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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa a temática da physiología no pensamento de Epicuro, privilegiando a 

investigação dos elementos imperceptíveis (ádela) que compõem toda a realidade, a saber, os 

átomos e o vazio. O trabalho fundamenta-se nos postulados canônicos elucidados na 

Criteriologia, ou compreensão sistemática dos “critérios da verdade” (kritéria tès aletheías). 

Todavia, a investigação epicúrea acerca da realidade, logo, uma onto-gnosiologia, parte das 

senso-percepções (aístheseis) como critério fundante e inalienável para estabelecer o real e 

toma a diánoia e a psyché como os agentes dos dados do conhecimento possível, i.e., as 

instâncias de articulação de tudo aquilo que pode ser conhecido.Este estudo demonstrará, 

mediante o método de analogia via inferência do universo estético, a legitimação do discurso 

atômico o qual não é da ordem do estético, portanto, mais profundo e refinado. Desta forma, a 

pesquisa aprecia o método de investigação que se preocupa menos com os fenômenos, ou 

seja,o que aparece (phainómenon), e têm como sua real preocupação os elementos (stoicheía) 

primeiros a partir dos quais os fenômenos são constituídos, i.e., acionados apenas mediante os 

raciocínios (lógoi) na atividade própria da psyché e do entendimento (diánoia), o que se pode 

denominar de a segunda navegação na filosofia de Epicuro. 

 

Palavras-chave: Epicuro. physiología. imperceptível. aísthesis. analogia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research looks into the theme of physiología in Epicurus thought, focusing on the 

investigation of imperceptible elements (ádela) whichcomprise the whole of reality, namely, 

atoms and void. The research is based on the canonical postulates elucidated in Criteriology, 

or systematic understanding of "criteria of truth" (kritéria tès aletheías). However, the 

epicurean investigation into reality, ergo an onto-gnosiology, stands on the sense-perceptions 

(aístheseis) as the fundamental and inalienable criterion to establish what is real and makes 

use of diánoia and psyche as the agents of data of possible knowledge, i.e. the articulation of 

instances of all which can be known. By means of the analogy via inference method of 

aesthetic universe, this work will demonstrate the legitimacy of the atomic speech which is 

not to be equated with an aesthetic order, thereforeit is deeper and more refined. Thus, this 

research employs aninvestigation method that is not as concerned with the phenomena, i.e. 

what appears (phainomenon), as with the first elements (stoicheia) from which the 

phenomena are constituted, i.e.set in motion only by reasoning (logoi) in the very activity of 

thepsyche and understanding (diánoia), which can be called the second navigation in the 

Epicurus philosophy. 

 

Keywords: Epicurus. physiología. imperceptible. aísthesis. analogy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O que se preservou da imensa obra de Epicuro foram basicamente as três epistolas 

endereçadas aos seus discípulos, Heródoto, Pítocles e Meneceu e as Máximas Capitais (kýriai 

dóxai), estas últimas traduzidas por Cícero com o título de Ratae Sententiae. Estas foram as 

quatro obras preservadas por Diógenes Laércio em sua obra: Vida e doutrinas dos filósofos 

ilustres (Bíoi kaì gnómai en philosofía eudokimesánton). Do conteúdo das três epístolas, 

Epicuro teve o cuidado de preparar um “epítome de todo o seu sistema” (epitomèn tès hóles 

pragmateías1) que resulta uma divisão da sua filosofia numa canônica, numa física e numa 

‘ética’ ou ‘sabedoria’. Esses resumos ‘encurtados’ não significam ser desprovidos do 

conteúdo essencial, mas sim ‘enxuto’ dito de uma forma mais ‘clara’ e ‘direta’. Talvez por 

isso não são tão bem argumentados os conteúdos. As epístolas, embora endereçadas a 

indivíduos particulares, eram ‘encíclicas’, isto é, circulavam ‘intercambiamente’ entre as 

comunidades epicuristas, fazendo com que este intercâmbio epistolar constituísse uma forma 

eficaz de conheciemto e coesão entre os membros do grupo. 

Em 1880 foi extraído por C. Wotke de um manuscrito do século XIV2 uma 

coleção de oitenta e um breves ditos escritos em aforismos intitulada de Epikurou 

prosphonesis (Exortação de Epicuro) ou Gnomologium vaticanum epicureum, mais conhecido 

como Sentenças Vaticanas (Codex Vaticanus gr. nº 1950), e levam esse nome em homenagem 

ao lugar onde foram descobertos. Das oitenta e uma Sentenças, treze são iguais às Máximas 

Capitais. Esses aforismos foram publicados por completo pela primeira vez em 1888 com o 

título de Epikureische Spruchsammlungie em Wiener Studien, X, 1888, com notas de Hartel, 

Usener e Gomperz3. 

Estes cinco pequenos textos configuram o que basicamente sustentam toda a 

pesquisa sobre Epicuro até a atualidade. São de Hermann Usener e Graziano Arrighetti as 

melhores edições dos textos originais de Epicuro. Ambas acompanham um excelente aparato 

crítico como também um extenso comentário. Todavia, não era escassa assim na Antiguidade. 

Diógenes Laércio, por exemplo, chama Epicuro do que possui “muitos escritos” 

                                                           
1 LAÊRTIOS, Diôgenes. Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres. Tradução: KURY, Mário da Gama.  

Brasília: Editora UnB, 1988. (Doravante abreviado para DL, X , quando se tratar das opiniões de 
Diógenes Laércio; DL, X, EHe, para a Epístola a Heródoto; DL, X, EPi, para a Epístola a Pítocles; 
DL, X, EMe, para Epístola a Meneceu; DL, X, MC, para as Máximas Capitais). EHe, 48. 

2 Jean Bollack em La pensée du plaisir, Paris: Éd. De Minuit, 1975, escreveu um breve resumo da história do 
Manuscrito que vale muito a pena conferir.  

3 MORAES, João Quartim de, “Introdução” em: EPICURO, Sentenças Vaticanas. p. 8.  
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(polugraphótatos) e chega a enumerar quarenta e um títulos – cerca de trezentos (triakosíous4) 

rolos – os quais ele chamou de “os melhores” (tà béltista) escritos5. 

Todavia, mesmo sendo extremamente limitado o que restou da gigantesca obra de 

Epicuro, o qual “a todos superou em número de livros” (pántas huperballómenos pléthei 

biblíon), como afirma Diógenes Laércio, é possível sustentar uma preocupação com o 

problema do conhecimento (gnosiologia), isto é, de um desdobramento, por parte de Epicuro, 

sobre os processos de conhecimento das coisas. Embora este desdobramento gnosiológico não 

possa ser pensado como uma ‘ciência’ propriamente, se comparado aos moldes modernos e 

contemporâneos em tratar a possibilidade do conhecimento, Epicuro imprime uma 

metodologia tão pertinente que ainda hoje pode ser percebida nos métodos científicos 

modernos, embora o método moderno se apresente de forma mais rigorosa e sofisticada. 

Desta forma, faz-ae-á preferencia pelo termo “gnosiologia” à terminologia moderna 

“epistemologia” para se tratar da forma como Epicuro procede em sua investigação filosófica. 

Tal preferência também se esquiva de possíveis confusões de caráter anacrônico. O 

conhecimento na concepção epicúrea ainda está ligado à antiga ontologia iniciada pelos pré-

socráticos. 

Sendo assim, a presente pesquisa não se limita à física epicúrea, nem muito menos 

se prende à Epístola a Heródoto6 onde sua física está resguardada privilegiadamente. Parte-se, 

necessariamente da física, mas salta a investigações ainda mais profundas e refinadas do 

ponto de vista onto-epistemológico, àquelas investigações em que só se acionam mediante os 

raciocínios (lógoi), inferências e analogias, isto é, por meio da atividade conjunta da psyché e 

do entendimento (diánoia), o que se pode denominar alegoricamente de a segunda navegação 

na filosofia de Epicuro. Tal empreendimento, vale reforçar, não está desassociado das senso-

percepções (aístheseis), mas encontra nas evidências sensíveis (enárgeia) o seu ponto de 

partida. 

A esfera prática de sua filosofia, a qual se dedica Epicuro na terceira Epístola, a 

Meneceu, nas Máximas e nas Sentenças, não será negligenciada, mas também, não é 

fundamental para a presente pesquisa a qual se compromete, fundamentalmente, com o 

problema do conhecimento, isto é, com uma ‘gnosiologia atomista’. A esfera prática, 

portanto, não pode ser negada, detém um papel preponderante na filosofia de Epicuro como 

                                                           
4
 DL, X, 27. 

5 DL, X, 27. 
6 É sabido que havia no período helenístico um texto integral e específico sobre a física de Epicuro intitulada 

Sobre a Natureza (perì phýseos) escrita em 37 livros, mas que foi perdido no decurso da história, também 
chamada de Grande compêndio (megále epitomé). 
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um todo. Ora, é para onde todo conhecimento se encaminha. Não há, para Epicuro, nenhum 

sentido em obter o correto conhecimento da natureza (phýsis) se este não servir para a 

aquisição da “felicidade” (eudaimonías) e da “tranqüilidade da alma” (ataraxía), sendo esta, a 

real pretensão do conhecimento e nunca o procedimento ‘científico’ em vista da própria 

ciência, mas o fim último (télos) que se deseja alcançar mediante a pesquisa da natureza é de 

uma “vida feliz” (makaríos zên).  

A presente dissertação é denominada de “A physiología como método epicúreo de 

investigação dos elementos imperceptíveis (ádela)”. Divide-se em quatro capítulos que se 

encontram ordenados na medida do desenvolvimento do tema, um glossário de termos gregos 

utilizados por Epicuro e que se julga importante nessa pesquisa e, por fim, uma bibliografia 

com títulos em seis idiomas (grego, português, espanhol, francês, italiano e inglês). Desdobra-

se a partir da descrição da natureza dos elementos (stoicheía): átomos e vazio, à legitimação 

dos postulados atômicos via inferência do universo estético. Pretende-se, todavia, alcançar, 

perpassando os momentos necessários da filosofia epicúrea: a canônica, a física e a ética, a 

elucidação do processo gnosiológico, o universo atômico epicúreo, isto é, a elucidação e 

legitimação dos elementos imperceptíveis fundamentais de toda phýsis, a saber, os átomos e o 

vazio. 

O primeiro capítulo: “Da natureza dos elementos imperceptíveis (ádela)”, tem um 

caráter mais introdutório e descritivo, mas é necessário para a compreensão do que será 

investigado. Trata da natureza dos elementos simples7 e imperceptíveis e de seu trato desde 

Demócrito, o grande sistematizador da doutrina atomista, passando por Epicuro, a quem 

interessa a presente dissertação, até Lucrécio o maior expoente do epicurismo romano8. 

Descreve-se a filosofia dos principais filósofos atomistas e como os conceitos de átomo e 

vazio se desenvolvem na tradição filosófica grega. Os momentos fundamentais do atomismo 

grego, suas diferenças e inovações são aqui destacados. A noção de “peso” (báros) criada por 

Epicuro e a teoria do clinamen desenvolvida por Lucrécio são noções importantes da tradição 

atômista grega e que marcam uma evolução importânte. 

O segundo capítulo se intitula: “Criteriologia: Fundamentos do conhecimento 

possível”. É, provavelmente, o mais conservador no tocante à filosofia epicúrea. Nele, 

descrevem-se os três “critérios da verdade” (kritéria tès aletheías), isto é, as senso-percepções 

(aístheseis), as afecções (páthe) e as antecipações (prólepsis). Todavia, optamos por não 

                                                           
7 É importante distinguir imperceptíveis simples, os átomos e o vazio, mas há também imperceptíveis compostos 

como as eídolas e a psyché.  
8 Outro autor contemporâneo de Lucrécio e que também se ocupou do pensamento atomista foi Cícero, mas, 

diferentemente de Lucrécio, foi um crítico do epicurismo e afeiçoado ao estoicismo.   
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incluir o quarto critério neste capítulo, pois é provavelmente não ser uma formulação, 

enquanto critério, de Epicuro. O propósito fundamental deste capítulo é fundamentar a 

physiología epicúrea ainda como um método mais geral. Os critérios estão necessariamente 

interligados, iniciando com o mecanismo da sensibilidade, onde começa o conhecimento, 

passando pelas afecções e findando nas antecipações, isto é, os conceitos universais 

formulados a partir das reincidências de sensações experimentadas. Por fim, há algumas 

considerações sobre as afecções e as noções de prazer e dor.     

O terceiro capítulo: “Diánoia e psyché: agentes do conhecimento possível”, 

pretende-se a um momento de transição, onde a parte discursiva (lógon) a psyché-

entendimento articula ou agencia os dados provenientes da sensibilidade, fazendo desses 

dados irracionais (álogon) conhecidos e referenciados. É um capítulo importante para a 

compreensão do todo, pois é a psyché que faz a ligação entre a sensibilidade e o 

entendimento, e como afirma Epicuro, é ela que detém a “faculdade de sentir”9, portanto, é ela 

quem traduz o conhecimento.     

O quarto e último capítulo é intitulado: “A physiología como método epicúreo” 

trata do método propriamente utilizado por Epicuro e os epicuristas. Está dividido em dois 

momentos principais, a ‘evidencia imediata’ ou ‘sensível’ (enárgeia) e a ‘inferência por 

analogia’ (analogía). Ambos os momentos são parte importante de um método mais geral, 

intitulado de “teoria geral das hipóteses”, que comporta desde a doutrina dos critérios 

(criteriologia) até o postulado dos átomos e do vazio como possíveis apenas por meio da 

inferência e é parte mais significativa do método como um todo. É aqui que se explicitam os 

procedimentos racionais, como opera, de fato, os raciocínios inferenciais e seu 

“descolamento” das sensibilidades. 

O método utilizado para o desenvolvimento da pesquisa, bem como para a 

obtenção do sucesso desta investigação, é, em primeiro lugar, o da análise interpretativa dos 

textos originais em grego, e em segundo lugar, da consulta de diversos comentadores 

importantes da filosofia de Epicuro. Far-se-á, sempre que necessárias traduções próprias dos 

textos originais sem negligenciar as diversas e excelentes traduções tanto para a língua 

portuguesa como para tantas outras consultadas nessa pesquisa. Transcrevemos também, 

sempre que necessário, os passos do livro X de Diógenes Laércio em grego como uma forma 

de auxiliar o pesquisador mais crítico e mais compromissado com o texto epicúreo, pois assim 

ele poderá tirar suas próprias conclusões. Opta-se por essa independência das traduções por se 

                                                           
9 EHe, 64. 



16 

 

julgar que ainda há uma escassez de pesquisa na filosofia de Epicuro em língua portuguesa, 

mais precisamente neste tema marcadamente sensista em sua base, metafísica como deve ser 

toda filosofia que se arrisca pelos caminhos especulativos e onto-epistemológica por se 

debruçar sobre o problema do conhecimento na filosofia antiga arraigada na ontologia 

clássica.       

O texto grego consultado nesta pesquisa é extraído das obras de Usener: 

USENER, Hermann. Epicurea. Leipzig: Teubneri, 1887; ARRIGHETTI, 

Graziano, Epicuro, Opere. Introduzione, testo critico, traduzione e note (Classici della 

Filosofia, IV), Turin, Einaudi, 1960. 2nd ed., 1973 e BIGNONE, Ettore. Epicuro: opere, 

fragmmenti, testimonianze sulla sua vita, Bari: Gius. Laterza & Figli. 1920. Textos clássicos e 

consagrados entre os críticos. Utilizando-se também de: ΛΑEΡΤΙΟΣ, Διογένης. Βίοι καὶ 

γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων: Βίβλιον Γ (ed. H S Long, Oxford 1964). [online] 

Disponível na Internet via: <http://www.mikrosapoplous.gr/dl/dl.html. 2010>.  As principais 

traduções consultadas são várias, duas brasileiras: LAÊRTIOS, Diôgenes. Vidas e doutrinas 

dos filósofos ilustres. Tradução: KURY, Mário da Gama.  Brasília: Editora UnB, 1988 e 

EPICURO. Carta sobre a felicidade. Tradução: LORENCINI, Álvaro; CARRATORE, Enzo 

Del. UNESP: São Paulo, 2002. Duas em espanhol: GUAL, Carlos García. Epicuro. Madrid: 

Alianza Editorial, 1985 e EPICURO. Obras Completas. 6 ed. Tradução: VARA, José. 

Madrid: Letras Universales. 1995. Duas francêsas: ÉPICURE. La lettre d’Épicure. Tr.: 

BOLLACK, Jean; BOLLACK, Mayotte; WISMANN, Heinz. Les Éditions Minuit: Paris, 

1971 ; ÉPICURE. Lettres, maximes et sentences. Tradução: BALAUDÉ, Jean-François. Paris: 

Le Livre de Poche, 1994 e uma italiana: BIGNONE, Ettore. Epicuro: opere, fragmmenti, 

testimonianze sulla sua vita, Bari: Gius. Laterza & Figli. 1920. Sempre que foi possível 

fizemos uso de outras traduções que, embora não citadas também contribuíram para uma 

análize melhor dos textos. 

No decorrer das exposições surgirão diversos comentadores tidos como 

importantes na literatura epicúrea para esclarecer, tanto passagens obscuras do texto grego, 

como também interpretações da filosofia de Epicuro não muito satisfatórias, pois os 

comentários e as notas não se limitam apenas a discussões de tradução ou estabelecimentos 

textuais, mas também, comprometem-se em elucidações da filosofia de Epicuro em todas as 

áreas, desde a física até a ética ou a ‘sabedoria’. Para isso, recorrer-se-á aos aparatos críticos 

dos ‘tradutores-comentadores’, às notas explicativas e às posições tomadas em relação às 

interpretações filosóficas. 
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Porfim, devemos esclarecer que a importância de todo esse aparato crítico torna-

se necessário pelo fato da filosofia de Epicuro estar preservada de uma forma quase 

fragmentada, pois de uma gigantesca obra largamente conhecida na antiguidade, pouco nos 

restou, o que torna a compreensão da filosofia epicúrea um tanto incerta em vários aspectos e 

em diversos passos de sua obra.   
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2 DA NATUREZA DOS ELEMENTOS IMPERCEPTÍVEIS ( ÁDELA) 
 

“e até lhes chamamos corpos primordiais, 
porque deles, como princípio, tudo surge” 

(LUCRÉCIO, De Rerum Natura, I, 50-60.) 
 
 

Partindo da filosofia dos primeiros atomistas, mas tomando a sensibilidade 

(aísthesis) como critério fundamental e inalienável, Epicuro coloca-se basicamente na 

“contramão” de grande parte da tradição filosófica que lhe precedera, do tipo que toma o 

proceder científico decepcionante e “inconsistente” (kenón10), e a dialética como supérflua 

(parélkousan), isto porque entende que “os físicos devem limitar-se a usar os termos naturais 

[phthóggous] para significar as coisas”11. Todavia, a verdade (alétheia) não é entendida como 

uma obtenção via proposições lógicas e articulações rigorosas procedentes unicamente dos 

raciocínios (logismí). É, todavia, da alçada da faculdade da sensibilidade tratar com entes 

sensíveis de duas naturezas, os perceptíveis que podem ser evidenciados pelos sentidos de 

forma plena, imediata, e denominados de pródela12, e aqueles, também perceptíveis, mas que 

não estão disponíveis diretamente ou integralmente a observações diretas, tais como os 

fenômenos meteorológicos (tà metéora). Estes últimos, segundo Epicuro, podem ter diversas 

explicações, por oferecerem um grau de dificuldade maior que os primeiros, assim escreve 

Epicuro: 

 
Esse procedimento não é aplicável aos fenômenos celestes, que admitem não 
somente causas múltiplas de sua formação, mas também uma determinação 
múltipla de sua essência em harmonia com as sensações13. 

 

A evidência sensível (enárgeia), como postulado e primado de sua kanônica, 

norteia a possibilidade do conhecimento (gnõsis) e privilegia a faculdade da sensibilidade, 

voltando-se ao conhecimento dos perceptíveis, isto é, daquilo que de certa forma afeta direto 

ou indiretamente a sensibilidade. Todavia, é um conhecimento mais refinado aquele que é 

privilegiado pelo entendimento (diánoia), ou seja, aquele que se preocupa menos com os 

fenômenos, isto é, com o que aparece (phainómenon), e têm em sua real preocupação os 

                                                           
10 Sobretudo a astronomia (avstrologi,an) tratada por Epicuro na Epístola a Pítocles. Cf. EPi, 113.   
11 DL, X, 31.  
12 Derivado do verbo prodhlo,w, “manifestar de antemão ”, que indica algo evidente, de observação direta e 

segura. Na tradução de José Luis García Rúa, “fenômenos próximos”   
13 EPi, 86. Em relação, por exemplo, à descrição do tamanho dos astros no parágrafo 91, Epicuro admite 

diferentes explicações possíveis, esquivando-se de uma possível explicação dogmática, assim ele escreve: 
“mas o tamanho em si na realidade pode ser maior que aquele que vemos, ou um pouco menor, ou igual” 
(itálicos nosso).  
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elementos a partir dos quais os fenômenos são constituídos e possibilitados, isto é, os átomos 

e o vazio que a tudo compõe, mas que não podem ser experimentados, não afetando a 

faculdade da sensibilidade em hipótese alguma. É este procedimento próprio em que participa 

a psyché e denominado de “projeção do entendimento” (epibolàs tès dianoías) que torna 

possível a inferência e a legitimidade do conhecimento acerca dos imperceptíveis (ádela), 

fundamento último dos perceptíveis (pródela). 

 

2.1 ATOMISMO E O LEGADO DEMOCRÍTEO 

 

A teoria atômica14 é, inegavelmente, a principal herança da filosofia naturalista 

legada a Epicuro. Assim, a afirmação de que átomos e vazio (átomoi kaì kenón15) constitui a 

realidade da phýsis, é o ponto unívoco entre o primeiro atomismo, ainda em Demócrito, e o 

atomismo epicúreo. Outra característica que está presente em ambos os pensadores, aqui 

referidos, e que constitui a articulação necessária para a aquisição do conhecimento, é a 

coparticipação entre a faculdade da sensibilidade (aísthesis) e a faculdades do entendimento 

(diánoia), quando juntas possibilitam tanto a introjeção (eisbolé) das imagens que se 

desprendem dos corpos, e que são, todavia, motivo das articulações empreendidas pela psyché 

via exclusiva da aísthesis, como também, num segundo momento, a operação intelectiva pela 

diánoia, responsável pelos ajuizamentos dos dados fornecidos pela faculdade da 

sensibilidade.  

Esta operacionalidade epistêmica, garantidora do conhecimento verdadeiramente 

seguro, isto é “realmente evidente” (enargeís oûn) ou ainda para se fazer uso de um termo 

propriamente epicúreo, “confirmado” (martírion) pela faculdade da sensibilidade, parece ser 

comum ao atomismo como um todo, uma vez exigida a possibilidade de se conhecer os 

fenômenos do mundo. Explica-se, todavia, esta relação entre sensibilidade e entendimento 

(aísthesis kai diánoia) a partir da teoria dos eflúvios (aporroaí) de Empédocles de Agrigento, 

                                                           
14 Deve-se ter em mente uma sutil distinção entre Atomismo Especulativo e Atomismo Científico. Diz-se 

Especulativo o conjunto de postulados acerta de uma teoria atômica construída racionalmente, como uma 
operação intelectiva pura. Já o Atomismo Científico diz respeito a todo empreendimento moderno, desde John 
Dalton e Joseph J. Thomson, submetido à matemática e aos experimentos, por exemplo, o acelerador de 
partículas desenvolvido em nosso século.     

15 A expressão “sw,mata kai. keno,n” não aparece no texto grego nem na obra de Jean Bollack “La lettre 
d’Épicure” texto central consultado nessa pesquisa, mas é preservada no texto grego da edição de H. S. Long, 
Oxford 1964 BGFE. Já na Carta a Pítocles, no §36 aparece a expressão: to. pa/n sw,mata kai. avnafh.j fu,sij 
evsti,n, isto é: “o todo é corpo e natureza intangível”. 
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que segundo Kirk, Raven e Schofield “Leucipo tinha evidentemente adotado”16. Isto é, trata-

se da atividade natural dos corpos compostos em expelir partículas de si mesmo, e estas 

partículas (týpos) colidem na sensibilidade, e faz desta, a estrutura que percebe o mundo 

objetivamente e garantidora do conhecimento possível. Esta teoria converte-se, para os 

atomistas, numa pura teoria da sensibilidade, numa “teoria imagética”, onde imagens 

(eídolas) desprendem-se dos objetos e afetam os órgãos sensoriais, isto é: 

 
Demócrito sustentava, portanto, que a imagem virtual (e;mfasij) na pupila é 
o resultado de eflúvios (avporroai,) proveniente tanto do objeto visto como 
do observador; estes, ao encontrarem-se, formam uma impressão sólida 
(evntu,pwsij) no ar, que então penetram na pupila17.      

 

Ora, ao herdar o atomismo de Demócrito18, isto é, ao asseverar as concepções 

filosóficas que tomam os átomos e o vazio como princípios (archái19) da phýsis, Epicuro não 

o deixou intacto, mas introduziu algumas peculiaridades importantes. Além do mais, Epicuro 

fora sempre um exímio crítico, não apenas das concepções filosóficas democríteas, mas de 

toda filosofia que a antecedera e com a qual tinha contato, desde os pré-socráticos até seus 

contemporâneos, os céticos e os estóicos. Filodemo, por exemplo, afirma que “em seus livros 

Contra Demócrito, a ele se opôs sem cessar”20, e ainda, embora tenha reconhecido sua 

herança atomista proveniente de Demócrito, fez sempre críticas a essa herança, que ora a 

tenha copiada ora a tenha acrescentada, como afirma Spinelli: “Por mais que Epicuro tenha 

assinalado muitas coisas de Demócrito, não o fez sem questionar. Sob todos os aspectos, ele 

sempre foi muito crítico de tudo o que assinalou” 21. Este procedimento crítico sempre 

acompamhou Epicuro. Apolodoro em Vida de Epicuro, afirma que “Epicuro se voltou para a 

                                                           
16 G. S. Kirk; J. E. Raven; M. Schofield. Os Filósofos Pré-socráticos. 7 ed. Tradução: FONSECA, Carlos 

Alberto Louro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 2010. p. 453. [Doravante abreviado para KRS, 
pensador, fragmento].  

17 KRS, p. 453.  
18 Embora se atribua a Leucipo a criação da teoria dos átomos, todavia, atribui-se a Demócrito de Abdera toda 

influência sobre Epicuro. Tendo em vistas a influência direta de Demócrito e a rejeição a Leucipo, como 
afirma Diógenes Laércio “segundo Epícuros e Hêrmacos, o filósofo Lêucipos não teria existido” (DL. X, 13). 
Todavia é possível que tal rejeição a Leucipo, dê-se não ao homem chamado Leucipo, mas sim a um filósofo 
digno de se intitular de filósofo. Esta postura é defendida por Kirk e Raven em sua monumental obra Os 
Filósofos Pré-Socráticos, “... tudo o que Epicuro disse foi algo como Leu,kippon ouvd veiv gego,nen oi=da, 
pretendendo com isso dizer ‘Eu não considero Leucipo digno de discussão’. Por outro lado, é possível que a 
ênfase se encontre na palavra filo,sofon: não houve nenhum filósofo Leucipo (i.e. Leucipo não era um 
filósofo)”. p. 427.    

19 Todavia, chamar-se-á archái democríteos a concepção atomística de Demócrito na tentativa de permanecer 
fiel à caracterização própria de Epicuro em rejeitar uma possível influência de Leucipo. 

20 DK 68 A 34. USENER, Hermann. Epicurea. Leipzig: Teubneri. 1887. 97, 10. 
21 SPINELLI, Miguel. Os Caminhos de Epicuro. p. 63. 
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filosofia após haver repudiado os mestres-escolas porque não souberam explicar-lhe a 

significação de ‘caos’ em Heródoto”22. 

Certamente, a princípio, destaca-se certo ceticismo nas concepções físicas 

democríteas. Tal ceticismo não se apresenta num sentido de uma adesão, à semelhança da 

escola pirrônica, ao hábito da suspensão do juízo (epoché), mas simplesmente na formulação 

da dúvida que antecede o examinar (sképtomai) próprio dos phýsikoi, da incerteza em relação 

à credibilidade dos sentidos e, sobretudo, da impossibilidade em se chegar ao conhecimento 

do átomo. Para Demócrito, a única afirmação segura é que “a verdade nas coisas reais é que 

há átomos e vazio”23, reputando incertas as impressões sensíveis, referenciadas por ele da 

seguinte forma: “por convenção doce, por convenção amargo, por convenção quente, por 

convenção frio, por convenção cor”24. 

Sexto Empírico acentua esta distinção nos termos de que, em primeiro lugar, para 

Demócrito as coisas não possuem em si as qualidades atribuídas a elas (cor, doce, amargo 

etc.); já a escola cética centra-se na “incapacidade de se conhecer”25, peculiaridade do próprio 

sujeito que investiga, isto é, trata-se de um déficit inerente ao sujeito e não aos entes do 

mundo. Em segundo lugar, ainda há em Demócrito a afirmação dogmática de que o átomo e 

vazio “é” (ón26) – impossibilitando assim um ceticismo absoluto, indicando, portanto, que “o 

ceticismo de Demócrito não era tão radical”27 – fazendo, contudo, uma sutil distinção entre a 

verdade tida como sinônimo de “real”, isto é, de apreensão da realidade e verdade no sentido 

de “veracidade”, daquilo que se pode dizer como verdade, ou seja, no sentido daquilo que 

aparece como tal para os órgãos do sentido (toís aistheteríois). Diz Sexto Empírico: “pois 

dizem ‘em verdade’ em vez de ‘verdadeiramente’”28. 

                                                           
22 DL, X, 2: “Ἀπολλόδωρος δ' ὁ Ἐπικούρειος ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τοῦ Ἐπικούρου βίου φησὶν ἐλθεῖν αὐτὸν ἐπὶ 
φιλοσοφίαν καταγνόντα τῶν γραμματιστῶν ἐπειδὴ μὴ ἐδυνήθησαν ἑρμηνεῦσαι αὐτῷ τὰ περὶ τοῦ παρ' Ἡσιόδῳ 
χάους”. 

23 DK 68 B9, Sexto, Adv. Math. VII, 135. 
24 DK 68 B9: “no,mw| ga,r fhsi gluku,, [kai.] no,mw| pikpo,n, no,mw| qermo,n, no,mw| yucro,n, no,mw| croih,...” 
25 EMPÍRICO, Sexto. Hipotiposis Pirrónicas. Edición: MAULINI, Rafael Sartorio. Akal/Clásica. 1996. I, XXX, 

213. p. 143. O termo usado por Sexto Empírico para demonstrar a incapacidade de se conhecer algo é evgnoei/n. 
Noei/n, por sua vez, é um termo extraído do περὶ φύσεως de Parmênides e traduz a ideia de algo ‘ser conhecido 
em sua totalidade’ como expresso no Fragmento DK 28 B3: “portanto, o mesmo é pensar e ser” (tradução 
nossa). É também o termo que expressa de forma mais ampla e profunda o conhecimento no período pré-
socrático. Sexto Empírico, todavia, usa evgnoei/n como negativa de noei/n, isto é uma incapacidade de obter esse 
conhecimento seguro acerca da totalidade do Ser. Em outras palavras nada pode ser afirmado categoricamente 
como conhecido, devendo-se, no entanto, ser suspenso por incapacidade de se conhecer. Isto corrobora o 
programa filosófico cético, principalmente de Sexto Empírico contra a ontologia iniciada em Parmênides.  

26 Como sinônimo de ἀληθής (real).  
27 KRS. p.436. 
28 “Dhmo,kritoj le,gh| evteh|/ de. a;toma kai. keno,n. evteh|/  me.n ga.r le,gei avnti. tou/ avlhqei,a|” [Demócrito diz 

‘em verdade’ há átomos e vazio. Pois diz ‘em verdade’ em vez de ‘verdadeiramente’].  EMPEIRIKOU, 
Sestou. PURRWNEIWN UPOTUPWSEWN. in: EMPIRICI, Sexti. Opera. Edição: MUTSCHMANN, 
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Deste modo, o trato com as sensações (aístheseis) – tanto a ‘faculdade’ como o 

‘ato de sentir’ – é um procedimento reformulado por Epicuro em sua filosofia, e elevado a um 

critério (kritérion) de seguridade da verdade o qual possibilita os demais critérios: as 

antecipações e as afecções. Diferenciando-se de Demócrito, em que não há como obter 

garantias dos dados provenientes da sensibilidade, Epicuro afirma ser possível apenas aos 

sentidos construiur conhecimento possível, ou seja, tratável aos homens. Já ao que diz 

respeito ao universo atômico estão de concordo, pois afirma Demócrito: “pois no abismo está 

a verdade”29. Não se deve, todavia, duvidar das sensações – garantirá Epicuro – pelo 

contrário, deve-se creditar a elas um grau de confiabilidade maior que ao próprio raciocínio 

(lógoi) enquanto atividade do entendimento (trópos30). 

A faculdade da sensibilidade sem o entendimento ainda exerce sua função natural, 

isto é, é sempre afetada pelo mundo, pois sua função é não-discursiva (álogon) e não interfere 

na mecanicidade do mundo, só recebe os dados que vem de fora. O contrário não se apresenta 

favorável, uma vez que sem a faculdade da sensibilidade (aísthesis) o entendimento nada 

pode se referir verdadeiramente, “porque o discurso [capacidade discursiva] depende 

totalmente da sensação”31, do contrário, recairá na mera opinião vazia (kenón doxán) devido o 

entendimento se referir ao não experimentado pela sensação. Destarte, isto é o que marca o 

sensismo32 epicúreo e caracteriza certa distinção das concepções filosóficas democríteas em 

relação a Epicuro. Ainda para Demócrito, sendo este um problema já superado por Epicuro 

em sua teoria da sensibilidade, é que as sensações estão situadas a nível da opinião (dóxa), 

assim como pensou Parmênides, por ser, todavia, juízos convencionais, pressupondo que as 

                                                                                                                                                                                     

Hermannus. A, 214. p. 54. Se esta distinção aparece de maneira conceitual, não é o caso que haja uma 
distinção etimológica significativa entre evteh|/ e ἀληθεία. 

29 DΚ 68 B117. 
30 Trata-se de uma “maneira de pensar” (τρόπος) diferente da dialética e dos raciocínios (λόγοι) especulativos. 

Apela-se para os termos em seu sentido primário (EHe, 38) aproximando os argumentos das relações físicas e 
naturais do cotidiano.      

31 “pa/j ga.r lo,goj avpo. tw/n aivsqh,sewn h;rthtai”. DL, X, 32. Doravante, traduzir-se-á λόγος por “discurso”, 
assim como a;lo,gon por “não-discursivo”.  

32 O termo “sensismo” não intenta reduzir a filosofia de Epicuro a um mero empirismo, mas sim, à caracteriza 
como uma filosofia que parte da sensibilidade – sensismo neste sentido – como critério fundante para sua 
gnosiologia. Fato é, que sem o critério da sensibilidade, os demais critérios seriam impossível, as antecipações 
e as afecções (VOFI, Livro X, §31), uma vez que só se antecipa e é sentido o que antes fora percebido. Pensa-
se ser isto que diz Miguel Spinelli em sua obra Epicuro e as bases do epicurismo, p. 54, publicada pela Paulus, 
2013. Como também não dá pra assegurar ser Epicuro um “inferencialista”, visto que a inferência por via 
estética para se postular o imperceptível (ádela) é um processo no interior de sua filosofia e não constitui o 
princípio fundante de onde toda sua gnosiologia parte. Rejeita-se também a designação “intuicionista” 
defendida por Norman De Witt e já criticada por Rúa em sua obra El sentido de la naturaleza en Epicuro, p. 
42, publicada pela Comares Filosofía, 1996. Todavia, entende-se aqui que o conceito de πρόληψις, não diz 
respeito a “noções inatas”, como erroneamente traduziram Álvaro Lorencini e Enzo Del Carratore na tradução 
da carta a Meneceu da Editora UNESP, 2002.      



23 

 

aquisições derivadas das sensações, constituem-se para o indivíduo e estão “afastada da 

realidade”33: 

 
Esta demonstração torna claro que, em realidade, nada sabemos de nada, 
mas a opinião de cada um consiste na afluência (dos átomos ou imagens da 
percepção). E, no entanto, ver-se-á bem que não se pode chegar, a saber, o 
que cada coisa realmente é. [...] Em realidade, porém, nada sabemos, pois no 
abismo está a verdade34. 

 

Ainda de acordo com Diógenes Laércio, Demócrito fazia alusão à doutrina do 

Uno de Parmênides e Zenão35, – pensamento filosófico mais preponderante em sua época por 

levantar o desafio epistemológico relativo ao Ser (eínai) – isto, por sua vez, explica a possível 

recusa à confiabilidade das sensações. Assim, desconfiava-se das formas de se conhecer o 

mundo mediado pelos órgãos dos sentidos. Esta distinção da possibilidade de se conhecer o 

mundo em suas relações – característica fundamental da ontologia clássica iniciada com 

Parmênides – é, na verdade, o germe da extensão da possibilidade do conhecimento ao nível 

do indivíduo, numa clara problematização de ordem “epistemológica”36 (preponderante na 

modernidade). 

