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A UTILIDADE DAS ARTES LIBERAIS NUMA CARTA DE SÉNECA 
 
Da Antiguidade Clássica colheu a Idade Média a noção de arte liberal: 

ars confunde-se, em grande parte, com o complexo significado do vocábulo 
grego τε/ξνη. A tradição escolar distingue as artes mecânicas 
(βα/ναυσαι τε/ξναι), as artes mistas (υ(πο/σοφοι τε/ξναι) e as artes 
enciclopédicas ou liberais (ε))γκυ/κλιοι τε/ξναι). É no quadro deste último 
nível que a época carolíngia divide as diversas disciplinas na perspectiva da 
dicotomia res/ uerba: no primeiro caso, o Quadrivium (Aritmética, 
Geometria, Astronomia e Música); no segundo, o Trivium (Gramática, 
Retórica e Dialéctica). A raiz desta classificação podia ser descortinada em 
duas escolas rivais do séc. IV a.C.:  a da cultura filosófica de Platão e a da 
cultura literária de Isócrates. As artes ou τε/ξναι assumem,  em Platão, a 
função de prelúdio (προοι/µιον), em ordem à aprendizagem da Filosofia. 
Séneca, por sua vez, aborda a questão na perspectiva da utilidade das artes 
liberais na formação moral do indivíduo, o que decorre da verdadeira 
sabedoria. A Idade Média, na sequência da Antiguidade Tardia, insiste 
sobretudo no carácter propedêutico das artes liberais, que compendiam todo 
o saber do tempo, numa planificação nem sempre uniforme. 

Platão insistia em que só a Filosofia podia educar perfeitamente o 
cidadão. Repudiara Homero e os poetas, assim como a designada educação 
geral ou comum. Como seus aliados, haviam de posicionar-se os Cínicos, os 
Cépticos, Zenão e Epicuro. Esta corrente encontrou resistência em Isócrates e 
nos seguidores do Novo Pórtico. Propunham estes uma mediação: a educação 
geral  deveria  preparar a prática educativa da Filosofia. Tal ponto de vista 
dominou a Antiguidade, inclusivamente a Carta 88 de Séneca a Lucílio, de 
que nos vamos ocupar. 

Situemos, em primeiro lugar, a época de Séneca. Tal como a de Lucílio, 
ocorre em pouco mais de meia dúzia de décadas, concomitantes do início da 
era cristã. O discípulo tornou-se conhecido tão somente porque o mestre se 
encarregara da sua orientação moral e espiritual. É o período do estoicismo 
imperial, também partilhado por Musónio Rufo, Epicteto, Marco-Aurélio. 

Por sua parte, Séneca flutua no meio das diversas correntes da Filosofia 
grega. Revela-se ecléctico na assunção de princípios, mais até do que o 
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próprio Cícero. Ambos, no entanto, assumem posições sinuosas perante as 
ocorrências socio-políticas do seu tempo. O resultado foi, como é sabido, um 
e outro pagarem com a própria vida os meandros das suas ambições e 
projectos políticos. Segundo o filósofo de Córdova, as correntes de 
pensamento lideradas por Zenão e Epicuro podem simultaneamente 
aperfeiçoar o carácter de cada indivíduo: mais importante é o termo a atingir 
do que a qualidade do caminho a percorrer.  Por outro lado, só lhe interessam 
as inquietações da alma humana, e não a Dialéctica ou a Filosofia. Embora 
tenha dedicado algum tempo da sua vida aos progressos da ciência, ao saber 
enciclopédico, no entanto, muito mais o havia de apoquentar a massa de 
problemas imediatos da condição humana, independentemente dos princípios 
orientadores de uma qualquer doutrina. Longe dele preocupar-se com a 
resolução de questões de ordem metafísica.  O que pretende atingir é a moral 
concebida como luta permanente. Mas percebe-se nele, apesar de tudo, a 
necessidade de uma coerência entre os grandes princípios e a moral 
quotidiana. 

