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1. Título do vídeo/documentário: Sêneca e a Ira

2. Nomes e especialidades dos três professores consultores:
Professor(a): José Sérgio Carvalho Disciplina: Filosofia
Professor(a): Celina Bruniera           Disciplina: Inglês
Professor(a): Tania Regina de Luca Disciplina: História

3. Título do trabalho: Império Romano: instituições, eventos, personagens, 
filosofia e língua.

4. Material necessário para realização da atividade:
Para  a  realização  do  trabalho  é  importante  contar  com  o  acesso  à 
internet. Por meio de pesquisas em sites de busca, o professor reunirá os 
textos necessários para aprimorar seu conhecimento e para repertoriar 
seus alunos. Além disso, o professor também pode selecionar textos que 
sirvam de objeto de estudo durante as aulas.

Outros recursos, sobretudo bibliográficos, podem auxiliar o professor. 
Bons dicionários da língua portuguesa e da língua inglesa e dicionários 
de conceitos filosóficos ou de História da Antigüidade podem contribuir 
para enriquecer o trabalho. A coleção Os pensadores da Editora Abril, 
além de ser de fácil acesso, reúne textos clássicos.   

5. Principais conceitos que serão trabalhados em cada disciplina: 
Disciplina 1:
Estoicismo
Liberdade (moderna e antiga)
Felicidade (o conceito de eudemonia – uma vida boa)
Sabedoria

Disciplina 2: Língua inglesa
Gêneros  textuais:  relatos  (biografias)  e  textos  expositivos  (verbete  de 
dicionário e artigos enciclopédicos) 



Situação de produção discursiva e seus elementos: quem produz o vídeo, 
para quem, com que intenção e em que contexto ocorre essa produção 
Texto  biográfico  e  suas  características:  marcadores  temporais  e  tempos 
verbais,  retomadas  gramaticais  e  lexicais  (uso  de  substantivos,  de 
pronomes, de artigos, etc. para manter a coesão textual)  
Verbete de dicionário
A origem das línguas e o latim

Disciplina 3: História
Temporalidade
Historicidade
Contextualização
Anacronismo
Antigüidade
Política: República e Império em Roma

6. Principais  etapas  e  estratégias  para  trabalho  interdisciplinar  sugerido 
(descrição do trabalho):

 Os  alunos  deverão  assistir  ao  vídeo.  Não  se  pressupôs  nenhum 
trabalho anterior e especial para tal atividade. 

 Visto  o  vídeo,  cada  professor  destacará  os  seguintes  aspectos  do 
mesmo:

 Inglês:  problematizará  a  situação  de  produção  discursiva  (que 
elementos  orientam  a  produção  do  vídeo),  destacando  o  lugar 
ocupado pelo inglês no mundo contemporâneo. Proporá o estudo de 
alguns tipos de texto (biografias, verbetes e artigos enciclopédicos) 
que podem oferecer elementos para a ampliação do conhecimento 
lingüístico  e  conceitual  dos  alunos.  Desenvolverá  uma  pesquisa 
sobre a origem das línguas, diferenciando as línguas de origem latina 
das anglo-saxãs e privilegiando o papel do latim na Antigüidade e na 
Idade Média e  as  semelhanças  com a função social  do inglês no 
mundo contemporâneo. Enfatizará que o sentido que o vídeo atribui 
à  obra  e  à  vida  de  Sêneca  está  marcado  por  uma  perspectiva 
instrumental  dos  textos  filosóficos,  bastante  comum  no  mundo 
contemporâneo.  Destacará  que  o  controle  das  paixões  humanas 
levado  às  últimas  conseqüências  pode  conduzir  os  homens  à 
imobilização,  à despolitização e ao conformismo pregado diante das 
adversidades  cotidianas,  quase  impossibilitando a  contestação e  a 
ação política. 