Portanto, em Demócrito, a velha querela eleática entre opinião (dóxa) e verdade 

(alétheia), largamente desenvolvida no Poema de Parmênides, “Sobre a Natureza” (perì 

phýseos), ainda está atualizada e é a partir desse desafio gnosiológico que tudo parte, 

resultando assim na impossibilidade de se elevar os fenômenos à categoria de verdade 

(aléthea), visto ainda estarem presos à instabilidade, fugidios à essencialidade da phýsis. O 

atomismo democríteo, caracteriza-se como um programa de reconciliação dos dados da 

percepção, isto é, dos fenômenos que afetam a sensibilidade, com as exigências levantadas 

por Parmênides em sua epistemologia. É justamente este ‘salto epistemológico’ formulado 

por Demócrito, que parece responder “a todas as teorias que o precede a respeito dos 

fundamentos da realidade física”37. Mesmo com toda desconfiança com os sentidos, é bem 

                                                           
33 KRS, Demócrito. “evteh/j aph,llaktai”, fr. 6. 
34 KRS, Demócrito. Frr. 7, 8 e 117. 
35 DL, IX, 42: “... περὶ τοῦ ἑνὸς δόξης τῶν περὶ Παρμενίδην καὶ Ζήνωνα”.  
36 Doravante, evitar-se-á o termo epistemologia para se tratar da forma como Epicuro procede em sua canônica, 

privilegiando, todavia, o termo “gnosiologia” com o intuito de se evitar possíveis confusões de caráter 
anacrônico, visto que o conhecimento na concepção epicúrea ainda está ligado à antiga ontologia iniciada pelos 
pré-socráticos, isto é, voltada aos entes do mundo, diferenciando-se da terminologia moderna que, como 
pretende Immanuel Kant, o sujeito (moderno) deve “em geral se ocupa menos dos objetos, que do nosso modo 
de os conhecer” (KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. 2 ed. Tradução: SANTOS, Manuela Pinto dos; 
MORUJÃO, Alexandre Fradique. Lisboa: Fundação Clouste Gulbenkian, 1989. p. 53) 

37 LONG, Primórdios da filosofia grega, p. 50. 
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verdade que Demócrito sempre fora um exímio observador da phýsis, nunca deixando de 

investigá-la. Diógenes Laércio faz a seguinte observação: 

 
Segundo Antistenes, Demôcritos procurava pôr à prova de várias maneiras 
as impressões dos sentidos, indo às vezes para lugares solitários e 
demorando-se entre as tumbas38. 

 

Foi esta inclinação para se investigar a phýsis – característica peculiar da filosofia 

naturalista grega – que levou Demócrito a inferir do ‘macrocosmo’ que “os primeiros 

princípios do universo são os átomos e o vazio; tudo mais apenas se pensa que existe”39. A 

primeira parte dessa afirmação é sustentada por Epicuro, de que há um universo (kósmos) 

dado e ordenado, e que este universo tem uma constituição real (ón ou alethés) e plenamente 

possível de ser apreendida pelos sentidos, isto é, pode-se dizer que real é tudo aquilo que os 

átomos em suas agregações (sumphóresin) conseguem formar a nível da possibilidade de se 

gerar percepções sensíveis, isto é, os fenômenos. Mas o que Demócrito intenta em asseverar, 

isto com base na postura filosófica dos primeiros naturalistas ou simplesmente físicos 

(phýsikoi), é que a realidade, o que é (ón), ou seja, a phýsis, que se autogere, encontrando em 

si mesma sua gênesis que é princípio de tudo quanto existe dentro do processo do movimento 

e do repouso, do sensível e do inteligível, ou na perspectiva atomista, as árchai, que 

pertencem a “um princípio inteligente”40 ou de “explicação”41, ou seja, diz respeito aos 

átomos e ao vazio que a tudo constitui num eterno movimento de agregação e desagregação 

destes corpos.        

Aristóteles também se utiliza de outro termo para se referir ao átomo democríteo, 

“os elementos são o pleno e o vazio”42. Este termo – pleno ou cheio – corrobora o princípio 

elementar do atomismo que o átomo é indivisível em sua estrutura, ou seja, pleno, completo, 

perfeito e absoluto, pois não há espaço vazio que o divida, diferenciando-se dos corpos 

compostos que trazem em suas constituições o vazio como elemento necessário. Deriva-se 

daí, no entanto, que o processo inerente aos corpos compostos de agregação e desagregação, 

é, em última instância, carência de permanência (do pleno), sendo, portanto essa carência 

gerida pelo movimento que o vazio possibilita. Aristóteles ainda acrescenta a esta afirmação: 

“chamam um de ser e o outro de não-ser; mais precisamente, chamam o cheio e o sólido de 
                                                           
38 LAÉRCIO, Diógenes. Vida de los filósofos ilustres. Tradução, Introdução e notas: GUAL, Carlos Carcía. 

Madrid: Alianza Editorial, 2007. p. 261.  
39 DL. IX, 44.   
40 BORNHEIM, Gerd A. (org.) Os Filósofos Pré-Socráticos. p. 13. 
41 GIGANDET, Alain e MOREL, Pierre-Marie (Orgs). Ler Epicuro e os Epicuristas. p. 66  
42 ARISTÓTELES, Metafísica, A 4, 985 b 4. “stoicei/a me.n to. plh/rej kai. to. keno.n ei/nai, fasi”. (Itálico 

nosso) Ver também Aet. I, 3, 16. 
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ser e o vazio de não-ser; e por isso sustentam que o ser não tem mais realidade que o não-

ser”43. 

Tal interpretação, aos olhos da filosofia de Parmênides, deve ser rechaçada, posto 

que para o atomismo o vazio “é” (ὄν)44, na mesma proporção e validade objetiva que o átomo 

é, caso contrário, como aquilo que é condição necessária para composição dos entes pode 

não-ser (μὴ ὄν)? Como, por exemplo, se perpassa os momentos cruciais da phýsis 

(composição e desagregação) sem o movimento – possível apenas mediante o vazio? Uma vez 

posta e reconhecida a necessidade do vazio (kenón), como no caso dos atomistas, deve-se, 

contudo, admitir sua realidade ontológico-metafísica45, como participante do processo de 

composição/desagregação no interior dos corpos sólidos, como também, necessário na 

plenitude do ser46 eleata, plenitude esta que Epicuro, reconhecendo esta antiga querela, chama 

de o Todo (tò pán), composto e ordenado pelos átomos em constante movimento no vazio. 

Contudo, deve-se, necessariamente, entender os princípios (archái) – átomo e vazio – como 

Ser (eínai), como aquilo que é necessariamente, e que preenche as prerrogativas do Ser 

parmenídico: 

 
não sendo gerado, é também imperecível; possui, com efeito, uma estrutura 
inteira, inabalável e sem meta; jamais foi nem será, pois é, no instante 
presente, todo inteiro, uno, contínuo47.           

 

Parmênides, todavia, argumenta em favor do Ser (eínai) ‘absoluto’, e ao levar sua 

argumentação até as últimas conseqüências sustenta a possibilidade de se pensar duas “únicas 

vias de perscrutação”48 (hodoì moûnai dizésios) sendo ambas necessariamente excludentes, 

uma aceitável, a via do-que-é (éstin) e a segunda impossível, a via do que-não-é (ouk éstin). A 

passagem de uma via a outra é para Parmênides impossível, o que caracterizaria o 

perecer/nascer, isto é, um retorno ao não-ser, logo, aí se demonstra sua recusa à noção de 

movimento (kínesis) e sua concepção antidualista (não necessariamente monista, como 

assumem Platão e Aristóteles). Destarte, para salvar essa concepção eleata do Ser e 

demonstrar a veracidade do movimento, negado por Parmênides, é que Empédocles, 

Anaxágoras e os atomistas (Demócrito principalmente), postulam uma pluralidade de 

                                                           
43 Idem.  
44 Diferentemente da designação de Aristóteles em de gen. et corr. A8, apud, KVS, p. 429. Já que o vazio não é, 

“to. me.n ga.r keno.n ouvk o;n”.     
45 Até então, ainda há uma distinção conceitual entre a esfera ontológica e a esfera metafísica. A primeira 

debruça-se sobre uma análise embora na modernidade ontologia e metafísica são tomados como sinônimos.   
46 GOBRY, Ivan. Le vobabulaire grec de la philosophie. p. 75.  
47 DK 28 [Parmênides] B8.  
48 DK 28 [Parmênides] B2.   
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elementos primário que ao interagirem-se mutuamente permitem não uma 

‘geração/corrupção’, como se a perecibilidade fosse possível, mas sim um 

‘arranjo/desarranjo’. Em uma palavra: admite-se o movimento contínuo caracterizado pela 

mudança, permanecendo ainda a negação do vir-a-ser, “loucos! pois têm pensamentos de 

curto alcance, já que esperam que nasça o que antes não existia ou que algo possa morrer e ser 

totalmente destruído”49, e ainda como expressa Anaxágoras: 

 
Os gregos laboram num erro ao admitir o nascimento e a morte; pois 
coisa alguma se cria ou se perde, mas tudo se une ou separadas coisas 
que existem. Por isso, andariam melhor em chamar ao criar-se, unir-
se, e, perder-se, separar-se50.                    

 

A verdade enquanto alétheia (verdade) é sempre sinônimo de én (ser)51, isto é, diz 

daquilo que é real e que necessariamente existe como aquilo que se sente, se pensa e é dito. É 

o conjunto dos dados perceptíveis e articulados racionalmente. É necessariamente algo que se 

mostra a todo e qualquer sujeito senciente. Este sensismo é díspare em relação a Platão onde 

verdade é tida como aquilo que transcende os sentidos, embora se utilize destes para chegar a 

obtenção da verdade, “apartada do corpo e evitando, na medida do possível, toda associação 

ou contato com o corpo, na sua busca da realidade”52. Esta afirmação deve ser compreendida 

a níveis mais específicos, posto que Platão ainda atribui ao corpo (aos órgãos sensoriais) 

competências necessárias no processo cognitivo, admitindo que “a única função do corpo é 

perceber os objetos pelos sentidos”53. A compreensão de alétheia, dispare em relação à 

filosofia clássica, também foge um tanto de sua compreensão no período naturalista. É, 

todavia, mais um termo re-conceituado por Epicuro para descrever um novo período, carente 

de um novo quadro conceitual. Todavia, esta busca implica numa recusa à concepção 

estabelecida de verdade enquanto derivação de modelos pré-estabelecidos, levando assim a 

uma reconfiguração da compreensão de alétheia, que é destituída de sua associação mítica.         

 

 

 

 

                                                           
49 DK 28 [Parmênides] B11.  
50 DK 59, [Anaxágoras] B17. O que fica expressamente claro na frase: “kai. ou[twj a;n ovrqw/j kaloi/en to, te 
gi,nesqai summi,sgesqai kai. to. apo,llusqai diakri,nesqai”.  

51 Platão expressamente usa estas duas palavras da seguinte forma ao se referir ao filósofo: “apaixonado pelo ser 
e pela verdade”. Cf. Rep. VI, 501d. 

52 Fédon, 65c.  
53 PLATÃO. Fédon, 79c. 
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2.2 PRINCÍPIOS DA PHÝSIS EPICÚREA: ÁTOMOS E VAZIO 

 

A física epicúrea situa-se na esteira naturalista da filosofia pré-socrática54, embora 

quase dois séculos as dividam. O conceito fundante que marca a filosofia naturalista é arché, 

o princípio fundamental de tudo que existe, “do qual são feitos os seres, do qual eles provêm 

inicialmente e ao qual eles retornam finalmente”55. Epicuro retoma o termo, mas lhe confere 

uma especificidade fundamental em sua física, resguardando o termo archái aos átomos e ao 

vazio – ainda dentro de uma concepção clássica – como os componentes primários e finais de 

toda phýsis. Todavia, esta concepção distinguiu-se daqueles naturalistas que postularam 

princípios (archái) compostos, como a terra, a água, o ar e o fogo56, como expressa 

Aristóteles: “os que por primeiro filosofaram, em sua maioria, pensaram que os princípios de 

todas as coisas fossem exclusivamente materiais”57. 

Nesta perspectiva, há na física epicúrea, um “ganho metafísico” em relação a 

alguns filósofos das antigas escolas jônicas e eleáticas. Enquanto estes postulam princípios 

físico/imanentes, em Epicuro os princípios são também não-físico/imanentes58. Os elementos 

(stoicheía) compõem os corpos que em sua desagregação voltam a ser princípios de outros 

corpos, isto se dá por seu caráter indivisível59 - qualidade que os compostos não têm – e pela 

necessidade do vazio (kenón) que ao viabilizar o movimento dos átomos eternos e imutáveis 

no interior dos corpos (áthroisma), é responsável, também, pela mudança própria dos corpos, 

pois são estes, mistura de átomos e vazio.         

                                                           
54 Toma-se o termo filosofia “pré-socrática” de forma morfológica e não apenas cronológica, embora tal 

interpretação não invalide uma perspectiva cronológica do termo. A primeira aparição do termo encontra-se 
numa publicação de J. A. Eberhard de 1788, num manual de história da filosofia. Uma seção fora intitulada 
“filosofia pré-socrática” (Vorsokratische philosophie). A preferência por uma interpretação que toma uma 
“unidade de pensamento” como o paradigma e não a mera questão temporal, como a princípio o prefixo “pré-” 
sugere, dá-se pelo fato, também, que alguns pré-socráticos são contemporâneos de Sócrates e Platão. Para mais 
detalhes ver: LAKS, André. Introdução à Filosofia “pré-socrática”. Tradução: PEIXOTO, Miriam 
Campolina Diniz. São Paulo: Paulus. 2013.        

55 ARISTÓTELES, Metafísica, Tradução REALE, Giovanni. Tradução para o português de PERINE, Marcelo. 
Edições Loyola, 2002. A, 3, 983 b 8-10. 

56 Com exceção de Parmênides e Anaxágoras que postulam princípios não compostos, mas ainda assim 
interessados na investigação sobre a natureza (perì phuseôs história). Parmênides introduz o conceito mais 
abstrato de toda tradição filosófica, o ser, e Anaxágoras, que nas palavras de Platão: “a inteligência organizou o 
mundo e é causa de todas as coisas” (PLATÃO, Fédon 97 c.). 

57 ARISTÓTELES, Metafísica, A, 3, 983 b 5-6.  
58 A característica comum a todos os filósofos pré-socráticos é a postulação de princípios (archái) imanentes a 

phýsis, sem necessariamente serem físicos, como no caso do ilimitado (ápeiron) em Anaximandro, número 
(arithmós) em Pitágoras, o ser (einái) em Parmênides, o indivisível (átomos) em Demócrito.  

59 EPi, 86, “os elementos são indivisíveis” (a;toma <ta.> stoicei/a).   
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Por imperceptíveis ou imanifestos60 (ádela), entende-se, na física epicúrea, os 

elementos tanto primários e finais como necessários, sobretudo, os que compõem – sem 

exceção – toda realidade possível, isto é, os átomos e o vazio (corpos simples e natureza 

intangível). Todavia, não são apenas os átomos e o vazio, que na física epicúrea são 

considerados imperceptíveis, destarte, tomar-se-á aqui por imperceptíveis de “primeira 

ordem”, ou seja, imperceptíveis-não-compostos (simples), diferenciando-se dos 

imperceptíveis-compostos (de segunda ordem), que são a alma (psyché), as imagens (eídolas), 

as réplicas ou impressões (týpos), as projeções imagéticas (phantastikè epibolé). Tal 

diferenciação se sustentará, tendo em vista que estes – imperceptíveis de segunda ordem – 

também são compostos atômicos (corpos compostos), embora sejam átomos diferenciados, 

mas que misturados ao vazio têm uma existência somático-composta, embora invisível 

(aóraton) e imperceptível (ádela).    

Todavia, são por natureza conceitos inferidos do mundo fenomênico61, do que 

aparece e impressiona a faculdade da sensibilidade (aísthesis). Este é um processo habilitado 

por uma “lógica” epistêmica – kanônica para Epicuro – onde é possível a inferência por meio 

de analogia (metábasis kath’homoióteta), ou seja, torna-se possível postular elementos 

imperceptíveis, isto é, aquilo que não é de modo algum captado pela faculdade da 

sensibilidade, mediante a observação de reincidências dos fenômenos, compostos atômicos 

que se manifestam a sensibilidade e é por ela objetada. Os ádela são, portanto, 

“desconhecidos”62 por não participarem da mecânica sensível que garante o conhecimento 

objetivo – mas garantidos por uma ‘lógica’ inerente a estrutura racional (diánoia) não passível 

de refutação (antimartýrion) – em outras palavras, não são nem “confirmadas” 

(epimartýreitai) nem “refutadas” (antimartýreitai) ou “não refutadas” (ouk epimartýreitai) 

pela sensibilidade (aísthesis), critério garantidor do conhecimento verdadeiro (kritéria tès 

aletheías), posto que não são da ordem da faculdade da sensibilidade, competência (dýnamis) 

esta responsável por dar conta dessa operação, mas são, todavia, exclusivos da faculdade do 

entendimento (diánoia). 
  

                                                           
60 Doravante sempre imperceptível o que condiz com a impossibilidade de serem percebidos pelos sentidos.  
61 Filodemo discute este processo inferencial em sua obra: “Dos fenômenos e das inferências” (Perì 

phainomenon kaì semeióseon) contido no Papyrus d’Herculanum, 1065.  
62 Permite-se traduzir a;dela por “desconhecido” no sentido de que não há um conhecimento sensível, onde as 

senso-percepções não dão conta de perceber por não se manifestarem, a penas podem ser inferidos, logo, 
apenas pensados.       
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A investigação norteia-se sempre na sensação, desvelando progressivamente, 
num movimento no tocante a isso paradoxal, princípios relativamente aos 
quais Epicuro advertiu, desde o início, que se furtam aos sentidos (ádela)63    

 

A doutrina dos imperceptíveis (ádela), todavia, pode ser considerada como a 

utilização dos remos pelos navegantes após a cessação dos ventos que sopram nas velas e 

movem as naus, isto é, num claro paralelismo à doutrina platônica das formas que dão conta 

daquilo que a sensibilidade já não pode se debruçar, portanto, uma “segunda navegação”64 na 

filosofia epicúrea, ou a análise do mundo atômico mais especificamente. Aparentemente 

estranha tal alusão a Platão, uma vez que a filosofia de Epicuro se constitua a partir da recusa 

ao fundamento especulativo que nega que o ser das coisas estejam nelas mesmas, mas numa 

inteligibilidade supra-sensível – o que Platão chama de idéia (eídos) – acessada apenas 

mediante os raciocínios (lógoi), e denominada também de segunda navegação. Trata-se, 

todavia, para Epicuro de um apelo à inferência a partir do estético, enquanto que em Platão, 

há um apelo a dimensão mítico-religiosa. A importância da investigação do mundo atômico se 

dá pela necessidade de fundamentação (não demonstrável) das causas (aitíai) de toda 

realidade, os átomos e o vazio. Os quais na visão de Lucrécio, seu mestre “honra da raça 

grega [...] descobriu o segredo da criação”65:   

 
Vou começar a expor-te a essência do céu e dos deuses, e revelar-te-ei os 
princípios das coisas, donde as cria a natureza e as faz crescer e as alimenta, 
e para onde de novo as leva a mesma natureza, já exaustas; a estes 
princípios, na exposição da doutrina, damos nós habitualmente o nome de 
matéria, de corpos geradores e de sementes das coisas; e até lhes chamamos 
corpos primordiais, porque deles, como princípio, tudo surge66. 

 

Este Canto de Lucrécio em seu poema de louvor a Epicuro descreve bem, não só a 

admiração pelo mestre, mas sim, pela fundamentação atomista da realidade, de uma phýsis 

viva sempre se movimentando e criando a partir de si mesma todo ente sensível e toda 

possibilidade de se falar dela mesma, pois até o movimento do pensar são átomos em ebulição 

produtora de conhecimento.  

 

 

 

                                                           
63 GIGANDET, Alain e MOREL, Pierre-Marie (Orgs). Ler Epicuro e os Epicuristas. p. 70. 
64 Paráfrase da metáfora encontrada no Fédon, 99 c-d. “deu,teron plou/n”, literalmente “segunda travessia”. 
65 RIBBECK, G., in: LUCRÉCIO, Da Natureza, In: Epicuro. Tradução e notas: SILVA, Agostinho da. Epicuro, 

Lucrécio, Cícero, Sêneca, M. Aurélio. São Paulo: Abril Cultural. p. 31. (Doravante abreviado para DRN). 
66 DRN, I, 50-60. 
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2.2.1 OS ÁTOMOS (HOI ÁTOMOI) 

 

A palavra de ordem introduzida pelos naturalistas pré-socráticos, de que nada 

(oudén) se constitui do não-ser (mè óntos) e nele nada se esvai, logo, deixando de ser, é 

encontrada em Melisso: “Por conseguinte, se nada fosse, de modo algum algo viria a ser de 

nada”67, Demócrito: “Nada é gerado pelo não-ser, e nada perece no não-ser”68, seguida por 

Epicuro no período helenístico: “nada nasce do não-ser”69, e conseqüentemente nada 

“desaparece no nada”70, e ratificada em Lucrécio, sobretudo numa formulação no primeiro 

livro do “Sobre a Natureza” (De Rerum Natura), que intenta negar a ação dos deuses na 

criação “e, para início, tomaremos como base que não há coisa alguma que tenha jamais 

surgido do nada por qualquer ação divina. Assim, logo que assentemos em que nada se pode 

criar do nada”71. Já na formulação de Parmênides de que é impossível “nascer ou perecer algo 

além do Ser”, intenta postular o Ser (einái) como princípio eterno, imperecível, uno:  

 
é ou não é; está portanto decidido, como é necessário, uma via abandonar, 
impensável, inominável, pois verdadeira via não é, e sim a outra, de modo a 
se encontrar e ser real. E como depois pereceria o que é? Como poderia 
nascer? Pois se nasceu, não é, nem também se um dia é para ser. Assim 
geração é extinta e fora de inquérito perecimento72.  

 

Em Parmênides, todavia, seu monismo estende a assertiva supracitada, aos níveis 

mais gerais da realidade, negando, por fim, a evidência do movimento constitutivo de toda 

natureza (phýsis). Todavia, o que constitui “nascer e perecer” na perspectiva do naturalismo 

antigo é da ordem dos corpos compostos e nunca do princípio fundante da realidade, a saber, 

o Ser. Os archái de toda natureza são imperecíveis, enquanto os elementos secundários, a 

níveis das composições físicas, sempre se dissolvem em seus princípios (archái), deixando de 

ser composto e voltando a sua simplicidade, perpassando os momentos próprios do Ser, mas 

nunca recaindo no não-ser, à semelhança de um jogo de esconde-esconde, “como diz 

Heráclito a natureza ama esconder-se”73. 

                                                           
67 KRS, Melisso, Fr. 1. 
68 KRS, Demócrito, DL, IX, 44. 
69 “ouvde.n gi,netai evk tou/ mh. o;ntoj” (LH, p. 74. §38, tradução nossa).  
70“avfanizo,menon eivj to. mh. o;n” (Ibidem, §39, tradução nossa). Opta-se por “desaparecer” no sentido do que é 

aniquilado, isto é, algo pode ser “tornado invisível”, mas, não pode deixar de existir como algo destruído, algo 
que deixou de ser.    

71 DRN. I, 150-155. 
72 KRS, Parmênides, Fr. 8. 
73 KRS, Heráclito, Fr. 123. “fu,sij dh. kaq’ ~Hra,kleiton kru,pteskai filei/”. 
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A este respeito Epicuro está em concordância com a filosofia pré-socrática. 

Embora a mudança e o movimento sejam necessários para Epicuro, pois só o que muda é 

percebido, ele admite algo que permanece e que deve necessariamente ser eterno.  escreve ele: 

“entretanto, o todo sempre foi exatamente como é agora, e sempre será assim”74. O Todo 

infinito (tò pan ápeiron) é descrito paradoxalmente, uma vez que permanece sempre o 

mesmo, no que tange a sua qualidade e quantidade de seus princípios, e o outro como o palco 

do vir-a-ser heraclítio, num movimento eterno, sempre se transformando (metabletikè 

kínesis), perdendo e repondo ‘matéria’ constantemente. Descrito assim o Todo “parece 

resolver as contradições uno-múltiplo e mutável-imutável”75 levantadas pelos filósofos 

naturalistas (hói phýsikoi).              

Todavia, se na física moderna o átomo é tomado como objeto de escrutinação 

científica, que aos moldes da filosofia de Francis Bacon, que propôs o pleno domínio do 

homem sobre a natureza, pois “saber é poder”76, segundo a qual se deve inquirir a natureza à 

semelhança de um inquisidor, pois se entende a ciência como uma atividade de decodificação 

do real, o mesmo não acontece com a postulação do átomo em sua concepção original. Para 

os antigos atomistas (Leucipo, Demócrito e Epicuro) o átomo é um postulado necessário que 

não carece de ser ‘testemunhado’ pela sensibilidade, precisa apenas não ser contraditado (mè 

antimartyrethésesthai), isto é, sustentado racionalmente. Logo, um “princípio de 

explicação”77, antes de tudo noético, pertencente ao ato do pensamento (énnoian). Todavia, o 

átomo consiste de uma natureza inteligível, não necessitando de uma demonstração empírica, 

sendo isto impossível. Por outro lado, ontologicamente o átomo é também o princípio 

“constituidor” da natureza (phýsis), “o todo é corpo”78 afirma Epicuro. Esta afirmação leva a 

uma segunda, isto é, que o átomo é também um elemento corpóreo. Num primeiro momento 

um elemento (corpo) simples, “porém, a verdade é que todos os átomos são invisíveis. Isto 

                                                           
74 EHe, X, 39. 
75 FIGUEIRA, Markus. O atomismo antigo e o legado de Parmênides, Anais de Filosofia Clássica, UFRN, 

Natal/RN. v. 1, n. 2, p. 59-69, 2007. p. 63. 
76 “Com efeito, o poder e o saber em si mesmos engrandecem a natureza humana, mas não a beatificam”. 

BACON, Francis. Novum Organum. São Paulo: Nova Cultural, 1988 (Os Pensadores). Livro II (Aforismos 
sobre a interpretação da natureza e o reino do homem), XLIX.  

77 GIGANDET, Alain e MOREL, Pierre-Marie (Orgs). Ler Epicuro e os Epicuristas. Tradução: BINI, Edson. 
Edições Loyola: São Paulo. 2009. p. 66. 

78 “to. pa/n esti\ sw,mata” (LH, § 39). O “corpo” aqui deve ser entendido como o “elemento simples”, isto é o 
átomo, o corpo primário que compõe os corpos composto, como aparece na Carta a Pítocles, no §86: to. pa/n 
sw,mata kai. avnafh.j fu,sij evsti,n, “o todo é corpos e natureza intangível” (H. S. Long, Oxford 1964 BGFE). 
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não quer dizer, naturalmente, que todos eles sejam do mesmo tamanho, pois há lugar para 

uma variedade infinita de tamanhos aquém do limite do minimum visibile (mínimo visível)”79. 

É bem verdade que um átomo foi historicamente tomado como “material” 

(hylikós), e, verdadeiramente, esta designação entrou na tradição filosófica – não apenas na 

tradição atomista – através de Aristóteles80, que em sua Metafísica, analisando as doutrinas 

dos predecessores no Livro A, afirma “esses elementos (o cheio e o vazio) como causas 

materiais dos seres”81. Gabriel Trindade Santos afirma categoricamente e o aqui se ratifica: 

“Particularmente, na Antiguidade, penso que não se encontra nos textos da tradição pré-

socrática um conceito de ‘matéria’ que suporte uma teoria acerca dos constituintes da 

realidade”82. Todavia, far-se-á preferência aqui pelo termo “corpóreo” (somatikós), mesmo 

tendo o devido conhecimento de obras clássicas sobre o epicurismo, como a de Paul Nizan 

que leva essa designação: Les matérialistes de l’antiquité (Os materialistas da antiguidade), e 

de tantos outros autores renomados no assunto. Assim sendo, não parece justo atribuir aos 

antigos atomistas – principalmente Epicuro – o rótulo de materialistas, uma vez que a ideia 

provinda de u[lh83 (matéria) mais se coaduna com as concepções físicas aristotélicas, como 

“aquilo no que se realizam as mudanças”84, e não com as concepções físicas de Leucipo, 

Demócrito e Epicuro, nem muito menos de Lucrécio, continuador do atomismo na Roma 

antiga. 

 
Epicuro e Lucrécio, os bem-aventurados, ignoravam que eram materialistas. 
Esta palavra foi inventada bem mais tarde por Leibniz, em razão do 
inventário. A Antiguidade conheceu essa idade livre na qual os filósofos não 
se expunham em jaulas [...] As escolas não eram esmagadas pela 
classificação das idéias, que bloqueiam a invenção possível e histórica85.    

 

Todavia, o corpóreo (somátikon) distinto do que é materialidade e atribuído ao 

átomo, deve ser entendido como um corpo não-sensível (anaísthetos), isto é, aquilo que não 

se submete à apreciação dos sentidos por ser de ‘natureza imanifesta’, como afirma Epicuro: 
                                                           
79 BURNET, John. Filosofia Grega, cap. IV, “Leucipo” in: Coleção Os Pensadores, Os Pré-socráticos. 

Tradução: SOUZA, José Cavalcante de; PRADO, Anna Lia Amaral de Almeida; et. al. São Paulo: Editora 
Nova Cultural. 2000. .  

80 “Mas só Aristóteles fixará um termo para referir o conceito que, na Física A, será inserido numa teoria 
coerente”. Cf.: SANTOS, José Trindade, “Por que não há no Timeu um conceito de ‘matéria’: 48ª-53b”. Kléos, 
N. 13/14: 14/71, 2009/10. 45-71. p.45. 

81 ARISTÓTELES, Metafísica, A, 4, 985b 10. 
82 SANTOS, José Trindade, “Por que não há no Timeu um conceito de ‘matéria’: 48ª-53b”. p.45.  
83 Embora não sendo próprio do universo terminológico epicúreo, o termo aparece duas vezes no Livro X de 

Diógenes Laércio: no parágrafo 93 “u[lhj” e no 112 “u[lhn”. Ambas aparições encontram-se na Epístola a 
Pítocles e sempre se referem a ‘matéria’ dos ‘astros’ (a;stra), mantendo uma conotação metafísica aristotélica. 

84 HÖFFE, Otfried. Aristóteles. Tradução: PICH, Roberto Hofmeister. Porto Alegre: Artmed, 2008. P. 100. 
85 SERRES, Michel. O nascimento da física no texto de Lucrécio: Correntes e turbulências. Tradução: 

TREVISAN, Péricles. São Paulo: Editora UNESP; São Carlos: EdUFSCAR. 2003. p. 85. 
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“certamente jamais um átomo foi percebido por um sentido”86. Todavia, as únicas realidades 

as quais os sentidos podem captar são os aglomerados corpóreos (exceto a psyché e as eídola) 

formados por combinação (synkrésis) dos corpos simples “indivisíveis”, chamados por 

Lucrécio, por exemplo, de “corpos primeiros” (corpora prima)87. Conceitualmente, o 

imperceptível (ádelon) não deve ser confundido com o invisível (aóraton). Há elementos 

invisíveis que são manifestos ou percebidos pela faculdade da sensibilidade, como por 

exemplo, o ar (aéros, pneúma), que impressiona os sentidos, exceto a visão. Já os elementos 

imperceptíveis são necessariamente invisíveis, pois nada impressionam, como as imagens 

(eídola) e suas projeções (epibolé) somáticas. O aóraton, etimologicamente, está intimamente 

relacionado à faculdade da visão (hórasis), deriva de òra,w, “ver”, “ter olhos”, “olhar”, 

“observar”88. O termo ádelon embora também esteja ligado à visão, seu conceito se estende 

ao que “é evidente” (delonóti) aos sentidos como um todo, de dh/loh, “claro”, “manifesto”, 

“evidente”89, ou seja, ádelon, é a negação do que se manifesta aos sentidos, logo, 

“imanifesto”, “imperceptível”. 

Destarte, tendo em vista uma âncora fixada na filosofia naturalista, e na dupla 

faculdade humana que põe a ligação sujeito e objeto, os átomos para Epicuro são elementos 

(stoicheía) inferidos dos corpos via sensação, servindo de fundamento racional para se 

postular o invisível (aóraton). São, todavia, incriados e imorredouros, logo, eternos (aiónios) 

e imóveis (ametábleta), como também compactos (pléres) e não contém vazio algum 

(amétochos kenoû). São constituídos de tamanho ou grandeza (mégethos), forma ou figura 

(schéma) e peso (báros), assim escreve Diógenes Laércio: “Ele [Epicuro] diz mais adiante 

que os átomos não têm qualidade alguma à exceção do tamanho, da forma e do peso”90. Além 

disso, são em número infinito, levando a afirmação ‘lógica’ de que os átomos perpassam toda 

infinitude, isto é, compõe tudo aquilo que a sensibilidade e o entendimento, numa mútua 

atividade, são capazes de abarcar. 

Estas qualidades (poióteta) dos corpos simples são também postuladas do 

entendimento mediante inferências do universo estético, isto é, são qualidades encontradas no 

universo dos fenômenos (poióteta tôn phainoménon) e que se estendem ao microcosmo, ao 

mundo atômico não perceptível legitimadas pela capacidade racional da psyché/entendimento. 

Todavia não se deve atribuir qualquer outra qualidade aos átomos, posto que necessariamente 
                                                           
86 CH. §44. “ouvde,pote gou/n a;tomoj w;fqh aivsqh,sei” (tradução nossa). 
87 DRN, I, 510-515. “Portanto, os corpos primeiros são matéria sólida e sem vazio” (itálico nosso). 
88 ISIDRO, Pereira, S. J. Dicionário Grego-Português e Português-Grego. 8 ed. Porto: Livraria Apostolado da 

Imprensa. 1998. p. 411. 
89 Idem, p. 125. 
90 EHe. 44. 
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as “qualidades mudam, porém os átomos não mudam”91. As qualidades a exceção do 

tamanho, da forma e do peso, são próprias dos corpos compostos (áthroisma) que têm em sua 

constituição atômica, isto é, na ordem de composição dos átomos que engendram um 

determinado corpo e que lhe imprime qualidades diversas, tais como cor, calor, odor, som e 

todas as outras possíveis de um corpo aparente. Por inferência ou analogia (analogían) 

também, Lucrécio acrescenta à concepção de átomo: “portanto, os corpos primeiros são 

matéria sólida e sem vazio”92, isto é, o vazio é parte integrante, embora necessária, dos corpos 

compostos.       

Os antigos atomistas não consideravam o peso do átomo. Isto constitui uma 

introdução da parte de Epicuro em relação ao atomismo democríteo. “os átomos têm grandeza 

e forma, as quais Epicuro acrescenta o peso, porque os corpos, dizia ele, movem-se pela ação 

do peso”93. Para Demócrito os átomos só adquirem peso quando agregados “começam o 

movimento de vórtice do qual nasce o cosmo”.94 Esta inovação não deve ser pensada como 

uma antecipação da física moderna, como podem pensar alguns tendo em vista o experimento 

de Galileo em Pisa no século XVII. Todavia, é fato que os átomos, por intermédio do vazio, 

têm seu movimento em queda (movimento linear no vazio) com a mesma velocidade, 

independentemente de seu peso, e isto, possibilitados mediante o vazio que não tem a 

faculdade de discernir entre átomos mais pesados e átomos mais leves, em um contínuo 

movimento de duração eterna. Vê-se em Diógenes Laércio uma clara definição do conceito de 

átomo: 

 
Os átomos estão em movimento contínuo por toda a eternidade, (Ele diz 
também abaixo que os átomos se movem com velocidade igual porque o 
vazio dá passagem da mesma forma ao átomo mais leve e ao mais pesado.) 
Alguns deles são projetados a grande distância uns dos outros, enquanto 
outros, ao contrário, recebem o impacto onde estão, quando se encontram 
com um aglomerado de átomos ou permanecem aglomerados e, portanto, 
compactos, ou então contidos e protegidos pelos átomos aglomerados entre 
si, e, portanto, fluidos.95 
 

                                                           
91 EHe. 54. “poio,thj ga.r pa/sa metaba,llei\ ai de. a;tomoi oude.n metaba,llousin ” 
92 DRN, II, 215-225. “sunt igitur solida ac sine inani corpora prima”. A utilização do termo “solida” por parte 

de Lucrécio para se referir ao átomo demonstra a dificuldade encontrada pelos latinos de traduzir os termos em 
grego, como já apontara o próprio Lucrécio nos parágrafos 135-140. Atribuir solidez ao átomo é pressupor 
uma apreciação dos sentidos em relação ao átomo, “matéria sólida”, como traduziu Agostinho da Silva, é 
propriedade dos corpos compostos. 

93 BORNHEIM, Gerd A. (organizador) Os Filósofos Pré-Socráticos. São Paulo: Editora Cultrix. Fg. 117. p. 
112. 

94 FARRINGTON, Benjamin. A doutrina de Epicuro. Tradução: JORGE, Edmond. Zahar Editores: Rio de 
Janeiro. 1968. p. 118. 

95 EPICURE, La lettre d’Épicure (la lettre à Hérodote). § 43. 
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 É, portanto, o peso um atributo do átomo, o movimento em queda se dá “devido 

ao próprio peso”96, e, ao movimentarem-se, os átomos “têm necessariamente velocidade 

igual” (isotaxeîs anankaîon97), isto porque a condição de movimento depende do vazio que 

não oferece obstáculo algum, proporcionando ao átomo, mover-se na “mesma velocidade do 

pensamento”98, ou juntamente com o pensamento, solucionando assim a problemática 

aristotélica que negava o vazio por julgar que ele conduziria os corpos numa velocidade 

infinita. Vê-se, portanto, que a velocidade dos átomos no vazio, como pensa Epicuro, é 

inferida, levando a comparação com a velocidade do pensamento, que é, antes de tudo, 

impossível de qualquer constatação. Todavia, há aqui, marcadamente uma forte distinção 

entre os corpos simples (átomos) e os compostos (athróisma), que por sua vez têm 

“velocidade variável”, o que inviabiliza afirmar uma possível antecipação da física moderna, 

posto que no experimento de Galileo a queda com igual velocidade mesmo com pesos 

distintos diz respeito aos corpos compostos dotados de massas diferenciadas – para usar a 

terminologia moderna – numa clara antítese ao pensamento aristotélico hegemônico em seu 

tempo.  

O tamanho (mégethos) – primeira das três qualidades primárias do átomo descrita 

por Diógenes Laércio – é limitado em sua grandeza e pequenez, pois “não tem todos os 

tamanhos possíveis”99. Extrai-se esta afirmação mediante inferência dos corpos compostos100, 

que se apresentam em variadas formas. Como também é necessária em se harmonizar com o 

primado do naturalismo de que o nada (ou;den) é impossível, tanto como ponto de partida para 

a constituição dos entes, como fim último deles. De fato, é impossível atribuir ao átomo toda 

dimensão, caso fosse assim, seria possível perceber um átomo em sua extensão, como 

também reduzi-lo ao nada. Este procedimento parece já estar em Zenão de Eléia, quando 

motivado em refutar a multiplicidade das coisas em prol da doutrina de Parmênides, 

desenvolve diversas argumentações dialéticas, dentre as quais “se uma grandeza igual a nada 

for acrescentada (a uma outra), esta não poderia resultar aumentada. E o acrescentado seria 

(igual a) nada”101. 