É sobre este tipo de moral pleno de incidências concretas em cada 
indivíduo que se projectam as Cartas a Lucílio, o mais valioso escrito do 
Cordovês. 

Lucílio é contemporâneo do seu mestre da vida, Séneca. Natural de 
Pompeios, o desempenho cabal de compromissos sociais fê-lo ascender à 
classe dos cavaleiros. Estabelece uma relação forte com o mestre, mesmo até 
uma luta tenaz, quando é por este aconselhado a dedicar-se tão somente ao 
otium, e não a tarefas de ordem social. Só o fará, aliás, depois de terminar a 
sua missão na Sicília como procurador imperial. Mas a prática da virtude, no 
contexto de uma vocação filosófica inata, e uma tendência não menor para as 
Letras, terão convencido Séneca a encarregar-se da sua orientação moral. 

Séneca escreve as Cartas a Lucílio na fase mais amadurecida da sua 
carreira. A convivência entre ambos já vinha de há muito. A correspondência 
epistolar terá sido a única forma de contacto no período de afastamento de 
Lucílio na Sicília. 

A Carta 88 é muitas vezes citada a propósito da evolução das artes na 
Idade Média. A composição irregular muito frequente nos escritos de Séneca 
oferece alguma dificuldade no delineamento da estrutura do discurso. O que 
mais interessava ao filósofo era o conteúdo animador de determinada conduta 
moral e não aspectos de ordem formal. Nesta Carta, é evidente o propósito de 
realçar que as artes só teriam alguma utilidade se contribuíssem para a 
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aprendizagem e para a prática da uirtus, o mesmo é dizer, da Filosofia. Mas, 
como ousa provar, tal não acontece.  

Antes de mais, convém situar este exercício na dinâmica dos grandes 
valores que devem integrar a existência humana segundo o pensar da época. 
O valor da uirtus  só se compreende na sua relação com os conceitos de ratio 
e natura. Cabe a cada homem seguir a sua própria natureza: naturam sequi. 
Não apenas ao nível dos instintos primários, das paixões (affectus), mas 
sobretudo no que diz respeito ao nível superior, o da razão (ratio), o bem 
específico do homem. A virtus em nada mais consiste do que na prática das 
competências da razão, do que define a própria condição humana. Cada 
indivíduo é mais ou menos humano consoante é mais ou menos virtuoso, isto 
é, na medida em que recorre mais ou menos adequadamente à razão para 
moldar o seu comportamento. Cabe à Philosophia (scientia, sapientia) 
ensinar a prática da virtude. É neste quadro que as artes se podem relacionar 
com o exercício da razão. É aqui que emerge o vértice da Carta 88 de 
Séneca: a ciência imutável do bem e do mal (scientia bonorum ac malorum 
inmutabili)1. Sob este critério soberano, encontrará o filósofo os fundamentos 
para afastar as artes como contributo para a prática da virtude. 

Tentando descobrir a sua estrutura interna, dir-se-á que, depois de 
definir o conceito de artes liberais - as que são conformes à dignidade do 
homem livre2 - , o texto senequiano passa imediatamente à demonstração da 
inutilidade3 das diversas disciplinas (Gramática, Geometria, Música, 
Astronomia)4. Não menospreza o interesse, embora reduzido, de tal estudo e, 
por isso, equaciona integrá-las na divisão das artes preconizada por 
Possidónio5, e na sua relação com a Filosofia6. A Carta aponta, por fim, para 
a clarificação de todo o problema quando realça um único critério (una res) 

_________________ 
1 Cf. n.º 28. A edição utilizada do texto latino é a da Oxford Lexical Texts (L. 

Annaei Senecae, Ad Lucilium Epistulae Morales, Tomo I, 1987).  As citações em 
língua portuguesa constam da tradução de J. SEGURADO CAMPOS (Cartas a 
Lucílio, Gulbenkian, 1991). 

