

02 - 25 

 senadores – equestres – 
estética – vício – prática 
social-política – 
competição 

2.1 – “É vergonhoso ser superado em 
benefícios” – este é um adágio que 
particularmente apela a você como um 
dito esplêndido. Quer seja verdadeiro 
ou não é regularmente e corretamente 
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questionado, e os fatos são 
completamente diferentes do que você 
imagina. De fato, nunca é vergonhoso 
ser batido numa competição sobre 
coisas honráveis, provido que você não 
abaixa os seus braços e que, mesmo 
quando batido, você ainda deseja 
ganhar – Pg. 114. 

    

 senadores – equestres – 
estética – espartanos– 
exemplum –  prática 
social-política – 
competição 

3.1 – Os espartanos não permitem que 
se atletas contendam no pancrácio ou 
boxe com luvas pesadas, esportes nos 
quais isso é a admissão de derrota que 
indica o perdedor. 

04 - 27 

 princeps – senadores – 
equestres 
estética – vício - prática 
social-política – 
competição 

4.2 – Portanto, ninguém é superado em 
benefícios, porque cada pessoa é tão 
grata quanto a sua intenção. Pois, se é 
vergonhoso ser superado em 
benefícios, uma pessoa não deveria 
aceitar um benefício de um homem de 
maior poder a quem ele não pode 
retribuir o favor – de governantes, eu 
quero dizer; de reis, a quem a Fortuna 
colocou numa posição que os habilita a 
concederem muitos presentes, mas 
receberem apenas uns poucos, e 
aqueles desiguais ao que foi dado – Pg. 
115. 

01 – 50  

 princeps – senadores 
estética – vício – 
exemplum - prática social-
política – orgulho e 
ostentação - Alexandre  

6.1 – Alexandre, rei da Macedônia, 
costumava ostentar que ele não tinha 
sido superado por ninguém em 
benefícios. Não há razão do porquê, 
excessivamente orgulhoso como ele 
era, ele poderia estimar os macedônios 
e gregos e carrianos e persas e todas 
as nações arroladas em seu exército, e 
considerar seu reino, espalhando de 
um canto da Trácia para a costa do mar 
desconhecido, com presente deles 
para ele – Pg. 117. 

02 - 51 

6.6 princeps – senadores 
estética – vício – 
exemplum - prática social-
política – orgulho e 
ostentação - Arquelau 

6.6 – Talvez, ele temia ser forçado a 
aceitar o que ele não queria, temia ser 
forçado a aceitar algo indigno de 
Sócrates. Alguém dirá “Ele poderia ter 
recusado, se ele desejasse” – Pg. 118. 

03 - 52 

6.7 princeps – senadores 
estética – vício – 
exemplum - prática social-
política – orgulho e 
ostentação - Arquelau 

6.7 – Mas ele teria provocado 
hostilidade de um rei [Archelaus]  que 
era orgulhoso e desejava que todos os 
seus favores fossem altamente 
valorizados. Não faz diferença se você 

04 - 53 



315 

 

recusar dar uma coisa a um rei ou 
recusar aceitar alguma coisa de um rei; 
ele considera ambos igualmente como 
uma rejeição; e para um homem 
orgulhoso é mais amargo ser 
desprezado do que não ser temido. 
Você quer saber o que ele realmente 
intentava? Ele estava indisposto a 
entrar numa servidão voluntária, este 
homem cuja liberdade uma cidade livre 
não pôde carregar – Pg. 118. 

7.4 princeps – senadores 
estética – vício – prática 
social-política – ódio. 

7.4 – Vícios atraem ódio não somente 
quando eles são promulgados por fora, 
mas quando eles se voltam sobre eles 
mesmos – Pg. 119. 

05 - 54 

8.6 princeps – senadores 
estética – virtude – prática 
social-política – 
reciprocidade 

8.6 – O ciclo toma lugar em você; ao 
receber você está dando, ao dar você 
está recebendo – Pg. 120. 
 

06 - 55 

9.2 princeps – senadores 
estética – virtude – prática 
social-política – 
reciprocidade 

9.2 – O que conta como generosidade, 
clemência, ou compaixão quando dada 
para outro é, quando dado a si mesmo, 
somente natureza humana. Um 
benefício é um ato voluntário, mas 
apenas olhando para o interesse de 
alguém é inevitável – Pg. 121. 