                                                           
96 DL, X, 61. 
97 Idem. ivsotacei/j é um neologismo composto de i;soj “igualdade” e tacu,j “velocidade”.   
98 Idem. “a[ma noh,mati th.n fora.n”. 
99 EHe, 44. “pa/n te me,geqoj me. ei=nai peri. auvta,j”. 
100 Se mediante os corpos perceptíveis é possível reduzi-los ao nível mínimo de percepção, isto é, ainda 

percebido pelos nossos sentidos, deve-se aplicar o mesmo procedimento racional e dialógico ao átomo e ao 
vazio, isto é, para que estes permaneçam em sua natureza imanifesta (outra tradução para ádela) é necessário 
entendê-los em suas grandezas limitadas, caso contrário deixaria de ser um corpo simples (átomo) e seria 
necessariamente um corpo composto (atróisma), passível de apreensão dos sentidos.  

101 KRS, Zenão de Eléia, Fr. 2. 
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Como resultado desta perspectiva, Epicuro elabora a doutrina do mínimo (tò 

eláchiston), caracterizando assim, outra novidade em relação ao velho atomismo. Epicuro é 

categórico em rejeitar a visibilidade – como também toda e qualquer perceptibilidade – de um 

átomo decorrente de sua diversidade de grandezas, que deve necessariamente ser limitada. 

Neste caso, “não se observa a ocorrência disso, nem podemos conceber como jamais poderia 

aparecer um átomo visível”102. Todavia, raciocínio como este não aparece no pensamento de 

Demócrito, para ele seria possível existir um átomo de toda grandeza, até mesmo do tamanho 

de um universo, ou seja, “Demócrito contemplava a possibilidade de que pudesse haver um 

átomo tão grande como o cosmos”103. Também não é possível uma divisibilidade ad infinitu 

como assevera Zenão, nem como uma divisão efetiva, dada na experiência sensível, nem 

muito menos uma divisão apenas teórica como argumenta Zenão. Destarte, percebe-se que 

Epicuro mantém-se firmado no pressuposto eleata do ‘não retorno ao não-ser’, logo, há 

sempre um “mínimo” especulado que se estende também ao vazio104.     

Já a forma ou figura (schématos) do átomo é um postulado que já se encontra na 

filosofia de Demócrito, “e como os corpos diferem pela forma, e são infinitas as formas dizem 

que também os corpos simples são infinitos”105. É, portanto, dentre as três qualidades 

atribuída ao átomo a menos explanada na Epístola a Heródoto – apenas três parágrafos o 42, 

44 e o 54 tratam deste conceito –, diz-se, basicamente que existe “uma variedade infinita de 

formas [...] apesar de serem ilimitados diante da capacidade de nossa mente”106. Isto é o que 

torna possível uma variedade ilimitada de fenômenos e de corpos compostos, pois é facilitada, 

como afirma Garcia Gual, “sua combinação e entrelaçamento nos sistemas atômicos que 

formam os corpos”107. Ainda afirma Epicuro que o volume (ónkous) e a configuração 

(schematismoùs) dos átomos são propriedades “necessariamente permanentes” (anankaîon 

hupoménein108), ou seja, não são acidentes (sumptómata), e sim atributos (sumbebekóta), 

posto que os acidentes são qualidades que podem ou não pertencerem aos corpos, mas os 

atributos “pertencem ao corpo de maneira permanente” 109.  

    

                                                           
102 VOFI, Livro X, §56. Cf. Lucrécio I, 599, II, 478-521; IV, 110-128. 
103 RÚA, José Luiz García. El sentido de La naturaleza en Epicuro; Algunos aspectos del discurso físico 

epicúreo. Editora Comares: Granada, 1996, p 85. 
104 PESCE, Domenico. Introduzione a Epicuro. Editori Laterza: Bari. 1981. p. 38.  
105 Arist., De Coelo, III, 4, 303. Apud. BORNHEIM, Gerd A. (organizador) Os Filósofos Pré-Socráticos. São 

Paulo: Editora Cultrix. p. 126. 
106 EHe, 42.  
107 GUAL, Carlos García. Epicuro. Alianza Editorial: Madrid. 2002. p. 116. 
108 EHe, 54. 
109 BRUN, Jean. O Epicurismo. Tradução: PACHECO, Rui. Lisboa: Edições 70, Ano? pp. 72,73. Ver também 

os parágrafos 68-71 da Epistola e Heródoto, onde Epicuro faz uma melhor distinção entre acidente e atributo.  
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2.2.2 O VAZIO (TÒ KENÓN) 

 

O vazio (tò kenón) é a segunda “natureza universal” (hólas phýseis110) descrita por 

Epicuro. Tal conceito é, com toda convicção, menos explorado por ele nas epístolas a 

Heródoto e a Pítocles do que o átomo. O vazio é descrito como uma phýsis (natureza) não por 

ser de uma realidade “física” (conceito já rejeitado como atribuição dos princípios), nem 

corpórea (sómata), mas no sentido de ser dotada de uma natureza real, ou como alguns 

traduzem uma “essência inteira” e nunca deve ser confundido com propriedades ou acidentes 

(sumptómata ê sumbebêkóta111) que se atribui aos corpos compostos.  Tal natureza é descrita 

por Epicuro como “vazio ou espaço, ou aquilo que por natureza é intangível”112, isto é, aquilo 

que não pode ser tocado e que, conseqüentemente, não fornece resistência ao movimento dos 

átomos. É, todavia, distinto do átomo justamente por sua incorporeidade (asómata), marcando 

uma oposição entre o vazio e o pleno. É também o princípio que enfatiza a distinção entre um 

corpo simples (átomos) de um corpo composto (steremníois), ou seja, dos objetos aparentes 

(phainoménon).  

Podemos recorrer aos atomistas para pontuar acertadamente esta distinção entre 

corpo simples e corpos compostos. Para eles, “os átomos são imutáveis” (ametábleta)113 por 

ser pleno, já o corpo composto, ao contrário, é sempre passível de “mudanças de 

configuração” (metaschematizómenois), isto é, “todas as qualidades mudam, porém os átomos 

não mudam; é necessário que nas dissoluções dos compostos permaneça algo firme e 

indissolúvel [stereòn kaì adiáluton]” 114, visto que é um composto misto de átomos e vazio “a 

diferença, então, se explica pelo fato mesmo de se conceber os átomos em constante 

movimento, e de se admitir que a existência do vazio viabiliza os deslocamentos dos átomos 

no interior dos corpos”115, sobre isto escreve Lucrécio: 

 
Além de tudo, embora os corpos pareçam sólidos, pode ver-se, pelo que vou 
dizer, que há espaços vazios na substância. Mana o fluido líquido das águas 
pelas pedras das cavernas, e tudo aí chora gotas abundantes. [...] passam as 
vozes pelas paredes e voam através das portas das casas, corre até os ossos o 

                                                           
110 EHe, 40. 
111 EHe, 40. 
112 EHe. 44. “keno.n kai. cw,ran kai avnafh. fu,sin”. (privado de algo ou aquilo que possa ser habitado e 

natureza que não se apalpa). 
113

 VDFI, X, 41. 
114 EHe, 54. (tradução levemente modificada). Evita-se traduzir stereo.n por “sólido”, como traduz Mário da 

Gama Kury, tal predicado não caracteriza o átomo, por isso se prefere “firme”.   
115 FIGUEIRA, Markus. O atomismo antigo e o legado de Parmênides, Anais de Filosofia Clássica, UFRN, 

Natal/RN. v. 1, n. 2, p. 59-69, 2007. p. 63. 



38 

 

frio que enregela. Ora, se os corpos não tivessem vazios, absolutamente 
impossível seria explicar de que maneira tudo isso poderia atravessá-los116. 

 

A noção de vazio sofreu diversas críticas ainda antes de Epicuro. Aristóteles é 

talvez o maior crítico e, embora suas críticas se reportem a Leucipo (que segundo ele é o 

fundador do atomismo) e Demócrito, se aplicam também às concepções atomistas epicúreas. 

O vazio é antes de tudo um espaço (chóran), seja ocupado ou não, como uma natureza 

universal sua existência independe da existência do átomo, embora ambos se completem e 

apenas juntas confiram realidade a tudo. Mas no que tange a concepção de Aristóteles em 

relação ao vazio, vale ressaltar definições como: o vazio é “o lugar no qual na há nada”, ou 

“aquilo no qual não há uma substância corpórea” (ousía sômatikê)117, mas é sobretudo ao que 

se refere ao vazio enquanto “a causa do movimento (aitían tês kinéseos)” 118 que se assenta sua 

crítica, a qual afirma que não haver “nenhuma necessidade de existir o vazio pelo fato de 

existir o movimento. Não há em absoluto tal necessidade como condição de todo movimento 

em geral, por uma razão que se escapou a Melisso, a saber, porque o pleno pode alterar-se”119. 

A concepção de movimento enquanto mudança (metabolé) para Aristóteles é a chave de 

interpretação para a negação do vazio, posto que os corpos se transformam sem a necessidade 

de um vazio que possibilite essa alteração, que se dá, para Aristóteles nos limites de seus 

espaço que é preenchido pelo corpo que o contém. 

Epicuro afirma ainda: “pelo número de corpos [to pléthei tóu somáton ápeiron] o 

todo é ilimitado, como também pela grandeza do vazio [megéthei toú kenoú]” 120. Afirmar este 

“espaço vazio” (chóra kenón) é antes de tudo pensar na necessidade do movimento (kínesis), 

o que se mostra impossível de se negar. Todavia, para Aristóteles, o movimento é um 

processo bem específico em sua teoria: “é dado que em cada gênero de ser há uma divisão 

entre o que está em atualidade e o que está em potência, a atualização do que é potência, 

enquanto tal, é o movimento”121. Esta concepção de movimento perdurou até o início da 

modernidade com a idéia de matter in motion (matéria em movimento). Esta passagem de 

potência a ato só é possível, na concepção aristotélica, por não haver espaço vazio, isto é, caso 

haja um espaço que não impõe uma resistência aos corpos, isto por causa de sua 

                                                           
116 DRN, I, 345-355. 
117 ARISTÓTELES, Física. Tradução e notas: ECHANDÍA, Guillermo R. de, Madrid: Editora Gredos. 1995. III, 

213b, 214a. 
118 Idem.  
119 Idem. “Pero no hay ninguna necesidad de que exista el vacío por el hecho de que exista el movimiento. No 

hay en absoluto tal necesidad como condición de todo movimiento en general, por una razón que se le escapó a 
Meliso, a saber, porque lo lleno puede alterarse”.  

120 Ibidem, §41. 
121 ARISTÓTELES, Física. 201 a 9-12 
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intangibilidade, o deslocamento dos corpos dar-se-iam numa velocidade infinita, o que na 

perspectiva epicúrea, os corpos – compostos ou não – só se movem por não haver esta 

resistência.  

Duas são as características basilares do vazio: a primeira, assim como o átomo, o 

vazio é de natureza simples, ou seja, é um elemento não composto e dotado de uma realidade 

ontológica indispensável para constituição e realização da phýsis. Observa-se que Epicuro 

afirma que “o todo é constituído de corpos [sóma] e vazio”122. E em segundo lugar, é 

condição necessária do movimento dos corpos que realizam a phýsis. Logo, átomo e vazio 

imprimem na realidade (ón) características que engendram toda e qualquer possibilidade de 

existência efetiva, sensível e noética, isto é, constituição e realização dizem respeito à 

natureza do Todo (pán), afirmação obtida, necessariamente, pela capacidade inferencial do ser 

de razão: 

 
Se aquilo que chamamos de vazio e espaço, ou aquilo que por natureza é 
intangível, não tivesse uma existência real, nada haveria em que os corpos 
pudessem estar, e nada através de que eles pudessem se mover, como parece 
que se movem123. 
 

A tradição metafísica, principalmente em Aristóteles124, sempre distinguiu entre 

movimento (kínesis) e mudança (metabolé). Embora esta distinção esteja bem mais articulada 

na física de Aristóteles, é legitimamente possível vislumbrar tal distinção nos filósofos 

naturalistas, sobretudo os pluralistas como Empédocles, Anaxágoras e Demócrito, como 

também em Epicuro. Movimento, para os atomistas, é o deslocar-se tanto dos átomos como 

dos corpos compostos no espaço vazio (kenón), isto é, para o movimento necessita-se apenas 

do vazio que possibilita, sem resistência, a passagem dos corpos. Já a mudança, que 

Aristóteles designa como a passagem de um ente da potência (dýnamis) ao ato (energéia), é, 

na física de Epicuro, possível apenas aos corpos compostos (atróisma) que são mistura 

(sýgkrasis) de átomo e vazio. Mudar é senão, perder e repor corpúsculos (týpos) que, 

projetam-se continuamente por todos os lados, e introjetam-se nos corpos de forma 

imperceptível aos olhos humanos. 

 
é necessário que nas dissoluções dos compostos permaneça algo sólido e 
indissolúvel, que deve tornar possíveis as transformações não no não-ser 
nem a partir do não-ser, mas frequentemente por transposição, e às vezes até 
por acréscimo ou subtração de átomos. Disso resulta necessariamente que 

                                                           
122 EHe, 39. 
123 DL, X, 40 
124 Cf.: ARISTÓTELES, Física. 200, 30.  
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esses elementos que se agrupam de várias maneiras são indestrutíveis e não 
tem a natureza do mutável, mas cada um possui sua própria massa e 
configuração próprias. Essas propriedades devem ser necessariamente 
permanentes 125. 

 

A mudança de um corpo, embora distinta do movimento (kínesis), diz respeito a 

um duplo movimento. Primeiro, diz-se da transformação que um determinado corpo tem em 

relação a ele mesmo, ou seja, o fluxo dos átomos que constitui o corpo causa alterações neste 

corpo pelo fato de expelir e agregar átomos, numa constante renovação destes, resultando, 

portanto, no tamanho (mégethos), na forma (schéma) e no peso (báros) deste corpo composto, 

que são, todavia, características também dos corpos simples. Segundo, é também o deslocar-

se deste corpo em relação a outros corpos, gerando uma mudança de localização, um 

determinado corpo ora estar aqui, ora em outro local. Estas características de mutabilidade 

assemelham-se ao movimento da terra, que, movimenta-se em torno do seu próprio eixo 

(rotação) e em torno do sol (translação), num duplo movimento, no entorno de si e dos outros 

corpos. Todavia, isto só é possível pela natureza do vazio e sua necessidade onto-epistêmica 

que “simplesmente permite aos corpos o movimento através de si mesmo”126, mostrando-se 

assim, desprovido de atividade e passividade, ou seja, “é pensado como existente por si 

mesmo”127.  

 

2. 3 LUCRÉCIO E OS PRINCÍPIOS DA FÍSICA EPICÚREA 

 

A ciência moderna (como também a contemporânea) foi responsável pela 

descoberta e desenvolvimento da física atômica. Isto é inegável, embora, é sabido, todavia, 

que se trata o atomismo, de uma teoria filosófica desenvolvida na antiga Grécia pelos 

primeiros pensadores naturalistas (phýsikoi). Para muitos, sobretudo os positivistas, um 

atomismo enquanto teoria filosófica tem valor apenas como parte da pré-história científica, 

não tendo muita coisa a acrescentar ao pensamento moderno. Fato é que a teoria atômica 

desenvolvida desde Demócrito expandiu-se para além das fronteiras da Grécia e ganhou 

espaço em todo mundo. Como ciência moderna foi acolhida por Perrin, Bohr e Heisenberg, 

mas, ainda como ontologia e filosofia da natureza ou até mesmo na literatura poética romana, 

encontrou em Tito Lucrécio Caro, poeta romano, um lugar de prestígio, sobretudo porque 

resistiu aos inúmeros ataques vilipendiosos desferidos pelos estóicos, dentre eles Poseidônios, 

                                                           
125 EHe. 54. 
126 EHe. 67. 
127 EHe. 67. 



41 

 

Nicôlaos, Sotíon, Dionísios de Halicarnassôs128 e Diôtimos que “demonstrou sua hostilidade a 

Epicuro caluniando-o acerbamente com a publicação de cinqüenta cartas escandalosas sob o 

nome de Epicuro”129, não esquecendo de Cícero, contemporâneo de Lucrécio, que esboçava 

tendências estoicas. 

A nível de elucidação, é lícito afirmar, que a contribuição do texto de Lucrécio 

para a teoria atômica é mínima no sentido de contributos inovadores. Sem muito distanciar-se 

de seu mestre e dos textos de Epicuro ainda existentes no período romano, o De rerum natura 

limita-se a reproduzir e adaptar as ideias gregas ao mundo romano, não se comprometendo, 

todavia, a expor todo o sistema epicúreo de forma rigorosa e científica130, nem muito menos 

trazer as mentes romanas uma teoria do conhecimento concisa que responda aos diversos 

questionamentos do seu período. Logo, o segundo livro do De rerum natura que trata 

especificamente dos conceitos de átomo e vazio e seus movimentos e combinações, se presta 

a um papel de base para enxertar a ideia, também epicúrea de paz da alma (pietas).      

Lucrécio segue os passos de Epicuro e parte justamente donde partiu seu mestre, 

isto é, da ‘investigação da natureza’131 (physiología) que, assim como Epicuro, se preocupa 

em demonstrar “como todos os seres se compõem de germes eternos”132 e que “os átomos e o 

vazio existem eternamente”133. Também Lucrécio expõe tal doutrina se utilizando de outro 

gênero literário, o poético134 a semelhança dos naturalistas pré-socráticos. O texto de Lucrécio 

é sempre evocado pelos estudiosos modernos na tentativa de elucidar, ou até mesmo 

preencher, possíveis ‘lacunas’ deixadas pelo extravio da obra de Epicuro, isto é, muito do que 

escreveu Lucrécio no De Rerum Natura sobre a doutrina epicúrea e que não se encontra 

textualmente em Epicuro é tido como um conhecimento derivado de alguma obra epicurista – 

e não necessariamente do punho de Epicuro – perdida no decurso do tempo. Todavia, é, 

provavelmente este procedimento que se encontra desde o orador romano Marco Túlio Cícero 

até o filósofo moderno Karl Marx, o qual escreveu sua tese de doutoramento sobre as 

concepções físicas de Demócrito e Epicuro. Todavia, Lucrécio ratifica as antigas asserções do 

atomismo pré-socrático, mas acaba por introduzir algumas novidades, dentre elas, uma que 

custará caro a filosofia epicúrea, pois, tem-se em mente que Lucrécio é, senão, um fiel 

                                                           
128

 DL, X, 4.  
129 DL, X, 3. 
130 RIBBECK, G. in: “Introdução ao De Rerum Narura.  
131 DRN, I, 949-950.    
132 DRN, I, 220-225.   
133 EHe, 44. 
134 O parágrafo 949-950 do Livro I do De Rerum Narura demonstra de certa forma, a utilização do estilo poético 

por parte de Lucrécio. Por um lado “mantém o espírito encantado” com os versos, “enquanto penetras toda a 
natureza e as leis de sua formação”. 
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intérprete da filosofia de Epicuro, e toma-se, como de Epicuro, muitas asserções de Lucrécio 

que não se encontra nos textos remanescentes de Epicuro. Trata-se, todavia, da noção de 

Clinamen: 

 
Há neste assunto um ponto que desejamos [que] conheças: quando os corpos 
são levados em linha reta através do vazio e de cima para baixo pelo seu 
próprio peso, afastam-se um pouco da sua trajetória, em altura incerta e em 
incerto lugar, e tão somente o necessário para que se possa dizer que se 
mudou o movimento. Se não pudessem desviar-se, todos eles, como gotas de 
chuva, cairiam pelo profundo espaço sempre de cima para baixo e não 
haveria para os elementos nenhuma possibilidade de colisão ou de choque; 
se assim fosse, jamais a natureza teria criado coisa alguma.135   

 

Destarte, o Clínamen, enquanto uma teoria articulada e textualmente defendida é 

uma ‘introdução’ lucreciana136. Tal doutrina é fundamental as suas explicações 

argumentativas em prol da necessidade do movimento do átomo no vazio. Todavia, isto não 

implica a afirmação de que não há a noção de ‘desvio’ (parénklisis) no átomo epicúreo, mas 

sim que, quem a desenvolve e sustenta ainda na antiguidade é Lucrécio, dando-lhe, portanto, 

segundo pensa Cícero asserções “por razões morais”137, razões estas não encontradas nos 

textos sobre a física de Epicuro, mais especificamente as epistolas a Heródoto e a Meneceu. 

Todavia, o clínamen não diz respeito à natureza dos princípios e não é uma qualidade natural 

do átomo, mas é construído como hipótese para explicar – além da livre vontade humana, 

como assinala Cícero – o surgimento dos corpos compostos no mundo, mediante os choques 

entre os átomos, pois vale salientar que para Epicuro há somente “dois movimentos 

possíveis”138 para o átomo no transcurso pelo vazio, o de queda livre em linha reta, 

                                                           
135 DRN, II, 215-225.   
136 José Luiz García Rúa citando a hipótese de Bignone, enfatizando que “la introducción del clinamen es, dentro 

del pensamiento epicúreo, posterior a la Epístola citada [a Heródoto], e coincidente con la introducción del 
elemento sin nombre”. Esta é uma tentativa de explicar a noção de clinamen já no pensamento de Epicuro, ou 
seja, afirma citando Bignone que “la Epístola a Heródoto representaría un estadio antiguo del pensamiento de 
Epicuro”. (RÚA, José Luiz García. El sentido de la naturaleza en Epicuro: Algunos aspectos del discurso 
físico epicúreo. Granada: Editora Comares, 1996. p. 181)    

137 CÍCERO, Marco Túlio. Sobre o Destino (bilíngüe). Tradução e Notas: FILHO, José Rodrigues Seabra. São 
Paulo: Nova Alexandria, 1993. 

138 Todavia, tomam-se aqui como dois os movimentos próprios dos átomos, isto por não se encontrar nos textos 
de Epicuro, nem em outros fragmentos, referência a declinação (parénklisis) como apresentada em Lucrécio. 
Comunga com esta hipótese Jean Brun, que embora atribuindo um terceiro movimento, questiona-se: “a teoria 
da declinação é de Epicuro ou é um acréscimo de alguns discípulos?”, e ainda acrescenta: “Verdade é que em 
nenhum dos fragmentos que nos restam de Epicuro encontramos qualquer traço desta teoria, também estando 
Diógenes Laércio silencioso quanto a este assunto; por isso, os historiadores do epicurismo viram nesta teoria 
um contributo dos sucessores de Epicuro” (BRUN, Jean, O Epicurismo, p. 65). Se for uma contribuição de 
alguns discípulos de Epicuro, acaba por corrobora a afirmação de Miguel Spinelli de que “a obra de Epicuro 
não foi escrita por uma só mão, e tampouco nasceu de um só cérebro ou de uma só cabeça” (SPINELLI, 
Miguel, Epicuro e as bases do epicurismo, p. 21). O que resta, todavia, é creditar a Lucrécio o 
desenvolvimento sistemático dessa teoria, visto que é em seu texto o marco de todo deste debate.       
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engendrado pelo peso (báros), movimento natural dos átomos. E o movimento causado pelos 

choques (plegé) entre eles, caracterizando assim um movimento violento. 

Acerca do primeiro movimento, vale salientar a distinção com Leucipo e 

Demócrito que concebem a causa do movimento dos átomos proveniente de um “turbilhão” 

(dínen139) próprio do “universo infinito” (tò pàn ápeirón140), desconhecendo o movimento de 

queda em linha reta141 impetrado pelo próprio peso, isto, por ignorarem a noção de peso como 

propriedade (sumptómaton) natural do átomo142. O segundo movimento, o de choque, 

redireciona os átomos, mas não influi em seu movimento natural, pois “nem o movimento 

ascendente é mais veloz, nem o movimento oblíquo decorrente de colisões, nem o movimento 

descendente devido ao próprio peso afeta a sua velocidade”143, permanecendo assim, num 

constante e eterno movimento.    

Para a física moderna, o clinamen é, senão, um ‘absurdo científico’, ou de 

“princípio”144, pois não se constata um corpo, que em queda livre, desvia-se naturalmente de 

sua trajetória. Michel Serres tece uma crítica que o põe na mesma fileira de Cícero, de que “o 

clinamen, de imediato, encontra refúgio na subjetividade, passa do mundo à alma, da física à 

metafísica, da teoria dos corpos inertes em queda livre à teoria dos movimentos livres do 

vivo”145. No que tange à física epicúrea, Cícero ainda escreve: “tudo isso, além de ser ficção 

pueril, de modo algum prova o que se pretende”, e ainda acrescenta “a própria declinação é 

um fingimento ad libitum [à vontade] e sem causa, e não há nada mais inepto para um físico 

que imaginar um fenômeno sem causa”146. Tal construção ciceriana em relação ao 

pensamento de Epicuro dar-se, no De Finibus, em antítese ao pensamento democríteo, isto é, 

“conquanto me pareça [diz Cícero em relação a Demócrito] que as que pretende corrigir ele 

acabou por pô-la a perder”147. 

Todavia, não são justas essas críticas desferidas a Epicuro, uma vez que, como já 

fora salientado mais acima, esta teoria da declinação (clinamen), a rigor, não se encontra nas 

asserções epicúreas, nem ainda no epicurismo na Grécia, com seus discípulos, logo, não 

                                                           
139 KRS, Demócrito, 563. DL, IX, 31.    
140 Idem.   
141 BRUN, Jean. O Epicurismo. p. 63. 
142 Cf.: EHe, 54.  
143 EHe, 61. 
144 SERRES, Michel. O nascimento da física no texto de Lucrécio: Correntes e turbulências. Tradução: 

TREVISAN, Péricles. São Paulo: Editora UNESP; São Carlos: EdUFSCAR. 2003. p. 12. 
145 SERRES, Michel. O nascimento da física no texto de Lucrécio: Correntes e turbulências. p. 12. 
146 CÍCERO, Marco Túlio. Do sumo bem e do sumo mal (De finibus bonorum et malorum). Tradução: 

NOUGUÉ, Carlos Ancêde. São Paulo: Martins Fontes. 2005. I, VI. p. 9. (Doravante abreviado para De 
Finibus). 

147 CÍCERO, De Finibus, I, VI, p. 8.  
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caracteriza-se como parte integrante de sua física, que por sinal, tem como intenção rechaçar 

toda e qualquer especulação que parta de opiniões vazias ou de mera criação doutrinária que 

não passe de arbitrariedade pueril, como acusou Cícero de ad libitum, e que, sobretudo, não 

passe pelos crivos da sensibilidade e da analogia por inferência do estético – sendo esta última 

operação particular do entendimento – como parece ser o caso da declinação do átomo, que se 

apresenta como uma contradição interna na física epicúrea, como expressa Maurice Solovine 

a este respeito numa extensa citação de Jean Brun: 

 
Do exame a que submetemos o ‘clinamen’ resta manifesto que não só lhe 
não encontramos qualquer traço nos escritos existentes de Epicuro, mas nem 
mesmo o podemos introduzir sem perturbar a bela organização das suas 
doutrinas, rompendo a respectiva coesão lógica. A sua presença derrubaria o 
princípio de causalidade e o princípio, não menos importante, de 
uniformidade das leis da Natureza, que são os dois pilares fundamentais do 
sistema. Todos os esforços de Epicuro tendiam a eliminar da Natureza o 
arbitrário, porque só o postulado da regularidade das suas leis dá sentido às 
nossas pesquisas e nos fornece a paz de alma. Tendo afastado os deuses na 
bem evidente intenção de nos dar inteira confiança na sua ordem imutável, 
como poderia ter ele introduzido o ‘clinamen’ caprichoso, que se produz 
num momento e num lugar indeterminados, que é o mesmo que dizer que se 
manifesta em qualquer momento e em qualquer lugar, perturbando assim 
constantemente a ordem da natureza?148        

 

A essência do atomismo presente em Lucrécio, corrobora a concepção epicúrea, e 

o faz afirmar a palavra de ordem eleática de que “não há coisa alguma que tenha jamais 

surgido do nada”149. Embora esta asseveração esteja, no texto de Lucrécio, ligada à negação 

da intervenção divina, ainda mantém como pressuposto necessário, um enunciado epistêmico-

ontológico, isto é, daquilo que diz a realidade do mundo e sua possibilidade de conhecê-lo. 

Lucrécio introduz o termo divinitus após o postulado da conservação dos átomos para 

sustentar a crítica à religião iniciada no início do Livro I, quando do sacrifício da virgem 

Ifigênia150. Todavia, a realidade para Lucrécio é um circulo natural de agregação e 

desagregação dos corpos, onde o estado final e inicial é o mesmo em “que a natureza faz 

voltar todos os corpos aos seus elementos, mas nada aniquila inteiramente”151, ou seja, não há 

uma intervenção divina que crie os entes do mundo a partir do nada (ex nihilo), não há uma 

                                                           
148 SOLOVINE, Maurice, Epicure, doctrines et maximes, p. 166. Apud. BRUN, Jean, O Epicurismo, p. 65. 
149 DRN, I, 150.    
150 DRN, I, 80-85. “na maior parte das vezes foi exatamente a religião que produziu feitos criminosos e ímpios. 

Foi assim que em Áulida os melhores chefes gregos, escol de varões, macularam vergonhosamente com o 
sangue de Ifianassa o altar da virginal Trívia.”. 

151 DRN, I, 115.     



45 

 

recorrência a um princípio criador de tudo152. O que realmente é intelectualmente construído 

por Lucrécio para uma mentalidade romana é uma mecânica natural dos corpos, compostos ou 

não, e que tem como princípio (arché) os átomos e o vazio. 

O desafio de Lucrécio é traduzir e explicitar fielmente os conceitos latinos do 

epicurismo, não só a Gaio Mêmio, a quem dedicou seu poema, mas também aos nobres 

romanos. Trata-se no período romano de um epicurismo já desenvolvido se se pensar a 

doutrina ainda nas cartas escritas por Epicuro a seus discípulos. Talvez isso explique as 

constantes repetições de Lucrécio acerca das afirmações feitas por Epicuro na exposição das 

doutrinas. Todavia, o que põe Lucrécio como importante intérprete de Epicuro são as diversas 

argumentações, que, no entanto, não aparece em Epicuro, talvez por se tratar de outra espécie 

de literatura explorada por Epicuro, ou seja, a literatura epistolar, que se propõe a enunciados 

curtos que acabam por carecerem de demais argumentações, como por exemplo a dos 

mínimos, que em Lucrécio parece estar bem mais explicado: “os corpos menores compor-se-

ão de uma infinidade de partes, porque cada metade de metade sempre terá metade e nada 

porá fim à divisão”153. 

   Lucrécio parece estender os conceitos epicúreos de princípio (arché) e elemento 

(stoicheía), isto é, os componentes primeiro/último de toda phýsis, à uma noção mais próxima 

do aristotelismo, a noção de substrato, que remontaria ao termo grego hypokeímenon154, onde 

os acidentes repousam. Esta noção talvez seja responsável pela utilização do termo 

materies155 por parte de Lucrécio. Todavia, é evidente, que todo corpo composto retorna, ao 

se decompor, aos seus princípios, ou seja, a um limite, mas isso não implica a relação 

necessária com a ideia de substancia (ousía) ou matéria (hylé) apresentada por Aristóteles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
152 DRN, II, 167-183. “... ousaria afirmar, pelas próprias leis do céu e por outros fatos numerosos, que de modo 

algum o mundo foi criado para nós por um ato divino”.  
153 DRN, I, 615-620. Este passo demonstra a influencia que Zenão de Eléia exerceu sobre os filósofos atomistas.   
154 Derivado de ùpokei/sqai, “ficar abaixo”.   
155 DRN, I, 220. 
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3 CRITERIOLOGIA: FUNDAMENTOS DO CONHECIMENTO POSSÍVEL  

 

“... e chamaram a canônica de ciência do 
critério da verdade e do primeiro princípio, e 
também doutrina elementar”. (LAÉRCIO, 
Diógenes, VDFI, X, 30) 
 
 

Por criteriologia156, entende-se a compreensão sistemática do conjunto de 

fundamentos que dão suporte tanto aos ajuizamentos seguros, numa esfera gnosiológica, 

como também às “reflexões sobre os modos de vida”157, campo da ética, ou mais 

precisamente, como se opta traduzir aqui, da sabedoria158. Foi a isto, todavia, que chamou 

Epicuro de “critérios da verdade” (kritéria tès aletheías). Estes critérios situam-se na primeira 

parte da tríplice divisão da filosofia de Epicuro, descrita por Diógenes Laércio como 

Canônica (kanonikón), a qual denominam os epicuristas de “ciência do critério de verdade e 

do primeiro princípio, e também doutrina elementar”159. Segundo Farrington, era comum já 

no período helenista entender a filosofia dividida em partes (méros), pressupondo momentos 

internos diferenciados como bem apresenta: “as escolas antigas, de hábito, reconhecem três 

partes da filosofia, a racional, a natural e a moral” 160. 

                                                           
156 Termo tomado de Miguel Spinelli em: Epicuro e as bases do epicurismo, 2013, passim, o qual julga-se, aqui, 

a melhor concepção dos critérios da verdade, como também, por ora, opta-se por rejeitar a querela em torno da 
concepção da canônica, se é esta uma teoria do conhecimento ou uma lógica, ou até mesmo uma propedêutica 
para a physiología epicúrea. 

157 BOLLACK, Jean; LAKS, André. (ed). Etudes sur l’Epicurisme antique. Cahiers de Philologie. Publications 
de l’Université de Lille III. 1977. pp. 26-27. Opta-se pela tradução de André Laks onde “e;sti d’ evn auvth/| ta. 
peri. bi,wn” melhor de traduz por: “on y trouve les réflexions sur les modes de vie” que “tratada das 
concepções da vida humana”(VOFI), como traduziu Mário da Gama Cury, pois “vida humana” que “modos de 
vida”, esta segunda, apontando claramente para uma concepção ética da vida. Também antes e depois da EMe 
Diógenes Laércio usa a expressão tw/n biwtikw/n, 117 e 135, 

158 Quando Diógenes Laércio se refere à epístola endereçada a Heródoto ele diz “sobre a física” (peri. tw/n 
fusikw/n); quando se refere à epístola endereçada a Pítocles “sobre as coisas suspensas no ar” (peri. 
metarsi,wn), numa referência aos fenômenos celestes; mas quando se refere a terceira epístola, escrita a 
Meneceu escreve apenas “sobre os modos de vida” (peri. bi,wn), não fazendo referência ao termo hvqikw/n no 
sentido estrito do termo, visto que a ética para Epicuro mais se assemelha a uma sabedoria enquanto fro,nhsij, 
uma sabedoria prática e não sistemática. Diógenes Laércio cita uma obra de Diógenes de Tarsos intitulada: 
Epítome da doutrina ética de Epicuro (Epitomh twn Epikourou hvqikw/n dogma,twn), onde usa o termo 
hvqikw/n. Esta noção assemelha-se a uma espécie de conhecimento típico da sabedoria hebraica, expressa pelo 
termo hokmãh (ηΑµκΑξ) traduzido para o grego como so,fia, que traz consigo habilidades de “fazer escolhas 
certas no momento oportuno” (VINE, W. E. & UNGER, Merril F. & WHITE, William Jr. Dicionário Vine: O 
Significado Exegético e Expositivo das Palavras do Antigo e do Novo Testamento. Tradução: MACEDO, 
Luís Aron de. Rio de Janeiro: CPAD. 1995. p. 271.), como bem demonstra o Provérbio 12: “Eu, a sabedoria, 
habito com a prudência e disponho de conhecimentos e conselhos”, traduzido pra a LXX como: evgw. h` sofi,a 
kateskh,nwsa boulh,n( kai. gnw/sin kai. e;nnoian evgw. evpekalesa,mhn.  

159 DL, X, 30. 
160 FARRINGTON, Benjamin. A doutrina de Epicuro. Tradução: JORGE, Edmond. Rio de Janeiro: Zahar 

Editores. 1968. p. 111. 
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Dever-se-á perceber que esta divisão da filosofia epicúrea é apresentada por 

Diógenes Laércio, e que não é apreciada em nenhuma das cartas de Epicuro. As partes da 

filosofia são divididas em canônica, física e sabedoria, onde na canônica (objeto a ser 

investigado no presente momento), segundo Diógenes Laércio, são expressas como critérios 

da verdade “as sensações, as antecipações e as afecções”161, resguardando aos epicuristas um 

quarto critério, o das “projeções representativas do entendimento”, o qual será abordado mais 

adiante. Vale salientar e conseqüentemente dar o devido crédito à observação feita por 

Figueira de que Diógenes Laércio acaba por interferir no pensamento de Epicuro quando o 

subdivide em três partes. Ele também aponta – e corrobora-se aqui com tal procedimento – 

que a raiz deste problema encontra-se no típico problema doxográfico e que se deve distinguir 

a obra remanescente de Epicuro de seus comentadores, pois uma coisa é exposição do filósofo 

Epicuro, outra é o comentário do historiador Diógenes Laércio: 

 
Para começar, ele [Diógenes Laércio] já interfere na compreensão que o 
leitor pode ter do pensamento em questão quando subdivide a filosofia em 
canônica, física e ética. É preciso discordar dessa divisão. Note-se que em 
nenhum momento na Carta a Heródoto Epicuro faz menção a esta divisão 
estabelecida por Diógenes Laércio162.  

       

Os critérios, como são pensados por Epicuro e os epicuristas (a distinguir os três 

de Epicuro e o quarto de seus discípulos), são princípios necessários para se estabelecer um 

discurso possível e verdadeiro do real. Portanto, verdade (alétheia) não é a descrição exata da 

realidade dos entes e suas relações no mundo, nem tampouco a captação do em si dos entes, 

mas sim a demonstração de como estes aparecem à psyché. Afirmar como é possível se 

postular o conhecimento de algo mediante critérios (kritéria) seguros é o ponto inicial para se 

afirmar um método legítimo para a investigação dos elementos mais corriqueiros do cotidiano 

até os entes intelectivos mais nobres, isto é, aquilo que só o pensamento pode asseverar. 