2 n.º 2: “Quare liberalia studia dicta sunt vides: quia homine libero digna sunt.” 
3 n.º 20: “Ad alia multa, ad uirtutem nihil”. 
4 Cf. n.º 3-19. 
5 Cf. n.º 21-23. 
6 Cf. n.º 24-28. 
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de avaliação: o discernimento entre o bem e o mal7. Descoberto o carácter 
decisivo da uirtus, é em relação a este valor que desenvolve a restante parte 
do texto: a importância da questão sobre o conhecimento e o duvidoso 
contributo de cada uma das artes, o carácter supérfluo da reflexão de muitos 
Estóicos e de não poucos filósofos pertencentes a outras correntes de 
pensamento. 

Há sempre a referência a um fugaz acontecimento ou a uma 
interpelação aparentemente inócua, como motivação para Séneca escrever 
cada uma das suas Cartas. Neste quadro, o fortuito torna-se pertinente para 
desencadear a questão, no caso vertente, a interpelação do discípulo que 
pretende auscultar a opinião do seu mestre acerca do valor das artes liberais. 
No entanto, mais do que informar, o mestre pretende formar o seu 
destinatário para enfrentar as vicissitudes da vida, dentro do seu papel de 
conselheiro moral e espiritual. É a prática da virtus que está em causa. 

A ciência imutável do bem e do mal traduz-se claramente nas diversas 
virtudes que promovem a liberdade do homem contra todos os impedimentos. 
A coragem (fortitudo) leva a ultrapassar o terror, o medo8; a lealdade (fides) 
procura eliminar actos de corrupção9; a temperança (temperantia) exerce 
domínio sobre os prazeres10 e sobre a sofreguidão  em  conhecer  o  supérfluo  
em  vez  do indispensável11;  a simpatia humana (humanitas) evita a soberba 
e a agressividade12. Todas estas virtudes tornam-se imprescindíveis para 
fazer o homem livre. Apenas sob esta orientação as diversas artes 
justificariam a sua existência. 

Mas tanto as artes como os seus auctores não se encontram, sem mais, 
ao serviço do homem e da sua liberdade. Por isso,  o autor censura Homero, 
como Platão já o fizera relativamente aos poetas. O épico helénico seria 
filósofo - garante Séneca - se afirmasse o mesmo que os outros também 
considerados filósofos. Por isso, ora é tido como estóico, ora epicurista, ora 

_________________ 

7 Cf. n.º 28. 
8 n.º 29: “Fortitudo contemptrix timendorum est; terribilia (...) despicit, 

prouocat, frangit”. 
9 ibid.: “nullo corrumpitur praemio”. 
10 ibid.: “uoluptatibus imperat.” 
11 Cf. n.º 36. 
12 n.º 30: “Humanitas uetat superbum esse aduersus socios, uetat amarum”. 
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peripatético, ora académico13. A parte final da Carta 8814 é uma crítica 
acerba às contradições da nimia subtilitas15 dos filósofos do tempo, que nada 
dizem de interesse relativamente à condição humana. Por isso, chegaram a 
pôr em dúvida a própria existência do homem, o que levou o filósofo de 
Córdova a interrogar-se de forma radical sobre a identidade de cada 
indivíduo: Então, quem somos nós? (Quid ergo nos sumus?)16. Mesmo, até, 
sobre a realidade envolvente, já que a nova ciência se tornou a ciência de não 
saber nada: noua scientia (...) nihil scire17.  