 Filosofia: fornecerá, a partir do vídeo, uma definição do que foi o 
estoicismo (caracterizando seu início grego e sua versão tardia, em 
Roma). Em seguida, o professor destacará as noções de felicidade e 
de liberdade para os estóicos, enfatizando o sentido especifico que 
adquiriram nesse pensamento.

 História:  caberá  ao  professor  contextualizar  o  aparecimento  do 
estoicismo na  Grécia  Antiga,  pontuado a  perda  da  independência 
política da região, que passou ao domínio Macedônio em 338 a.C. 
(Batalha de Queronéia), e o deslocamento do pensamento filosófico, 
que não visa mais a preparação para a vida pública (polis), mas a 
conduta humana e suas normas, a busca da serenidade interior. O 
estoicismo constituiu-se numa dessas correntes, cabendo lembrar o 
epicurismo, o ceticismo e o ecletismo, que lhe são contemporâneos. 
Explicitará  a  relação  Grécia/Roma  e  a  herança  cultural  recebida 
pelos romanos, que conquistaram a região em 168 a.C. É importante 
trabalhar as características básicas da História de Roma. 

 Após  essa  problematização  inicial,  o  professor  apresentará  a 
proposta para os alunos, qual seja, realizar um trabalho tendo por 
objetivo discutir eventos, personagens, língua e filosofia no Império 
Romano.  Vale  assinalar  que,  dada  a  extensão e  complexidade da 
História de Roma, optou-se por trabalhar o período compreendido 
entre  o  final  da  República  e  o  início  do  Império  –  o  primeiro 
governante a concentrar efetivamente os poderes em suas mãos foi 
Octávio (27 a C), que recebeu o título de Augusto. Foi justamente 
nessa  época  que  viveu  Sêneca.  O  filósofo  nasceu  em  Córdoba, 
provavelmente no ano 4 da Era Cristã e morreu no ano 65dc.1

  Os  alunos,  divididos  em grupos,  deverão  realizar  pesquisas,  nos 
materiais  que dispuserem – enciclopédias,  livros de História e  de 
Filosofia,  internet  –  em  torno  das  temáticas  que  compõem  o 
trabalho,  ou  seja:  1)  instituições  romanas:  República,  Império, 
Senado,  Tribunos,  Exército,  Escravidão;  2)  Eventos:  lutas  entre 
patrícios e plebeus, guerras civis na República, o Império e a questão 
sucessória,  a  crise  política  de  69;  3)  Personagens:  os  primeiros 
imperadores:  Augusto,  Tibério,  Calígula,  Cláudio  e  Nero;  4) 
Filósofos: Cícero, Marco Aurélio, Sêneca; 5) Língua: o latim e seu 
significado para a Antiguidade e para a Idade Média. Nesta etapa 
poderão ser utilizados textos em língua inglesa. 

1 Há controvérsias com relação ao ano de nascimento de Sêneca. Algumas publicações registram que Sêneca 
nasceu em 4 a.C., já outras dão como referência o ano de 4 d.C.   



  Os professores acompanharão e orientarão o trabalho de pesquisa, 
que  deverá  resultar  em  dois  produtos:  1)  A  apresentação  dos 
resultados das pesquisas de cada grupo para o restante da escola, 
cuja  linguagem  será  de  livre  escolha  (cartazes,  painéis,  música, 
teatro, enfim, qualquer meio que permita aos estudantes socializarem 
os  conceitos  e  conteúdos  pesquisados);  2)  findo  o  trabalho  de 
investigação,  os  alunos  deverão  assistir  novamente  o  vídeo  e 
apresentar uma resenha crítica que contemplem os seguintes itens: 
vida de Sêneca, os conceitos de felicidade e liberdade, as relações 
entre  passado  e  presente  (Roma  Antiga  e  contemporânea, 
contrapostas no vídeo), as cenas da bicicleta e a da moça que seguiu 
por uma semana os “conselhos de Sêneca”. Espera-se que, a partir 
das  pesquisas  realizadas,  os  alunos  sejam capazes  de  perceber  as 
limitações e simplificações do vídeo, os anacronismos que marcam a 
“utilização pragmática” da filosofia estóica, a limitação do sentido 
atribuído  à  Filosofia  e  os  anacronismos  derivados  de  uma 
comparação  simplista  e  descontextualizada  entre  Antiguidade  e 
mundo moderno. A resenha crítica, a ser entregue por escrito, poderá 
depois ser discutida coletivamente, como forma de fechamento final 
do trabalho. 