Logo, verdade ou falsidade diz respeito a enunciados derivados da confirmação (martýrion) 

sensível, não enunciados submetidos apenas a apreciações lógicas, mas sim, e por que não 

antes de tudo, a verdade como correspondência. 

                                                           
161 DL, X, 31. 
162 FIGUEIRA, Markus, in: MARQUES, Marcelo P. (Org). Teoria da Imagem na Antiguidade. 1ª ed. Editora 

Paulus: São Paulo. 2012. p. 278. Embora se aprecie aqui tal observação, e se endosse os cuidados em distinguir 
entre os comentários e atribuições de Diógenes Laércio e a exposição filosófica própria de Epicuro, não se 
chega a tanto aqui ao ponto de “discordar dessa divisão”, talvez o melhor procedimento seja se precaver de 
possíveis excessos que esta intervenção laerciana possa infundir no leitor. Vale salientar também, que esta 
divisão esta na esteira da filosofia helenística e aparece em todas as escolas deste período.   
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Portanto, Epicuro não é um cético ao ponto de suspender todo e qualquer juízo, 

mas pode-se afirmar como um pensador dogmático163, como ele mesmo entende o sábio (tòn 

sophón) ao afirmar que o sábio deverá ser “dogmático em suas convicções doutrinárias, sem 

jamais deixar dúvidas”164. Afirma ser capaz de apreender a verdade via critérios, embora ele 

mesmo reconheça que esta aquisição da verdade nunca é de forma absoluta ou em si mesma, 

pois pauta-se na sensibilidade que é sempre mutável. Epicuro, por tomar a sensibilidade como 

o principal critério pode ser considerado como um pensador relativista, não num sentido 

‘absoluto’ do termo, mas por compreender que é possível haver percepções diferentes do 

mesmo fenômeno percebido por duas ou mais pessoas165. 

As designações ‘dogmático’ e ‘relativista’ para um mesmo pensador, não 

caracterizam necessariamente, uma antinomia, pois vale salientar, que um enunciado só é 

verdadeiro quando passa pela sensibilidade e a ela retorna para ser confirmada ou não 

refutada, ou seja, se duas proposições não são, necessariamente antagônicas, derivadas das 

sensações e proveniente do mesmo fenômeno não são refutadas, permanecem sustentadas e 

afirmadas sem “deixar dúvidas” (aporésein) e sem precisar escolher entre uma ou outra. 

Logo, o caráter relativo é intrínseco à sensibilidade e nunca ao entendimento, restando ao 

segundo, compreender suas limitações em relação às sensações, uma vez que o entendimento 

só pode se referir a algo dado. 

Todavia, também se deve afastar qualquer comparação da canônica epicúrea com 

uma lógica, nem na perspectiva estóica nem como pensa Aristóteles166. Criador desta 

disciplina, como um instrumento (órganon) normativo dos argumentos válidos, numa clara 

preocupação com a estrutura do dizer ou com as regras silogísticas do discurso verdadeiro, 

Aristóteles diverge de Epicuro, segundo o qual as palavras e suas relações devem refletir 

apenas as coisas no mundo e isto é o suficiente, bastando aos epicuristas os “sons naturais” 

                                                           
163 Pode-se dizer de Epicuro como um filósofo dogmático, como aquele que afirma ser capaz de produzir um 

discurso sobre a possibilidade da verdade, mas nunca num sentido de que é possível afirmar a captação da 
verdade nela mesma de forma peremptória e inquestionável, legitimando assim a verdade de forma absoluta. 

164 DL, X, 20. “dogmatiei/n te kai. ouvk avporh,sein”. 
165 Um claro exemplo dessa relação encontra-se nas passagens 159c e 159d do Teeteto de Platão: “Assim, 

quando estou com saúde e bebo vinho, isso parece ser prazeroso e doce para mim? [...] mas quando o elemento 
ativo encontra Sócrates doente, em primeiro lugar, não é a rigor o mesmo homem que encontra, não é mesmo? 
Com efeito, aquele a quem o elemento ativo atinge é certamente dessemelhante”. 

166 Vale salientar que o próprio Aristóteles não usou este termo pra designar seu estudo. Provavelmente o termo 
só tenha aparecido séculos mais tarde com os estóicos. A princípio Aristóteles a designa como “ciência da 
demonstração e do saber demonstrativo” (Primeiros Analíticos, I, 24 a 10 ss.). Aristóteles é considerado o 
criador sistemático, pois é possível apreciar já nos sofistas e no próprio Platão elementos que caracterizam uma 
lógica como pensa Aristóteles. Todavia, os tratados lógicos de Aristóteles são assim constituídos: Os Analytica 
Priora, os Analytica Posteriora os Tópica e as Sophistici Elenchi. 
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(phthóggous)167 e suas reais referências aos entes e suas relações no mundo. Nas palavras de 

Otfried Höffe, o Órganon aristotélico é “uma espécie de pré-filosofia, uma propedêutica 

lógico-metodológica”168. Difere também da lógica como pensam os estóicos169, que embora 

tenham desenvolvido sua lógica a partir da lógica de Aristóteles, aplicavam-na para entender 

as “relações temporais”170, encontrando no lektón171 como aquilo que é “exprimível”, na 

busca para encontrar encadeamentos necessários nos acontecimentos fáticos, pois é isso que 

realmente importa às escolas filosóficas do período helenístico – o epicurismo, o estoicismo, 

o ceticismo e o cinismo –, isto é, as relações intersubjetivas e que se dão nas vivências 

cotidianas. 

Portanto, deve-se ter em mente, e isto faz toda diferença para uma correta 

compreensão, que para Aristóteles, “a lógica, chamada analytica, não era uma ciência, mas a 

porta de entrada de toda ciência”172, isto é, trata-se do que primeiro se deve aprender antes de 

se debruçar sobre qualquer ramo de saber – e neste ponto é muito semelhante à noção 

epicúrea de kanonikón –. É, todavia, a diferenciação entre ambas as lógicas – aristotélica e 

estóica – que se dá, sobretudo, em suas formulações, logo, a formulação da lógica estóica 

fundamenta-se na ‘enunciabilidade das situações de fato’, ou seja, onde a afirmação ‘a pedra 

aquece quando exposta aos raios sol’ é verdadeira se for observado, empiricamente, que de 

fato uma pedra qualquer quando exposta aos raios do sol, inevitavelmente aquecerá. Já a 

lógica aristotélica retira seu fundamento na ‘enunciabilidade das substâncias’ (ousíai), isto é, 

daquilo que é intrinsceco e essencial, como por exemplo: “‘o homem é animal racional’ 

porque a racionalidade é a essência necessária do homem”173, é algo intrinsceco a sua 

natureza. Todavia, esta rejeição da lógica por parte de Epicuro levou Cícero a depreciá-lo nos 

seguintes termos: 

 
Na segunda parte da filosofia, a parte que é a arte de investigar e discutir a 
verdade e a que chamamos lógica, parece-me o teu mestre inteiramente 
inerme e nu. Desterra as definições, não ensina nada da divisão, nem de 
modo de concluir um raciocínio, nem de modo de resolver os argumentos 
capciosos e distinguir as ambigüidades. Faz residir nos sentidos o critério 

                                                           
167 DL, X, 31.  
168 HÖFFE, Otfried. Aristóteles. Tradução: PICH, Roberto Hofmeister. Porto Alegre: Artmed, 2008. p. 41. 
169 Foi Crisipo quem primeiro sistematizou a lógica estóica, dividindo-a em retórica e dialética.  
170 BRUN Jean, O epicurismo, p. 40.  
171 Para os estóicos, diz-se do que é “expresso”, “dito”, “significado”. Cognato de le,gw, “eu digo”, “fazer dizer”, 

os lekta, (os exprimíveis), são “incorpóreos” (avsw,mata), isto é, “significados” (shmaino,mena). 
172 BICUDO Irineu. “As Categorias de Aristóteles (livro 5, substância) - [tradução bilíngüe comentada]”. 

Hypnos. Ano 9 / nº 13 – 2º sem. São Paulo, 2004, p. 1-26. p. 1.  
173 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia, p. 360. 
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das coisas, e, se alguma vez se dá o falso pelo verdadeiro, crê que com isso 
desaparece toda e qualquer nota distintiva entre o verdadeiro e o falso174.    

   

A canônica (kanonikón) epicúrea, não se pretende a ditames dogmáticos ou 

estabelecimentos de regras formais com interesses nas declarações submetidas a apreciações 

lógicas, mas, sim, tem como finalidade a investigação do imperceptível (ádelon) por meio da 

analogia (analogía), a qual toma a inferência do sensível como fundamento inalienável. 

Todavia, para que a physiología, como método (theorían) epicúrea seja alcançada de forma 

satisfatória, sem dar lugar à “irracionalidades” (alogías) e às “opiniões vazias” (kenês 

dóxes)175 deve-se, necessariamente, agir conforme as prescrições canônicas, como bem 

esclarece Boyancé: “as relações entre o visível e o invisível, entre os princípios das coisas e as 

coisas mesmas, são o ponto essencial em que a física toca a canônica”176. Todavia, a canônica 

traz em seu bojo critérios que fornecem à investigação possibilidades de determinações do 

conhecimento possível, isto é, do que é e como é possível se conhecer algo. 

Assim sendo, é neste sentido que a canônica epicúrea se estabelece como uma 

regra prescritiva, isto é, que reúne elementos preceituais a serem guardados da mente, tudo 

aquilo que é caracterizado como “o essencial dos princípios mais importantes”177. Tal 

afirmação se fundamenta já no início da Epístola a Heródoto178, quando Epicuro expõe o 

método a ser utilizado em sua investigação (zétesis), mostrando a pertinência da aísthesis e a 

necessidade de se conjecturar o imperceptível (ádelon). É, sobretudo, a partir da 

physiología179 (ciência dos fundamentos físicos) que a canônica pode ser elaborada como 

regra prescritiva, a qual intenta como finalidade munir o physiólogos de um tipo de 

conhecimento que despreza as explicações mitológicas e que se apega a elaborações 

conceituais provenientes da sensibilidade e que salta a uma capacidade imaginativa ou 

representativa dos entes percebidos, numa verdadeira demonstração de que a natureza do 

homem é entendimento e sensação. 

Destarte, o solo em que agora se caminha é de competência, em última instância, 

da física (physikôn), embora se a entenda separadamente da canônica apenas de modo 

sistemático-pedagógico, visto como expressa Diógenes Laércio “costumam [os epicuristas] 
                                                           
174 CÍCERO, De Finibus, 1, VII. 
175 EPi, 87. 
176 P. BOYANCÉ, Lucréce et l’Épicurisme apud RÚA, José Luiz García. Op. Cit. p 83.  
177 EHe, 35.  
178 cf. EHe, 38. 
179 Diz-se, à princípio, e descompromissadamente, da ciência que investiga a phýsis de um mode geral (Cf. LH, 

37), mas que no decorrer desta investigação, ganha-se corpo e o objeto a ser investigado é especificado, a 
saber, os elementos primeiros, o átomo e o vazio. Outro termo utilizado por Epicuro que caracteriza esta 
investigação é aivtiologi,a, §§ 80, 82 e 97. 
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unir a canônica e a física”180, ou ainda em suas palavras: “a Canônica forma a introdução 

[ephódous] ao sistema doutrinal, e está contida em um único livro intitulado Canôn”181. Pode-

se também conceber esta primeira parte da filosofia de Epicuro, como bem entende Sexto 

Empírico, isto é, como uma “propedêutica” ou um conjunto de conhecimentos prévios que 

prescrevem o método de investigação (physiología), tanto dos fenômenos já denominados de 

pródela, como dos elementos imperceptíveis (ádela), sustentando assim a doutrina 

(prágmata) epicúrea da physiología. Ora, sustentar é, portanto, o papel fundamental desta 

tríplice divisão na filosofia de Epicuro, faz-se jus ao instrumento de três apoios que, numa 

maior precisão suporta seu objeto, a saber, neste caso, a verdade (alétheia). 

 

3.1 A SENSO-PERCEPÇÃO (AÍSTHESIS) 

 

Opta-se traduzir o termo grego aísthesis por senso-percepção182 devido este, para 

Epicuro, ser mais abrangente que o simples sentir. Todavia, tal conceito, desdobra-se em duas 

conotações metodologicamente distintas, a primeira é entendida como a faculdade da 

sensibilidade ou da percepção, isto é, a estrutura atômica garantidora do sentir; e a segunda 

como sensação, ou simplesmente como o efeito de sentir (a percepção em ato), daí, senso-

percepção, por abranger tanto o sentir, como sensação, quanto a competência de se perceber 

algo (ti), isto é, a sensibilidade. Aísthesis enquanto uma faculdade, diz-se de uma competência 

inerente ao sujeito sensitivo, logo, uma disposição natural para a percepção do mundo, aquilo 

que se conhece, numa concepção mais simples, como os órgãos dos sentidos (toís 

aistheteríois). Já sensação é sempre a aísthesis enquanto um dado sensorial, mais 

precisamente a impressão que uma outra estrutura somática (um corpo qualquer localizado 

fora do sujeito) produz na faculdade da sensibilidade. Destarte, vale salientar, o termo 

                                                           
180 DL, X, 30. “kanoniko.n omou tw fusikw ta,ttein” (tradução levemente modificada) [Doravante sempre 

que alguma tradução for modificada, mas não em sua totalidade, justificar-se-á pela expressão: tradução 
levemente modificada, a qual leva em conta a tradução utilizada e se respeita o trabalho do tradutor, mas, por 
também consultar o texto original descorda-se de algum ponto]. 

181 Ibidem, X, 30. 
182  Recorre-se aqui, à tradução do termo grego ai;sqhsij de José Trindade Santos em: SANTOS, José Trindade, 

“senso percepção e saber nos diálogos platônicos”, mimeo. o qual segundo o próprio autor “incorpora dados 
recolhidos da interpretação anteriormente desenvolvida” em: SANTOS, José Trindade, “A função da alma na 
percepção, nos diálogos platônicos”, Hypnos, n. 13, São Paulo, 2004, 27-38. A distinção entre a ‘faculdade da 
sensibilidade’ e ‘ato de sentir’ aplicada ao mesmo termo já fora utilizada aqui, no entanto, perceber-se-á que a 
mesma distinção também já era usada por José Trindade.   
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aísthesis183 marca uma importância central para se compreender tanto a física e a ética 

(sabedoria), como também a canônica epicúrea: 

 
 [...] devemos compatibilizar todas as nossas investigações com nossas 
sensações, e particularmente com as apreensões imediatas, sejam elas da 
mente ou de qualquer outro instrumento de juízo, e compatibilizá-las 
igualmente com os sentimentos existentes em nós, para podermos ter 
indicações que nos permitam julgar o problema da percepção por via dos 
sentidos e do que é imperceptível aos sentidos184. 

 

Todavia, tratar-se-á, de uma “teoria da sensibilidade” (privilegiadamente nos 

passos 46 a 53 da Carta a Heródoto), em última análise, uma teoria dos corpos (sôma) e suas 

formas de se afetarem mutuamente, embora, nada seja mais estranho para Epicuro que uma 

“postura teórica” acerca da senso-percepção. Portanto, a sensibilidade (sensação/percepção) 

para ele é, em última instância, a viabilização dos dados do mundo para o ser humano. Logo, 

discorrer sobre a função do corpo na filosofia de Epicuro é tratar da efetivação do 

conhecimento, sem o qual (o corpo) este é impossível. Esta teoria da sensibilidade epicúrea, 

de antemão, é uma teoria sem muitas imbricações conceituais, pois este não é a real intenção 

de Epicuro, mas que, no entanto, afirma possuir o corpo (enquanto aísthesis, o conjunto dos 

órgãos sensitivos), os instrumentos necessários para se relacionar com os entes particulares 

(hékastos), sendo esta relação condição necessária, tanto para o conhecimento seguro como 

para uma vida prazerosa (hedéos zên). Logo, designar-se-á aqui, por corpo (sôma), a 

princípio, a estrutura sensitiva voltada ao ser humano dotado de percepção do mundo, daí a 

expressão utilizada por Figueira ‘sarkós-soma’ como áthroisma185 (agregado atômico), isto é, 

o “corpo-carne” dotado de toda subjetividade186, mas também, numa segunda asserção, diz 

respeito aos entes físicos dispostos no mundo como dados a serem conhecidos, estes últimos 

desprovidos de sensibilidade. 

Portanto, para a real noção de corpo, vale salientar o papel do vazio (kenón) na 

teoria da sensibilidade apresentada por Epicuro, isto é, que a relação entre quem percebe e o 

ente percebido depende, necessariamente, do movimento dos corpos engendrado pelo vazio. 
                                                           
183 O termo ai;sqh,sij com suas variantes permeiam todo o Livro X de Diôgenes Laêrtios, aparecendo mais de 25 

vezes, e todas sempre voltadas para estas duas compreensões, como a faculdade da sensibilidade ou 
simplesmente como o efeito de sentir. 

184 EHe, 38.  
185 Por a;qroisma entende-se toda aglomeração de átomos que compõe um corpo. Logo, permite-se a tradução 

por “aglomeração”, “agregado”, “composição”.  
186 Por subjetividade, entende-se aqui, as qualidades perceptivas próprias do sujeito do conhecimento, 

entendendo também que para a concepção filosófica grega não há um termo correlato a “sujeito” ou 
“subjetividade”, resguardando o termo hupokéimenon, a um sujeito gramatical e nunca a um sujeito ontológico. 
Evita-se, todavia, confundir este termo com a designação moderna, em que a subjetividade é o elemento 
fundante de um novo procedimento epistêmico. Logo, rediz-se a subjetividade enquanto os órgãos do sentido.  
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Isto se dá porque no interior de todo corpo composto (áthroisma), constituído 

necessariamente de átomos, o vazio se estabelece como elemento inalienável desta 

composição ou “união de átomos”187 (sýnodon), isto é, como parte integrante e necessária dos 

corpos compostos. Tal composição se dá entre átomos e átomos e vazio. A agregação dos 

átomos só é possível mediante o vazio, como também suas relações no mundo, possibilitando 

assim a evidência do movimento (kínesis) dos corpos. 

O pressuposto da necessidade do vazio, analisado enquanto elemento constitutivo 

dos corpos compostos é o que encaminha a possibilidade da produção das imagens (eídola), 

na qual a vibração (apopalmós) dos átomos no interior dos agregados (áthroisma) “são 

capazes de produzir em seu espaço envolventes emanações [apórroiai]” 188. Este processo 

mostra-se extremamente necessário para a compreensão da senso-percepção como um todo, 

pois é o movimento engendrado pelo ‘fluxo’ (reúsis189) de átomos e que se desprende dos 

corpos que possibilita as imagens percorrerem seu itinerário pelo vazio até penetrarem a 

faculdade da sensibilidade. 

 

3.1.1 AÍSTHESIS: ENQUANTO A FACULDADE DA SENSIBILIDADE 

 

A gnosiologia epicúrea, herdeira direta da ontologia grega engendrada pelos 

pensadores pré-socráticos, toma a senso-percepção190 (aísthesis) enquanto o primeiro “critério 

da verdade”191, partindo sempre do pressuposto de que há um mundo dado e que este é 

evidentemente percebido, ou seja, é captado pelas competências físico-naturais de um 

conjunto de qualidades derivadas, originalmente, de uma estrutura atômica complexa, isto é, o 

corpo como o conjunto dos órgãos sensoriais (toís aistheteríois). Todavia, tal estrutura se 

mostra efetiva e é garantida pelo ato mesmo de sentir, o que afirma Diógenes Laércio: “a 

verdade das sensações [aisthéseon alétheian] é garantida pela existência efetiva das 

percepções imediatas [epaisthémata]” 192, logo, parafraseando o cogito cartesiano, seria mais 

                                                           
187 Cf.: EHe 115. 
188 EHe, 46. 
189 Epicuro usa dois termos semelhantes para designar esta atividade natural dos corpos compostos: avporroh, 

“emanação” e r̀eu/ma, melhor entendido como “fluxo”, “derramamento”.   
190 Doravante, far-se-á menção ora a sensação (como o ato mesmo de sentir) e faculdade da sensibilidade ou da 

percepção (competência do sujeito sensitivo de perceber o mundo), como sinônimos de senso-percepção 
(aisthesis).  

191 Além da sensação, Diógenes Laércio também considera como “critérios da verdade”, para Epicuro, as 
antecipações e as afecções: “krith,ria thj avlhqei,aj ei;nai ta.j aivsqh,seij kai. prolh,yeij kai. ta. pa,qh”. 
(Ibidem, §31.). Já os discípulos de Epicuro acrescentam “as representações intuitivas do pensamento”, “ta.j 
fantastika.j evpibola.j th.j dianoi,aj\”  (Tradução levemente modificada). 

192 DL, X, 32.  
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ou menos como: sinto, logo existo!, isto é, sentir garante imediatamente a estrutura que a 

possibilita, assim como pensar, para Descartes, implica na necessidade da existência. 

Portanto, é da sensibilidade que tudo necessita para se conhecido se efetivar como realidade 

possível na ordem do discurso. 

Segundo Platão os objetos da diánoia são mais claros que os objetos da 

aísthesis193, situando-a num nível “inferior” (num sentido hierárquico do conhecimento, e não 

depreciativo, como é comum encontrar em manuais de filosofia) em relação a diánoia, logo, 

acaba que nesta relação, “a crítica da razão consegue purificar os dados da sensibilidade” 

(informação verbal)194, demonstrando que ainda cabe uma mútua relação de necessidade entre 

a sensibilidade e o entendimento no pensamento de Platão, como bem se pode apreciar no 

diálogo Teeteto, no passo 184b e seguintes, em que Teeteto responde afirmativamente a 

pergunta de Sócrates: “Respondeste que percepção é conhecimento, não respondeste?”195, 

embora se conclua, no mesmo diálogo, que “o conhecimento não está nas sensações, mas no 

raciocinar sobre elas”196, como também a utilização do corpo pela psyché claramente 

demonstrada no Fédon. Portanto, para Platão o conhecimento não é apenas sensação nem 

apenas razão, mas é o fruto desta mútua relação. 

O discurso de Diógenes Laércio acerca do lugar da sensibilidade (aísthesis) na 

filosofia de Epicuro, inicia-se – diferentemente de Platão e Aristóteles – com a afirmação 

“dogmática” de que “toda sensação é não-discursiva (álogon) e não participa da memória”197, 

numa clara demonstração de um “salvo conduto”, ou um privilégio para a senso-percepção na 

ordem do conhecimento. Esta convicção permeará toda obra de Epicuro, e diz respeito, neste 

momento, à sensibilidade como uma faculdade e não como um conhecimento adquirido, mas 

donde provém a seguridade para a aquisição de todo conhecimento possível, desde o imediato 

sensível até o inferido noético. É o que parece se identificar claramente nas próprias palavras 

de Epicuro nas Máximas Capitais: “se te opuseres a todas as sensações, não terás sequer um 

                                                           
193 Esta mesma estrutura encontra-se em Descartes, por exemplo. Clareza e distinção parecem ser, tanto em 

Platão como em Descartes, características necessárias, isto é, evidente, para estabelecer a verdade: “E, 
portanto, parece-me que já posso estabelecer como regra geral que as coisas que concebemos muito clara e 
distintamente são todas verdadeiras” (DESCARTES, René. Meditações Metafísicas. 2 ed. Tradutor: 
GALVÂO, Maria Ermantina de Almeida Prado. São Paulo: Martins Fontes. 2005. p. 58). 

194 José Trindade Santos, em uma aula ministrada no dia 11/03/2014, no curso de Mestrado em Filosofia, na 
disciplina: Seminário de Leitura IV da Universidade Federal do Ceará.      

195 “ai;sqhsin ga.r dh. evpisth,mhn avpekri,nw h= ga,r;”, BURNET, Ioannes. Platonis Opera: QEAITHTOS. 
183b. 

196  “paqh,masin ouvk e;ni evpisth,mh”, BURNET, Ioannes. Platonis Opera: QEAITHTOS. 186d. 
197 “pa/sa ga,r( fhsi,n( ai;sqhsij a;logoj evsti kai. mnh,mhj ouvdemia/j dektikh,” (BGFE, 31, tradução 

levemente modificada). 
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ponto de referência para julgar as que consideram falsas”198. A aplicação destas afirmações 

resulta na impossibilidade de se rejeitar a sensibilidade como um critério de verdade (kritéria 

tès aletheías), o que afirma também Lucrécio de forma categórica: “descobrir-se-á que é pelos 

sentidos que primeiro se revela a nós o sinal da verdade e que os sentidos não se podem 

refutar”199. 

Uma segunda afirmação ainda imbricada com a primeira, isto é, a ‘não-

enunciabilidade da sensação’, é que uma sensação qualquer – da mesma natureza (homogenê) 

ou de natureza diferente (anomogéneian) – não pode incorrer numa refutação, em última 

análise, de si mesma (autós). Todavia, isto se dá, devido a seu caráter evidente (enárgema), 

“porque nossa atenção está voltada igualmente para todas”200, estrutura lógica já demonstrada 

por Empédocles: “é por isso que um sentido não é capaz de julgar um outro”201, pois implica 

na afirmação de que cada sentido dá conta de um ‘processo receptivo’ particular. Tampouco a 

razão (oúde mèn lógos)202 pode refutar (dielégksai) a sensação, por causa de sua relação de 

dependência ao que é concedido pelos órgãos dos sentidos, logo, “se eles [os sentidos] não 

são verdadeiros, também a razão se torna inteiramente falsa”203, pois é da sensação que o 

entendimento recebe a possibilidade de se referir ao mundo. Esta afirmação de Lucrécio 

demonstra claramente, tanto a centralidade como a passividade próprias da sensibilidade na 

obra de Epicuro, e também como ele entende o ato do pensamento inteiramente dependente 

(értetai) das sensações, embora se relacione mutuamente com o entendimento204, “posto que 

todo raciocínio [lógos] é enunciado a partir das sensações”205. 

A sensação se apresenta como um processo “não-discursivo” (álogon206) 

pertencente tanto à faculdade da sensibilidade como o ato de sentir, já que não é de sua alçada 

justificar racionalmente ou discursivamente (lógos) seus fundamentos, por essa razão a 

                                                           
198 VOFI, Livro X, 146, XXIII. 
199 LUCRÉCIO. Da Natureza, p. 93. 
200 EHe, 32.  
201 KRS. Empédocles. De sensu 7. DK 31 a 86. Por isso não se deve “confiar mais na vista que no ouvido, nem 

no ouvido ruidoso acima dos esclarecimentos da língua”. (KRS. Empédocles. Fr. 3 DK). 
202 lo,goj é o termo empregado por Diógenes Laércio no Livro X, já Epicuro usa dia,noia na Carta a Heródoto.  
203 LUCRÉCIO, Op. Cit., livro IV, 485-486. 
204 Marca-se, todavia, uma distinção entre pensamento (no,hma) e entendimento (dia,noia). No,hma é o 

pensamento em ato, designa o pensamento em geral, adquirindo no período clássico, mais precisamente com 
Platão, um sentido mais preciso, como o estágio último do conhecimento adquirido dialeticamente (PLATÃO, 
República. 1965. 509d-511c; 534a). Dia,noia, por sua vez, é uma estrutura que engendra o ato de pensar, uma 
faculdade que segundo Epicuro, gerencia, por exemplo, os prazeres (tw/n h̀donw/n) evitando que tanto o corpo 
como a alma experimente sofrimentos (DL, X, 142, MC, X).     

205 VOFI, Livro X, 32. 
206 O a;logon diz respeito ao “não discursivo”, e nunca ao “absurdo” ou o “incompreensivo”. È o “irracional” no 

sentido de que não pode haver uma articulação discursiva.   
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sensação pertence “a um domínio anterior ao da razão”207, e é justamente aqui, que se põe a 

distinção com Platão, que na ordem do conhecimento, se inverte, e a primazia passa a ser da 

razão. Mas tanto Platão como Epicuro não pensam a sensação como uma pura receptividade, 

não cabendo nada mais, na verdade, quando a faculdade da sensibilidade percebe um 

determinado dado sensível, ela, por sua própria natureza, possibilita ao entendimento estender 

esta sensação a nível do pensamento, isto é, a sensibilidade não enuncia nada, mas é a 

condição necessária para o entendimento produzir conhecimento.   

Como faculdade ou capacidade (dýnamis), isto é, a “força” natural para exercício 

de suas competências, e isso traduz o termo dýnamis na concepção de Epicuro, ou seja, diz-se 

do caráter passivo (pathetikón) da aísthesis. A partir do momento em que se observa que as 

sensações se originam a partir de algo externo, isto é, das imagens (eídola) desprendidas dos 

corpos compostos, e estas imagens fazem-se conhecidas por tocarem esta faculdade 

(distribuída por todo o corpo), afirma-se, portanto, o caráter de passividade que se deve 

considerar a faculdade da sensibilidade. Observa-se, também, que “uma sensação não se 

desencadeia por si”208, necessitando sempre da relação com os entes no mundo, pois “não se 

move por si mesma, nem é movida por causas externas [operações dialéticas, por exemplo209], 

nem é capaz de colocar ou retirar nada”210. Todavia, essa descrição da aísthesis é o que 

caracteriza esta passividade necessária que, conseqüentemente, a leva à afirmação de que 

“nada pode refutá-la”211, isto porque refutação se dá na ordem discursiva, procedimento a que 

a aísthesis não se permite por não ser de sua competência. Logo, Lucrécio mais uma vez 

endossa essa ideia quando se pergunta: “Ora, que pode merecer maior fé do que os 

sentidos”212. 

Diógenes Laércio ao afirmar que nenhuma sensação, seja ela de qual classe for 

não pode refutar outra da mesma classe, por serem equivalentes, nem sensações de classes 

diferentes se refutam, pois elas não se referem “aos mesmos objetos”213, está descrevendo 

uma teoria da sensibilidade blindada, em outras palavras, onde o olho não pode negar (no 

sentido de opinar, emitir um juízo) o que se lhe apresenta a visão, seria um absurdo negar tal 

evidência, como também, o paladar não pode refutar o que lhe percebe pela visão, por ser o 

                                                           
207 BRUN Jean, Op. Cit., p. 44. 
208 Jean Brun, Op. Cit., p. 45. 
209 Cf. início do §31 onde se rejeita a dialética. 
210 DL, X, 31. 
211 Ibidem, loc. cit. Cf. em BGFE: “ouvde. e;sti to. duna,menon auvta.j diele,gxai”.  
212 DRN. IV, 479-480. 
213 VOFI, Livro X, §32. 
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paladar de uma classe de sensação diferente da visão214, ou seja, todo o processo de 

desencadeamento da sensação – eídola(do objeto)/tyípoi(na sensibilidade)/fantasmata(no 

entendimento) – é algo passivo, não podendo o juízo interferir no fato da ocorrência da 

sensação. O papel da sensação, portanto, é apresentar o que não pode ser contrafactado, como 

testemunha Sexto Empírico:  

 
Todas as representações são verdadeiras e com razão. [...] A sensação deve 
limitar-se a captar o que está presente e a move, como a cor, por exemplo, 
ela não deve julgar se uma coisa é o objeto em certo lugar, outra o objeto em 
outro. Por isso as representações são todas verdadeiras.215 

  

Mesmo Cícero, talvez o primeiro grande crítico do atomismo e da gnosiologia 

epicúrea, munido por sua inclinação estóica já no período romano, entendeu bem a 

preocupação de Epicuro em se manter coerente em seu sistema sensista e com o 

estabelecimento da sensação (aísthesis) como primeiro critério da verdade, chegando ele 

mesmo a afirmar, que Epicuro temia que se uma sensação se revelasse falsa e desprovida de 

confirmação (martýrion), nenhuma outra poderia mais ser considerada como verdadeira e 

segura, vindo a chamar os sentidos, como pensado na filosofia na epicúrea, de ‘enunciadoras 

da verdade’216. Por isso adverte o próprio Epicuro na Máxima XXIII, para não “lutar contra 

todas as sensações”217 e assim perder as referências para discernir (krísis) o falso e o 

verdadeiro o agradável e o desagradável.    

 

3. 1. 2 AÍSTHESIS: ENQUANTO ATO DE SENTIR 

 

Sensação (aísthesis) como efeito do impacto (antikopé) de um corpo sobre a 

faculdade da percepção, isto é, o ato mesmo do sentir, é uma ação proveniente do movimento 

e da multiplicidade dos corpos dispostos no mundo, caracterizando, sobretudo, para uma 

filosofia atomista postulada desde Demócrito, uma tentativa de superar a negação eleata da 

possibilidade do vir-a-ser. A afirmação da sensação como necessária, legitima-se da 

observação das constantes “mudanças de configurações”218 (metaschematizómenois) – para 

usar um termo propriamente epicúreo – da phýsis. Todavia, aqui se põe, inevitavelmente, uma 

relação entre os corpos no mundo (o objeto) e o ser de percepção, isto é, o ‘sujeito’ do 
                                                           
214 Cf.: DRN, 475-490.  
215 SEXTO EMPÍRICO. Contra os Matemáticos, VII, 203-210. 
216 CÍCERO, De Nat. Deor., I, 70. 
217 MC, XXIII, 146. “eiv ma,ch| pa,saij tai/j aivsqh,sesin”. 
218 EHe, 55.  
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conhecimento. É bem verdade que muito já fora dito acerca da natureza da sensação – 

enquanto ato de sentir – na filosofia grega, mas não tanto na filosofia pré-socrática. Todavia o 

que perpassa todas as tentativas de se explicar o processo da sensação é que “o conhecimento 

no sentido mais básico do termo como um jeito de apreender em pensamento a natureza 

essencial ou tí estin de uma coisa”219 se dá de forma natural sem que seja necessário esforços 

intelectuais. Também isto é o que expressa Aristóteles no início da Metafísica: “pois todos os 

homens, por natureza, tendem ao saber”220. 

No tocante à senso-percepção, de um lado há uma estrutura corpórea dotada de 

sentidos e com a competência de perceber. Por outro lado os corpos em contínuo movimento 

proporcionam os contatos (diathigé) entre eles mesmos, gerando o universo ou o todo (tò 

pán), e também sobre a estrutura atômico-perceptiva que garante a percepção. Todavia, faz-se 

necessário perguntar: como se dá o encontro entre estes corpos e a faculdade da sensibilidade? 

e como destes contatos resultam as sensações? A chave para compreender esta relação é o 

conceito de emanação ou eflúvios221 (aporroaí), uma capacidade inerente aos princípios 

elementares (archái) no interior dos corpos compostos, conceito este que explica como os 

corpos chegam aos órgãos de percepção e torna-se objetos do conhecimento. Todavia, os 

atomistas sustentam a mesma explicação física encontrada em Empédocles para explicar a 

sensação, na qual os poros (pórous) dão passagem às emanações resultando o conhecimento. 

Todavia, as sensações se dão de duas formas distintas, uma, pelo contato direto e 

imediatamente sensível (diathigé), onde corpos mutuamente se afetam de alguma forma, 

quando, por exemplo, o fogo toca a pele e produz a sensação de calor. Uma outra forma de 

contado se dá de maneira intermediária entre o corpo recebido e a estrutura que o recebe222, 

como por exemplo, a coisa vista quando afeta a estrutura que vê – o órgão da visão, isto é, que 

percebe não pelo contato direto, mas por uma “transmissão”, ou seja, “o próprio objeto não 

penetra os órgão, antes os atinge apenas por delegação”223, o que, portanto, corresponde a 

dizer, para Epicuro, que há um mecanismo físico onde corpos expelem imagens de si (eídola), 

enquanto na concepção atomista, ocorre por uma “vibração dos átomos no interior dos corpos 

sólidos”224, responsável pela formação dessas imagens dos objetos corpóreos e que chegam 

                                                           
219 LONG, A. A. (Org), Primórdios da filosofia grega. Tradução: FERREIRA, Paulo. Aparecida, SP.: Idéias e 

Letras. 2008. p. 319. 
220 ARISTÓTELES, Metafísica, A 980A.  
221 Pensamento já desenvolvido em Empédocles de Agrigento, Cf. Capítulo primeiro da mesma dissertação.  
222 BALAUDÉ, Jean-François, in: ÉPICURE. Lettres, maximes et sentences. Tradução: BALAUDÉ, Jean-

François. Paris: Le Livre de Poche, 1994.p. 75.  
223 LONG, A. A. (Org), Primórdios da filosofia grega. p. 339. 
224 EHe, 50. 
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aos órgãos sensoriais por não encontrarem resistência alguma (antikóptein ti). Este 

mecanismo da senso-percepção, é sempre verdadeiro, não admitindo a possibilidade do 

engano, pois, como afirma Sexto Empírico: “tudo o que é percebido é verdadeiro e real [...] 

verdadeiro significa, portanto, o que é, como dele se diz ser; falso é o que não é, como dele se 

diz não ser”225.  

Se por um lado corpos emitem imagens – o que desde Empédocles, por exemplo, 

trata-se de eflúvios (aporroé) – por outro, os órgãos dos sentidos compõem-se de uma 

estrutura adequadamente receptora dessas imagens, a qual chamou tanto Empédocles como 

Demócrito e Epicuro de poros (pórous), isto é, de micros orifícios, fissuras ou simplesmente 

“passagens” constitutivas dos órgãos dos sentidos, responsáveis pela introjeção de dados 

sensoriais advindos de fora, estes orifícios, por exemplo, constituem-se de diversos tamanhos, 

chegando alguns a serem visíveis, segundo as palavras de André Laks: “sendo as orelhas e as 

narinas suas instâncias mais óbvias”226, isto é, orifícios maiores possíveis de serem 

visualizados. Todavia, estes orifícios são sempre simétricos (sýmmetron) em relação aos 

átomos que os penetram, “desde que encontrem todos os poros abertos à sua passagem”227. 