07 - 56 

10.1 princeps – senadores 
estética – virtude – prática 
social-política – 
reciprocidade 

10.1 – Um benefício é a oferta de algo 
a ser útil, mas a palavra “oferta” implica 
o envolvimento de outros – Pg. 121. 

08 - 57 

10.4 princeps – senadores 
estética – virtude – prática 
social-política – 
reciprocidade 

10.4 – Naturalmente, porque 
“benefício” deve ser incluído entre 
aqueles termos que requerem uma 
segunda pessoa. Certos atos, embora 
sejam honráveis, supremamente 
nobres, e consumam virtude, não 
podem acontecer sem outra pessoa. 
Boa fé é louvada e reverenciada entre 
aquelas grandes bênçãos da 
humanidade; mas pode alguém ser dito 
que colocou fé em si mesmo? – Pg. 
122. 

09 - 58 

11.3 princeps – senadores 
estética – virtude – prática 
social-política – 
reciprocidade 

11.3 – Um benefício é algo que, uma 
vez dado, pode também falhar em ser 
retribuído; aquele que dá a si mesmo 
um benefício não pode falhar em 
receber o que ele deu; portanto, não é 
um benefício – Pg. 122. 

10 - 59 

11.4 princeps – senadores 11.4 – Um benefício tem esse 
recomendável, este admirável padrão – 
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estética – virtude – prática 
social-política – 
reciprocidade 

que alguém, a fim de fazer o bem para 
outro, perdeu por um tempo vista de 
sua própria vantagem, que ele deu a 
outro que ele está preparado a tomar 
para si mesmo [...] – Pg. 123. 

11.5 princeps – senadores 
estética – virtude – prática 
social-política – 
reciprocidade 

11.5 – Dar um benefício é um ato social 
que vence sobre alguém, que deixa 
alguém sobre uma obrigação – Pg. 123. 

12 - 61 

14.1 princeps – senadores 
estética – virtude – prática 
social-política – 
reciprocidade 

14.1 – Cleanthes argumento esse 
ponto mais forçadamente, “Mesmo se”, 
ele diz, “que ele recebeu não é um 
benefício, ele mesmo ainda é ingrato 
porque mesmo que ele tenha recebido 
um ele não o teria retribuído” – Pg. 125 

13 - 62 

16.1 princeps – senadores 
estética – vício – 
exemplum prática social-
política – não-
reciprocidade – 
Corialanus, Catilina. 

16.1 – Corialanus é ingrato, no que ele 
se tornou leal muito tarde depois de se 
arrepender do seu crime; ele deitou 
suas armas, mas ele as deitou no meio 
de um parricídio. Catiline é ingrato, no 
que não é suficiente para ele conquista 
a terra de seu pai: ele deve derrubá-la; 
ele deve soltar contra ela as hordas dos 
Allobroges; este inimigo, convocado de 
entre os Alpes, deve satisfazer seu 
antigo e inato ódio e fazer bons os 
sacrifícios muito atrasados nas tumbas 
gálicas com as vidas de generais 
romanos. 

14 - 63 

 princeps – senadores- 
equestres 
estética – vício – prática 
social-política – 
ingratidão. 

17.1 – Um dia inteiro não bastaria para 
listar o que empurraram a ingratidão até 
o ponto de destruírem completamente 
o seu país. Igualmente sem fim será a 
tarefa se eu começar a recontar como 
ingrata tem sido a comunidade com 
aqueles que são os mais nobres e 
devotados a ela, e como ela pecou 
várias vezes [...] – Pg. 128. 

 

17.7 Deuses – exemplum - 
princeps – senadores- 
equestres 
estética – vício – prática 
social-política – 
ingratidão. 

17.7 – [...] “Deus me julgou digno disso: 
isto é suficiente; ele poderia ter me 
dado mais, mas mesmo assim, é um 
benefício” [...] Sejamos gratos aos 
deuses, gratos aos homens, gratos 
àqueles que fizeram alguma coisa por 
nós, gratos àqueles que fizeram 
alguma coisa aos que são queridos por 
nós – Pg. 129 

15 - 64 

LIVRO VI    

5.1 senadores – equestres 5.1- Você conferiu um benefício, depois 
disso infligiu uma injúria; deve-se 
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estética – prática social-
política – comparação 
entre gratidão e vingança. 

gratidão pelo benefício e vingança pela 
injúria; nem eu devo a ele gratidão nem 
ele me deve uma penalidade; um débito 
é cancelado pelo outro – Pg. 140. 