7. Quais as etapas (lista resumida) desse trabalho?
A Alunos assistem ao vídeo
B  Cada  disciplina  destaca  pontos  relacionados  aos  seus  conteúdos 
específicos.
C Proposição do trabalho.
D Realização das Pesquisas
E Apresentação dos resultados por meio de linguagens variadas. 
F  Alunos  assistem  ao  vídeo  novamente  e  entregam  ao  professor  uma 
resenha crítica do mesmo.
G Discussão coletiva dos limites do material

8. Como vocês avaliariam esse trabalho? 
A avaliação será feita a partir da apresentação dos resultados aos demais 
colegas,  pela resenha crítica e sua discussão. Caberá aos professores de 
cada disciplina a elaboração de instrumentos avaliativos específicos que 
podem ser usados para o acompanhar o desenvolvimento da pesquisa e das 
leituras.  Como  exemplos  podemos  considerar  fichamentos,  provinhas, 
relatórios individuais ou em grupo, etc.



9. Em  qual  ano  ou  anos  do  Ensino  Médio  seria  melhor  aplicar  esse 
trabalho? Por que? 

O  trabalho  pode  ser  aplicado  em  qualquer  ano.  Entretanto,  como 
normalmente o conteúdo de História Antiga é ministrado no primeiro ano, 
talvez este fosse a série ideal para desenvolver o mesmo. 

10. Sugestões de leituras e consultas:

10.1. Livros e periódicos:

ARENDT, H.  Homens em tempos sombrios,  São Paulo, Companhia das 
Letras,  1987.  Sobre  como  os  homens  orientam suas  vidas  quando  não 
encontram  um  contexto  político  que  lhes  permitam  compartilhar  seus 
dilemas e inquietações individuais.

___________.  Entre o passado e o futuro.  São Paulo, Perspectiva, 1798. 
Uma síntese da obra da autora, no qual há um capítulo sobre a liberdade e o 
papel do estoicismo na transformação desse conceito. 

Dictionary of English Language and Culture, New York, Longman, 2005.

ENGEL, Jean-Marie; PALANQUE, Jean-Rémy.  O Império romano.  São 
Paulo: Atlas, 1978. Livro de caráter geral, que fornece informações básicas 
sobre o Império Romano.

EPICURO; LUCRÉCIO;  CÍCERO;  SÊNECA;  MARCO AURÉLIO.  Os 
pensadores.  2a ed. São Paulo, Abril  Cultural,  1980. Contém excertos de 
textos  de  filósofos  que  deverão  ser  pesquisados  pelos  alunos  e  traz 
introdução localizando os autores e seu tempo.

LEBRUN,  G.  "O  conceito  de  paixão",  em  NOVAES,  A.  (coord.),  Os 
sentidos da paixão, São Paulo, FUNARTE/Companhia das Letras, 1993, 
pp. 17-33. Sobre o controle das paixões e suas implicações. 

SCHNEUWLY,  B.  e  DOLZ,  J.,  Gêneros  orais  e  escritos  na  escola. 
Campinas,  Mercado  das  Letras,  2004.  Sobre  os  gêneros  textuais  e  seu 
tratamento didático.



SÊNECA,  L.  Aneu.  Medeia,  Consolação  a  minha  mãe  Hélvia,  Da  
tranqüilidade da alma, Apokolokyntosis. Rio de Janeiro: Edições de Ouro, 
s/d. Trata-se de uma oportunidade de entrar em contato com a obra do 
filósofo.