Infelizmente, segundo Séneca, cada uma das artes liberais - não falando 
já de outras que nem artes são (as do pintor, do escultor, do marmorista, dos 
artesãos de peças de luxo, dos pugilistas)18 - pouco ou nada tem a ver com o 
íntimo de cada homem. As artes não ferem as vivências profundas do 
indivíduo; umas mais do que outras, todas se distanciam da prática da virtude. 
Passam ao lado das angústias de cada pessoa, esgotam-se em futilidades 
(superuacua): a linguagem (sermo), a explicação dos textos (historiae), a 
poética (carmina), a divisão das sílabas (Syllabarum enarratio), a 
observação dos vocábulos (uerborum diligentia), o conhecimento dos temas 
mitológicos (fabularum memoria), as leis e variações dos versos (uersuum 
lex ac modificatio)19, as propriedades das conjunções e preposições 
(coniunctionum ac praepositionum proprietates)20 na área da Gramática; a 
distinção entre sons agudos e graves (acutae ac graues), o acorde 
(concordia), os modos plangentes (modi flebiles), no campo da Música21; 
medir os latifúndios (Metiri latifundia), medir os círculos (metiri rotunda), 
saber o que é uma linha recta (quae recta sit linea), no que respeita à 

_________________ 
13 Cf. n.º 5. 
14 Cf. n.º 43-46. 
15 n.º 43: “Audi quantum mali faciat nimia subtilitas et quantum infesta ueritati 

sit.” 
16 Cf. n.º 46. 
17 Cf. n.º 44. 
18 Cf. n.º 18. 
19 Cf. n.º 3. 
20 Cf. n.º 42. 
21 Cf. n.º 9. 
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Geometria22; o conhecimento dos astros (caelestium notitia), nas leis da 
Astronomia23.  

Tudo isto poderia suscitar grande interesse para cada homem em 
particular, se o libertasse das tempestades da alma (tempestates animi)24, isto 
é, do medo (metum), do desejo (cupiditatem), das paixões (libidinem) 25. De 
nada serve medir latifúndios, se não se é capaz de partilhá-los com alguém; 
medir círculos e não medir o espírito humano; saber o que é uma linha recta e 
não se mostrar capaz de praticar a rectidão26; conhecer a concórdia entre os 
sons e não a tranquilidade de espírito ou a harmonia consigo mesmo27; 
conseguir a ciência da previsão dos movimentos dos astros e não se acautelar 
quanto à eventualidade do pior28; ser hábil na luta ou no pugilismo e deixar-
se vencer pela cólera29. E assim vai o filósofo transferindo toda a linguagem 
para o lado moral e espiritual da existência humana. 

Desvalorizando as várias artes na resolução dos grandes problemas do 
homem, Séneca traz à colação Possidónio da Apameia30, considerado por 
Cícero como o mais importante filósofo do estoicismo médio (sécs. II-I a.C.). 
Refere particularmente a divisão das artes.  São liberais (liberales) ou livres 
(liberae) as artes que têm por objecto a virtude: quibus curae uirtus est. As 
que por ele são designadas educativas (pueriles) e pelos Gregos 
enciclopédicas (ε)γκυ/κλιοι) preservam, apesar de tudo, algo de comum 
(simile) às anteriores31. Mas já se distanciam nitidamente do que interessa à 
virtude as designadas artes vulgares (uulgares)32  que tratam do que é 
acessório e, por isso, são desprovidas de qualidade intelectual (decoris) e 
moral (honesti). Há ainda uma outra categoria que mantém quase o mesmo 

_________________ 
22 Cf. n. 10-13. 
23 Cf. n.º 14-17. 
24 Cf. n.º 7. 
25 Cf. n.º 3. 
26 n.º13: “si artifex es, metire hominis animum”. 
27 n.º 9: “fac potius quomodo animus secum meus consonet”. 
28 n.º 17: “itaque secunda expecto, malis paratus sum.” 
29 n.º 19: “quid prodest multos uincere luctatione uel caestu, ab iracundia 

uinci?” 
30 Cf. n.º 21. 
31 Cf. n.º 23. 
32 Cf. n.º 21. 
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distanciamento: as recreativas (ludicrae), que servem os apetites dos 
sentidos33. 

Algumas objecções formuladas por um interlocutor fictício, como é 
usual em Séneca, ajudam a clarificar certas questões. Uma delas diz respeito à 
relação das artes liberais com a Filosofia: - Será que, à tríade constituída pela 
Física, pela Ética e pela Lógica, na área da Filosofia, tenham de se 
acrescentar as artes liberais? 