Também, quando Epicuro tenta explicar a sensação causada pela luminosidade da lua na 

visão, ele escreve a Pitocles: “isso acontece quando em determinadas partes uma corrente 

exerce uma pressão violenta de fora, ou quando o calor acha poros [póron] propícios à 

produção desse efeito”228, numa relação que deixa clara a simultaneidade entre projeção 

somática e a receptibilidade necessária e inerente à estrutura cognoscível, doutrina essa 

atribuída em princípio a Empédocles por Platão: 

 
SO. Não é verdade que falei de certas emanações dos seres, segundo <a 
teoria> Empédocles? –MEN. Certamente. –SO. E também de poros, para os 
quais e através dos quais correm as emanações? –MEN. Perfeitamente. –SO. 
E, dentre as emanações, <não dizeis que> algumas se adaptam a alguns dos 
poros, enquanto outras são menores e maiores? –MEN. É sim.229  

 

Epicuro chama de imagem (eídolon) – conceito central em sua filosofia para 

compreensão do mecanismo da sensação – as réplicas dos entes percebidos (aisthetá), isto é, 

uma cópia que conserva “o conjunto das características do objeto”230, sendo estas 

características, captadas pela faculdade da sensibilidade, e por serem conservadas durante 

                                                           
225 SEXTO EMPÍRICO, Contra os Matemáticos, VIII, 9.   
226 LAKS, André, in: Primórdios da filosofia grega. p. 340.  
227 EHe, 46.  
228 EPi, 111.  
229 PLATÃO, Menon. 76 c. 
230 EHe, 50. 
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todo o transcurso, ao tocarem “do exterior os nossos sentidos”231, possibilitam a representação 

(phantásma) conceitual e segura do corpo percebido. Epicuro afirma ainda que estas 

impressões (týpoi) mantêm a ‘mesma figura’ (homoioschémones) do corpo percebido ao 

desprender-se de sua superfície (períekhon), desde sua cavidade (koilomáton) e sua lisura 

(leptotéton), isto é sua dimensionalidade. Estas características próprias dos corpos e que as 

imagens conservam em suas estruturas, descritas por Epicuro, não são de modo algum 

aleatórias. A riqueza de detalhes na explicação deste processo imagético reforça a tese de que 

a faculdade da sensibilidade capta por intermédia das sensações a figura (skhémata) do objeto 

como ele é em sua solidez (stereótes), demonstrando assim a capacidade sensitiva dos órgãos 

dos sentidos e a viabilização do espaço para a aquisição do conhecimento seguro dos dados do 

mundo: 

 
É útil ter em mente esse princípio elementar. Nenhum dos fenômenos 
oferece prova contrária à admissão de que as imagens são insuperavelmente 
sutis, desde que encontrem todos os poros abertos à sua passagem, além do 
fato de que nada, ou quase nada, opõe resistência a seu movimento infinito, 
embora muitos átomos (talvez até um número ilimitado deles) encontrem 
repentinamente alguma resistência232. 

 

Destarte, tanto a objetividade da sensação em ato, como também a passividade da 

faculdade da sensibilidade, receptora desautorizada de enunciabilidade, constituem partes 

inerentes ao processo de conhecimento como um todo, são intrínsecas e constitutivas 

necessárias da senso-percepção (aísthesis). Esta competência, por sua vez, está ligada de uma 

forma inalienável à compreensão do todo (tò pán), ao mundo exterior que se dá a perceber, 

desde seus mecanismos mais complexos, como a incessante produção das imagens (génesis tà 

eídola) até a forma de afetação mais simples, ou seja, o contato direto com outro corpo, sem, 

necessariamente, precisar da imagem que intermedeia a relação entre o ente percebido e o 

sujeito que o percebe. Portanto, nas palavras de Paul Nizan: “Epicuro teve a intuição do 

mecanismo da percepção, produzida pela ação de um mundo exterior, ativo [...] o princípio é 

válido e garante a objetividade do conhecimento”233, logo, para Epicuro, “somente o que se 

observa pela sensação e o que se compreende pela projeção do entendimento é verdadeiro”234, 

e verdadeiro significa aqui tudo que pode ser evidenciado. 

                                                           
231 EHe, 50.   
232 EHe, 47.   
233 NIZAN, Paul. Os Materialistas da Antiguidade. Tradução: ALVES, Maria Helena Barreiro. Lisboa: Editora 

Estampa. 2ª. ed. 1977. p. 105.  
234“evpei. to, ge qewrou,menon ta/n h; kat’ evpibolh.n lambano,menon th|/ dianoi,a| avlhqe,j evstin” (VOFI , Livro 

X, §62, tradução levemente modificada). 
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3. 2 AS ANTECIPAÇÕES (PRÓLEPSEIS) 

  

O termo prólepsis – assumido aqui como uma antecipação do entendimento – é 

um neologismo introduzido no pensamento filosófico por Epicuro, (e conseqüentemente na 

cultura e na língua grega) e caracteriza um conceito central em sua gnosiologia. Muito cara a 

sua filosofia, as prólepseis garantem a passagem da sensibilidade ao entendimento, 

legitimando a capacidade de se armazenar as experiências passadas na psyché. Cícero foi o 

primeiro a verter o termo prólepsis para o latim, traduzindo-o por antecipatio, praenotio e 

innatas cognitiones235. Esta última tradução resulta de uma má interpretação da filosofia de 

Epicuro por parte de Cícero, ou no mínimo de um equívoco muito sutil que ora passou 

imperceptível pela tradição que se debruçou sobre a obra de Epicuro. Visto que 

“conhecimento inato” (innatas cognitiones) na física epicúrea seria impossível, uma vez que 

todo conhecimento deriva das sensações236, logo, uma derivação a posteriori da experiência 

sensível e nunca algo já existente no indivíduo e que anteceda o intelecto humano (psiché no 

contexto epicúreo). Cícero tinha consciência que o conhecimento é derivado da sensibilidade, 

por isso aponta Spinelli: 

 
quanto ao suposto equívoco promovido por Cícero, pode ter sido apenas 
resultado de uma má interpretação de suas proposições, visto que ele 
manifesta plena consciência de que as idéias em Epicuro não são derivadas 
de outra fonte senão das sensações: da experiência natural humana 
perceptível237 

 

A tradução de prólepsis proposta por Lucrécio é melhor compreendida como uma 

interpretação do processo ao qual a prólepsis se refere, não se prendendo apenas ao processo 

de conversão de uma língua para outra, preferindo ele, como um bom epicurista que era, não 

apenas compreender o significado literal do termo, mas, diferentemente de Cícero, o qual foi 

mais literalista, entende o termo dentro de suas pretenções filosóficas levando em conta sua 

proposta sensista segundo a qual o fluxo das imagens, como uma transmissão de conteúdos, 

que chega a seu destino final semelhante a uma informação. Para Cícero, a prólepsis epicúrea 

é antes de tudo “notificações” ou “noções”, o que traduz os termos por ele utilizados no De 

                                                           
235 DND, I, XVI, 44; I, XVII, 45. 
236 DL, X, 32.  
237 SPINELLI, Miguel. “Considerações acerca da prólêpsis de Epicuro”. Trans/Form/Ação, v. 35, n. 1, pp. 3-

22, Jan./Abril, 2012. p. 4. 
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Natura Deorum, a saber, notitia e notities238. Todavia, uma noção une a ambos os pensadores 

romanos, embora sejam tão antagônicos, isto é, que tanto para Cícero como para Lucrécio, 

prólepsis vincula-se necessariamente às experiências dadas na sensibilidade, o que faz 

concordar também com Aristóteles: 

 
Enquanto os outros animais vivem com imagens sensíveis [phantasíais] e 
com recordações [mnémais], e pouco participam da experiência, o gênero 
humano vive também da arte e do raciocínio [téchne kaì logismoîs]. Nos 
homens, a experiência deriva da memória. De fato, muitas recordações do 
mesmo objeto chegam a construir uma experiência única239. 

      

Todavia, este neologismo epicúreo engendrado em sua filosofia, é, de certa forma, 

uma ruptura com um possível inatismo herdado da filosofia clássica fortemente idealista, 

sobretudo a filosofia platônica, algo que Epicuro relutantemente recusa aceitar em sua física 

marcadamente sensista. Jean-François Balaudé, por exemplo, vê também o termo prólepsis 

como uma resposta ao paradoxo do Ménon240, no qual Platão introduz a hipótese da 

reminiscência ou como muitos preferem da anamnése241, quando Sócrates leva o escravo de 

Ménon a “rememorar” (anamimnéskesthai) o problema que consiste na aquisição do 

conhecimento – embora o diálogo se inicie com o questionamento se a virtude (areté) é algo 

que se ensina ou não –, e o resultado do interrogatório conclui-se da seguinte forma: 

 
 “SO. Mas se não é por ter adquirido [a ciência] na vida <que as tem>, não é 
evidente, a partir daí, que em outro tempo as possuía e as tinha aprendido? 
MEN. É evidente. SO. E não é verdade que esse tempo é quando ele não era 
um ser humano? MEN. Sim.”242. 

 

Todavia, a noção de prólepsis evita este modelo platônico que concebe as idéias 

existentes ‘em si e por si’ (autò kath’ autò), ou como se expressa nas palavras de Sócrates que 

o escravo as tinha “quando ele não era um ser humano” (hót’ ouk en ánthropos), mas que 

necessitaria das senso-percepções para recordá-las. Na gnosiologia epicúrea nada precisa ser 

relembrado, pois não há uma alma que uma vez contemplou as ideias antes mesmo de 

encarnar. Para Epicuro, como vimos, tudo está dado na sensibilidade. Ora, o que Platão chama 

de anamnese Epicuro chama de prólepsis. Desta forma, o contato com os entes particulares 

                                                           
238 Cf. para mais informações a nota 36 do capítulo III da IIª Parte de SPINELLI, Miguel. Epicuro e as bases do 

epicurismo, p. 216: De Rerum Natura: a) notities, IV, v. 479, V, VV. 182 e 1045; b) notitia: II, v. 745, IV, vv. 
476 e 857, V, v. 124.  

239 ARISTÓTELES, Metafísica. 980b,   
240 BALAUDÉ, Jean-François, in: ÉPICURE. Lettres, maximes et sentences. p. 36.  
241 PLATÃO, Menon. 82a-86c. pp. 53-67  
242 PLATÃO, Menon. 86a.  
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não pressupõe um eidos, ou uma forma eterna, mas sim, representações destes entes no 

entendimento fruto da experiência com o mundo.  

Uma breve análise etimológica do termo prolépseis243 ajudará muito na 

compreensão desse conceito já que nenhuma outra tradição havia se utilizado deste termo, 

portanto, nem a anamnése platônica nem a katálepsin estóica abarca devidamente a 

compreensão epicurista deste termo, talvez por isso a necessidade de Epicuro em formular 

outro termo. Todavia, prolépseis diz respeito a uma operação do entendimento pautado 

sempre na senso-percepção, logo, é para reivindicar a objetividade da sensação que se dá a 

alcunha deste termo. Destarte, Lépsis diz respeito à “ação de guardar”, “receber” ou “o que 

prende”. Já a preposição pro, “antes”, “antecipadamente”, aponta sempre para uma 

anterioridade, nunca a priori, tomando sempre a experiência como ponto de partida. Quando 

ligada à Lépsis, indica uma ação de captação das representações recebida ou apreendida 

previamente, como diz Epicuro uma “representação que recebemos com a impressão direta no 

entendimento ou nos órgãos sensoriais”244. 

Nesse sentido, diz-se da capacidade que o entendimento (diánoia) tem de 

antecipar as sensações por já tê-las fixadas na psyché mediante o ato da epibolé (projeção). 

Percebendo-se, todavia, que a antecipação de algo depende tanto da receptividade passiva dos 

órgãos sensoriais, receptor de imagens (eídola), como da atividade do entendimento, 

caracterizado pelas projeções (epibolàs tês dianoías). Logo, a ideia nunca precede a 

experiência, mas o ser humano nasce “potencializado” – pelas faculdades da sensibilidade e 

do entendimento – para adquirir, o que Epicuro chamou de as “primeiras imagens mentais”245 

(prôton ennóema) dos entes percebidos e universalizar conceitualmente tais imagens, isto é, 

guardá-las na psyché. Logo, esta prôton ennóema, pode-se dizer, é uma primeira afetação, ou 

seja, antes de ser uma ideia (ennóema) é uma imagem-impressão (típon), o que, por sua vez, 

como afirma Epicuro, “não necessita de demonstração” 246, nem de confirmação (martýrion), 

                                                           
243 Etimologicamente o termo pro,lhyij é um substantivo preposicional, isto é, um substantivo composto e 

prefixado, formado pela preposição pró: “antes”, “diante”, “prematuramente”, “com preferência”, e acoplado 
ao verbo lépsis: “ação de colher”, “receber”, “percepção”. Também lambáno, “compreender”, “apreender com 
os sentidos” (PABÓN, José M. Diccionario Manual Griego: Griego Clásico-Espanõl. Barcelona: Voz. 19ª 
edição. 2002.  p. 364). A prólepsis, portanto significa “receber antecipadamente”, daí “antecipação”, isto é, 
diz-se de uma percepção guardada na psyché. Também se relaciona com prolambáno, “adiantar”, 
“surpreender”, “receber antes”, “levar adiante”, “perceber”, “tomar”, “tomar posse de”, “agarrar” (Cf. Pereira 
Isidro, Op. Cit., pp. 486, 478, 347.). É nesse sentido que, diz-se da capacidade que a faculdade da memória 
(mnéme) tem de “antecipar” ou de “receber antecipadamente” (prolépseis) as sensações por já tê-las fixadas na 
psyché por intermédio das sensações. 

244 EHe, 50. 
245 EHe, 38.  
246 LH, §38. Este caráter de obviedade da “primeira idéia” (próton ennóema) rejeita toda e qualquer “necessidade 

de demonstração “kai. mhqe.n avpodei,xewj prosdei/sqai”.   
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embora Diógenes Laércio muito que se esforçou para tornar claro o conceito epicúreo de 

prolépseis: 

 
Em relação à prólepsis, fala-se dela como se de uma apreensão real [hoioneì 
katálepsin] ou uma opinião correta [dóxan orthèn], ou intuição [énnoian] ou 
idéia universal [katholikèn nóesin] residente em nós, diz-se como memória 
[mnémen] do que muitas vezes se há mostrado no exterior, como por 
exemplo: “aquele de tal aspecto é um homem”. Porque enquanto se 
pronuncia a palavra “homem” imediatamente de acordo com a prolépsis a 
imagem deste é pensada, sendo os sentidos seus introdutores prévios.247   

 

A descrição de Diógenes Laércio no passo supracitado, todavia, evidencia aqui 

quatro formas terminológicas para se referir à noção de prólepsis engendrada por Epicuro, 

sendo, portanto, uma “Compreensão” ou “apreensão real” (katálepsin), uma “opinião correta” 

(dóxan orthèn), um “pensamento” ou “conceito” (énnoian) ou uma “idéia universal” 

(katholikèn nóesin). Todavia, como compreensão é também uma representação evidente, uma 

opinião correta, diz-se de um ajuizamento pautado nas sensações ou obtido por inferência, já 

pensamento ou conceito e, também idéia universal, se referem provavelmente, a uma única 

noção, repetida por Diógenes Laércio como um recurso próprio da língua grega para enfatizar 

e reforçar esta noção que seria, muito provavelmente, a que melhor abarca a noção de 

antecipação (prólepsis). Discordando, assim, de alguns comentadores como Jean Brun, Alain 

Gigandet e Miguel Spinelli, os quais entendem as quatro formas de compreensão, atribuídas a 

Epicuro, absolutamente distintas, ou seja, para eles seriam dois conceitos distintos que se 

referem a elementos diferenciados no âmbito do entendimento. Isto porque a compreensão de 

“conceito”248 (énnoian) separada de “idéia universal” (katholikèn nóesin), torna-se demasiada 

estranha ao sensismo epicúreo, uma vez que prólepsis é o resultado intelectivo proveniente 

das sensações (independente de ser qualquer coisa acrescida pelas intervenções de Diógenes 

Laércio) e que se fundamenta como o conjunto das elaborações intelectivas que é o objeto do 

entendimento. 

Por fim, não se abordará aqui, senão despretensiosamente, por não alinhar-se ao 

tema que ora a pesquisa se propõe – que é a physiología em seu sentido mais estrito, como a 

investigação dos princípios fundamentais da phýsis – as prolépseis relativas às coisas divinas 

(tò theîon), pois, para fazer jus ao que se pode investigar, vale salientar, como acertadamente 

expressa Heráclito, que “a maioria das coisas divinas escapa ao conhecimento por falta de 

                                                           
247 VOFI, Livro X, §33. 
248 Um conceito (énnoian) é uma universalização de idéias provenientes das sensações, isto é, ao ponto que estas 

idéias surgem com base nas aparições é possível nomear o que aparece ao ponto da universalização conceitual 
(katholikèn nóesin).  
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confiança”249, que segundo Epicuro, se diria por falta de confirmação (martýrion) através da 

sensibilidade, mas deve-se considerar verdadeira (alethê) por também não ser refutada pela 

sensibilidade, ou seja, a evidência dos sentidos “não a contradiz” (mè antimartyrêtai), logo, 

não se pode explicar a divindade com base única no critério da sensibilidade (aísthesis), 

quesito necessário para fundamentação do conhecimento verdadeiro, mas apenas se admite 

sua evidência pelo simples fato que de alguma forma – não bem explicado por Epicuro e 

largamente criticado por Cícero250 – estas impressões chegam à estrutura sensitiva, o que 

levou Epicuro a distinguir “prolépseis eisín” (antecipação real) de “hupolépseis pseudeîs”251 

(suposições falsas). Todavia, são as prolépseis derivadas das experiências diretas, ou seja, das 

“projeções presentes” (paroúsas epibolé) que caracterizam o objeto fundamental dessa sessão. 

 

3. 2. 1 COMPREENSÃO IMEDIATA (KATÁLEPSIN) 

 

Por katálepsin (Compreensão ou apreensão) entende-se também uma 

representação – embora para representação Epicuro use phantásma – evidente, ou imediata, 

uma apreensão assentida. Segundo Diógenes Laércio, os estóicos Crísipo, Antípatro e 

Apolodoro “definem o critério da verdade como apreensão imediatamente à realidade, ou 

seja, que procede do existente”252. No X livro de Diógenes Laércio, dedicado a Epicuro, o 

termo katálepsin só aparece no parágrafo 33 como referência a prólepsis. Diz-se, todavia, de 

uma “ação de agarrar com a inteligência”253, logo, “compreensão, percepção”254, não sendo, 

portanto, uma impressão sensível. Este termo fora introduzido pelo estóico Zenão de Cítio, 

também como um termo técnico para designar toda e qualquer apreensão da realidade com a 

qual o entendimento se relaciona. Tanto a prólepsis epicúrea como a katálepsis dos estóicos 

fazem referências à ação de apreender algo, a distinção entre os termos é acentuada pela 

preposição escolhida. “Pró” indica que algo é antecipado, no caso de prólepsis o dado é 

antecipado como conhecimento pela faculdade do entendimento. Já “katá”, prefixo em 

katálepsis indica um elemento intensivo de efetividade255, e não apenas traduz a ideia de 

                                                           
249 DK 22 B 86.  
250 Cf.: CÍCERO, De Natura Deorum. I, XXV, 71-72. 
251 EMe, 124.  
252 DL, VII, 54.  
253 peri,noia, diz-se do que está ao alcance do entendimento. 
254 “action de saisir par l’intelligence, conception, compréhension” BAILLY, Anatole. Abrégé du dictionnaire 

grec-français. Librairie Hachette, Paris, 1950. p. 470. 
255 VINE, W. E. & UNGER, Merril F. & WHITE, William Jr. Dicionário Vine: O Significado Exegético e 

Expositivo das Palavras do Antigo e do Novo Testamento. Tradução: MACEDO, Luís Aron de. Rio de 
Janeiro: CPAD. 1995. p. 392.  
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“abaixo de”, “através de”, ou seja, refere-se a uma apreensão completa e efetiva, sendo 

portando – e aqui marca sutilmente a distinção com Epicuro – a kaleptikè phantasia, o critério 

de verdade para os estóicos.     

É bem verdade que está posto por Diógenes Laércio, ao se referir ao termo 

katálepsin, já no início do parágrafo 33, uma clara relação entre a filosofia de Epicuro e a dos 

estóicos no que diz respeito à concepção de critério de verdade. A sensação (aísthesis) tem 

basicamente a mesma função em ambas as filosofias, desdobrando-se em duas imagens 

distintas “a imagem física [que se desprende dos corpos], o simulacro, e a imagem psíquica, a 

representação (phantasía)” 256. Todavia, estas réplicas (eídola) que se desprendem dos objetos, 

e que reproduzem figurativamente suas cavidades (koilomáton) e superfícies (leptotéton), 

como uma estrutura atômica objetiva, constituída somaticamente e que produzem as 

impressões pelo impacto de um corpo sobre a sensibilidade, este impacto é refletido pelo 

entendimento e transformado em uma ‘noção mais geral’, um conceito derivado da 

sensibilidade, ou seja, uma representação (phantásma), assim explica, portanto, Diógenes 

Laércio no VII livro dedicado aos filósofos estóicos de sua obra: 

 
A apresentação (ou impressão mental) é uma impressão na alma, e tirou-se o 
seu nome adequadamente da marca feita por um sinete na cera. Há duas 
espécies de apresentação; uma apreende imediatamente a realidade, e a outra 
apreende a realidade com pouca ou nenhuma nitidez257   

 

Todavia, a noção de katálepsis parece ser de menos importância para Epicuro. Na 

verdade este termo é utilizado por Diógenes Laércio apenas em relação aos epicuristas e não 

acrescenta em nada ao uso do termo na filosofia epicúrea. Defender-se-á aqui, portanto, que a 

utilização do termo por parte de Diógenes Laércio tem o mero intuito de explicitar e tornar 

claro um novo termo, como também, marcar uma relação distinta entre o trato dos epicuristas 

e dos estóicos em relação a tudo aquilo que, derivando-se das sensações é capaz de ser objeto 

do entendimento, sendo, portanto, parte explicativa da frase “e contribuindo assim, com 

alguma coisa o raciocínio”258. Como contribui o raciocínio (lógismos) dentro dessa 

perspectiva sensista? Tendo em vista que o significado mais expansivo do termo lógismos é 

ato ou operação do pensamento por meio da psyche259, a esta pergunta responde Diógenes 

                                                           
256 PESCE, Domenico. Introduzione a Epicuro. p. 51. 
257 DL, VII, 45, 46. 
258 DL, X, 32. “sumballome,nou ti kai. tou/ logismou/”. (Tradução nossa)   
259 Cf. FIGUEIRA, Markus em Epicuro: sabedoria e jardim. p. 72, 73 e 74. Nesta perspectiva Figueira ainda 

acrescenta que “enquanto uma operação da alma, tem a finalidade de na medida do possível livrá-la do erro e 
do engano nos julgamentos e opiniões que ele venha a manifestar, o que, em certa medida, justifica chamá-lo o 
instrumento da parte racional da alma (lógismos). 
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Laércio introduzindo a noção de prólepsis, ou seja, aquilo que o entendimento opera, 

manipulando os dados sensíveis, tem como resultado as noções gerais que são obtenções por 

meio do lógismos, o que chega a afirmar Figueira: 

 
O logismós, ou cálculo, raciocínio, ou ainda “mecanismo” ou “instrumento” 
do pensar é, para Epicuro, o que torna possível a elaboração do pensamento 
(diánoia). É também o que possibilita as analogias que conduzem o 
pensamento desde as impressões sensíveis às elaborações de explicações 
sobre tudo o que não é percebido pelos sentidos260 

      

Reconhecendo a insuficiência do tratamento dado por Epicuro ao termo 

katálepsis, como também a falta de interesse por grande parte dos diversos comentadores da 

filosofia de Epicuro, vale afirmar que o próprio Epicuro recusa a utilização do termo 

katálepsis e prefere forjar seu próprio conceito, este, por sua vez, mais significativo e 

carregado de um caráter discursivo que garante ao pensamento não apenas “agarrar”, isto é, 

apreender, mas também comunicar-se. Todavia, a prólepsis epicúrea, não apenas dá início, 

mas constitui o universo da linguagem numa esfera natural, rompendo com a proposta 

platônico-transcendentalista. Ora, Epicuro é um pensador da Imanência e seus conceitos são 

mundanos.  

 

3. 2. 2 OPINIÃO CORRETA (DÓXAN ORTHÈN) 

 

Enquanto uma “opinião correta” (dóxan orthèn), segunda definição do conceito de 

prólepsis fornecida por Diógenes Laércio, deve-se antes de tudo, estar pautada numa opinião 

“preenchida” (pela sensibilidade) e nunca numa opinião vazia (kenón dóxan). Esta distinção é 

o que põe a sensibilidade (aísthesis) como critério primeiro para verificação dos enunciados, 

que podem ser verdadeiros ou falsos, nunca admitidos juntos, verdadeiro e falso ao mesmo 

tempo. Numa relação entre verdade ou falsidade, também Aristóteles admite, que ambas não 

podem subsistir (mè hupárchein) juntas “afinal, toda afirmação é verdadeira ou falsa”261 

necessariamente. Epicuro trata não de enunciado (apóphasis) ou afirmação (katáphasis), mas 

sim de opinião (dóxa), na mesma perspectiva, sempre como verdadeira (alethê) ou falsa 

(pseudê) e introduz a confirmação (epimartyrêtai) e a contradição (antimartyrêtai) dos 

sentidos como evidência: 

 

                                                           
260 FIGUEIRA, Markus. “Um banquete frugal: a influência socrático-platônica em Epicuro”. Archai  n. 9, jul-dez 2012, pp. 117-122. p. 

118. 
261 ARISTÓTELES, Da Interpretação, IX, 35. “eiv pa/sa kata,fasij avlhqh.j h; yeudh,j”.  
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Os epicuristas chamam também a opinião de suposição, e distinguem a 
opinião verdadeira da falsa; a opinião é verdadeira se a evidência dos 
sentidos a confirma ou não a contradiz; é falsa se a evidência dos sentidos 
não a confirma ou a contradiz262. 

 

Esta segunda descrição de Diógenes Laércio acerca do conceito de prólepsis trata-

se, portanto, de um ajuizamento seguro, de uma maneira de dizer o mundo como quando se 

diz, – para citar Diógenes Laércio: “isto aqui é um homem” ou “aquilo que está à distancia é 

um cavalo ou um boi”263. Logo, dizer que algo é (ón) ou não é (mè ón), ou seja, corresponde 

ou não à realidade sensível, diz respeito à confirmação dos sentidos. Daí segue que só é 

possivelmente legítima a tradução de Cícero de prólepsis para “prenoção” (praenotio264) caso 

se leve em consideração que nesta notio esteja contida, necessariamente, a noção de “uma 

idéia antecipada”, conectando-a à ideia de antecipação (antecipatio), que parece ser o mais 

apropriado tendo em vista o problema gnosiológico como um todo, partindo da sensibilidade 

e chegando a seu télos que é o entendimento. Estas idéias de homem ou cavalo ou boi são 

antecipadas na psiché por intermédio das sensações que ajuízam os objetos da percepção 

através dos raciocínios (lógismos), reconhecendo, portanto, que “todas as nossas reflexões 

[epínoiai] têm sua origem nas sensações”265, e é constituída como uma idéia primeira (próton 

énnóema266). 

Diz-se de um juízo (krísis) em dois sentidos, no primeiro, um juízo interno, um 

para-si, isto é, quando se toma consciência do que é percebido e, imediatamente se formula 

uma noção conceitual (énnoia), ainda estando circunscrito a um exame, dado na relação 

psyché/aísthesis. No segundo sentido, trata-se do conteúdo externado a partir do que é 

pensado, uma emissão descritiva de um dado conteúdo, onde mais se assemelha à noção de 

krísis267. Nas palavras de Miguel Spinelli, trata-se de um julgamento, das “opiniões já 

formadas a partir de noções (ennoíais) derivadas do projetar-se à mente de imagens 

(phantastikên epibolên) sorvidas no sensível”268. Todavia, e isto é importante frizar, é da 

ordem do proferir que nasce o erro, ou o juízo (krísis) incorreto (mè orthôs). A natureza do 

                                                           
262 DL, X, 34. 
263 DL, X, 33. (tradução levemente modificada)  
264 CÍCERO, De Nat. Deor. I, XVI, 44.   
265 VOFI, Livro X, §32. 
266 prw/ton evnno,hma, no sentido de uma idéia óbvia, como expressa Bollack, “C’est pas l’idée qui se presente 

em premier, l’idée obvie.   
267 kri,sij, “decisão, juízo, sentença”. Fala-se também de uma faculdade de separar ou discernir. ISIDRO, 

Pereira, S. J. Dicionário Grego-Português e Português-Grego. p. 333. kri,sij aparece uma única vez nos texto 
de Epicuro, Máxima Capital XXIV, 147. “... pois conservaras toda forma de desacordo em todo juízo [krísis] 
sobre o que é correto ou o que é incorreto”.    

268 SPINELLI, Miguel, Epicuro e as bases do epicurismo, p. 144. 
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“falso” (pseýdos) e do “erro” (diemarteménon) se origina, na perspectiva de Epicuro, 

“mediante uma opinião” (prosdoksizoméno), ainda enquanto o primeiro impulso da 

articulação das imagens, no âmbito da dóxa, afirma ele: “o falso [juízo] e o erro encontram-se 

no que é colocado pela opinião”269. Tal afirmação retira da estrita sensação a possibilidade do 

engano, pois não há erro no sentir nem a faculdade sensitiva produz erros, mas apenas na 

emissão de juízos sobre o que é sentido.  

Como prólepsis, dóxan orthèn diz respeito a uma opinião interna que pode ou não 

se externar mediante um discurso (lógos), mas que reproduz, necessariamente, uma retidão, 

textualmente expressa pela predicação orthèn, que indica uma justeza entre o ente percebido e 

o ser de percepção, o homem. É correta (orthèn) também, uma opinião (dóxa) por já ter 

passado pelo critério da sensibilidade (aísthesis), o qual é sempre verdadeiro, tornando-se, 

todavia, um conteúdo noético que não recorre a uma idealidade que antecede a experiência 

possível, aparentemente respondendo tanto a Platão, que postula a teoria da anamnese num 

quadro mítico, como a Aristóteles no que diz respeito às definições. A solução de Epicuro 

para ambos os problemas que perpassam seu tempo é afirmar que nada antecede o que é da 

ordem da sensibilidade, logo, não há conhecimento adquirido pela psyché antes das 

experiências mundanas, como também as coisa não são por si mesmas, mas, necessariamente, 

tiveram um início, e este é a experiência.     

 

3. 2. 3 CONCEITO (ÉNNOIAN) OU IDEIA UNIVERSAL (KATHOLIKÈN NÓESIN) 

 

Sem incorrer no que chamou Miguel Spinelli de reducionismo de alguns 

comentadores270, por registrar ou enfatizar apenas um significado e não três ou quatro a noção 

de prolépseis, julgar-se-á aqui, a noção de katholikèn nóesin associada ao de énnoian termo 

como a melhor explicação para o conceito de prolépseis. Tal concepção pode ser definida 

como ‘delimitativa’ e não reducionista, pois intenta delimitar – e crer-se que é exatamente 

isto que faz Diógenes Laércio ao tentar definir prolépseis com todos aqueles substantivos – 

um conceito ainda desconhecido pelos filósofos de então271. Isto também evidencia a 

compreensão unitária entre pensamento ou conceito (énnoian) e ideia universal (katholikèn 

nóesin). A conclusão a qual chega Diógenes Laércio é que se trata em última análise, de uma 
                                                           
269 “to. de. yeu/doj kai. diemarthme,non evn tw/| prosdoxazome,nw|” (LH, § 50,tradução levemente modificada). 
270 SPINELLI, Miguel, Epicuro e as bases do epicurismo, p. 240. Dentre renomados comentadores destacam-se 

Léon Robin, Farrington, Cyril Bailey, Jean Balaudé, André Laks.   
271 Entendemos que Diógenes Laércio se utiliza de todos esses termos explicativos para fornecer umsentido mais 

próximo do termo prolépsis. Seria impossível compreender este termo sem o auxílio de outros termos já 
utilizados e consolidados na tradição filosófica grega. 
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“recordação de algo que frequentemente se mostra de fora”272, e nisto parece que todos os 

comentadores concordam, como o próprio Spinelli reconhece: “todos também estão de acordo 

que se trata de rememoração organizada a partir do sensível ou derivada do acúmulo de 

percepções a respeito de uma mesma coisa”273.       

Como ideia universal (katholikèn nóesin) as antecipações opõem-se a uma ideia 

particular (hékastè nóesis). Não devendo nunca ser pensadas como “conhecimentos inatos” 

(innatas cognitiones), como traduziu Cícero. Ideia universal também não significa ideia 

eterna, logo a priori. É universal por que é o conjunto das particularizações. Esta vinculação 

situa-se na esfera da relação sujeito/objeto, sendo, na visão de Hegel, por exemplo, situada 

num proceder metafísico aos moldes da filosofia clássica – o que não é novidade – onde os 

objetos são tomados como os elementos do mundo fora do intelecto “de tal modo que Epicuro 

estabelece as representações em mim e os objetos fora de mim”274. Todavia, um dado objeto 

no mundo é nomeado (prosagoreúo) pela concomitância com o mundo já dado e do sujeito 

apto que opera as relações múltiplas entre os objetos do mundo e suas relações, situando 

assim Epicuro na galeria dos filósofos da ontologia tradicional. Além de Hegel, Immanuel 

Kant também falou das antecipações epicúreas como ideia universal ao afirmar seus a priori 

(espaço e tempo), resguardando à noção de aísthesis as formas puras da sensibilidade, ou seja, 

aquilo que não pode ser objeto do conhecimento, mas é o que possibilita todo o conhecimento 

objetivo: 

 
Pode chamar-se antecipação a todo o conhecimento, pelo qual posso 
conhecer e determinar a priori o que pertence ao conhecimento empírico e é, 
sem dúvida, com esta significação que Epicuro usava a palavra pro,lhyij. 
[...] segue-se que a sensação é, propriamente, o que na verdade nunca pode 
ser antecipado275. 
   

Dito de outra forma, tudo pode ser antecipado pelo entendimento (diánoia), ou 

seja, “depositado” na psyché e solicitado sempre que necessário. Em outras palavras, ser feito 

um conhecimento objetivo a exemplo do homem, do cavalo e do boi, assim também como 

qualquer dado que afete esta estrutura somática perceptiva (toís aistheteríois), mas esta 

estrutura, o corpo humano por excelência, aos moldes dos a priori kantianos – espaço e tempo 

– não pode ser antecipada pelo entendimento, restando a sensação em ato atestar sua 

                                                           
272 DL, X, 33. “toute,sti mnh,mhn tou/ polla,kij e;xwqen fane,ntoj”. (tradução própria).  
273 SPINELLI, Miguel, Epicuro e as bases do epicurismo, p. 242. 
274 HEGEL, George W. F. Lecciones sobre la historia de la filosofia. V.1. Tradução: ROCES, Wenceslao. 

México: FCE. 1955. p. 383. 
275 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. 2 ed. Tradução: SANTOS, Manuela Pinto dos e MORUJÃO, 

Alexandre Fradique. Lisboa: Fundação Clouste Gulbenkian, 1989. p. 202. B 208. 
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existência. O que isso significa para teoria epicúrea da prolépseis é que tudo é percebido, mas 

o que a tudo percebe não é percebido por ele mesmo nem por nenhuma outra estrutura, 

podendo ser apenas pensada. Logo, o conceito de aísthesis ganha uma roupagem também 

metafísica, pois é possível falar desta estrutura e lhe conferir existência absoluta sem que ela 

mesma seja confirmada por aquilo que é critério garantidor da verdade possível, isto é, ela 

mesma: a aísthesis276.       

O lugar das prolépseis relativas às coisas divinas (tò theîon), situa-se, mais 

precisamente como uma ideia universal, não uma ideia adquirida da mesma forma como se 

adquire as ideias de quente, doce, forte ou até mesmo belo ou bom, mas porque de alguma 

forma estas impressões ou estas imagens (eídola) chegaram até o aparato sensitivo, que na 

concepção epicúrea faz a ligação o conhecimento entre os corpos externos e os seres 

humanos. É com base nesta compreensão, antes de tudo onto-gnosiológica, que Cícero afirma 

que há em Epicuro a crença que os deuses existem, explicando “porque a natureza imprimiu 

em todas as almas a noção deles [os deuses]”277, e aqui natureza pode ser entendida como o 

que é real. Todavia, esta ideia de divindade é tão forte no pensamento de Epicuro, que dela 

deriva duas predicações inobserváveis pela escassez textual, mas que Epicuro chega a afirmar 

que “portanto, os deuses existem, e é evidente o conhecimento deles” (enárges gàr autón esti 

he gnósis278), a saber, a afirmação que a divindade é “incorruptível e feliz” (áphtharton  kaì 

makárion)279. Afirmar que de alguma forma a divindade afeta o ser humano – isto numa 

filosofia que reduz tudo a corpos e vazio – é admitir corporeidade280 a estes seres divinos, e 

isso caracteriza uma verdade, pois passa pelo critério da prólepsis, como também a 

possibilidade de se referir a estes seres sem incorrer em “suposições falsas” (hupolépseis 

pseydeîs281). 

                                                           
276 Este argumento acaba caindo numa circularidade, mas vale salientar, que Epicuro não pretende em nenhum 

momento de sua exposição validar o critério da aísthesis como demonstrações racionais plausíveis, recorrendo 
a uma única explicação, a da sensação enquanto ato de sentir, isto é, “a verdade das sensações [aisthéseon 
alétheian] é garantida pela existência efetiva das percepções imediatas [epaisthémata]” (DL, X, 32). Logo, é a 
aísthesis uma estrutura físico-somática que se reveste de uma metafísica inerente, a semelhança do “motor 
imóvel” de Aristóteles, ao “cogito” cartesiano e aos “a priori” kantianos.  

277 CÍCERO, De natura deorum, I, XVI, 43.  EMe, 123, “... de acordo com a noção da divindade impressa em 
nós pela natureza”. 

278 EMe, 123, “qeoi. me.n ga.r eivsi,n\ evnargh.j ga.r auvtwn evstin h` gnw/sij”. Tradução nossa por descordar de 
Márcio da Gama Kury quando traduz evnargh.j por “manifesto”. 

279 EMe, 123.  
280 CF. DONÍS, Marcelino Rodríguez. “Gassendi y la teologia de Epicuro”. Fragmentos de filosofía, n. 5, 2007. 

pp. 179-205. p. 183. “Luego los dioses existen y tienen um cuerpo, aunque éste sea de naturaleza tan sutil que 
no puede afectar a nuestros sentidos, sino a nuestra mente”.  