6.1 senadores – equestres 
estética – prática social-
política – comparação 
entre gratidão e vingança. 

6.1 – [...] Um benefício não é sujeito a 
nenhuma lei; o que faz de mim o juiz. 
Eu sou livre pra fazer uma comparação 
entre o quanto ele me ajudou e o 
quanto ele me prejudicou; e então 
pronunciar se me é devido mais do que 
eu devo ou o contrário [...] – Pg. 140. 

02 - 29 

8.3 senadores – equestres 
estética – prática social-
política – diferença entre 
benefício e injúria. 

8.3 – Certas pessoas têm sido 
resgatadas pelo mesmo poder que os 
estava esmagando, e juízes que 
estavam preparados para condenar 
alguém por um crime se recusaram a 
condená-lo quanto ao caso de 
influência indevida. Mas essas pessoas 
não conferiram benefício ao réu, 
embora eles o ajudaram, porque o que 
está em questão é para onde a arma foi 
intentada e não onde ela atingiu, e o 
que distingue um benefício de uma 
injúria não é o efeito, mas a intenção – 
Pg.142.  

03 - 30 

9.2 senadores – equestres 
estética – prática social-
política – diferença entre 
amizade e inimizade 

9.2 – A mesma circunstância significa 
que esta pessoa não conferiu um 
benefício e que aquele outro não infligiu 
uma injúria; é a intenção que faz um 
amigo ou inimigo – Pg. 143.  

04 - 31 

9.3 senadores – equestres 
estética – prática social-
política – benefício – 
intenção. 

9.3 – Não há benefício a não ser que 
ele proceda de uma boa intenção, a 
não ser que o doador conheça-o como 
tal. Alguém me fez um bem sem saber: 
Eu não devo nada a ele. Alguém me fez 
bem quando ele desejava me 
prejudicar: eu o imitarei – Pg. 143. 

05 - 32 

11.1-11.2 senadores – equestres 
estética – exemplum – 
relação senhor - escravo 

11.1 – Cleanthes usa um exemplo 
como esse: “Eu enviei dois escravos 
para procurarem Platão e trazê-lo da 
Academia. Um o procurou por todo a 
colunata e procurou em outros lugares 
nos quais esperava acha-lo, retornando 
para casa tão cansado por ser mal 
sucedido – Pg. 143. 
11.2 – “O outro assentou para assistir 
um animador de perto, enquanto ele 
estava desfrutando da companhia de 
escravos domésticos o vagabundo sem 
objetivo achou Platão, que estava 

06 - 33 



318 

 

passando por lá, embora não o tenha 
procurado. O primeiro escravo”, ele 
disse, “que fez o que foi ordenado a 
fazer com o melhor de sua habilidade, 
nós louvaremos; o segundo, afortunado 
em sua ociosidade, nós puniremos” – 
Pg. 144. 

19.2 princeps – senadores – 
equestres 
 

19.2 – “E se então”, alguém objeta, “o 
princeps conferir cidadania para todos 
os gauleses, imunidade de taxação 
para os espanhóis? Os indivíduos não 
deverão nada quanto a este caso?” 
Claro que eles devem alguma coisa, 
mas eles deverão não por um benefício 
pessoal, mas por compartilharem de 
um [benefício] público – Pg. 149. 

1 - 65 

19.3 princeps – senadores – 
equestres 
 

19.3 – “O princeps”, ele diz, “não 
pensou em mim naquela vez que ele 
beneficiou a todos; ele não deu a 
cidadania para mim pessoalmente; 
portanto, porque eu deveria ser 
devedor a alguém que não me teve em 
mente quando ele estava 
contemplando dar o que ele deu?” – Pg. 
149. 

2 - 66 

19.4 princeps – senadores – 
equestres 

19.4 – Primeiro de tudo, quando ele 
pensou em beneficiar todos os 
gauleses, ele pensou em me beneficiar 
também; pois eu era um gaulês e ele 
me incluiu, se não em meu próprio 
nome, então no da minha nação. Então 
de novo, eu o devo não um serviço 
pessoal, mas um comunal. Como um 
membro de uma comunidade, eu devo 
contribuir não a meu próprio favor, mas 
a favor do meu país – Pg. 149. 