10.2. Páginas da Rede (internet) 
 www.novaescola.com.br (sobre o ensino da língua estrangeira)
 www.uol.com.br/licaodecasa (discussão e exemplos acerca dos gêneros 

textuais)
 www.yahoo.com (site de busca)
 www.goggle.com (site de busca)

MATERIAL ANEXO

Fonte: Dictionary of English Language and Culture

Seneca (about 4 BC-65 AD) a Roman thinker, politician, and writer of plays who was a 
noted  speaker  and  NERO's  teacher,  practically  ruling  during  Nero's  first  years  as 
EMPEROR.  He killed  himself  when he  was ordered  to,  after  it  was  said  that  he  was 
working against Nero. 

Fonte: Enciclopédia Grolier

Seneca, Lucius Annaeus
Lucius  Annaeus  Seneca,  c.4  BC-AD  65,  was  one  of  the  most  broadly  influential 
philosophical  writers  in  the  Stoic  tradition  (see  STOICISM).   He is  called  Seneca  the 
Younger because his father, Seneca the Elder (c.60 BC-AD c.37), was also a noted literary 
figure and rhetorician.  Born in Cordoba, Spain, Seneca the Younger went to Rome as a 
boy to study rhetoric and philosophy.  His promising political career, slowed by ill health, 
was  later  endangered  by  the  insane  emperor  Caligula  and  interrupted  under  Emperor 
Claudius I, when he was condemned on a charge of adultery and exiled (AD 41) to Corsica. 
Seneca later expressed his bitter resentment of Claudius in the satirical Apocolocyntosis (or 
Pumpkinification), in which he mocked the deification of Claudius and made fun of his 
physical defects.  Recalled in 59, he became tutor to the young emperor NERO and exerted 
a beneficial influence on the first few years of his reign. Falling out of favor, he went into 
retirement in 62;  in 65 he was accused of conspiracy against the emperor and sentenced to 
death.  He chose to commit suicide instead, a choice approved by his philosophy.
Seneca wrote 12 works entitled Moral Essays and 124 so-called Moral Letters, as well as a 
work on natural phenomena and several poetic tragedies based on Greek models.  Less an 
original philosopher than a moral teacher and guide, he regarded Stoicism as a practical 
doctrine, subordinating logic and physics to ethics:  "The true philosopher," he held, "is the 
teacher of humanity." He urged people to become indifferent to the transient goods of the 



world, valuing only the virtue within themselves.  To become truly virtuous, he maintained, 
the wise person must learn to curb his emotions, which are, or involve, false judgments 
concerning the value of externals. Seneca examined the nature and effects of the passions at 
length, demonstrating how they can be mastered, and praised the happy state of the person 
who  cannot  be  shaken  by  fortune.   His  letters,  aimed  at  educating  their  recipients  in 
Stoicism, contain some of his finest discussions of Stoic problems.  The tragedies, although 
deemed  too  rhetorical  by  many  readers,  contain  striking  declamatory  passages  and 
intriguing portraits of intense emotional states.
Seneca frequently developed his ideas without clarity or precision.  His style has impressed 
some critics as overblown, repetitious, and insincere, but many have found him a moving 
writer  and  a  valuable  moral  guide.   In  medieval  and  Renaissance  literature  Seneca's 
influence was enormous,  particularly  in  tragedy,  where his  bloody plots  set  a  standard 
down to the time of Shakespeare.
Georg Luck
Bibliography:  Fothergill-Payne, Louise, Seneca and Celestina (1988);  Griffin, Miriam D., 
Seneca:  A Philosopher in Politics (1975);  Gummere, Richard M., Seneca the Philosopher 
and His Modern Message (1930;  repr.  1976);  Hardeman, T. P., The Philosophy of Lucius 
Annaeus Seneca (1956);  Henry, D. and E., The Mask of Power (1985);  Lucas, Frank L., 
Seneca and Elizabethan Tragedy (1922;  repr. 1969);  Motto, A., and Clark, J. R., Senecan 
Tragedy (1988);   Reynolds,  L.  D.,  The Medieval  Tradition of  Seneca's  Letters  (1965); 
Rosenmeyer, Thomas G., Senecan Drama and Stoic Cosmology (1989);  Sandbach, F. H., 
The Stoics (1975);  Sorenson, Villy, Seneca:  The Humanist at the Court of Nero, trans. by 
W. G. Jones (1984)

Sobre  Roma  Antiga  (em  inglês):  pode-se  consultar  a  mesma  fonte,  onde  o  professor 
encontrará artigos enciclopédicos.