281 Isto é, operações desnecessárias da psiché e retiradas de valores não naturais, ou seja, que não levam em conta 
o critério da senso-percepção. Daí a importância da Canônica epicuréia para estabelecer critérios válidos para 
essas operações. Vale salientar, que “suposições falsas” (hupolépseis pseydeîs) marca oposição com o conceito 
de prólepsis, e isto é o que está claro no passo124 da Epístola a Meneceu.   
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Destarte, esta afirmação liga Epicuro a Parmênides, pois se ser e pensar deve 

necessariamente ser o mesmo, como expressa Parmênides no fragmento 3: “portanto, o 

mesmo é pensar e ser”282, logo, a afirmação de que “os deuses existem” (theoì mèn gàr eisín), 

na perspectiva epicúrea, faz jus a postulação parmenídica da relação de identidade entre ser 

(eînai) e pensar (noeîn). Dito de outra forma, o entendimento capta as imagens dos deuses 

(theoí) e os fazem objeto de pensamento porque na realidade eles existem e suas emanações 

(apórroiai) chegam não a faculdade da sensibilidade, mas como diz Veleio, o epicurista do 

Livro I do Da Natura dos Deuses de Cícero: “provém de suas imagens que impressionam não 

nossos olhos, como os objetos que observamos de ordinário, mas diretamente nosso 

espírito”283. 

A noção de prólepsis inaugura um conhecimento gnosiológico que toma a 

inferência pela semelhança e pelas reincidências factuais, que acaba por superar as 

reivindicações da autonomia do indivíduo pelas filosofias idealistas. Por outro lado, marca 

também, uma superação do velho atomismo democríteo, abrindo espaço para uma atuação do 

entendimento (diánoia) que operando juntamente com a sensibilidade possibilitam definições 

e significações a partir dos entes manifestos “não devemos fazer indagações sobre a natureza 

de acordo com axiomas vãos e leis arbitrárias, e sim de acordo com o desafio dos próprios 

fenômenos”284, marcando, todavia, uma recusa à dialética e aos arranjos proposicionais 

desnecessários à física epicúrea, motivo pelo qual levou Cícero a censurá-la285, pois via nessa 

recusa da dialética, um conhecimento fundado na “simples compreensão da linguagem 

ordinária”286.      

Por fim, uma elaboração acerca das prólepsis é, sem sombra de dúvidas, um 

significante ganho gnosiológico no pensamento filosófico de Epicuro, o qual não o restringe a 

um mero empirista no sentido moderno do termo. Além dela articular um salto da 

sensibilidade, ela também insere a discussão na esfera da linguagem e acaba por permear 

todas as esferas de sua filosofia. Nas palavras de Alain Gigandet referente às prólepseis 

epicurea: “a prolepse introduz determinações gerais e, em suma, essências, aquelas, por 

exemplo, que permitem identificar o homem, o boi ou o cavalo, mas também, em física, 

definir a corporeidade como tal ou, em ética, a natureza verdadeira do prazer”287. O conceito 

                                                           
282 “to. ga.r auvto. noei/n evsti,n te kai. ei=nai”. D/K. Fr. 3. p. 117.  (Tradução nossa). Concorda com a proposta 

de tradução de Gabriel Trindade: “[...] pois o mesmo é pensar e ser”. 
283 CÍCERO, Da Natureza dos Deuses. I, 49.  
284 EPi, 87. 
285 CÍCERO, De Finibus.  
286 GIGANDET, Alain e MOREL, Pierre-Marie (Orgs). Ler Epicuro e os Epicuristas. p. 111.  
287 GIGANDET, Alain e MOREL, Pierre-Marie (Orgs). Ler Epicuro e os Epicuristas. p. 105.  
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de prólepsis cumpre perfeitamente com a sua função como um critério canônico, o que se 

demonstra claramente nas palavras supracitadas de Alain Gigandet, que é dar o suporte 

necessário para áreas afins do conhecimento, pois percebe-se, e isto é evidente na obra de 

Epicuro, que sem as prólepsis não se passaria da simples observação à elaborações mais 

sofisticadas a nível do entendimento, nem tão pouco a linguagem seria articulável 

ordenadamente. Seria o homem, portanto, semelhante aos animais, emitindo apenas sons 

desordenados, semelhantes aos grunhidos ou balbucios. 

 

3. 3 AS AFECÇÕES (PÁTHE): PRAZER E DOR (HEDONÉN KAÌ ALGEDÓNA) 

 

Nesta terceira parte da canônica (kanonikón) epicúrea, terceiro e último “critério 

de verdade” (kritéria tès aletheías) propriamente epicúreos, denominado por Diógenes 

Laércio como “afecções” (páthe), ou como alguns costumam traduzir, afecções ou impulsões 

do espírito288, isto é, o “que consiste em sofrer uma ação ou em ser influenciado ou 

modificado por ela”289, tratar-se-á, todavia, como escreve Balaudé, do “coração da vida 

prática”290 na filosofia de Epicuro. Se como definição, um critério de verdade é uma regra 

(kanón) aplicável para decidir se algo é verdadeiro ou falso, no campo da vida prática (perì 

bíos), este critério tem como objetivo específico, direcionar, da melhor forma possível, o que 

deve ser escolhido (haireîsthai) para obtenção de uma vida melhor ou mais prazerosa 

(hedéos), e o que se deve rejeitar (ekpheúgein), aliás, vale salientar que, caso houvesse o 

hábito de se intitular uma obra na antiguidade, este sim, seria o melhor título da terceira 

epístola de Epicuro preservada por Diógenes Laércio, e endereçada a Meneceu, rejeitando 

assim “sobre a felicidade” (perì tês eudaimonías), expressão que nem aparece na terceira 

epístola. A Epístola a Meneceu diz respeito também, o que seria um possível título também, a 

“opinião de Epicuro referente ao sábio” (dokeî perì toû sophoû291). A este respeito escreve 

Cícero: 
 

Dado que, desaparecendo a faculdade de sentir, não resta nada ao homem, é 
preciso julgar com base na própria natureza o que é contrário ou de acordo 
com a própria natureza: e o que pode captar ou julgar o que se deve escolher 
ou rejeitar senão o prazer e a dor292.   

 

                                                           
288 Cf.: Miguel Spinelli, Epicuro e as bases do epicurismo, p. 144. 
289 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia, p. 19. 
290 BALAUDÉ, Jean-François, in: ÉPICURE. Lettres, maximes et sentences. p. 119. 
291 DL, X, 117. Os passos 117-121 é uma interpolação de Diógenes Laércio com pretensões introdutórias a 

Epístola a Meneceu. Nesta pequena introdução há elementos de seguidores posteriores a Epicuro. 
292 CÍCERO, De Finibus, I, 9, 30  
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Estas afecções (páthe) são ‘impressões internas’ deixadas pelas sensações 

(aísthesis), e estas impressões podem ser agradáveis ou não, podendo provocar sensação de 

bem-estar ou instaurar sensações desagradáveis como dor e medo ou espanto (tarbômen). Isto 

se dá, todavia, porque as reincidentes sensações tornaram-se antecipações (prólepsis), 

conceitos fixados no entendimento, que por sua vez resultam em “impulsões” (páthe) do 

‘espírito’ – por isso afecções – responsáveis, portanto, pelas deliberações no âmbito prático, 

com vias à aquisição do estado de prazer (hedoné katastematiké) e sempre fugindo do 

“sofrimento e do temor”293. Destarte, duas são as afecções destacados por Diógenes Laércio e 

que acentuam toda espécie de ‘emoção’ – outra tradução possível para páthe – o prazer e a 

dor:   

 
Eles dizem que os sentimentos (ou afecções) são dois: o prazer e a dor, que 
se manifestam em todas as criaturas humanas, e que o primeiro é conforme à 
natureza humana, e a outra lhe é contrária, e que por meio dos dois são 
determinadas a escolha e a rejeição294. 

 

Todavia, Epicuro tratará da aquisição e manutenção do prazer (hedonèn) e, 

conseqüentemente, da rejeição da dor (algedóna295) como necessária para permanência do 

primeiro, possível apenas mediante o equilíbrio, ou como textualmente escreve Epicuro, deve-

se “avaliar todos os prazeres e sofrimentos de acordo com o critério dos benefícios e dos 

danos”296. Esta relação está primeiramente enunciada na exposição da doutrina de Epicuro 

descrita por Diógenes Laércio entre os passos 29 e 34 e também na epístola endereçada a 

Heródoto, mas ainda não desenvolvida pormenorizadamente, ficando mais clara na epístola a 

Meneceu, onde o foco da questão é justamente esta relação como necessária para obtenção da 

felicidade (eudaimonían). Também a relação prazer e felicidade coloca o pensamento prático 

(biotikôn) de Epicuro entre um hedonismo, que toma o prazer como o “bem primeiro”297 

(prôton agathòn) e um eudaimonismo, em que se afirma nesta relação o “fim último de uma 

vida feliz”298 (télos légomen aînai toû makapíos zên). Todavia, instaura-se uma constante 

tensão entre a busca constante dos prazeres e as dores que devem ser sempre evitadas, mas é, 

todavia, em relação ao prazer inerente (natural) ao homem que toda escolha ou rejeição se 

                                                           
293 EMe, 128. 
294 EHe, 34.  
295 Sexto Empírico usa os termos hedonè kaì pónos, e não hedonè kaì algedóna. 
296 EMe, 130. (tradução não consultada no original) 
297 EMe, 128, 129. 
298 EMe, 128.   
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estabelece, “em razão dele [o prazer] praticamos toda escolha e toda recusa, e a ele chegamos 

escolhendo todo bem de acordo com a distinção entre prazer e dor”299. 

A relação entre prazer (hedú300) e dor (luperón301) – embora Platão use termos 

diferentes dos utilizados, tanto por Epicuro como por Sexto Empírico – já aparece no diálogo 

Fédon de Platão, mesmo que despretensiosamente, pois este não é o problema tratado 

especificamente, quando pela ocasião do último encontro entre Sócrates e seus companheiros, 

os quais sempre se reuniam com ele ainda na prisão. A cena que é narrada por Fédon, 

principal personagem do diálogo, é de um Sócrates sentado no seu leito, já sem as correntes 

que o prendia, pois “os Onze” (hoi éndeka) acabara de anunciar o retorno do navio de Delos e, 

consequentemente por ocasião da sua morte. Sócrates profere, no entanto, as seguintes 

palavras: 

 
Que coisa estranha, homens, parece ser aquilo que os seres humanos 
chamam de prazer, e quão admirável está relacionado com aquilo que se 
considera ser seu oposto, a dor! Não é possível que um ser humano os 
experimente simultaneamente e, no entanto, se busca um e o apanha, é 
geralmente obrigado a apanhar também o outro, como se ambos estivessem 
unidos num único topo. E suponho, disse, que se Esopo tivesse pensado 
neles teria composto uma fábula contando que um deus desejava conciliá-los 
pondo fim ao seu antagonismo, mas não podendo fazê-lo, juntou-os pelas 
cabeças, razão pela qual quando um deles atinge qualquer pessoa, o outro o 
acompanha em seguida. É o que parece estar acontecendo comigo. Depois de 
sentir dor em minha perna por causa das correntes, parece agora que o prazer 
sucedeu a dor302. 

      

Não é estranho que um diálogo que se pretende tratar da psyché e de sua 

imortalidade (athanasía), como também se a psyché é anterior a vida no corpo, inicie-se com 

um enunciado deste tipo. Verdadeiramente, tanto para Platão como para Epicuro há, textual e 

filosoficamente, estas dicotomias corpo/alma e dor/prazer. Tanto o prazer como a dor são, 

para ambos os filósofos, sensações (aístheseis), ou seja, percepções sensíveis e, continuam 

sendo percepções, mas, de outra natureza, como ‘sensações internas’, possíveis de serem 

referidas, como fizera Sócrates depois de retiradas as correntes. É, sobretudo no diálogo 

Filebo que Sócrates-Platão faz a análise dessas ‘afecções’ (pathemáton), de prazer e dor. 

Quanto a esse ponto, vale salientar, que assim como para Epicuro, que o que motiva a análise 

                                                           
299 EMe, 128.  
300 De h-doj, “gozo”, “prazer”. 
301 De lu,ph, “pena”, “aflição”, “tristeza”, “dor física”. No diálogo Filebo, Platão usa o termo avlghdo,nwn cf.: 

31d – 35. 
302 PLATÃO, Fédon, 60 b-c.  
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sobre os prazeres é a busca pela Vida Boa (kalôs zên)303, pois como o próprio Sócrates, já 

admitira no mesmo diálogo, uma vida sem prazer é inaceitável, a não ser que seja uma vida 

não humana: “o estado e a disposição da alma capaz de conceder a todos os homens uma vida 

feliz”304. 

 

3. 3. 1 ACERCA DE UM NOVO MODO DE VIDA (BIOTIKÔN) 

 

Uma proposta acerca dos modos de vida (biotikôn), pautada nas escolhas e nas 

rejeições (haíresin kaì phugén), na concepção epicúrea é também, como em sua física, 

marcadamente sensista305. Isto porque toma a senso-percepção como critério fundante para se 

estabelecer um “pensamento moral”, se é que é possível se referir assim a terceira parte da 

filosofia epicúrea. Embora haja uma forte desconfiança com o transcendentalismo platônico-

aristotélico, desconfiança esta própria do período helenístico, o que realmente marca uma 

proposta sobre os modos de vida epicurista é o fim da pólis grega e, decorrente disto, um 

voltar-se a si, ou melhor, um cuidado de si, importando realmente “que o indivíduo concreto 

humano passasse a valorizar e a cuidar de si mesmo antes que da pólis”306. Todavia, o esforço 

em arrastar para as relações intersubjetivas o fundamento para uma possível “filosofia moral”, 

partindo sempre da sensibilidade, está relacionado também, como em sua física, com a 

rejeição de Epicuro ao fundamento especulativo platônico, aquele que vê no inteligível (éidos) 

o fundamento da moral. 

Todavia, o incessante exercício especulativo, característico da filosofia idealista, 

que encontra em Platão seu cume mais elevado, sobretudo na teoria da anamnése307, dá lugar 

a uma efervescência na esfera do agir humano, calcada nas relações para consigo mesmo e 

para com os outros, numa esfera micro-política, sendo este primeiro, um elemento novo que 

introduz toda distinção no que concerne ao pensamento ético-filosófico desde os pré-

socráticos até o medievo. Logo, a importância da faculdade da sensibilidade (aísthesis) já é 

definida por Epicuro quando descreve a sensação como “não-discursiva” (álogon) e incapaz 

                                                           
303 Embora haja enumeras controvérsias em torno do Filebo, e muito precise ainda ser dito e argumentado, 

percebe-se aqui, para se fazer jus a filosofia platônica em sua coerência, que a relação mais forte é entre prazer 
e conhecimento – não entre prazer e dor como no caso de Epicuro – com o objetivo que aquisição do Bem 
(avgato,n) e da Vida Boa ou Feliz (bi,oj euvdai,mwn).    

304 PLATÃO, Filebo. 11d. 
305 O sensismo epicúreo estende-se a todas as áreas de sua filosofia, por ISS, deve-se tê-lo como chave 

interpretativa de toda sua obra. 
306 SPINELLI, Miguel. Os caminhos de Epicuro. p. 11 
307 O sensismo epicúreo substitui a teoria da anamnése platônica pela teoria da prólepsis, que ao estilo da 

navalha de Ockham, corta o transcendentalismo e instaura a sensibilidade como fundamento.     
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de produzir memória (mnémes). Epicuro reivindica, todavia, a infalibilidade das sensações, 

alegando-as sempre verdadeiras, não podendo ser de outra forma porque, em última análise, 

toda sensação é produzida objetivamente, isto é, não depende apenas do ser de percepção 

sensível, mas também dos entes que, se dão sempre a perceber. 

Todavia, este é o critério emergente na filosofia epicúrea como um todo, e, que 

marca a passagem de uma compreensão física para uma reflexão sobre os modos de vida (perì 

bíos). Marcado pela investigação física da escola eleática, que busca um princípio (arché) na 

própria phýsis, e, compromissado com a reviravolta do éthos a partir de Sócrates, Epicuro 

mantêm-se centrado em seus pressupostos atomistas, tendo em vista que o todo (tò pán), 

inclusive o homem, constitui-se por agregados de átomos e vazio. Todavia, deve-se, 

necessariamente, aos corpos compostos (áthroisma) e suas afecções, a responsabilidade direta 

e inalienável pelas regras do agir humano. Contudo, são as emanações (apórroiai) dos átomos 

que se expandem pelo vazio infinito (kenòn ápeiron) e tocam as superfícies de outros corpos, 

afetando assim a faculdade da sensibilidade (aísthesis), e que engendram os sentimentos ou 

afecções (páthe) fundamentais de dor (algõmen) e prazer (hedonén), necessários aos 

ajuizamentos morais. 

São necessariamente resultados do ato de sentir (aisthánomai) que nasce a 

capacidade do indivíduo em debruçar-se sobre os valores da vida e, vale salientar, da vida 

corriqueira e cotidiana, sem muitas abstrações conceituais com pretensões a teorias da vida, 

como uma ética (ethiké) ou uma moral (ethikós). Logo, a velha ambição de se buscar a 

fundamentação última da ação moral fora da esfera das relações da vida, isto é, no em si 

absoluto e ideal, caracteristicamente idealista, é agora, sobrepujada pela valoração das ações 

no âmbito da sensibilidade, das relações de convivências, sobretudo derivadas do binômio 

“prazer e dor”, e que tem como finalidade a felicidade individual, sem recorrer a um estado 

político, que ora deve ser definida como ‘permanente sensação de bem-estar’, mesmo em 

meio às “adversidades da vida” (anagkaías toû bíou308). O equilíbrio dos desejos (epithymiôn) 

é adquirido por uma sabedoria prática (phrónesis) que não permite induzir o sábio a enganos, 

mas sim à aquisição de virtudes (aretái). O sábio também não deseja de forma descomedida, 

pois não  

 

                                                           
308 EMe, 131. 
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escolhe noa alimentos apenas e simplesmente a porção mais abundante de 
todas, e sim a mais agradável, o sábio procura aproveitar o tempo mais 
agradável, e não meramente o mais longo309. 

 

Observa-se também que o conceito de felicidade (eudaimonían) utilizado por 

Epicuro parece ter uma estreita relação com a ideia de deus (theou). Isto porque os deuses não 

comungam da vida, perecível ou mortal – como prefere Epicuro ao se referir ao homem – 

sendo, portanto incorruptíveis (áphtharton310). A Meneceu, portanto, ele escreve em suas 

primeiras linhas: “em primeiro lugar, considera a divindade como um ente incorruptível e 

bem-aventurado”311, isto é, feliz, e acrescenta ainda: “pensa a respeito dela [a divindade] tudo 

que for capaz de conservar-lhe felicidade e imortalidade”312. Se o estado que se busca 

alcançar de felicidade assemelha-se ao divino, “viverás como um deus entre os homens”313; 

como descreve o próprio Epicuro, vale salientar, que é o desapego das coisas perecíveis e a 

busca pelos ‘bens imortais’ (athanátois agathoîs314), isto é, o prazer fomentado pela sabedoria 

prática (phrónesis), que garante a aquisição de uma vida feliz (makaríos zên) ou bela (kalôs 

zên315), longe de perturbação para a psyché. Buscar a semelhança (hómoion) com deuses é, 

pois, o último conselho de Epicuro a Meneceu: 

 
 “medita, pois, todas essas coisas e muitas outras a elas congênitas, dia e 
noite, contigo mesmo e com teus semelhantes, e nunca mais te sentirás 
perturbado, quer acordado, quer dormindo, mas viverás como um deus entre 
os homens”316.     

 

Epicuro também afirma que as afecções de prazer e dor não são privilégios apenas 

dos seres humanos dotados de razão-discursiva, mas “encontra-se em todo ser vivo”317, vale 

salientar também, que os páthe, na compreensão epicúrea, são sensações (aístheseis) 

transformadas pela psyché em estados mentais, isto é, se por um lado há a sensação enquanto 
                                                           
309 EMe, 126: “ὥσπερ δὲ τὸ σιτίον οὐ τὸ πλεῖον πάντως ἀλλὰ τὸ ἥδιστον αἱρεῖται, οὕτω καὶ χρόνον οὐ τὸν 
μήκιστον ἀλλὰ τὸν ἥδιστον καρπίζεται”. (tradução levemente modificada). Este é um tema importante na 
filosofia prática de Epicuro, visto que ele era acusado por alguns de ser glutão, pois Timocrates a firma que ele 
“vomitava três vezes por dia [na intenção de comer mais]” (DL, X, 6). 

310 Para os deuses Epicuro sempre usa o termo avfqarsi,aj, EHe, 76, EMe, 124, avfqa,rtw|, EHe, 78, a;fqarton, 
EMe, 123 (3x) e MC, 1, 139, cognato de fqei,rw, “destruir”, “arruinar”,”corromper”. E usa para os seres 
humanos avqanasi,aj. EMe, 124, cognato de qanato,w, “fazer morrer”, “condenar à morte”.   

311 Idem. p. 23. 
312 Idem. p. 25. 
313 EMe, 135. “zh,seij de. ẁj qeo.j evn avnqrw,poij”.  
314 EMe, 135.  
315 Epicuro usa maka,rion bi,oj “vida feliz” em EPi, 84, kalw/j zh/n “vida bela” em EMe, 123, makari,wn zh/n 

“vida feliz” em EMe, 128 (2x). h`de,wj zh/n “vida prazerosa” em EMe 132. Na Máxima V ele usa a expressão 
ouvk e;stin h`de,wj zh/n “não é possível vida prazerosamente”.   

316 Idem. p. 51. 
317 DL, X, 34. “ìsta,mena peri. pa/n zw/|on ”. (Tradução levemente modificada). 
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um “dado bruto”, uma impressão, num segundo momento, este dado que já afetou a faculdade 

da sensibilidade, tornou-se, mediante operação natural da psyché, em um desejo (epithymiôn) 

– outro termo usado por Epicuro no passo 127 e na Máximas Capitais X, XI, XXVI, XXIX, 

XXX,  – algo interno, ou seja, prólepsis, pode se dizer, agora acessadas para servir a 

deliberações com finalidades práticas, pautadas sempre na sensibilidade para evitar o engano 

e o erro, pois, como acrescenta Balaudé, “os desejos vazios nascem de opiniões vazias”318, 

tendo como finalidade a aquisição da ataraxía que só é possível mediante o afastamento da 

dor: 

 
 “e o conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda escolha e toda 
recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito, visto que esta é 
a finalidade da vida feliz: em razão desse fim praticamos todas as nossas 
ações, para nos afastarmos da dor e do medo”319.        

 

Os desdobramentos de uma teoria dos prazeres em Epicuro – se é que é possível 

falar deste modo ao que diz respeito a esta parte da sua filosofia – e que traz a reboque 

diversos conceitos centrais desta problemática, tais como phrónesis, autárqueia, logismós, 

sophós, como também a relação da doutrina epicúrea com o hedonismo cirenaico (mais 

precisamente com Aristipo de Cirene, que no bojo de sua doutrina também admitia “dois 

estados de alma [dúo páthe] – o prazer e a dor – sendo o prazer um movimento suave, e a dor 

um movimento brusco”320), não serão privilegiados aqui, embora serão tratados quando 

necessários. Fato é que a temática do prazer (hedoné) tem sido objeto de muito estudo, como 

também de muita especulação entre os comentadores de Epicuro. Destarte, não se pretende 

aqui, desviar-se da real temática que ora se observa, que é, antes de tudo, tratar das afecções 

(páthe) como critério de verdade, isto é, uma abordagem onto-gnosiológica, mas que toca a 

ética, a qual, não constitui o objeto desta seção. 

 

3. 3. 2 PRAZER E DOR (HEDONÉN KAÌ ALGEDÓNA) COMO CRITÉRIOS       

 

A noção de critério (kritérion) é própria do período helenístico e é utilizada por 

todas as escolas fundadas neste período, sobretudo o epicurismo e o estoicismo321. Ela está 

                                                           
318 BALAUDÉ, Jean-François, in: ÉPICURE. Lettres, maximes et sentences. p. 117.  
319 CSF, p. 35.  
320 DL, II, 86. “du,o pa,qh ùfi,stanto( po,non kai. h`donh,n”. 
321 Cf.: REALE, Giovanni. História da Filosofia Antiga III: Os sistemas da era helenística, pp. 261-385; 
RADICE, Roberto. Stoici antichi: tutti i frammenti  raccolti da Hans von Arnim. Presentazione di Giovanni 
Reale. Introduzione, traduzione, note e apparati a cura di Roberto Radice. Milano: Bompiani Il Pensiero 
Occidentale, 2002. 
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ligada diretamente tanto com noção de sensibilidade (aísthesis) quanto com a transformação 

da cultura helênica (cultura grega em geral). Os critérios, podemos afirmar, constitui a parte 

da filosofia de Epicuro que pode ser exposta ou entendida como ‘princípios dogmáticos’, isto 

é, são formulações decisivas donde tudo parte e sem as quais não se pode averiguar os 

fenômenos nem a verdade dos enunciados sobre o mundo. Esses critérios são paradigmas para 

uma sabedoria geral ou especulativa (sophía), no caso dos páthe, especificamente, uma 

sabedoria prática (phrónesis), que por sua vez, não é inerente ao homem, é antes de tudo, 

fruto de uma busca incessante, que encontra na phýsis os critérios normativos para o bom agir 

humano, isto é, o suporte necessário para se calcular (logismos) a validade das opiniões 

(dóxai) referentes à vida: “as causas dos males praticados pelos homens são o ódio, a inveja e 

o desprezo, que o sábio domina por meio do raciocínio/calculo [logismós]” 322. A originalidade 

de Epicuro em elevar as páthe a um critério de verdade – critério este não pensado pelos 

estóicos que admitiam apenas as sensações (aístheseis) e as apreensões (katálepseis) – resulta 

do mesmo movimento que tem a sensibilidade como critério, todavia, como expressa 

Farrington: “os sentimentos são o material do qual construímos nossa vida moral como as 

sensações são o material da nossa vida intelectual”323.  

As noções de prazer e dor (hedonèn kaì algedóna), próprias da ética de Epicuro, e 

imbuídas numa análise onto-gnosiológica, isto é, como critérios da verdade, devem ser 

analisadas juntamente com a noção epicúrea de philosophía, ou seja, como um exercício 

filosófico quase como sinônimo de makários zên. A filosofia conduz à uma vida feliz. 

Todavia, a filosofia é para Epicuro um procedimento que toma a realização da vida como 

objeto a ser alcançado, devendo, portanto, nunca deixar de agir com essa finalidade. Para isso, 

é necessário, segundo o próprio Epicuro a Meneceu, “filosofar na juventude e na velhice”324. 

É exclusivamente através do exercício filosófico que o homem é dotado de phrónesis e 

logísmos, vindo assim, a ser sábio e prudente em suas decisões sobre a vida. Daí resulta que o 

prazer para Epicuro não constitui aquele simples prazer (hédos) enquanto um alívio físico, 

aquele sentido por Sócrates quando liberto das correntes que o prendia antes da morte. É, 

antes de tudo, um prazer que se instaura na psyché, e que encontra nela um estado de 

equilíbrio alcançado apenas mediante o exercício (áskesis) da sabedoria (phrónesis), o qual 

imprime uma vida ‘sem sentir medo’ (aphobían).   

                                                           
322 DL, X, 117.  
323 FARRINGTON, Benjamin. A doutrina de Epicuro, p. 115.  
324 EMe, 122.  
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Pouco se tem dito, entre os comentadores de Epicuro, sobre a noção de dor 

(algedóna) em na Eístola a Meneceu e nos aforismas, quando muito, se trata dela como 

antagônica ao prazer, o que, na realidade, não acrescenta muita coisa. Tal procedimento é 

correto e diz respeito à natureza das afecções (páthe), pois a dor se manifesta quando o prazer 

se ausenta ou quando se dá vazão aos prazeres não naturais ou simplesmente desnecessários. 

Mas não é apenas isso o que quer dizer Epicuro quando a coloca como outro sentimento, pois 

a escolha e a rejeição estão necessariamente ligadas também ao sentimento de dor. Sócrates, 

por exemplo, massageava seus tornozelos, provavelmente ainda sentido as dores acometidas 

pelas correntes, mas mesmo assim, a isso chamou prazer (hedú) e assemelhando tal situação a 

um ser de duas cabeças, pois quando se obtém uma, a outra também se apresenta. Isto é 

perfeitamente compreensível quando nas palavras de Epicuro: “Toda dor física é de desprezar, 

pois o que causa um mal-estar intenso é de curta duração, e o que dura muito no corpo causa 

um mal-estar moderado”325. 

Também o que concerne ao medo da morte (dediénai tòn thánaton), vale salientar, 

que para Epicuro, a semelhança do vazio (kénon), a morte só pode ser pensada e admitida 

como pensamento (não uma antecipação) e não uma sensação, portanto, não é possível uma 

confirmação sensível (martýrion) que derive das sensações, restando apenas às “projeções 

imagéticas” (phantastikè epibolé) inferir, isto que seria um momento físico natural. A 

propósito escreve Epicuro em sua Carta a Meneceu: “habitua-te a pensar que a morte nada é 

em relação a nós”326. Com isso se pode afirmar que a morte não tem realidade concreta, ou 

substancial, não é apreendida de forma sensível, não podendo ser tida como conhecimento 

seguro, sendo, portanto, a perda da subjetividade, ou seja, nas palavras de Epicuro: “a morte é 

privação das sensações”327. Conhecer a morte, portanto, é para Epicuro tarefa impossível, pois 

ele a concebe como o acontecimento que encerra a vida, quando se o experimenta já não se é 

mais, e para além desse momento nada pode ser descrito, nenhuma linguagem pode ser 

articulada, pois já não há mais a faculdade da sensibilidade (aísthesis). Conhecer algo, 

portanto, é descrever dentro dos limites da sensação o que pode ser assegurado, Epicuro 

estabelece uma linha de demarcação que são os elementos da sensação, o que leva à 

afirmação necessária de que a dor em excesso e que conduz a morte é um estado de absoluta 

insensibilidade.  

 

                                                           
325 SV. 4.  
326 EMe, 124.  
327 EMe, 124. 
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Já a esfera da vida prática, da perì bíos, Epicuro introduz um ideal de sábio que é 

aquele que conduz a “todo momento de modo autêntico e valoroso a própria vida”328, o que 

leva a práticas inovadoras ao mesmo tempo estranhas a um homem grego do período clássico, 

por exemplo, como nos informa Diógenes Laércio: o sábio “não fará elogios públicos nas 

assembléias”329, “nem participará da vida pública”330, ou até mesmo “não cederá aos fascínios 

dos artifícios retóricos”331. Ele também afirma em uma obra chamada Banquete que: “o sábio 

não se entregará a palavratórios vãos quando estiver embriagado”, em uma clara referência 

direta a Platão, que no Banquete alguns dos participantes embregados proferiram discursos 

sobre o amor332. Uma postura como esta, em que se introduz uma nova concepção de 

indivíduo autárquico, não político e afastado das práticas mais comuns entre os cregos, é o 

que leva a uma administração ideal das afecções e isto pode ser evidenciado nas últimas 

palavras de Epicuro: 

 
Neste dia feliz, que é também o último dia de minha vida, escrevo-te esta 
carta. Os sofrimentos em excesso resultantes da estrangúria e da disenteria 
são tão fortes que nada pode aumentá-las. Minha alma, entretanto, resiste a 
todos esses males, alegre ao relembrar os nossos colóquios passados. Cuida 
dos filhos de Metrodoro, de maneira compatível com a generosa disposição 
espiritual que desde jovem mostrastes em relação a mim e à filosofia333. 

 

Destarte, é da relação com a phýsis que se estrutura uma concepção de indivíduo 

autárquico, capaz de gerir por si mesmo seus desejos, e, entender que é na fuga da dor e pela 

escolha do prazer, objetos da sensação imediata, que se atinge uma vida feliz. A autárkeia 

como expressão de uma vida sábia deriva, necessariamente, de uma compreensão da natureza 

e do funcionamento do mundo, não só o âmbito da phýsis como também a esfera da vida 

comportamental. A conseguencia, portanto, do sábio autáquio, é a liberdade. Epicuro afirma 

na sentenças que “da independência [autarkeía] o melhor fruto é a liberdade”334. Do que se 

compreende na esfera física, muito já fora dito, desde a compreensão dos elementos 

                                                           
328 FIGUEIRA, Markus, da Silva. Epicuro: sabedoria e jardim. p. 98.  
329 DL, X, 120. “ouv panhguriei/n”. 
330 DL, X, 119.  
331 DL, X, 118.  
332 PLATÃO. O Banquete. Belém: Editora UFPA, 2011. 
333 DL, X, 22: “Τὴν μακαρίαν ἄγοντες καὶ ἅμα τελευταίαν ἡμέραν τοῦ βίου ἐγράφομεν ὑμῖν ταυτί. στραγγουρικά 
τε παρηκολούθει καὶ δυσεντερικὰ πάθη ὑπερβολὴν οὐκ ἀπολείποντα τοῦ ἐν ἑαυτοῖς μεγέθους. 
ἀντιπαρετάττετο δὲ πᾶσι τούτοις τὸ κατὰ ψυχὴν χαῖρον ἐπὶ τῇ τῶν γεγονότων ἡμῖν διαλογισμῶν μνήμῃ. σὺ δ' 
ἀξίως τῆς ἐκ μειρακίου παραστάσεως πρὸς ἐμὲ καὶ φιλοσοφίαν ἐπιμελοῦ τῶν παίδων Μητροδώρου”. (tradução 
levemente modificada). Opta-se traduzir pa,qh ùperbolh.n por “sofrimentos em excesso” e não dores contínuas 
como sugere Mário da Gama Cury. 

334 MC, 77: “τῆς αὐταρκείας καπρός μέγιστος ἐλευθερία”. 
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(stoichéia) primeiros – átomo e vazio – até os fenômenos físicos e meteorológicos (tà 

metéora) que afetam a sensibilidade.  
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4 DIÁNOIA  E PSYCHÉ: AGENTES DO CONHECIMENTO POSSÍVEL   
 

“Tudo isso é evidenciado pela faculdade da psyché, 
pelos sentimentos e pela mobilidade do entendimento” 

(EPICURO, Epístola a Heródoto, 63.) 
 
 

As etapas do conhecimento possível, que na teoria atomista, inicia-se na 

mecanicidade do mundo físico, isto é, com as infindáveis ‘projeções imagéticas’ (phantastiké 

epibolé) encontra seu fim nas operações do entendimento (diánoia) em conjunto com a 

‘alma’335 (psyché). Destarte, as etapas a serem percorridas por Epicuro em busca da 

fundamentação do conhecimento seguramente possível têm seu nascimento336 na sensação 

(aísthesis) – isto é um fato já devidamente atestado pela canônica, que colige as regras que 

determinam os critérios – mas a extrapola, projetando-se ao âmbito da reflexão (logismós) 

mediante as ‘projeções do entendimento’ (epibolàs tès diánoias). Epicuro afirma ainda em sua 

Epístola a Heródoto que “é necessário considerar que é pela penetração [epeisióntos] em nós 

de qualquer coisa vinda de fora que vemos as formas [morphás] das coisas e fazemos delas 

objetos de nosso entendimento”337. Todavia, a mecanicidade do mundo físico e esta atividade 

peculiar do entendimento juntamente com a psyché têm como resultado no processo do 

conhecimento a representação (phantasía) dos entes do mundo, ou seja, a re-(a)presentação 

do que é recebido através dos sentidos. 

A atividade do entendimento-psyché (dianoeisthai) opera recepcionando as 

imagens (eídola) dos entes externos mediante a penetração (epeisióntos) ‘tipográfica’ vinda 

de fora (éksothen) e que impressionam os órgãos sensoriais, tornando estes objetos percebidos 

(horán338). Todavia, esta atividade condiciona estas imagens a um trato conceitual, próprio do 

conhecimento, isto é, antecipada pela psyché no entendimento. Portanto, neste mecanismo 

natural (physikós) a faculdade da sensibilidade é afetada, e nela são impressas 

(aposphragísaito) as qualidades dos entes percebidos, como por exemplo, as cores e as 

formas (chrómatos kaì tés morphés) por intermédio do ar (aéros), caracterizado aqui como 

um agente de transmissão: “tampouco as impressões dos objetos vindos de fora poderiam 

                                                           
335 O entendimento (diánoia) e a psyché sempre atuam em conjunto, assim como também a sensibilidade 

(aísthesis) só pode ser referida com a atuação da psyché sobre o dado percebido. Neste capítulo, observar-se-á 
como se dá a relação entre diánoia e psyché na articulação dos dados recebidos mediante os agentes do 
conhecimento.    

336 Faz-se uma sutil distinção entre ‘origem’ do conhecimento, que se dá pela emissão de eflúvios (aporroé) 
ainda no corpo composto (áthroisma), e ‘nascimento’ do conhecimento, que é exatamente quando as imagens 
dos corpos afetam a sensibilidade (aísthesis) e transformam-se em objetos para o entendimento. 

337 “dei/ de. kai. nomi,zein evpeisio,ntoj tino.j avpo. tw/n e;xwqen ta.j morfa.j òra/n h̀ma/j kai. dianoei/sqai” 
(LH, §49, tradução levemente modificada). 

338 o[ran de òra,w, “ver”, “observar”, “entender”. 
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imprimir sua própria natureza, sua cor própria e sua forma própria por meio do ar existente 

entre nós e eles”339. Se no primeiro momento do processo cognitivo os corpos projetam 

partículas corpóreas (eídola) de si mesmos no vazio (kenón), como já fora demonstrado 

anteriormente, necessitando da relação sensibilidade/psyché, agora, num segundo momento, 

dar-se um outro processo, não mais físico, mas sim intelectivo, agenciado pela atuação do 

psyché/entendimento. 