3 - 67 

20.1 princeps – senadores – 
equestres 
estética – sol e lua 
(universo)  – exemplum – 
prática social-política 

20.1 – “Nessa forma”, alguém diz, “você 
não deve nada para a lua ou o sol, pois 
eles não estão em movimento com 
respeito ao seu caso”. Mas quanto eles 
estão em movimento com o objetivo de 
conservar o universo, eles estão em 
movimento também por mim; pois eu 
sou parte do universo – Pg. 149. 

4 - 68 

23.7 Deuses – exemplum - 
princeps – senadores – 
equestres 
estética – vício – prática 
social-política – 
ingratidão. 

23.7 – [...] Que loucura é esta, disputar 
com deuses sobre o presente deles! 
Como pode alguém ser grato para com 
aqueles a quem um favor não pode ser 
retribuído sem custo, se ele nega que 
recebeu alguma coisa de seres de 
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quem ele recebeu o melhor, seres que 
estão sempre prontos a dar e nunca 
prontos a reclamar? – Pg. 152. 

29.1 princeps – senadores – 
equestres 
estética – virtude – 
piedade -  prática social-
política 

29.1 – Quão honrável é a seguinte 
oração: “Eu oro para ele sempre esteja 
em posição de distribuir benefícios e 
nunca esteja em necessidade deles; 
que os meios de dar e ajudar, que ele 
usa tão generosamente, possam 
atende-lo; que não lhe falte nunca 
benefícios a conferir nem se arrepender 
do que ele deu; que sua natureza, tão 
propensa em si para a piedade, 
bondade, e clemência, deveria ser 
estimulada e desafiada por uma 
multidão de pessoas gratas, a quem ele 
é sortudo o suficiente para achar, mas 
não tem nenhuma necessidade de 
colocar o teste, que ele seja implacável 
com ninguém e nem tenha que aplacar 
alguém; que a fortuna continue a trata-
lo com tal generosa indulgência que 
ninguém seja apto a mostrar gratidão a 
ele exceto por ser consciente disso” – 
Pg. 155. 

6 - 70 

31.1-31.4; 
31.11 

princeps – senadores – 
equestres 
estética – vício – orgulho- 
exemplum – Xerxes-  
prática social-política 

31.1 – Quando Xerxes estava 
declarando guerra na Grécia, sua 
mente, inchada com orgulho e 
esquecida da fragilidade das coisas nas 
quais ele colocou sua confiança, achou 
nada exceto encorajamento. Uma 
pessoa estava contando a ele que o 
inimigo não resistiria ao anúncio da 
guerra e tomaria voo após o primeiro 
rumor de sua chegada; - Pg. 157. 
31.2 – outra estava dizendo que não 
havia dúvida que, com suas poderosas 
forças, Grécia não seria meramente 
conquistada, mas esmagada; que havia 
mais razão para temer que eles 
encontrariam cidades vazias e 
abandonadas e que com o inimigo em 
voo, áreas vastas de desolação 
permaneceram para eles onde eles não 
poderiam estender sua grande força; 
31.3 – outro estava dizendo que o 
mundo mal era suficiente para ele, que 
os mares eram flechas para os seus 
pés, os campos para soldados, as 
planícies para espalhar sua cavalaria, o 
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céu mal largo o suficiente para todos os 
seus arqueiros descarregarem suas 
flechas;  
31.4 – Quando de todos os lados 
muitos tais arcos estavam sendo feitos, 
que estavam instigando um homem já 
superestimado por ele mesmo, 
Demaratus, o espartano, sozinho disse 
para ele que toda horda da qual ele era 
orgulhoso, sendo desorganizada e 
lenta, deveria levantar temor ao seu 
líder, pois ela não tinha força, mas 
peso; que forças excessivamente 
largas não poderiam ser controladas, e 
que não o que não poderia ser 
controlado não duraria – Pg. 157. 
31.11 – Tudo aconteceu como 
Demaratus tinha predito. O homem que 
estava atacando coisas divinas e 
humanas, e alterando o que sempre 
permanecia sob seus pés, foi ordenado 
pausar três mil homens, e quando ele 
ficou despercebido de tudo ao longo da 
Grécia, os persas entenderam quanto a 
plebe é diferente de um exército. E 
então Xerxes, mais desanimado por 
causa de sua vergonha do que por 
causa de suas perdas, agradeceu 
Demaratus, porque ele sozinho lhe 
falou a verdade, e o permitiu pedir o que 
ele quisesse – Pg. 158. 
31.12 – Ele pediu para entrar em 
Sardes, a grande cidade da Ásia, numa 
carruagem, vestindo a tiara ereta em 
sua cabeça, um privilégio dado 
somente aos reis. Ele merece esse 
prêmio, pelo menos até que ele o pediu. 
Mas quão deploráveis eram aquelas 
pessoas entre os que não havia 
ninguém para contar ao rei a verdade, 
exceto alguém que não estava no 
hábito de contar isso a si mesmo – Pg. 
158. 