Um texto bem geral sobre o tema está no Almanaque Abril: 
Império Romano do Ocidente 
O mais vasto Império da Antiguidade e o segundo berço da cultura Ocidental, logo 
após a Grécia . Tem como marco inicial a lendária fundação da cidade-estado de 
Roma, em 753 a.C., que se torna o centro político do Império. Sua queda, em 476 
d.C., inaugura a Idade Média. Entre seus legados encontra-se o latim, idioma que 
dará origem a várias línguas contemporâneas e o Direito Romano, que servirá de 
base para quase todos os sistemas jurídicos ocidentais.
Segundo a lenda, Roma é fundada em 753 a.C. pelo gêmeos Rômulo e Remo. Os 
dois são atirados recém-nascidos ao Rio Tibre pelo usurpador do trono de seu avô 
em Alba Longa. Amamentados por uma loba e criados por camponeses, fundam a 
cidade depois de reconquistar o trono. Historicamente, Roma resulta do encontro de 
três povos diferentes que habitavam a Península Itálica : os etruscos, de origem 
asiática, ao Norte; os gregos, na região conhecida como Magna Grécia, ao sul e os 
Italiotas, de origem indo-européia, ao centro, subdivididos em latinos, úmbrios, 
sabinos e samnitas. A cidade-estado nasce de uma fortificação latina erquida às 
margens do Rio Tibre para evitar ataques etruscos. Inicialmente sua sociedade é 



dividida em uma elite patrícia (os proprietários de terra), clientes (parentes pobres, 
dependentes dos patrícios) e plebeus (artesãos, comerciantes e pequenos 
proprietários). Adota a monarquia como sistema político e sua economia é agrária.
Entre 753 e 509 a.C. Roma tem sete reis, quatro latinos, no início do período, e três 
etruscos. O governo é exercido por um rei vitalício eleito por uma assembléia 
popular, e pelo Senado, que congrega apenas patrícios. Diante da centralização do 
poder na mão desses três reis etruscos, os patrícios derrubam a monarquia através 
de um golpe e implantam a República. 
República – Essencialmente aristocrática, a República (509 a 27 a.C.) tem o 
Senado como órgão supremo de governo, onde os senadores exercem sua função 
em caráter vitalício. São responsáveis pela preservação da religião, supervisionam 
as finanças públicas, dirigem a política externa e administram as províncias. As 
funções executivas de governo são distribuídas entre uma estrutura burocrática 
chamada Magistratura. Os magistrados mais importantes são os cônsules, que 
possuem o poder imperium (poder militar exercido fora de Roma) e o potestas 
(administração, polícia e justiça dentro da cidade). Os outros ocupantes da 
Magistratura eram os Pretores, os Censores, os Questores, os Edis e os Tribunos 
da Plebe. Os Tribunos surgem ao longo da República, em conseqüência da luta dos 
plebeus por direitos políticos.
Em sua primeira manifestação, os plebeus abandonam a cidade e retiram-se para o 
Monte Sagrado, uma das sete colinas que formavam a cidade, em 494 a.C. A 
ausência de homens no exército e a constante ameaça do inimigo, faz com que os 
patrícios criem os Tribunos da Plebe, concedendo aos plebeus o direito de veto a 
atos do Senado. A segunda concessão é a Lei das Doze Tábuas. As leis, até então 
transmitidas por via oral e totalmente manipuladas pelos patrícios, passam a ser 
escritas e públicas. As tábuas ficavam expostas no Forum Romano, no centro da 
cidade. A terceira grande concessão ocorre em 287 a.C.. É aprovado o Plebis 
Dictum (plebiscito), instituindo que as leis passem a ser votadas pela plebe. Outras 
medidas importantes na igualdade entre patrícios e plebeus são a Lei Canuléia 
(igualdade civil), Lei Licínia (igualdade política) e Lei Ogulnia (igualdade religiosa).
Expansão territorial – Durante a República, a política imperialista romana de 
conquistas territoriais é baseada no interesse dos patrícios em expandir seus 
negócios. Após longas lutas, Roma se apossa da península Itálica, em 275. a.C. Os 
territórios dominados formam uma conferedeção liderada por Roma, que supre a 
administração central com impostos e fornece homens ao Exército. Em 264 a.C., o 
interesse pela conquista da Sicília , importante ponto estratégico para o comércio 
do Mediterrâneo, coloca Roma em conflito com Cartago, que dominava o 
Mediterrâneo central. Este choque de imperialismos dá ínicio às Guerras Púnicas 
(264-146 a.C.). Ao fim delas, Roma ocupa a Espanha, o sul da Gália e, por fim, o 
Mediterrâneo oriental.
As numerosas conquistas afetam profundamente a estrutura e o modo de vida 
romanos. Roma deixa se ser agrária para se tornar mercantil, urbana e luxuosa. Em 