Lucrécio realmente teve uma excelente compreensão destes dois processos como 

um todo. Descreve o conhecimento segundo a concepção de Epicuro desde as “películas 

arrancadas da superfície [...] e que voejam de um lado a outro pelos ares”340. Explicitando a 

teoria da emissão dos simulacros – momento físico da produção das imagens – já no Livro IV 

do De Rerum Natura, em seguida, passa a tratar das ‘visões do espírito’, isto é, do momento 

em que os simulacros impressionam não apenas a faculdade da sensibilidade (aísthesis), mas 

sim, o espírito, “visto que penetram pelos pequenos intervalos – os quais Epicuro chamam de 

póros – dos corpos e lá dentro excitam a sutil substância do espírito e provocam as 

sensações”341. Destarte, tanto Epicuro como Lucrécio chamam atenção para o teor complexo 

do tema do conhecimento em suas obras. Epicuro escreve aos incapazes (mè dunaménois) de 

“examinar com precisão cada um dos tratados mais longos”342, e, devido à complexidade e 

extensão de sua magna obra Perì Phýseos, a resume em um “compêndio de toda a doutrina” 

(epítomén tès hóles pragmáteías343); já Lucrécio, entende ser “um tema obscuro”344 o do 

conhecimento no pensamento do seu mestre. Logo, o fim deste processo encontra seu êxito 

quando se dá a relação entre um fenômeno particular (phainómenon), isto é, um dado físico 

que aparece aos sentidos com um ‘conceito universal’ (katholikè nóesis), já denominado por 

Epicuro de prólepsis. Todavia, ter competência para produzir as mais diversas áreas do saber, 

como ciência, história, matemática, política, arte e cultura de um modo geral é privilégio 

apenas do ser humano dotado de sensibilidade/psyché/entendimento, necessidades 

inalienáveis para um discurso possível. 

 

                                                           
339 EHe, 49. (tradução levemente modificada). 
340 DRN, IV, 35-36. 
341 DRN, IV, 730-732.  
342 EHe, 35. 
343 A proposta da Carta a Heródoto, portanto, é fornecer, aos “incapazes” (mh. duname,noij) de estudar de forma 

aprofundada seus escritos que versam “Sobre a Natureza” (peri. fu,sewj), uma visão do todo (avqro,aj 
evpibolh/j) e não das particularidades (me,roj). Para mais detalhes (Cf. BGFE, §35). 

344 DRN, IV, 7. 
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4. 1 PROJEÇÕES REPRESENTATIVAS DO ENTENDIMENTO (PHANTASTIKÀS 

EPIBOLÀS TÈS DIANOÍAS) 

 

Todavia, tido como um “quarto critério” para estabelecimento da verdade, este 

não é atribuído a Epicuro, mas sim aos epicuristas de modo geral, como bem deixa claro 

Diógenes Laércio: “porém, acrescentam os epicuristas as projeções representativas do 

entendimento”345. Estes epicuristas (epikoúreioi), que não devem ser confundidos com os 

epíkuroi descritos no livro III da República de Platão, ou seja, aqueles que auxiliam346 os 

“guardiões da cidade” (phýlakes347) ideal, são os “amigos-filósofos” (synphilosophoi), mais 

precisamente os da sociedade de amigos (phíloi) localizados na cidade de Atenas ou nas 

cidades vizinhas, os quais tiveram largas convivências com Epicuro. São aqueles que mesmo 

ausentes “ele permanecia em contato com eles graças a notáveis intercâmbios epistolares”348. 

Foram estes, todavia, a primeira geração dos filósofos epicuristas ainda em Atenas, os que 

mostravam o caminho (kathegemónes) aos mais novos, a começar por Hermarco (e por último 

Diógenes de Tarso), o primeiro dos sucessores (diádochoi) de Epicuro349 na escola, com 

pretensão a formação “na prática da filosofia” (ho kataskeuazómenos) e que ainda no III 

século, como narra Diógenes Laércio, “continuava a sobreviver”350. 

      A expressão “projeções representativas do entendimento” (phantastikàs 

epibolàs tès dianoías) caracteriza um ponto não muito esclarecido na análise da gnosiologia 

de Epicuro. A isto se explica, provavelmente, pelo fato de não ser uma expressão corrente na 

filosofia do período helenístico, e, nem tão pouco, presente nos textos remanescentes do 

próprio Epicuro, vindo aparecer raras vezes, isto é, apenas na Epístola a Heródoto nos 

parágrafos 38, 50, 51 (duas vezes), 62 e uma vez na Máxima XXIV. Também há diversas 

propostas de traduções, as mais variadas possíveis e, embora se adote aqui uma tradução 

própria, encontrar-se-á em Carlos García Gual uma tradução mais semelhante: “projeções 

imaginativas do entendimento”. Vale salientar, entretanto, que o propósito da expressão é 

elucidar, em primeiro lugar: uma função própria do entendimento (diánoia) que é dá conta 

                                                           
345 DL, X, 31. Consultadas como referência as monumentais obras de USENER, Hermann. Epicurea. Leipzig: 

Teubneri. 1887 e BIGNONE, Ettore. Epicuro: opere, fragmmenti, testimonianze sulla sua vita, Bari: Gius. 
Laterza & Figli. 1920, Ambas sustentam: “ta.j fantastika.j evpibola.j th/j dianoi,aj”. 

346 O substantivo evpi,kouroj significa “auxiliador, que vem a socorrer”. Na República, Platão empregará o termo 
evpi,kouroi para designar os guerreiros, resguardando fu,lakej para guardiões num sentido mas específico e 
a;rcontej para chefes   

347 PLATÃO, República, III, 415a.  
348 GIGANDET, Alain e MOREL, Pierre-Marie (Orgs). Ler Epicuro e os Epicuristas. p. 16.  
349 Além de Hermaco, também Metrodoro e Polieno passaram para as gerações futuras de epicuristas como 

autoridades que “mostraram o caminho”.  
350 DL, X, 9-10.  
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‘mediante inferência’ de entes não perceptíveis (ádela) e; em segundo lugar: mostrar que é 

possível dizer, ‘representativamente’, estes mesmos entes concebidos apenas pelo 

entendimento, mesmo que os sentidos não os captem efetivamente.       

É acerca desta compreensão que Lucrécio acertadamente afirma: “se te parece que 

elementos como estes [átomos] não tem possibilidade de ser concebidos pelo espírito, muito 

erras”351. Todavia, faz-se jus as palavras de Émile Bréhier, em que se tratando de uma 

“intuição espiritual e reflexiva que, vendo todo o universo e além da simples intuição dos 

sentidos, nos faz assistir ao espetáculo do mecanismo universal dos átomos”352. Isto é, este 

“quarto critério” – como é tido por muitos estudiosos – difere consideravelmente dos outros 

três (tratados no capítulo anterior) por dar conta, mesmo que ‘intuitivamente’ (e isto também 

traduz o termo epibolé) do universo atômico, ou mais precisamente do universo metafísico 

epicúreo por excelência. Diz-se, também, da competência que o entendimento tem de inferir 

existência e predicações a algo que a sensibilidade não atesta, mas que se mostram reais e 

necessárias: 

 
Além disso devemos compatibilizar todas as nossas investigações com 
nossas sensações, e particularmente com as apreensões imediatas, sejam elas 
da mente ou de qualquer outro instrumento de juízo, e compatibilizá-las 
igualmente com os sentimentos existentes em nós, para podermos ter 
indicações que nos permitam julgar o problema da percepção por via dos 
sentidos e do que é imperceptível aos sentidos353 

   

Todas as traduções consultadas aqui optam por traduzir dianoías por 

“pensamento”, (exceto Carlos García Gual), traduções estas que se rejeitam por compreender 

que dianoías diz respeito ao entendimento como ‘agente’354, e que segundo Lucrécio é 

descrito como a cabeça “que domina no corpo todo”355 e não simplesmente ao pensamento 

enquanto disposições conceituais discursivas, salvo em alguns raros momentos para Epicuro e 

em alguns outros filósofos. A expressão epibolàs traduz-se ora por ‘projeção’ e ora por 

‘intuição’, mas aqui, optar-se-á sempre por ‘projeção’ quando disser respeito ao 

entendimento, isto porque se considera o termo inserido dentro da compreensão do 

                                                           
351 DRN, II, 740.  
352 BREHIER, Emile. Histoire de la philosophie I. L’Antiquité et le Moyen âge. Paris: Librairie Félix Alcan. 

1928. p. 235. “l’intuition spirituelle et réfléchie qui, voyant d’ensemble l’univers et dépassant la simple 
intuition des sens, nous fait assister au spectacle du mécanisme universel des atomes.”. 

353 EHe, 38.  
354 A distinção entre ‘espírito’ (animus) e ‘alma’ (anima) empregada por Lucrécio faz todo sentido. O 

‘entendimento’ (diánoia) como compreendido por Epicuro assemelha-se a noção lucreciana de animus, isto é, 
está unida a psyché e concentra-se no centro do peito. “Digo a seguir que o espírito e a alma se mantêm ligados 
ente si e formam no conjunto uma só substancia”. (DRN, III, 135).     

355 DRN, III, 137. 
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mecanismo físico-natural que inicia o conhecimento como um todo. Logo, a noção de epibolé 

caracteriza tanto a atividade produtiva das imagens, isto é, a constante emissão (projeção) de 

simulacros, como também o projetar-se ou o lançar-se do entendimento para dizer aquilo que 

aos sentidos não compete – por ser álogon – ou que simplesmente não fora sentido por eles. 

Já o termo phantastikàs quase sempre é traduzido ora por “imaginativas” e ora por 

“representativas”. Todavia, tratar-se-á phantastikàs como uma representação (phantasía) dos 

entes recebidos ou reportados através dos sentidos ou compreendidos (katalabeîn) pelo 

entendimento (diánoia).  Por fim, vale salientar que este processo diz o Ser pela via do 

‘pensamento-intuitivo’, ou mais precisamente ‘inferencial’.  

Diversas e possíveis são as traduções dessa expressão na vasta literatura 

produzida sobre a filosofia – a canônica especificamente – de Epicuro no decorrer dos 

séculos. Embora haja muitas traduções, são poucas as explicações significativas que venham a 

acrescentar uma clara e confiável compreensão. O italiano Ettore Bignone em sua 

monumental Epicuro: Opere, traduz a expressão por “percepções intuitivas do intelecto”356. 

Jean Brun afirma textualmente em sua obra, que se utiliza da tradução de Solovine: 

“representações intuitivas do pensamento”357. André Laks, traduz por “projeções imaginativas 

do pensamento”358. Alain Gigandet opta por: “apreensões imaginativas do pensamento”359. Já 

outro renomado italiano Domenico Pesce usa a expressão “intuição representativa da 

mente”360, talvez esta seja a tradução menos apropriada, assim também como a tradução de 

José Luis García Rúa, traduzindo por “contatos imaginativos da mente”361, assim também 

como Rist: “imagens produzidas pelo contato com a mente”362; esta tradução última, portanto, 

intenta afirmar um contato dos átomos desprendidos dos objetos com a ‘mente do sujeito’, 

mas vale salientar, que mente (mens) é um termo estranho à filosofia de Epicuro e por isso é 

melhor rejeitar. Todavia, a tradução de Carlos García Gual “projeções imaginativas do 

entendimento”363 comporta melhor a compreensão do mecanismo físico que leva em 

                                                           
356 BIGNONE, Ettore. Epicuro: opere. p. 208. “percezioni intuitive dell'intelletto”. Bignone acrescenta, em uma 

nota de rodapé, uma informação relevante sobre o uso dessa expressão por Epicuro: “É possibile che Epicuro 
non trattasse di questo criterio nel Canone, ma l'aggiungesse agli altri in opere posteriori” (Idem. p.208).   

357 BRUN, Jean. O Epicurismo. p. 55. Embora Jean Brun não especifique de onde retirou a tradução, veja-se, 
portanto: SOLOVINE, Maurice, Epicure. Paris: Félix Alcan. 1925. p. 17.   

358 BOLLACK, Jean; LAKS, André. (ed). Etudes sur l’Epicurisme antique. p. 29. “projections imaginatives de la 
pensée”. 

359 GIGANDET, Alain e MOREL, Pierre-Marie (Orgs). Ler Epicuro e os Epicuristas. p. 92. In: “O 
Conhecimento: Princípios e Método”. 

360 PESCE, Domenico. Introduzione a Epicuro. p. 50. “intuizione rappresentativa della mente”. 
361 RÚA, José Luiz García. El sentido de la naturaleza en Epicuro. p. 39. “contactos imaginativos de la mente”. 
362 RIST, J. M. Epicurus: an introduction . Cambridge: Cambridge University Press, 1972. “the image making 

contact of the mind”. 
363 GUAL, Carlos García. Epicuro. p. 83. “proyecciones imaginativas del entendimento”. 
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consideração as emissões imagéticas dos corpos e a capacidade que o entendimento dispõe 

para captar o fluxo dos átomos que se desprende e se faz, por analogia, asseveráveis, isto é, se 

mostra possível postular o conhecimento dos entes imperceptíveis (ádela) mediante a 

capacidade que o entendimento tem de inferir do perceptível (aisthetón) o imperceptível 

(ádelon). 

Todavia, Spinelli e Markus Figueira, dois pensadores brasileiros referências no 

assunto, que se debruçam sobre os textos de Epicuro, também concebem ideias um pouco 

diferentes. Para Markus Figueira, trata-se, numa relação entre sarkós-psyché (carne-alma), do 

“movimento do pensar (epibolé tés diánoias), ou o salto (projeção) do pensamento”364, 

chegando a afirmação de que reflexão e intuição são resultados desse “movimento” peculiar 

do pensamento365, como também acrescenta que “Epicuro se vale dessa expressão para ousar 

falar daquilo que não está nos limites da visibilidade sensorial, mas expressa o que se 

resguarda nos limites da visibilidade mental”366. Já Spinelli, estende-se um pouco mais em 

sua definição da expressão e a traduz por “projeções imaginativas do pensamento”367. 

Admitindo como um quarto critério (concebido pelos epicuristas e não pelo próprio Epicuro), 

explica: “trata-se do critério das epibolês, ou seja, da projeção (do projetar-se sobre algo) ou 

da sobreposição (do debruçar-se ou inclinar-se sobre)”368. Spinelli também dedica boa parte 

do capítulo II de seu livro: Epicuro e as bases do epicurismo, para explicitar cada termo da 

expressão phantastikàs epibolàs tès dianoías, o que torna suas concepções mais ricas e claras. 

A expressão ora aparece, na obra de Diógenes Laércio, sem o termo phantastikàs, 

isto é, epibolàs tès dianoías (projeções do entendimento), ora, simplesmente phantastikê 

epibolê (projeções representativas) sempre se reportando a uma atividade do entendimento e 

nunca como uma relação simplesmente passiva, ou seja, uma afetação das imagens dos corpos 

sobre o entendimento. Ambas as expressões aparecem juntas, por exemplo, no mesmo 

                                                           
364 FIGUEIRA, Markus, da Silva. Epicuro: sabedoria e jardim. p. 62. Embora o autor use a expressão 

“movimento do pensamento” para se referir a epibolé tés diánoias, faz-se jus elucidar que a noção de epibolé 
não diz respeito a um movimento semelhante a kínesis, por exemplo. Epibolé, portanto, é sim um movimento, 
mas um movimento específico do processo físico natural dos corpos que emitem constantemente imagens de si 
mesmos. Portanto, embora se discorde de tal tradução (se é que pode se chamar de tradução), compreende-se a 
intenção do autor em descrever, acertadamente, a atuação do entendimento.   

365 Ao evitar aqui, traduzir dianoías por pensamento, esquiva-se da confusão em atribuir ao pensamento a ação 
de pensar. Logo, quem pensa é o entendimento em harmonia com a parte discursiva (lógos) da psyché. À rigor, 
racionalidade é, portanto, o entendimento refletindo a si mesmo e o pensamento é resultado desta reflexão.     

366 FIGUEIRA, Markus, da Silva. Epicuro: sabedoria e jardim. p. 71.  
367 SPINELLI, Miguel, Epicuro e as bases do epicurismo, p. 169.  
368 Idem, p. 170. 
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parágrafo 51369, vindo a aparecer completa, como no parágrafo 31 apenas na máxima XXIV e 

no singular, relacionada aos outros critérios de verdade (aísthesis kai páthe), exceto o critério 

da antecipação (prólepsis): “[...] e aquela realmente dada pela sensação ou sentimento, ou 

cada projeção representativa do entendimento”370. Lucrécio, todavia, traduz a expressão grega 

epibolàs tès dianoías pelo o latim “animi injectus”371, deixando a entender que se trata de uma 

atividade da psyché (animi), em que esta projeta-se em direção aos objetos no mundo:  

 
O espírito, realmente, procura pensar, visto haver um espaço infinito fora 
dos limites do mundo, que há então para além, lá onde a mente quereria 
investigar, lá onde o espírito se levanta num vôo livre e espontâneo372.   

 

A phantásmata consiste, para Epicuro, numa “representação [phantasían] do 

objeto em sua unidade e coesão”373, ou seja, trata-se da imagem (eídola) já compreendida 

(traduzida) pelo entendimento e passível de ajuizamentos seguros, por isso, julgar-se-á aqui, 

que ‘representação’ é sempre a melhor tradução para phantastikê nos textos de Epicuro. 

Destarte, trata-se da competência natural que a psyché dispõe para representar 

discursivamente as imagens recebidas dos entes externos. O termo tem o mesmo radical fan, 

derivado de fw/j, “luz”, de phainômenon, “aparência” ou mesmo “fenômeno”, o que se 

mostra à luz, como aquilo que se torna claro ou evidente. Todavia, não se exclui, uma 

possível tradução de phántasma por ‘imagem da realidade possível’, no sentido de um 

‘espelhamento’, mas para ‘imagem’ Epicuro já se utiliza dos termos eídola e týpoi, restando 

ao substantivo phántasma à compreensão no sentido de uma representação segura da 

realidade no âmbito noético, como uma “representação mental”374, sendo sempre verdadeira, 

distinguindo-se, tanto da sensibilidade (aísthesis) como do entendimento (diánoia375), como 

                                                           
369 Jean Bollack traduz evpibola.j th/j dianoi,aj por “apreensão do pensamento” (appréhensions de la pensée) e 
fantastikh|/ evpibolh/| por “apreensão perceptiva” (l’appréhensions perceptive). Cf. EPICURO. Lettre à 
Hérodote. In: “La lettre d’Épicure”. p. 51. 

370 Cf. BGFE, X, §147, MC. XXIV. “[...] kata. th.n ai;sqhsij kai. ta. pa,qh kai. pa/san fantastikh.n 
evpibolh.n th;j dianoi,aj”.   

371 DRN, II, 740; IV, 722 ss.  
372 DRN, II, 1040-1045.  
373 EHe, 50. 
374 BALAUDÉ, Jean-François, in: ÉPICURE. Lettres, maximes et sentences. p. 84. no seu sentido mais geral, 

phantasma, substantivo neutro, pode provavelmente ser considerado, com a denominação mais genérica de 
representação mental. “au sens le plus large, phantasma au neutre peut sans doute être tenu pour la 
dénomination la plus générique des représentation mentales”.  

375 Aristóteles no De Anima a concebe como uma faculdade (dúnamis) da psyché, “uma vez que definem a alma 
sobretudo a partir de duas diferenças, isto é, pelo movimento local e pelo pensar, entender e perceber, e como o 
pensar e entender parecem ser um certo perceber (pois em ambos os casos a alma discerne e toma 
conhecimento de seres), os antigos, ao menos, disseram que entender é o mesmo que perceber”, 
(ARISTÓTELES, De anima III, 3).   
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uma atividade intelectual. Para Markus Figueira, diz-se da phantasía como uma eídola 

pensada: 

 
Percebe-se que a imagem pensada torna-se phantasía (imaginação), pois ela 
não depende mais do fluxo emanado do objeto, uma vez que pode, por 
operação do pensamento, colhê-la no acervo da memória376.   

 

Phántasma distingue-se de eídolon e de týpoi – e esta distinção é fundamental 

para a compreensão tanto destes conceitos como do mecanismo das imagens representativas 

como um todo – sobretudo, por seu estado, isto é, o phántasma é sempre uma “imagem 

mental”, uma ‘eídolon’ interna no entendimento, como uma “imagem oferecida ao espírito 

por um objeto”377. Já a eídolon, propriamente dita, é uma réplica do corpo projetado, 

‘voejando’ no espaço (chóran) chegando ou não a penetrar nos intervalos (póros) do corpo. 

Neste momento da recepção no corpo esta imagem é chamada por Epicuro de týpoi, isto é, 

uma réplica impressa. A partir deste momento, a faculdade da sensibilidade juntamente com o 

entendimento opera uma conversão da imagem externa (eídolon), como cópia do objeto 

percebido, para uma imagem mental (phantásmata), uma eídolon pensada, isto é, um dado 

noético interno e apto para ser articulado pelo entendimento. Logo, é por isso que para 

Diógenes Laércio, tanto as “visões dos loucos e os sonhos [ónar378] são verdadeiros 

[alethê]” 379, pois também participam deste processo. Todavia, a noção de phántasma como 

em todo sensismo epicúreo, compromete-se sempre com o estabelecimento conceitual na 

semelhança do ente percebido, isto é, sempre buscando uma “harmonia com os fenômenos” 

(phainoménois symphonían) e com as “sensações” (aisthéseis sýmphonon380), não 

pretendendo captar a essência (ousían) mesma dos entes. É, todavia, da harmonia ou 

“sinfonia”, para usar o termo propriamente epicúreo, com os entes que se deriva o valor 

verdade, o qual é obtido por correspondência, onde há um mundo objetivo fora do sujeito 

cognoscente e suas afirmações podem ser verificadas com base na comparação ou na analogia 

com os fenômenos. Portanto, eídola é para o ente sensível o que o týpos é para a sensibilidade 

e o phántasma para o entendimento.    

                                                           
376 FIGUEIRA, Markus, in: Teoria da Imagem na Antiguidade. p. 274. 
377 BAILLY, Anatole. Abrégé du dictionnaire grec-français. p. 293. “image offerte à l’esprit par um objet”. 
378 Platão no diálogo Fédro utiliza esta palavra para se referir a uma “imagem-sonho” (o;nar) para diferenciar da 

realidade mesma: “De fato, não estar ciente do que diferencia uma imagem onírica do que justo e injusto” 
(PLATÃO, Fédro, 277d). 

379 DL, X, 32. “ta, te tw/n mainome,nwn fanta,smata kai. kat’ o;nar avlhqh/” (BOLLACK, Jean; LAKS, 
André. (ed). Etudes sur l’Epicurisme antique. p. 30). “ta, te tw/n mainome,nwn fanta,smata kai. <ta.> kat’ 
o;nar avlhqh/” (ed. HS Long, Oxford 1964). Na edição de Bollack e Laks há a omissão do artigo neutro plural 
<ta.> “os, as”.   

380 EPi, 86.  
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O conceito de epibolé para Carlos García Gual consiste, mais apropriadamente, e 

assim ele o traduz, em uma “projeção”, sendo esta, no contexto que ora se traduz, sempre uma 

ação do entendimento (diánoia) que se debruça sobre elementos que não são captados pela 

faculdade da sensibilidade (aísthesis), sendo, portanto, sempre postulados pelo entendimento. 

É neste sentido que se diz um tipo de conhecimento que foge, não de forma absoluta, pois 

ainda há uma mínima relação, ao domínio da sensibilidade, pois só se pode inferir algo a 

partir dos fenômenos do mundo. Estas inferências, obtidas a partir dos fenômenos, que 

embora fujam ao aparato sensitivo, permanecem ainda, em conformidade com a evidência e 

são reais, isto porque tomam na objetividade dos fenômenos sensíveis todas as noções 

possíveis, como bem afirma Diógenes Laércio: “seja por incidência [peíptosin], ou por 

analogia [analogía], ou por semelhança [homoiotéta], ou por combinação [sýnthesin], com 

uma certa colaboração também do raciocínio [logismós]” 381. Portanto, o ato da epibolé é a 

etapa última, como bem afirma Carlos García Gual, do processo cognitivo, pois é onde o 

entendimento diz o mundo:    

 
Penso que com este se referiam Epicuro e seus imediatos discípulos a um 
determinado momento da última etapa do processo cognoscível, mediante o 
qual poderia a inteligência inferir, “projetar”, a existência de algo não 
testemunhado pelas sensações, com a existência dos átomos e o vazio, ou 
dos deuses, dos quais os sentidos não nos dão testemunho.382 

 

Destarte, epibolé, como qualquer outro termo técnico, não comporta um único 

significado, mas deve-se afastar qualquer tradução que retire dela a intencionalidade de ação; 

por isso, estabelece-se aqui, traduzir epibolé por “projeção”, na tentativa de diferenciar o ato 

da epibolé de uma ação passiva semelhante a uma “apreensão”. Vale salientar também, que 

por “apreensão” ou “compreensão” é traduzido o termo katálepis um dos termos utilizados 

por Diógenes Laércio como sinônimo de prólepsis383, significando “uma impressão 

proveniente do exterior e recebida na alma de forma passiva”384, ou como uma representação 

evidente (enárgea), ou imediata. É justamente esse caráter unicamente de passividade que se 

pretende rejeitar na doutrina epicúrea ao que concerne ao conceito de epibolé. Mas não apenas 

isso, pois o próprio termo indica uma ação irruptiva, ou seja, um atirar-se sobre, formado por 

epí, preposição que significa “sobre”, “em cima”, “contra”, “no meio de”, e pelo substantivo 

bolé, “jato”, “tiro”, derivado de bállo, isto é, “atirar”, “lançar”, “deitar por terra”, “fazer cair”, 
                                                           
381 DL, X, 32. (tradução levemente modificada). 
382 GUAL, Carlos García. Epicuro. p. 86. 
383 DL, X, 33.  
384 REALE, Giovanni. História da Filosofia Antiga. Tradução: VAZ, Henrique C. de Lima; PERINE, Marcelo. 

São Paulo: Loyola, 4ª ed. v. 5. 1995. p. 41. 
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“lançar-se”. Epibolé, portanto, indica uma “ação de deitar sobre”, “sobreposição”, “ataque”, 

“irrupção”, “empresa”, “projeto”, “intento”. Através de todas estas definições, resta, portanto, 

entender o conceito de epibolé como uma ação de “lançar-se sobre”385. 

Todavia, não devendo a epibolàs tès dianoías ser reduzida a meras “recepções”, 

pois isso já é da natureza não-discursiva (álogon) da faculdade da sensibilidade (aísthesis), 

para projetar-se, carece a epibolé tanto das sensações como das antecipações (prólepseis), isto 

é, tanto dos dados sentidos como também dos dados armazenados no entendimento. Também 

não se deve entender o ato da epibolé como um tipo de sensação, como, por exemplo, intentou 

Marcel Conche, chamando-a de “uma espécie de sensação do entendimento”386, numa clara 

exacerbação do sensísmo epicúreo. Destarte, a ação de se projetar se dá de modo natural, por 

isso independe do estado em que o entendimento se encontre, se acordado ou mesmo 

dormindo, pois este, processa as imagens (eídola) adquiridas via reincidências de sensações e 

as articulam num puro mecanismo de projeção (epibolé). “Quando o olho não vê a coisa, o 

pensamento apreende o fluxo que dele emana e que é então relacionado com os princípio 

incorruptíveis (ex innumerabilibus indiuiduis)”387. 

A idéia de Markus Figueira de pensar a epibolé também como um “salto”388, 

parece comportar, ou no mínimo abre um precedente para um segundo significado da ação da 

epibolé, onde os pensamentos, ainda forjados pelo sensível criam mediante imaginações, seres 

de todas as espécies, como monstros, figuras folclóricas, numa real mistura de imagens, ou 

‘composição de idéias’389, isto para usar um termo humeana. Logo, o entendimento na posse 

de seus atributos pode ser produtivo tanto cientificamente, quando se entrega a pesquisar a 

natureza (physiología), no caso dos filósofos naturalistas (phýsikoi), como também criador de 

fábulas e mitos (mýthoi) que conduz a diversos temores que acabam por afligir a psyché. É 

por isso que chega a afirmar Epicuro em relação aos deuses: “ímpio não é quem elimina os 
                                                           
385 Cf. Pereira Isidro, Op. Cit., p. 208 
386 CONCHE, Marcel. “introduction”, in: EPICURE. Lettres et Maximes. Paris: PUF, 1987. p. 25.  
387 KANY-TURPIN, José. “Os deuses. Representação mental dos deuses, devoção e discurso teológico”. In: 

GIGANDET, Alain e MOREL, Pierre-Marie (Orgs). Ler Epicuro e os Epicuristas. p. 199. 
388 Embora não seja exatamente isso que Markus Figueira aponta, visto que em nota ele afirma: “Epicuro lança 

mão deste termo para explicar que num determinado momento, na última etapa do processo do conhecimento, 
o lógos infere, ‘projeta’ a existência de algo não atestado pelas sensações, como a existência dos átomos, do 
vazio ou da alma, dos quais os sentidos não nos oferecem testemunho. Contudo, a diánoia (pensamento) chega 
a esta operação apoiando-se sobre hipóteses bem confirmadas, garantidas por sua enárgeia, sua clareza 
evidente, que podem ser admitidas como ‘projeções imaginativas do pensamento’ com plena validade 
objetiva”. (FIGUEIRA, Markus, da Silva. Epicuro: sabedoria e jardim. p. 82, nota 10) 

389 Há em David Hume o célebre exemplo da ‘montanha de ouro’ onde ele demonstra o poder do pensamento em 
unir diversas idéias advindas da experiência sensível. “Pode -se conceber o que ainda não foi visto ou ouvido, 
porque não há nada que esteja fora do poder do pensamento, exceto o que implica absoluta contradição. [...] 
Quando pensamos numa montanha de ouro, apenas unimos duas idéias compatíveis, ouro e montanha, que 
outrora conhecêramos.” (HUME, David. Investigação Acerca do Entendimento Humano. Tradução: AIEX, 
Anoar. São Paulo: Nova Cultural, 2000. p 35. Coleção “Os Pensadores”).  
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deuses aceitos pela maioria, e sim quem aplica aos deuses as opiniões da maioria”390. Estas 

imaginações distorcidas e criadoras de fábulas, são vazias de percepções e onde o 

entendimento acaba efetuando discursos, todavia, “não são antecipações, mas sim suposições 

falsas [hypolépseis pseudeîs]” 391, isto é, são desautorizadas pela “inferência por similitude”392, 

e não encontram no estético o início do que é real e verdadeiro. 

Também o termo diánoia é sempre o entendimento que abarca tanto o dado 

sensível, a imagem que afeta a estrutura sensível, como o inteligível, a imagem noética já 

traduzida. Encontra no verbo diánoein a ideia de ‘reflexão’, ‘discernimento’, isto é, o que se 

constrói através da ação do entendimento. Destarte, é a diánoia juntamente com a psyché que 

fazem a ligação entre o sensível e o inteligível, deixando para o logismós a ‘faculdade de 

raciocinar’, sem necessariamente, ter no sensível imediato o início do conhecer. Portanto, a 

diánoia comporta um saber onto-gnosiológico393, isto é, onde um saber (gnósis) verdadeiro 

inicia-se com os dados da percepção sensível e um metafísico, um saber que é resultado de 

uma articulação analógica, inerente à estrutura que pensa. Logo, gnósis – termo usado por 

Epicuro para se referir ao “saber” ou ao “conhecimento” – é sempre um saber por captação de 

algo (ti) proveniente da sensibilidade (aísthesis), não remetendo, todavia, a um saber 

proposicional ou dialético, rejeitado veementemente por Epicuro. 

 

4. 2 DA COMPETÊNCIA DA PSYCHÉ PARA CRITERIOLOGIA 

 

Na esfera própria do conhecimento (gnosiologia), Epicuro empreende um 

procedimento filosófico que se mostra necessário para a articulação de uma nova proposta 

teórica, que configura um novo período histórico-filosófico. Este novo período, denominado 

de helenístico (e que não caracteriza, necessariamente, um déficit na dimensão teórica ou 

especulativa), têm em vista a centralidade da faculdade da sensibilidade (aísthesis) como 

ponto de partida para se considerar a natureza do real (ón). A forma como a psyché é 

encarada, também marca uma distinção considerável em relação à filosofia clássica. 

Necessariamente, esta discussão se estabelece a partir do naturalismo da filosofia pré-

socrática na tentativa de superar um idealismo vigente que submete a sensibilidade à simples 

competência de percepção do mundo, ou seja, é necessária para formulação do conhecimento, 

                                                           
390 EMe, 123.  
391 EMe, 124. “ouv ga.r prolh,yeij eivsi.n avll’ ùpolh,yeij yeudei/j”. 
392 GIGANDET, Alain e MOREL, Pierre-Marie (Orgs). Ler Epicuro e os Epicuristas. p. 198. 
393 Diz-se do saber (gnósin) que comporta o discurso (lógos) possível sobre o Ser (tò óntos). Onto-gnosiologia é, 

senão, uma “teoria do conhecimento” acerca dos entes.     



95 

 

mas mostra-se secundária, pois, pensando em Platão, por exemplo, quando da argüição ao 

escravo de Mênon, ele assevera: “[...] se sempre teve [a ciência que tem agora], ele sempre foi 

alguém que sabe”394, tendo na sensibilidade, portanto, a ação de rememorar 

(anamimnéskesthaí) o que já existia na psyché aprioristicamente. 

Para Epicuro, no entanto, esta competência (dúnamis) da sensibilidade não se 

restringe apenas à percepção do mundo, sendo este, o primeiro e natural movimento da 

aísthesis, ou como no caso de Platão a ajudar a ‘rememorar’ algo já existente na psyché, mas 

também à confirmação (martýrion) desta percepção num segundo movimento395, que é 

próprio da psyché, ou seja, onde ela, de posse do dado sensível e já transformado em afecções 

(páthe) retorna à faculdade da sensibilidade enquanto uma representação (phantásma) carente 

de confirmação, isto é, de uma ‘prova’ ou um ‘testemunho positivo’ da sensibilidade. É a 

psyché, portanto, a responsável natural pelo gerenciamento do conhecimento que parte sempre 

da sensibilidade (de forma direta ou via analogia) e encontra no entendimento sua formulação 

última e necessária. 

Antes de qualquer afirmação acerca da natureza da psyché no pensamento 

filosófico de Epicuro, é, todavia, de fundamental importância, tomando como pressuposto 

inalienável, a compreensão de que ela é um complexo corpóreo (he psychè sôma esti396) não 

devendo confundir com a noção platônica de somatoeidea, nem tão pouco como imagina 

Homero, descrevendo-a como uma ‘sombra’ (skiá) que “sai voando como um morcego para o 

Hades”397, tornando-se visível e bebendo sangue, numa clara atribuição física398, sendo que 

para Epicuro é impossível atribuições comportamentais humanas para a psyché sem a união 

com o corpo, aliás, para os atomistas de um modo geral a psyché não existe fora do corpo. Ela 

é formada integralmente de átomos e vazio (átomos kaì kenón), um agregado atômico 

diferenciado dos outros corpos sensíveis, “constituída de partículas sutis, dispersa por todo o 

organismo”399, logo, na perspectiva de Epicuro, “composta de átomos lisos e 

arredondados”400. Como também já fora salientado, é de natureza imperceptível, isto é, 

                                                           
394 PLATÃO, Mênon, 85d.  
395 Cf. DL, X, 34.  
396 EHe, 63. 
397 HOMERO. Ilíada. 2 ed. Tradução: NUNES, Carlos Alberto. Rio de Janeiro: Ediouro. 2001. 22. 467. 
398 ROBINSON, Thomas M. As origens da alma: os gregos e o conceito de alma de Homero a Aristóteles. 

Tradução: DULLIUS, Alaya, Et Al. São Paulo: Annablume, 2010. p. 17. 
399 EHe, 63. “leptomere.j par’ o[lon to. a;qroisma”. 
400 EHe, 66. “le,gei evn a;lloij kai. evx avto,mwn auvth.n sugkei/sqai leiota,twn kai. stroggulwta,twn”. 

(tradução levemente modificada). Aqui, acentua-se a distinção entre a natureza da psyché e a natureza do 
sómati, embora sejam ambas as naturezas agregados atômicos (átroisma). 
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ádelon, no entanto, não da mesma ordem de imperceptibilidade que os princípios401 (archái) 

constituintes de toda phýsis, pois embora também seja aóraton (invisível) não é de natureza 

simples nem imorredoura como o átomo. A bivalência da natureza da psyché – composta e 

não perceptível – é o que a põe como participante direta tanto da sensibilidade como do 

entendimento, parafraseando Nietzsche, é ela que possibilita a fagulha (o conhecimento) que 

resulta do choque entre duas espadas402.  

Todavia, embora não seja comum pensar a noção de psyché inserida no estudo dos 

critérios da verdade (criteriologia), e mais precisamente como parte inerente da senso-

percepção (aísthesis), primeiro critério de verdade, vale salientar que é a psyché o eixo central 

de toda operacionalidade do sujeito detentor do lógos, possibilitando assim os outros critérios, 

as antecipações e as afecções, frutos diretos da relação com o entendimento, levando-a a uma 

segunda concepção, isto é, além de corpórea, detentora da faculdade objetiva do sentir, é 

também uma faculdade (dýnamis) intelectiva: “tudo isto é evidenciado pela faculdade da 

psyché [...]”403, ou seja, tem uma competência subjetiva que a caracteriza e que põe a 

diferença entre o homem (ánthropos) e os outros seres da natureza (zôon), aproximando 

assim, Epicuro de Aristóteles no que diz respeito à natureza humana. A Epístola a Heródoto, 

onde Epicuro discute a natureza da psyché, está repleta desta relação de mútua dependência 

entre a psyché e o sómati, levando a compreensão necessária que aísthesis, enquanto 

faculdade, é propriamente o aparato sensitivo na dependência da composição atômica da 

psyché imiscuída no corpo (sôma) como um todo, reservando à psyché uma importância sem 

precedente na sensibilidade: 

 
Tampouco a alma [psyché] jamais teria sensação se não fosse de certo modo 
contida no resto do organismo. Mas, todo o resto do organismo, ao fornecer 
à alma a causa da sensação, participa também dessa propriedade que atinge a 
alma, embora não participe de todas as faculdades da alma. Por isso, com a 
perda da alma o organismo perde também a faculdade de sentir. De fato, o 
corpo não possuía em si mesmo tal faculdade, que lhe era suprida por 
alguma outra coisa, congenitamente afim a ela, ou seja a alma, que com a 
realização de sua potencialidade determinada pelo movimento, produz 
imediatamente por si mesma a faculdade da sensação e torna participante o 
organismo, ao qual, como já dissemos, está ligada por uma estreita relação 
de vizinhança e consenso.404  
 

                                                           
401 Faz-se distinção entre imperceptíveis de primeira e segunda ordem. Os de primeira ordem são aqueles 

imperceptíveis-não-compostos, os átomos e o vazio; já os de segunda ordem são imperceptíveis-compostos, a 
psyché e as imagens.     