32.1 princeps – senadores 32.1 – O Divino Augustus relegou sua 
filha, que era imoral além de qualquer 
reprovação por imoralidade, e fez 
pública a má conduta da casa imperial: 
que ela admitiu grupos de adúlteros, 
que ela vagueava através da cidade em 
orgias noturnas, que o próprio fórum e 
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plataforma da qual seu pai transmitiu 
uma lei sobre adultério, era a avenida 
escolhida dela para a devassidão, que 
ela visitava a estátua de Marsyas 
regularmente quando, tornando de 
adultério para prostituição, ela 
solicitava o direito de toda indulgência 
nos braços de uma adúltero 
desconhecido – Pg. 158. 

32.2-32.4 princeps – senadores 32.2 – Então quando, depois de um 
tempo, vergonha tomou o lugar da ira, 
ele murmurou quanto ao pensamento 
de que ele não tinha mantido silêncio 
sobre assuntos dos quais ele tinha sido 
mantido em ignorância até que ficou 
vergonhoso falar deles, e gritou 
repetidamente, “Nada disso teria 
acontecido comigo se tanto Agrippa ou 
Maecenas estivessem vivos” Tão difícil 
foi para alguém que tinha tantos 
milhares de homens disponíveis 
substituir apenas dois – Pg. 159. 
32.3 – [...] Mas para o resto de sua vida, 
o lugar de Agrippa e Maecenas 
permaneceram vazios [...] – Pg. 159. 
32.4 – Não há razão para pensar que 
Agrippa e Maecenas estavam 
acostumados a contar a ele a verdade; 
tivessem eles vivido, estariam entre os 
dissimuladores. É característica da 
atitude real louvar o que está perdido, 
em desprezo daquilo que está 
presente, e atribuir a virtude de falar a 
verdade para aqueles de quem não há 
mais algum perigo de ouvi-lo – Pg. 159. 

9 - 73 

33.4; 34.2 senadores – equestres 
estética – amizade – 
prática social-política 

33.4 – O que então? Você pensa que 
aqueles cadernos de notas, que nem a 
memória do nomenclator nem suas 
mãos podem facilmente segurar 
contêm listas de amigos? Aqueles que 
não amigos que, numa longa fila, batem 
na sua porta, que são divididos em 
primeira e segunda audiências – Pg. 
160. 
34.2 – Entre nós, foi Gaius Gracchus e 
Livius Drusus que foram os primeiros a 
separar em grupos sua própria multidão 
de visitantes e receber alguns em 
privado, alguns em grupo, e outros em 
massa – Pg. 160. 
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LIVRO VII    

2.5 princeps – senadores 
estética – vício – ambição 
– exemplum – Alexandre. 

2.5 – [...] E você não deveria pensar 
que ao fazer assim ele está contente 
com o pouco. Tudo pertence a ele, mas 
não no sentido de que tudo pertencia a 
Alexandre: embora tenha permanecido 
nas costas o Oceano Índico, faltou para 
ele mais território do que o que ele tinha 
ainda atravessado. Mesmo as coisas 
que ele governava e tinha conquistado 
não pertenciam a ele – Pg. 168. 

1 - 74 

3.1 princeps – senadores 
estética – vício – ambição 
– exemplum – Alexandre 
e reis persas. 

3.1 – Este vício [ambição] não é 
limitado a Alexandre, que foi dirigido 
por sua ousadia e boa fortuna junto 
com os passos trilhados por Dionísio e 
Hércules. Isso pertence a todos a quem 
a fortuna, ao satisfazer seus desejos, 
se levantaram ainda mais. Considere 
Cyrus, Cambyses, e toda a linha real 
persa. 
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4.2 princeps – senadores 
 

4.2 – Sob a lei civil, todas as coisas 
pertencem ao rei; mesmo assim, as 
coisas que caem debaixo da clamor de 
possessão não restrito tem sido 
distribuídas aos proprietários 
individuais; cada e toda coisa é 
possuída por apenas uma pessoa. E 
então nós podemos dar para o rei uma 
casa, um escravo, ou algum dinheiro e 
não é dito que damos a ele algo que ele 
já possui. Pois o rei tem autoridade 
sobre todas as coisas, mas indivíduos 
tem posse – Pg. 170. 