função do comércio, a agricultura se especializa em torno de alguns produtos, como 
a oliva, uvas e frutas. O afluxo de escravos cresce de tal forma que o escravagismo 
torna-se o modo de produção dominante, levando os pequenos e médios 
proprietários à falência. Estes mudam-se para as cidades, originando uma massa 
de elementos socialmente instáveis e de fácil manipulação. O exército vira uma 
instituição poderosa. Generais e comandantes enriquecem, ganham prestígio e 
muitos iniciam carreira política. Surge uma nova classe social, os Homens Novos, 
comerciantes de origem plebéia que passam a dominar a economia e disputar o 
poder político com os patrícios.
O período de disputa pela hegemonia política entre Homens Novos e patrícios é 
acompanhado por uma guerra civil. Neste contexto surge o Primeiro Triunvirato, 
formado por Crasso, Pompeu e Júlio César. Crasso morre em 53 a.C. César vence 
Pompeu e seus filhos na Espanha e na África, e retorna a Roma como ditador, em 
45 a.C. Realiza um vasto programa de obras públicas e reformas na sociedade 
romana. É assassinado em 44 a.C., em pleno Senado, na tentativa de estabelecer 
uma monarquia hereditária.
Os três políticos ligados a César – Lépido, Marco Antonio e Otávio – formam o 
Segundo Triunvirato em 43 a.C. Três anos depois, os domínios de Roma são 
divididos. Marco Antonio fica com o Oriente, Lépido com a África e Otávio com o 
Ocidente. Lépido é afastado em 36 a.C e Marco Antonio é vencido por Otávio em 31 
a.C. Otávio inicia várias manobras políticas junto ao Senado, que acaba lhe 
atribuindo plenos poderes. Em 27 a.C., recebe o título de Augusto (filho de Deus).
Império – Otávio Augusto promove uma série de reformas políticas que fortalecem 
ainda mais o poder em suas mãos. Cria novas estruturas sociais com base em 
critérios censitários, patrocina o desenvolvivento cultural e organiza um exército de 
300.000 homens. Os outros governantes desta Dinastia são Tibério (14-37), 
Calígula (37-41), Claudio (41-54) e Nero (54-68). Seguem-se as dinastias dos 
Flávios (69-96) e dos Antoninos (96-192).
É com os Antoninos que o Império vive o chamado Século de Ouro (século I e II 
d.C.). Roma atinge sua maior extensão territorial com Trajano (98-117); uma 
reestruturação política e do Exército, a codificação do Direito Romano e a 
pacificação com Adriano (117/138); e um progresso cultural com Marco Aurélio 
(161-181). Na dinastia seguinte, dos Severos (193-235), a fragilidade da economia 
escravagista, a desigualdade social, a corrupção do sistema e a politização do 
Exército começam a abalar a estrutura do Império. 
Com o fim da expansão territorial, o número de escravos no mercado diminui, 
afetando diretamente a produção agrícola e o comércio. O Império, que vivia 
basicamente dos tributos cobrados, se vê obrigado a emitir moedas, 
desencadeando um processo inflacionário. A solução encontrada pelos latifundiários 
é um tipo específico de arrendamento, chamado Colonato: os camponeses 
pagavam o arrendamento trabalhando gratuitamente alguns dias por semana nas 
terras do proprietário. As Villas, nome dado aos latifúndios arrendados, tornam-se 