Há que definir claramente o domínio (fines) ou quadro de investigação 
própria. Cabe à Filosofia desvendar a causa (causa), as leis (ratio), o alcance 
(uis), a natureza (natura); ao geómetra, o cargo de calcular números e 
medidas (numeros mensurasque); ao matemático, as distâncias dos astros 
(cursus, recursus, obuersationes)34. A argumentação depende dos chamados 
postulados fundamentais (principia)35, dos elementos de base ( prima)36. No 
entanto, a Matemática e seus pares não alcançam nem a verdade (uerum), 
nem a natureza do universo: totius mundi natura 37. Por seu lado, a Filosofia 
tudo reconstrói sem que dependa de qualquer outra ciência38.  

Regressemos ainda à questão da utilidade dos estudos liberais. O 
Cordovês cita Possidónio da Apameia, porque este filósofo estóico coloca no 
nível mais elevado as artes que conduzem à virtude: as liberales ou liberae39. 
Mas a existência da virtude não depende do contributo (adiutorio) das 
artes40. A sabedoria (sapientia), que é a arte de conquistar a virtude, pode 
obter-se sem as artes liberais. Preocupar-se, por exemplo, com o 
conhecimento do alfabeto a propósito do estudo da Gramática é laborar no 
erro da inutilidade, quando tantos e tão sérios problemas há a resolver acerca 
do divino e do humano: res humanae et diuinae41. Há que limpar o espírito 

_________________ 
33 n.º 22: “Ludicrae ad uoluptatem oculorum et aurium tendunt”. 
34 Cf. n.º 26. 
35 n.º 27: “Sed ut procedat, inpetranda illi quaedam principia sunt; non est 

autem ars sui iuris cui precarium fundamentum est.” 
36 n.º 28: “mathematice, ut ita dicam, superficiaria est, in alieno aedificat; 

accipit prima, quorum beneficio ad ulteriora perueniat.” 
37 ibid.. 
38 ibid.:  “Philosophia nil ab alio petit, totum opus a solo excitat”. 
39 Cf. n.º 21-23. 
40 Cf. n.º 31. 
41 Cf. n.º 33, 35. 
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de tudo o que é supérfluo para que a aprendizagem da virtude abarque, em 
consonância com o quadro em que se move a Filosofia, o mais amplo campo 
de actuação (laxum spatium)42. E o rol das inutilidades vai até ao uso 
desmesurado de palavras - uerba - quando a sabedoria assenta 
exclusivamente em actos concretos: res43. Será certamente nesta medida que 
a verdadeira sabedoria faz o homem livre44. 

Mas não fica por aqui o autor da Carta no que diz respeito à utilidade 
do estudo das artes. Embora afirme que estas de nada servem para a prática 
da virtude, no entanto, reconhece que são úteis em outros aspectos: ad alia. 
Mutatis mutandis estão como as artes manuais (uiles) para o que não é 
essencial à vida de cada indivíduo: ad instrumenta45. Não lhes é possível 
transmitir (dare) a virtude, mas apenas preparam (praeparant) o intelecto 
(ingenium)46 e o espírito (animum)47. E o autor lembra a seguinte 
correspondência: tal como a prima litteratura (o ensino básico fornecido pelo 
gramático), em relação às artes, assim também estas em relação à uirtus. 
Admite-se, no entanto, que haja delas conhecimento (notitia). Mas só do 
indispensável (necessarium) e não do que é supérfluo (superuacua)48. A este 
propósito, Séneca recorre à ironia até ao extremo, quando fala das bagatelas a 
que, em sua opinião, muitos se dedicam49. Mesmo no que concerne aos 
Estóicos (em que Séneca se insere: ad nostros50), se verifica esta tendência 
inexorável para o supérfluo. Considerar, por exemplo, alguém como um 
homo litteratus implica o recurso à história de todos os povos (annales 
omnium gentium)51. Antes, louvar um uir bonus torna-se muito mais simples 
porque realça tão somente a qualidade e a prática constante da virtude, aquilo 
que é manifesto a todos. Até os que, no seu tempo, se intitulavam filósofos 
pretendiam mais falar (loqui) do que viver (uiuere), colocando-se ao nível do 