03 - 76 

6.3 princeps – senadores 
 

6.3 – Caesar possui todas as coisas; 
mas seu tesouro [fiscus] contém 
somente sua própria propriedade 
privada; e todas as coisas estão em seu 
poder, mas somente as possessões 
pessoais pertencem à sua propriedade 
– Pg. 172. 

04 - 77 

7.3 princeps – senadores 
Deuses – exemplum 

7.3 – Desta maneira, o mundo todo é o 
templo dos deuses imortais, de fato, o 
único digno de sua escala e grandeza, 
mas, mesmo assim, áreas profanas e 
sagradas são distinguidas [...] – Pg. 
172.  

05 - 78 

31.4 Deuses/pais – 
exemplum - princeps – 
senadores – equestres 

31.4 – Mas, mesmo assim, como pais 
ideais que sorriem quando 
amaldiçoados por seus filhos, os 
deuses não param de acumular sobre 

06 - 79 
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estética – virtude – prática 
social-política – bondade, 
tranquilidade. 

aqueles que têm dúvidas sobre a fonte 
daqueles presentes, mas calma 
imperturbável eles espalham seus 
presentes entre raças e pessoas da 
terra. Eles só têm uma capacidade, 
prover benefício, e então eles salpicam 
as terras com chuvas oportunas, 
agitam os mares com ventos, marcam 
a passagem do tempo pelo movimento 
das estrelas, temperam os verões e 
invernos extremos ao mandarem brisas 
mais suaves, e suportam os erros de 
nossas almas falhas com tranquilidade 
e bondade – Pg. 189. 

31.5 Deuses – exemplum - 
princeps – senadores – 
equestres 
estética – prática social-
política. 

31.5 – Imitemo-los. Que possamos dar, 
mesmo se muitos de nossos presentes 
são em vão. Mesmo assim que 
possamos dar a outros; que possamos 
dar para aquelas mesmas pessoas 
sobre cuja questão nós já sofremos 
perda – Pg. 190. 

07 - 80 

31.5 Luciane – nesse excerto 
aparece mais 
expressamente o objetivo 
da obra, como um todo, a 
saber, construir uma nova 
estética das práticas 
sociais nas relações 
baseadas no benefício, 
usando, a metáfora da 
reconstrução de uma 
casa. 

O colapso de uma casa não detém 
ninguém de construir uma nova, 
quando o fogo destruiu nossos antigos 
deuses domésticos, nós deitamos 
novas fundações quando o chão está 
ainda aquecido; quando uma cidade é 
engolida, nós, às vezes, a 
reconstruímos sobre o mesmo lugar – 
Pg. 190. 

 

32 Parece comparar aqui a 
tarefa de propor uma 
nova estética das 
relações sociais usando 
uma segunda metáfora, a 
saber, do trabalho do 
fazendeiro em terra 
estéril. 

32 – [...] Mas eu ainda darei um 
benefício para este mesmo 
companheiro novamente, e como um 
bom fazendeiro superarei a esterilidade 
da terra pelo cultivo cuidadoso. O 
benefício é uma perda para mim, mas 
ele é uma perda para a humanidade. A 
marca da grande mente não é dar um 
benefício e perde-lo; a marca de uma 
grande mente é perder um benefício e 
dar – Pg. 190. 
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APÊNDICE 5 – GRÁFICOS DAS TIPOLOGIAS DO SOBRE OS BENEFÍCIOS 

 

 

Figura 8 - Gráfico da subtipologia - Princeps-Senadores 

 

 

Figura 9 - Grafico da Subtipologia - Senadores-Equestres 
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Figura 10 - Gráfico das substipologias por livro do Sobre os Benefícios 

 

 

Figura 11 - Gráfico da Tipologia - esfera doméstica-pública – Princeps-Senadores 
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Figura 12 - Gráfico da subtipologia - esfera doméstica-pública - Senadores-Equestres 
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