centros econômicos e sociais do Império. Eram voltadas para a auto-suficiência e 
tendiam a organizar sua própria defesa. 
Nesta época os contingentes militares são reduzidos, o que facilita ainda mais a 
penetração de povos bárbaros . A crise é acentuada pela popularização do 
Cristianismo e por uma anarquia militar entre 235 e 284, fruto da disputa dos 
exércitos pelo poder imperial de seus comandantes. 
Cristianismo em Roma – O cristianismo chega em Roma pelo Oriente por volta do 
ano 50 d.C. É combatido pelos romanos por ser monoteísta, condenar a escravidão 
e negar o caráter divino do imperador (“A César o que é de César, a Deus o que é 
de Deus”). Apesar das perseguições, iniciadas por Nero e acirradas em governos 
posteriores, a idéia de vida após a morte se difunde rapidamente entre os plebeus e 
a religião é cultuada nas catacumbas. Em 313, o imperador Constantino concede 
-lhes liberdade de culto (Édito de Milão). Em 327, pelo Concílio de Nicéia, a Igreja 
Católica é fundada e firma-se o Credo. Em 392, o imperador Teodósio promove o 
cristianismo à religião oficial do Império. 
Em 395, acossado pelas migrações e invasões dos bárbaros, Teodósio divide o 
Império em Império Romano do Ocidente, com centro em Roma e Império Romano 
do Oriente, com capital em Constantinopla. O Império do Ocidente subsiste por 80 
anos, atacado por germanos e hunos, até se extinguir em 476, com a deposição de 
Rômulo Augústulo, o último imperador dos romanos. Essa data assinala o início da 
Idade Média.
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Excertos, frases e conceitos a serem trabalhados em filosofia:

Um primeiro trabalho que pode ser desenvolvido no âmbito da filosofia é o do 
conceito básico de Estoicismo. Transcrevemos abaixo a definição de Julian 
Marias, a partir da qual pode se debater as características da filosofia 
estóica. (Sugere-se que se passe a última cena do documentário, na qual 
uma definição inicial do que seria um sábio estóico já aparece, destacando-
se a aceitação magnânima das vicissitudes da vida).

“ A ética estóica se funda também na idéia de autarquia, da suficiência. O 
homem, o sábio deve bastar-se a si mesmo. [...] O bem supremo é a 
felicidade – que não tem a ver com o prazer -, pois consiste na virtude. Por 
sua vez, a virtude consiste em viver de acordo com a verdadeira natureza. A 
natureza do homem é racional e a vida que a ética estóica postula é a vida 
racional. [...]. O sábio a aceita [ a vida] tal como ela é, ou seja, se molda ao 



destino [a Fortuna, tal como é definida no vídeo]: obedecer a Deus é a 
liberdade. Esta aceitação do destino é a característica da moral estóica. [...].  
O sábio se faz independente suportando tudo, como uma rocha que faz 
frente a todos os embates da água”.  Julian Marias em Historia de la 
Filosofia. 