_________________ 
42 Cf. n.º 35. 
43 Cf. n.º 32. 
44 Cf. n.º 2. 
45 Cf. n.º 20. 
46 Cf. n.º 1. 
47 Cf. n.º 20. 
48 ibid. 
49 Cf. n.º 37. 
50 Cf. n.º 38. 
51 Cf. n.º 39. 
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gramático e do geómetra52. É desta forma que as artes geram pessoas que 
têm como único objectivo agradar a si próprias53. Falta quem ensine virtudes 
como a simplicidade, a modéstia, a moderação, a frugalidade, a parcimónia, a 
clemência54. Só esta prática pode libertar cada homem do que 
verdadeiramente o atormenta na sua fugaz existência.  

Séneca parece entrar em consonância com Platão que considerava as 
artes como um prelúdio da Filosofia. São elas que podem relevar a existência 
das diversas actividades humanas, mas não conferem a qualidade moral. Daí, 
para este efeito, a recusa de lhes ser concedido qualquer nexo de causalidade 
próxima. É-lhes atribuída, sim, uma função de preparação e recusada a de 
contributo (adiutorium). Não passam de conhecimentos subsidiários 
(meritoria artificia) e de exercícios (rudimenta), em contraste com as obras a 
sério (opera)55. As artes liberais dedicam-se ao supérfluo, em contraste com 
a sabedoria, que enfrenta o essencial, o progresso moral do indivíduo. 

Torna-se, pois, evidente que toda a argumentação aduzida se orienta no 
sentido de provar que só a Filosofia (ciência, sabedoria) é causa directa da 
prática da virtude. Mas é possível e razoável que se questione até que ponto 
as artes liberais se orientam para a virtus. Séneca move-se numa lógica 
assente na sucessão progressiva de três graus: em primeiro lugar, o nível de 
preparação, onde se enquadram as actividades indiferenciadas, com algum 
distanciamento, com outros objectivos, como as próprias artes; estas ainda 
não se incluem, num segundo grupo, como contributo (adiutorium), ainda 
fora da área da Filosofia56; por fim, as actividades que se movem nessa área 
fazendo parte (partes) da Filosofia, como acontece com a Física, a Ética, a 
Lógica. Deste último quadro, o mais nobre, gerador da virtude, o que há de 
mais relevante para o homem, estão arredadas todas as artes. Estas apenas 
servem de preparação (praeparant)57, facilitam-lhe o trajecto (expediunt)58 
_________________ 

52 Cf. n.º 42. 
53 n.º 37: “ista liberalium artium consectatio molestos, uerbosos, 

intempestiuos, sibi placentes facit”. 
54 Cf. n.º 30. 
55 Cf. n.º 1. 
56 Convém referir que algum distanciamento se torna perceptível na definição 

do conceito de contributo. Com efeito, ora se afirma, recorrendo ao símile da 
alimentação, que esta é um contributo (cf. n.º 25), ora se recusa, embora se torne 
condição indispensável (cf. n.º 31). 

57 Cf. n.º 1, 20. 
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para a virtude. A alimentação, embora indispensável à vida, não [é] parte do 
nosso corpo59, como ainda não tem qualquer coisa a ver com a virtude60. 
Assim também as artes. De facto, o autor, no limite, chega a afirmar que as 
artes liberais, no que diz respeito à prática da virtude, não passam de uma 
ciência que não me ajuda em nada61. 

MANUEL AUGUSTO NAIA DA SILVA  

_________________ 
58 Cf. n.º 20. 
59 Cf. n.º 25. 
60 Cf. n.º 31. 
61 n.º 45: “mihi non profuturam scientiam”. 