Desse trecho deprende-se a enorme diferença entre os conceitos de 
liberdade entre os gregos clássicos (como Aristóteles) e os estóicos. Entre os 
primeiros a liberdade era uma condição política. Já entre os segundos a 
liberdade era algo interior, tal como entre o pensamento cristão (a liberdade 
individual de agir ou não de acordo com os mandamentos da Lei de Deus). 
Ora, é justamente essa noção de uma liberdade interior e individual que, na 
modernidade, inspirará a noção de liberdade como livre escolha individual de 
credo, de pensamento, de associação etc. Contraste, com seus alunos, essa 
noção de liberdade como escolha individual com o seguinte excerto de 
Arendt acerca da liberdade entre os antigos:

“... antes que se tornasse um atributo do pensamento ou uma qualidade da 
vontade, a liberdade era entendida como o estado do homem livre, que o 
capacitava a se mover, a se afastar de casa, a sair para o mundo e a se 
encontrar com outras pessoas em palavras e ações. Essa liberdade, é claro,  
era precedida da libertação: para ser livre, o homem deve ter se libertado 
das necessidades da vida. O estado de liberdade, porém não se seguia 
automaticamente ao ato de libertação. A liberdade necessitava, além da 
mera libertação, da companhia de outros homens que estivessem no mesmo 
estado, e também de um espaço público comum para encontrá-los – um 
mundo politicamente organizado, em outras palavras, no qual cada homem 
livre poderia inserir-se por palavras e feitos (Arendt, 1978, p. 194)

A seguir você encontrará uma série de frses célebres de Sêneca que 
poderão ser objeto de leitura e debate em sala:

1. Há pessoas predestinadas a sucessivos fracassos. Se reagem e adquirem 
personalidade para destruir os obstáculos vencem. Outras fazem do 
fracasso um hábito. (L. A. Sêneca – De Brevitate Vitae, 32). 
2.Se és homem, ergue os olhos para admirar os que empreenderam coisas 
grandiosas, ainda que hajam fracassados. (L. A. Sêneca – De Brevitate Vitae, 
20).



3. O que não se pode modificar, é melhor suportá-lo. (L. A. Sêneca – Epistola 
ad Lucilium, epíst. 59). 
4. Não é desonra não alcançar alguma coisa e sim deixar de empregar meios 
para consegui-la. (L. A. Sêneca – De Brevitate Vitae).
5. Servem de impedimento para a felicidade, as múltiplas ocupações. (L. A. 
Sêneca). 
6. Quanto obscurece o nosso espírito, uma grande felicidade! (L. A. Sêneca 
– Epístolas,74).
7. O que se aprende profundamente, jamais se esquece. (L. A. Sêneca – 
Epístolas, 92). 
8. É preferível aprender coisas inúteis a não aprender nada. (L. A. Sêneca – 
Epístola, 88).
9. Bom é ter fama, melhor é ter dinheiro. (L. A. Sêneca – Epístola, 52). 
10. Quem aceita o que não pode pagar, ludibria. (L. A. Sêneca – Epistola ad 
Lucilium)
11. Não merece ser feliz quem se acovarda diante da felicidade que lhe bate 
às portas. (L. A. Sêneca – De Constantia Sapìentis). 
12. A felicidade que não conseguimos dominar, destrói a si mesma. (L. A. 
Séneca – Epístolas, 74).
13. Não apenas aos homens mas também às coisas, é imperioso tirar-lhes a 
máscara e devolver-lhes o aspecto real. (L. A . Sêneca - Epístola ad Luciliun, 
Epist. XXVI, 13) 
14. Procura em teus estudos não saber mais do que os outros, e sim, saber 
melhor. (L. A. Sêneca – Epistolas,97).

15. Nada mais contrário para a recuperação da saúde do que mudar muito de 
medicamentos. (L. A. Sêneca - Epístolas, 2) 

16.  Se quereis viver bem para vós, vivei para os demais. (L. A. Sêneca -  
Epistolae, 43)

Discuta com seus alunos quais delas reforçam e quais diferem da imagem da 
filosofia de Sêneca apresentada pelo vídeo.
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