402 Apud, FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. 3 ed. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2003. p. 
22.  

403 EHe, 63. “tou/to de. pa/n aì duna,meij th/j yuch/j dhlou/si”. (tradução levemente modificada). 
404 EHe, 64.  
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Todavia, neste particular que se refere à relação do corpo dentro do processo 

cognitivo, Epicuro se mantém muito próximo de Platão. Para este “a alma se serve do corpo” 

(he psyché hótan mèn tô sómati proschêtai405), isto é, dos sentidos, “através da visão, da 

audição” (dià toû horân è dià toû akoúein406), para se relacionar com os particulares 

(hékastos), e afirma: “de fato, a investigação através do corpo quer dizer investigação através 

dos sentidos” 407, em última instância a função do corpo no processo cognitivo é, portanto, 

perceber os objetos pelos sentidos. A afirmação de que a faculdade da sensibilidade é a 

estrutura que torna possível a relação com os particulares, também aproxima Epicuro do 

pensamente de Aristóteles. No tocante a Aristóteles, ele afirma no início do livro A da 

Metafísica que “a experiência é o conhecimento dos particulares, enquanto a arte [téchne] é o 

conhecimento dos universais [kathólou]” 408, e que tanto o homem quanto os animais 

compartilham da faculdade da sensibilidade, enquanto os animais se contentam com “imagens 

sensíveis” (phantasíai) e com as “recordações” (mnémais), unicamente ao homem, que ama 

as sensações (aisthéseon agápesis), pertencem a técnica e os raciocínios (téchne kaì logismoí). 

Assim afirma Aristóteles: 

 
ademais, consideramos que nenhuma das sensações seja sapiência. De fato, 
se as sensações são, por excelência, os instrumentos de conhecimento dos 
particulares, entretanto, não nos dizem o porquê de nada: não dizem, por 
exemplo, por que o fogo é quente, apenas assinalam o fato de ele ser 
quente.409 

 

Epicuro, à semelhança de Platão e Aristóteles, também divide a psyché em três 

partes (tríton méros): a primeira não nominada (akatonômaston)410 por ele, composta de 

partículas muito sutis (leptomerès), bem mais sutis que as que compõem o restante do corpo 

composto (loipòn áthroisma), o que a coloca em um “contato mais íntimo [synpathès] com o 

resto do organismo”411; a segunda parte não-discursiva (álogon) da phyché, a qual encontra-se 

espalhada por todo o corpo operando na imediatidade do sentir; e uma terceira, a parte 

discursiva (logikón), ou racional (como alguns traduzem), a qual está situada no centro do 

peito (en tô thóraki), indicando, todavia, que é da ordem do discurso e detém as prerrogativas 
                                                           
405 PLATÃO, Fédon. 79c. 
406 Idem. 
407 Idem. 
408 ARISTOTELES. Metafísica. Tradução REALE, Giovanni. Tradução para o português de PERINE, Marcelo. 

Edições Loyola, 2002. A 1. 981a 16-17. p. 5. “h ̀me.n evmpeiri,a tw/n kaq’ evkasto,n evsti gnw/sij h` de. te,cnh 
tw/n kaqo,lou”. 

409 ARISTOTELES, Op. Cit., 981b 10-15.  
410 Vale salientar que esta “terceira parte” (tri,ton me,roj) da psyché não é nominada por Epicuro e não que ela 

fora predicada de “sem nome” como alguns costumam indicar.  
411 EHe, 63.   
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para emissão de juízos, portanto, assim acrescenta Epicuro: “como podemos perceber 

claramente em nossos temores e em nossas alegrias”412. Sendo assim, Epicuro conclui que 

perceber e ajuizar um corpo externo são competências da mútua atividade entre psyché e 

sóma, onde unidas compõem a faculdade da sensibilidade (aísthesis). Esta tríplice divisão da 

psyché segundo Epicuro413 é ratificada por Lucrécio: “[...] e este está colocado na região 

média do peito [...] aqui, portanto, estão o pensamento e o espírito. A outra parte, a alma, 

disseminada por todo o corpo, obedece e move-se segundo a vontade e a impulsão do 

espírito”414.  

Por outro lado, a importância da psyché na physiología epicúrea vai além de sua 

relação com a faculdade da sensibilidade (aísthesis), desdobrando-se numa relação direta com 

o entendimento (diánoia), relação esta mais refinada e, sobretudo é o que constrói os 

ordenamentos para além da esfera físico-natural, a saber, as relações humanas, como 

linguagem, política, ciência, cultura, etc. Se na operacionalidade junto à sensibilidade a 

psyché limita-se à competência de sentir, isto é, por ser álogon e não produzir discurso, pois 

não participa da memória, quando atua junto com o entendimento detém outra competência, a 

de emitir juízos sobre o que sente, ou seja, por ser logikón tem a prerrogativa de julgar os 

dados da percepção sensível e diz o mundo munida com as “sensações e afecções” (aisthesis 

kai tà páthe) armazenados. Todavia, com os dados guardados em si, a saber, as antecipações 

(prólepseis) do entendimento, isto é, as “idéias universais” (katholikè nóesis), universalização 

conceitual, com as quais a psyché opera a partir das experiências e as externam por meio da 

linguagem. É, sobretudo, uma retenção mnêmica (mnémen415) constituída empiricamente. 

Logo, são estas experiências guardadas que garantem a possibilidade da articulação coerente 

da linguagem, entre as coisas percebidas e os conceitos ou significados empregados para 

designar cada ente. Nas palavras de David Konstan, “a parte da alma localizada no peito, em 

contrapartida, concentra processos racionais mais sofisticados”416.  

                                                           
412 EHe, 66. 
413 Esta divisão assemelha-se a proposta por Aristóteles, que também a divide em três partes: a nutritiva, a 

sensitiva e a racional, esta última exclusiva dos seres humanos. (ARISTÓTLES. De Anima. Apresentação, 
tradução e notas: REIS, Maria Cecília Gomes, 1 ed. São Paulo: Editora 34, 2006. II, 2).    

414 DRN, III, 140-145. Para Lucrécio, o homem divide-se em três partes, corpo, alma e espírito, divisão esta não 
encontrada textualmente em Epicuro. O corpo (corpora), cede objetiva da sensação; a alma (anima), dispersa 
por todo o corpo, ligada diretamente à faculdade as sensibilidade; e o espírito (animus), pensamento ou mente, 
o qual encontra-se no meio do peito.   

415 A afirmação de que a antecipação é uma memória deixa clara a função tanto da faculdade da sensibilidade, 
que não produz memória e a operação do entendimento, que supera as sensações e guarda na psyché as 
diversas sensações, ou seja, produz memória do que foi experimentado na sensibilidade (Ibidem, loc. cit.).  

416 KONSTAN, David, A Alma in:GIGANDET, Alain e MOREL, Pierre-Marie (Orgs). Ler Epicuro e os 
Epicuristas. p. 128.  
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Destarte, conceder a primazia à sensibilidade dentro do processo cognitivo é, no 

entanto, admitir o movimento e a multiplicidade, “os dois principais aspectos da experiência 

sensorial”417, e mediante tais propriedades objetivas do real, poder legitimamente, emitir 

juízos acerca do mundo sem incorrer no erro (diemarteménon), que, por sua vez, tem sua 

origem “mediante uma opinião” (prosdoksizoméno), isto é: “o falso [juízo] e o erro 

encontram-se no que é colocado pela opinião”418, e nunca pela sensibilidade, a qual não detém 

a alçada dos ajuizamentos e por isso Epicuro a predica de álogon. Todavia, por uma questão 

de comprometimento com o critério da evidência, exclui-se da sensibilidade a possibilidade 

do erro, mas não a atuação da psyché logikón junto ao entendimento (a parte da alma situada 

no centro do peito), aquela que dá conta de processos racionais, como se, de certa forma, parte 

da psyché imbricada na sensibilidade participasse do erro embora não seja a causa dele, pois 

compete a ela demonstrar apenas o fato percebido, isto é, “um dado bruto”419, restrito à 

realidade factual. O que nas palavras de García Rúa: “convém considerar, que quando na 

linguagem epicúrea, se diz que as sensações não podem nos enganar não se trata de um 

sentido proposicional da verdade, mas sim da faticidade de um feito”420.Todavia, o que 

permanece é a mediação entre sentidos/psyché/entendimento no trato com o mundo e consigo 

mesmo, nas palavras de Figueira: 

 
Ao transformar sensações (aístheseis) em sentimentos, ou seja, em algo que 
se manifesta ao pensamento, a alma promove a mediação homem-mundo 
exterior; ela dá sentido à realidade dos corpos naturais e os torna 
compreensíveis ao pensamento, que é feito do seu próprio movimento421.  

 

Duas são as possibilidades que, para Epicuro (e para os atomistas de um modo 

geral), induzem o homem ao erro e à falsa predicação, e que consequentemente, como já fora 

salientado, passa pelo gerenciamento da psyché e acaba por se externar ao âmbito do discurso 

(lógos), isto é, nos ajuizamentos das percepções por parte da psyché. Em primeiro lugar, o 

juízo errôneo, dá-se pela distância percorrida por uma determinada imagem (eídolon) a partir 

do seu ponto de projeção dos eflúvios (aporroaí) – o corpo composto – e a faculdade da 

sensibilidade422 (receptora desta imagem), isto é, quanto maior for a distância entre o ente 

                                                           
417 KRS, p. 431.  
418 “to. de. yeu;doj kai. diemarthme,non evn tw/| prosdoxazome,nw|” (LH, 50,tradução levemente modificada). 
419 BRUN, Jean. O Epicurismo. p. 44. 
420 RÚA, José Luiz García. El sentido de La naturaleza en Epicuro; Algunos aspectos del discurso físico 

epicúreo. Editora Comares: Granada, 1996, p 43. 
421 FIGUEIRA, Markus, da Silva. Epicuro: sabedoria e jardim, p. 62. 
422 Por faculdade da sensibilidade (aísthesis), deve-se sempre entender sensibilidade/psyché, e por faculdade do 

entendimento (diánoia), sempre entendimento/psyché. O que determina esta compreensão é a composição 
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percebido e o que percebe, maior a possibilidade do juízo-erro. Em segundo lugar – o que se 

deriva necessariamente do primeiro erro (a distância) – tal percurso proporciona uma 

“interpenetração das imagens”423. Ou seja, imagens de diversos corpos compostos 

desprendidos e projetados no vazio infinito (kenón ápeiron), podem, de algum modo, se 

misturarem, isto porque também são corpos compostos por átomos, compondo assim uma 

nova composição (sustáseis) também de átomos, até tocarem a faculdade da sensibilidade 

(aísthesis). Quando isto acontece, o entendimento-psyché que recebe este estímulo da 

impressão nos sentidos-psyché (prosbolé) emite juízos equivocados, e isto acontece 

simultaneamente, dando origem assim ao erro, o que para os epicuristas, segundo Diógenes 

Laércio se resolve com a atitude de “estar em espera” (prosmeînai): 

 
Se [a opinião] é confirmada por outros testemunhos e não resulta 
contraditada por nenhuma outra é verdadeira. Pois se não é confirmada por 
testemunhos e é contraditada, resulta falsa. Por isso introduziram a 
qualificação de ‘em espera’ [prosménon], por exemplo, na espera de 
aproximar-se à torre e conhecer como ela é de perto424.  

 

Neste sentido, é lícito afirmar que a sensação tem um domínio quase absoluto do 

verdadeiro, uma vez que fundamenta a realidade pela introjeção (eisbolé) do que é externo a 

ela, onde também o entendimento-psyché busca suas referências. Portanto, como afirma 

Epicuro “devemos nos ater em todo caso às nossas sensações, e particularmente às projeções 

presentes [paroúsas epibolás] (em nós) [...], para que possamos nos referir a esses critérios 

[kriteríon], tanto o que aguarda confirmação como o não evidente”425. Tal asserção é 

confirmada tão somente pelo caráter evidente e objetivo que assumem as sensações, isto é, “a 

existência de percepções [epaisthémata] efetivas garante a verdade das sensações [aisthéseon 

alétheian]; pois tão efetivamente dá-se o fato de que vemos e ouvimos, como também de que 

sentimos dores”426. Estas sensações que a princípio são meros dados sensíveis, convertem-se 

em puro pensamento (énnoia), e, que no entanto, foge a uma mera opinião vazia (kenón 

dóxan), e que se estabelece, portanto, como uma correta opinião (dóxa orthé), isto porque já 

fora confirmada pela faculdade da sensação, detentora de tal competência. Portanto, tudo que 

afeta a faculdade da sensibilidade precisa, necessariamente ser referenciada, ou seja, 

“confirmadas” (epimartýreitai), “refutadas” (antimartýreitai) ou “não refutadas” (ouk 

                                                                                                                                                                                     

somática da psyché, que ora atua junto da sensibilidade, por ser parte inerente dela, e ora com o entendimento, 
parte discursiva da psyché imbricada com o entendimento.  

423 EHe, 48.  
424 DL, X, 34. 
425 EHe, 38. (tradução levemente modificada). 
426 DL, X, 32. 
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epimartýreitai) mediante o critério da evidência (enárgeia), perpassando assim o estado de 

espera gerando, contudo a confirmação. Logo o conceito epicúreo de espera supera a 

suspensão cética que esbarra na impossibilidade da predicação como pretensão de verdade, o 

que para Epicuro é possível e necessário, embora admitindo a possibilidade de se incorrer no 

erro. 

É, todavia atribuído a Protágoras, no diálogo Teeteto de Platão uma doutrina da 

senso-percepção em que o conhecer (epistéme) é percepção (aísthesis)427. Esta doutrina de 

Protágoras é atestada por Diógenes Laércio, que “afirma também que a alma nada é além dos 

sentidos”428.  Segundo a interpretação de Platão, diz-se do “efeito do encontro [prosbalê] do 

olho sobre o movimento apropriado”429. Trata-se, todavia de uma simultaneidade entre 

percepção e ajuizamento (um logos discursivo), que na perspectiva do Protágoras descrito por 

Platão é, em última instância, um “efeito intermediário” que não diz respeito nem ao ente 

percebido nem ao que o percebe. Esta descrição da percepção segundo Protágoras exclui a 

possibilidade de se predicar algo (ti), restando apenas a percepção das relações dos entes no 

mundo. Não é, todavia, esta proposta gnosiológica oferecida por Epicuro, embora permaneça 

o conceito de encontro (prosbalei), atribuído a Protágoras por Platão, mas, sim, entre a 

imagem (eídola) desprendida do ente percebido e o ser dotado de percepção. Todavia, para 

Epicuro, é necessário afirmar que há os corpos compostos (somáti) no mundo e que estes se 

dão a conhecer num puro mecanismo naturalmente sensível, o que reserva a Epicuro a 

designação de filósofo sensísta.     

Destarte, é no passo 48 da Epístola a Heródoto, em que se demonstra claramente 

esta simultaneidade entre sensibilidade/psyché/entendimento/juízo que, no atomismo 

epicúreo, inicia-se com a formação das imagens (génesis ton eidólon), emanação somática 

própria dos corpos compostos e discurso. Dá-se, portanto, que tais corpos, projetando-se 

como imagem, imprimem na faculdade da sensibilidade seu conteúdo imagético, quando, num 

segundo momento, o pensamento projeta-se sobre a imagem do ente percebido, numa ação 

natural do entendimento em dizer a sensação, portanto, é o que exprime Epicuro: “deve-se ter 

em mente que a formação das imagens é tão veloz quanto o pensamento”430. Vale salientar 

que a discussão de então, é referida por Epicuro, ainda no âmbito da sensibilidade, logo, não 

trata ainda do que efetivamente é a ideia universal do ente percebido, mas sim, a imagem 
                                                           
427 PLATÃO, Teeteto, 152c. “Ai;sqhsij a;ra tou/ o;ntoj avei, evstin kai. avyeude.j ẁj evpisth,mh ou=sa”.  
428 DL, IX, 51. Para Epicuro a psyché e os sentidos (aísthesis) estão juntos num só corpo, mas são elementos 

distintos. 
429 PLATÃO, Teeteto, 151-186. (tradução levemente modificada). Cf. no Diálogo onde Platão parece vincular 

Protágoras a uma doutrina sobre o mobilismo sensível. 
430 EHe, 48. 



102 

 

desprendida deste ente, o que Epicuro chama de “emanação proveniente dos corpos”431. 

Todavia, é por via faculdade da sensibilidade que a psyché encaminha o dado – a imagem 

(eidólon) do ente – ao entendimento, onde também gerencia esta informação, convertendo-a, 

agora sim, numa ideia universal (katholikè nóesis), sendo, no entanto, este processo como um 

todo simultâneo e imperceptível (ádelon).  

No texto da Epistola a Heródoto, no passo supracitado, é a preposição a[ma 

“juntamente com” que faz a ligação entre os termos imagem (eidólon) e pensamento 

(noémati) reforçada pela ideia do verbo sumbai,nei, que indica o que “coincide” ou 

“harmoniza-se”432. Portanto, explica-se gnosiologicamente a relação entre 

percepção/psyché/entendimento. Trata-se antes de tudo, de um mecanismo físico, uma 

emanação (hreûsis) somática em que átomos se desprende da “superfície dos corpos” 

(somáton toû epipolês) e “entram em nós” (epeisiónton hemîn) originando assim o 

conhecimento do mundo e a possibilidade de um discurso seguro (lógos), mas no entanto 

possível apenas na ordem do entendimento via analogia do sensível. Estas imagens que se 

desprendem dos corpos, diz Epicuro: “nunca poderemos perceber com os sentidos”, restando 

apenas a inferência submetida a evidência, um postulado necessário e que não encontra 

contradição.  

 
Mas, nada de tudo isso é contraditado pelas sensações, se nos atemos de 
certo modo à evidência imediata, à qual devemos acrescentar o consenso 
suprido pelas propriedades constantes das coisas que nos vêm de fora.433 

 

Dado processo, todavia, distancia Epicuro de Parmênides, ao contrário do que 

pensa Spinelli ao traduzir génesis tôn eidôlôn por “nascimento das ideias434”. A imagem, ou 

simulacro (simulacru) como traduziu Lucrécio o termo eidôlon, não deve ser confundido com 

idéia (nóesis), posto que, todavia, a grosso modo, a imagem (eídola) de um ente percebido 

constitui-se “fora” (éksothen) do ser dotado pela faculdade de percepção e entendimento, já a 

ideia é uma formulação conceitual própria do sujeito pensante e que se dá como 

universalização conceitual dos entes percebidos, e isto no ser cognoscível dotado de 

entendimento, diz-se, todavia, de um segundo momento, isto é, da passagem da imagem à 

idéia universal, conceitos radicalmente distintos na filosofia de Epicuro. Vale salientar 

                                                           
431 EHe, 48. “r̀eu/sij avpo. tw/n swma,twn”.  
432

 EHe, 48. “Pro,j te tou,toij, o[ti h` ge,nesij tw/n eivdw,lon a[ma noh,mati sumbai,nei”.  
433 EHe, 48.  
434 SPINELLI, Miguel. Epicuro e as bases do epicurismo. 1ª ed. Editora Paulus: São Paulo. 2013. p. 26. “O 

que, por exemplo, Epicuro escreveu a Heródoto – ‘que o nascimento das idéias se dá juntamente com o 
pensar’” 
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também, que por imagem, e isto traduz o termo eidôlon, Epicuro entende uma emanação de 

átomos sutis que conserva “a disposição e a seqüência que os átomos tinham num corpo 

sólido”435, isto é, trata-se de uma “cópia” somática do corpo percebido, ainda que imperfeita, 

por isso se admite ainda a tradução latina de simulacru. Sobre essa imperfeição característica 

das imagens, Epicuro adverte: “embora às vezes ocorra alguma confusão”436.  

A psyché, portanto, constitui a noção primeira para as prolépseis, que capta a 

imagem (eidôlon) do corpo externo como objeto a ser conhecido. É a psyché também, 

responsável direta pelas analogias (analogía) por inferências do universo estético – donde se 

chega a postular o não-conhecido mediante os entes conhecidos – pelas afecções (páthe), 

sensações convertidas em afecções, e pelo próprio pensamento (nóesis) ou raciocínios 

(logísmoi), estágio último da gerência da psyché-entendimento, demonstrando-se, todavia, que 

sem ela nada poderia ser conhecido e resultaria mudo, uma vez que só pode ser conhecido o 

que penetra o aparato sensível e se aloja na psyché. É neste sentido, todavia, que a morte 

(thánatos) pode ser definida como a perda da sensibilidade no nível da subjetividade437, isto é, 

a perda da capacidade de racionalizar os elementos que afetam os sentidos, afastando assim a 

morte como uma experiência vivida. Logo, “a morte não é jamais uma experiência que se 

oferece a um particular, mas somente um acontecimento ao qual nós podemos assistir”438. Se 

a epibolé necessita do “corpo-carne” (soma-sarkós) para realização do seu processo, as 

prolépseis por sua vez, carecem do “corpo-alma” (soma-psiché) para serem efetivadas. 

Destarte, o papel da sensação é apresentar o que não pode ser contrafactado (antimartýreitai), 

como testemunha Sexto Empírico: 

 
Todas as representações são verdadeiras e com razão. [...] A sensação deve 
limitar-se a captar o que está presente e a move, como a cor, por exemplo, 
ela não deve julgar se uma coisa é o objeto em certo lugar, outra o objeto em 
outro. Por isso as representações são todas verdadeiras.439 

 

Portanto, a psyché é a receptora das impressões sensíveis junto com a parte álogon 

da sensibilidade e responsável por conservá-las como “lembranças” das impressões ao ponto 

que estas vão sendo reincidentes. As repetidas sensações vão ficando mais inteligíveis no 

decorrer das evidenciações, ao ponto de não restar dúvida alguma e de se afirmar 

                                                           
435 EHe, 48. 
436 EHe, 48.  
437 Para mais detalhes sobre o referido assunto conferir o artigo: FIGUEIRA, Markus. Epicuro e a morte como 

perda da subjetividade. Princípios, UFRN, Natal/RN. A. II, n. 3, p. 140-6, Jul./Dez. 1995. 
438 PESCE, Dominico. Saggio su Epicuro. Bari: Laterza. 1974. p. 61. 
439 SEXTO EMPÍRICO, Contra os Matemáticos, VII, 203-210. 
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categoricamente “aquilo que está a distância é um cavalo ou um boi”440, pois essa imagem já 

está marcada (impressa) firmemente na psyché. Portanto, “as impressões da alma (prolépseis) 

resultam de afecções que promovem sensações, marcando-as na alma e tornando-as 

inteligíveis”441. A cada sensação reincidente na psyché promove as “analogias” devidas 

tirando delas seu valor de verdade (conhecimento possível). Epicuro ainda demonstra na 

Epístola a Heródoto que a faculdade de sentir é própria da alma, “devemos ainda considerar 

que a alma desempenha o papel mais importante na sensação”442. Esse agregado corpóreo 

diferenciado oferece os meios necessários para a psyché sentir/inferir/ajuizar. 

Todavia, somente quando os átomos que compõem a natureza da psyché se 

dispersam (diaspeíretai) num processo natural – para usar um termo aristotélico – de 

corrupção (phthorá), é que o corpo juntamente se decompõe (dialyoménou) – não 

necessariamente na mesma ordem – findando assim a faculdade da sensibilidade juntamente 

com o entendimento, conseqüentemente se desagrega a psyché do sóma, deixando de ser 

competentes em suas funções no processo cognitivo. Ao findar-se a faculdade da 

sensibilidade, as relações entre o homem e o mundo-exterior já não existem, isso demonstra o 

pressuposto fundamental da gnosiologia epicuréia que afirma que o homem só é enquanto 

sensação, logo, a ausência de tal sensação caracteriza a morte:  

 
Conseqüentemente, a alma enquanto permanece no organismo nunca perde a 
faculdade de sentir, mesmo com a perda de alguma parte do organismo. E se 
a alma também devesse perder alguma parte sua na dissolução total ou 
parcial daquilo que a contém, enquanto permanece e continua a sobreviver 
não perderá jamais a faculdade da sensação. O organismo remanescente, ao 
contrário, embora continuando a permanecer total ou parcialmente, já não 
tem sensação, quando o abandona aquele número de átomos, embora 
pequeno, necessário à constituição da natureza da alma. Além disso, quando 
todo o organismo, a alma se dispersa e não tem as mesmas faculdades, e já 
não é móvel nem possui a faculdade de sentir.443        

   

Por fim, o sensísmo epicúreo, como fora visto, estende-se a uma psicologia que 

poderia ser perfeitamente predicada de corpuscular para evitar veementemente a designação 

materialista. Também os dados do conhecimento, pode se afirmar, são conteúdos noéticos que 

foram antes sensíveis e convertidos competentemente pela psyché em antecipações 

(prólepseis) e afecções (páthe), suportando assim, tanto a física como a sabedoria (ética) 

ambas resultantes das competências da sensibilidade e do entendimento. Todavia, mantêm-se 

                                                           
440 DL, X, 33.  
441 Idem, p. 41. 
442

 VDFI, p. 63. 
443 VDFI, § 65. 
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coeso o pressuposto da physiología epicúrea que resulta, portanto, em conhecer na medida da 

possibilidade humana, a phýsis e também, poder desfrutar da vida sem os temores, fruto de 

uma má compreensão do real (ón), resultando no temor dos deuses, da morte e dos fenômenos 

celestes. 
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5 A PHYSIOLOGÍA COMO O MÉTODO EPICÚREO 

 
“Pratica e cultiva então aqueles ensinamentos que 

sempre te transmiti, na certeza de que eles constituem 
os elementos fundamentais para uma vida feliz” 

(EPICURO, Carta a Meneceu, 123.) 
 
 

É lícito, desde já, à guisa de introdução, deixar claro que embora seja sabido que a 

physiología epicúrea desdobre-se numa investigação tanto da phýsis (perì phýseos) como 

‘acerca dos modos de vida’ (perì bíos), sobretudo com pretensão à aquisição da felicidade 

(eudaimonías) e da tranqüilidade da alma (ataraxía), e nunca no intuito de constituir-se uma 

‘ciência’, todavia, tratar-se-á aqui, de forma privilegiada, do primeiro momento, isto é, da 

physiología enquanto o método de investigação dos princípios (archái) da phýsis, ou seja, de 

como é possível uma investigação legítima dos elementos (stoicheía) de natureza 

imperceptível, mais precisamente, o postulado dos átomos e do vazio. Portanto, Epicuro 

afirma que é necessário “sustentar que a função da ciência da natureza é a determinação 

precisa da causa dos elementos principais”444. Ora, se a physiología epicúrea, como o próprio 

nome deixa claro, é um conhecimento discursivo acerca da natureza (phýsis), ou mais 

precisamente a “ciência dos fundamentos da phýsis”, denotando, sobretudo uma investigação 

metódica do que é “imanifesto” (ádelon) aos sentidos e fonte originária de toda realidade 

fenomênica, tomar-se-á como finalidade a compreensão metafísica da ‘teoria atômica’ 

epicúrea, tendo em vista que esta não é a única finalidade da physiología, mas sim, a 

primordial. 

A investigação445 epicúrea inicia-se nas coisas pertinentes ao mundo dos 

fenômenos, no surgimento e na espontaneidade próprios dos acontecimentos físicos. Em 

outras palavras, o método investigativo mantém-se firmemente amarrado ao mundo sensível, 

esquivando-se todo o tempo de um transcendentalismo aos moldes platônico-aristotélico que 

vislumbra uma universalidade absoluta da ideia, que é seu fundamento. No entanto, embora 

                                                           
444 EHe, 78: “Καὶ μὴν καὶ <τὸ> τὴν ὑπὲρ τῶν κυριωτάτων αἰτίαν ἐξακριβῶσαι φυσιολογίας ἔργον εἶναι δεῖ 
νομίζειν”. 

445 A utilização do termo “investigação” por parte de Epicuro é vasta. No X livro de Diógenes Laércio é possível 
encontrar quatro termos distintos com esta finalidade. O termo ζήτησις é usado por Diógenes Laércio no §34 
para se referir às “espécies de investigação” sobre as “coisas” (pragmáton) e os “sons” (phonén). Ἱστορία, 
aparece em 79 como relato do que se investiga, informação ou história. Ἀιτιολογητέον destina-se à 
“investigação acerca das causas dos fenômenos celestes” (aitiologetéon hupér te tón meteóron), próprio apenas 
de uma descrição dos eventos celestes. Já o termo propriamente destinado à investigação dos princípios da 
phýsis é φυσιολογία, o qual aparece em 37 (physiología), 78 (physiologías), 85 (physiologías), 86 
(physiologetéon), 87 (physiologématos), 142 (physiologías) e 143 (physiologías), todos designando um 
procedimento de investigação voltado aos elementos fundamentais de toda phýsis.  
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Epicuro não fuja a esta reflexão metafísica (mas não absolutamente transcendente), e sim a 

endosse ao postular a atividade do diánoia e da psiché sobre os princípios imperceptíveis que 

fundamentam toda realidade, também não se deixa fascinar pelo “idealismo” clássico iniciado 

por Platão, empreendendo, na verdade, mediante prescrição canônica, a universalização dos 

conceitos (énnoia) por meio da inferência (hypólepsis) do estético, parâmetro último para o 

estabelecimento da verdade (alétheia). Portanto, é a necessidade de se investigar a phýsis que 

possibilitará a Epicuro a elaboração de um ‘método’ consistente e, sobretudo capaz de 

legitimar o conhecimento que fundamenta os elementos primeiros e as causas fenomenais. 

Sobre isto escreve Epicuro:  

 
Portanto, sendo este método útil a todos que se dedicam ao estudo da 
Natureza, eu, que recomendo a contínua investigação da Natureza, e sobre 
toda a serenidade da vida que com ela se alcança, produzo para teu uso esta 
epítome e exposição elementar da teoria universal446. 

 

É da necessidade de se legitimar o que tem existência imperceptível (ádelon) e de 

“natureza universal”447 (hólas phýseis), a saber, o átomo e o vazio448, que surge a physiología 

epicúrea, ou a ciência que se debruça sobre as possibilidades de se produzir um ‘discurso 

verdadeiro’449 acerca dos princípios constitutivos de toda phýsis. Por outro lado, trata-se, 

também, de um exercício (áskesis) constante do filósofo que busca obter desta investigação 

(zétesis) a disposição da calma (eggalenízo), da imperturbabilidade (ataraxía) com vias à 

saúde da alma (psychès hugiaínon), para com isso, livrar-se dos receios em relação aos 

fenômenos celestes (tà meteóra) e das falsas noções (hypolépseis pseydeís) sobre os deuses, 

como também do medo da morte (dediénai tòn thánaton450), como bem se expressa na 

Máxima XI: “Se nada nos perturbaram os receios ante os fenômenos celestes e o temor de que 

a morte seja algo para nós de algum modo, e o desconhecer das dores e dos deuses, não 

teríamos necessidade da ‘ciência natural’ [physiologías]” 451. Em última análise, o 

                                                           
446 EHe, 37. 
447 EHe, 40.  
448 A primeira referência ao átomo na Epístola a Heródoto, já no parágrafo 39, Epicuro o descreve como corpo: 

“σώματα καὶ κενόν”, levando a compreensão – ainda não sustentável, nem com tal pretensão – que o termo 
ἄτομος, “indivisível” é mais compreensível como um predicado do substantivo σώμα, “corpo”. Todavia, ao 
longo do texto o termo ἄτομος vai ganhando expressividade ao ponto de quase ‘se confundirem’ qual seria o 
sujeito e predicado.     

449 Neste contexto, Epicuro fala de “δόξαν ἀληθῆ” (opinião verdadeira), DL, X, 34, como também “δόξαν 
ὀρθήν” (opinião correta), DL, X, 33. 

450 EMe, 125.  
451 MC, XI, 142. 
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procedimento científico em vista da própria ciência nunca foi o intuito de Epicuro452, mas, o 

fim último (télos) que se deseja alcançar mediante a pesquisa dos princípios da natureza é de 

uma vida feliz (makaríos zên) sob a égide do prazer: “é por essa razão que afirmamos que o 

prazer é o início e o fim de uma vida feliz”453. 

A physiología, nas palavras de Jean Bollack, é a “investigação metódica do 

desconhecido por meio da analogia. Teoria geral das hipóteses sobre a natureza”454 e está por 

trás das afirmações que fundamentam “toda doutrina” (hóles pragmateías455). É, todavia, 

somente através da ‘inferência por analogia’ (analogía) que se dá a relação do conhecido e do 

não-conhecido. Se, pela via estética é dado a conhecer os entes sensíveis, não acontece o 

mesmo com a psyché, as eídola, os deuses, o átomo e o vazio. Epicuro é categórico em 

afirmar que “certamente jamais um átomo foi percebido por um sentido”456, o que leva a 

afirmação de que além dos sentidos também o entendimento pode atuar através do raciocínio 

(logismós), inferindo por intermédio das sensações, aquilo que não é pelas sensações 

diretamente apreensível, ou seja, trata-se de uma apreensão que se dá unicamente pela 

atividade do pensamento (nóesis). A physiología, portanto, é um agir conforme as prescrições 

canônicas, como bem chama atenção Boyancé: “as relações entre o visível e o invisível, entre 

os princípios das coisas e as coisas mesmas, são o ponto essencial em que a física toca à 

canônica”457. 

 

5. 1 CONCEITO E CONSIDERAÇÕES GNOSIOLÓGICAS 

 

Sendo a sensibilidade (aísthesis) central na filosofia de Epicuro, senhora da 

aquisição do conhecimento seguro, por onde tudo passa, cabe as seguintes perguntas: como é 

possível admitir realidades ‘não manifestas’ (ádela) como legítimas, uma vez que estas não 

passam pelo crivo da confirmação (martýrion) proveniente da sensibilidade? Ou ainda, há 

uma instância na qual um fundamento mais ‘nobre’ pode ser inferido? Todavia, o conceito 

                                                           
452 Spinelli explicita bem essa afirmação quando diz que “os detalhes da ciência são importantes, mas não 

prioritários [...] o que mais importa é a pacificação de quem explica e de quem se vale da explicação”. 
SPINELLI, Miguel. Epicuro e as bases do epicurismo. p. 101. 

453 EMe, 28: “καὶ διὰ τοῦτο τὴν ἡδονὴν ἀρχὴν καὶ τέλος λέγομεν εἶναι τοῦ μακαρίως ζῆν”.  
454 “Exploration méthodique de l’iconnu au moyen de l’analogie. Théorie générale des hypothèses sur la nature” 

(Cf. LH, Glossaire, p. 266). 
455 EHe, 35. A expressão ὅλης πραγματείας indica ‘todo o sistema doutrinário’ ou ‘o ‘conjunto das doutrinas’, 

“ l’ensemble de la doctrine” como traduz Jean Bollack.  
456 EHe, 44. “οὐδέποτε γοῦν ἄτομος ὤφθη αἰσθήσει” (tradução nossa). 
457 P. BOYANCÉ, Lucréce et l’Épicurisme apud RÚA, José Luiz García. Op. Cit. p 83.  
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fundamental para a edificação de tal empreendimento é o de physiología458. Embora o termo 

seja retirado do universo físico, não se restringe meramente a este, logo, se estende às 

fronteiras das “concepções sobre a vida [humana]”459, devidamente desenvolvida na terceira 

epístola endereçada a Meneceu, como, também, à investigação metafísica do imanifesto. 

Portanto, a physiología é um procedimento teórico-especulativo do investigador da phýsis, e 

que desemboca num exercício (áskesis) constante de quem se pretende a uma filosofia 

teórico-prática.    

Cognato do verbo φυσιολογέω, que indica a ação de investigar conforme a 

espontaneidade dos acontecimentos próprios da natureza, a φυσιολογία é uma investigação 

concernente às coisas da realidade, da phýsis por excelência. É uma ciência – como alguns 

traduzem o sufixo “logía”  do termo – enquanto sinônimo de investigação (zétesis) ou aqueles 

procedimentos que se pergunta pelo que acontece na natureza espontaneamente e não 

enquanto conhecimento (epistéme460) especulativo dos princípios somente. A physiología é 

uma zétesis461, isto é, uma busca incessante e que se distingue de epistéme por sua não 

pretensão de conhecimento último e absoluto. Todavia, é sim, um ‘proceder dogmático’, pois 

afirma a capacidade de apreensão da verdade/realidade, assim textualmente escreve Epicuro: 

“o sábio será dogmático, mas sem deixar dúvidas” (dogmatieîn te kaì ouk aporésein)462. 

Por outro lado, embora, também se assemelhe à investigação463 cética, distingue-

se desta por não fazer uso da suspensão (epoché) dos ajuizamentos, entendida como um 

“estado da mente em que nem rejeitamos nem admitimos coisa alguma”464. Para Epicuro, a 

investigação sempre chega a uma afirmação, seja ela verdadeira ou falsa, e é este 

procedimento que postula a veracidade de que os princípios (archái) são imanifestos aos 

sentidos, mas que só podem ser asseverados com base na physiología, porque, calca-se na 

                                                           
458 O termo aparece oito vezes em todo o Livro X de Vida e obra dos filósofos ilustres de Diógenes Laércio. 
φυσιολογίᾳ §37 (duas vezes), φυσιολογίας §78, §85, §142, §143, φυσιολογητέον e φυσιολογήματος, §87. 
Sempre com a idéia de uma “Investigação da natureza”, ou “ciência dos fundamentos físicos”, denota antes de 
tudo uma investigação metodológica do “imperceptível” ( ádelon). 

459 DL. 29. “τὴν <δὲ> τρίτην πρὸς Μενοικέα, ἔστι δ' ἐν αὐτῇ τὰ περὶ βίων”. 
460 O termo ἐπιστήμη não aparece no Livro X de Diógenes Laércio. Para conhecimento Diógenes 

Laércio/Epicuro usou sempre o termo γνῶσις, cf. DL, 78, 79, 80, 85, 123, 124, 148 (XXVIII). Epicuro rejeitou 
conscientemente o termo ἐπιστήμη, talvez devido sua forte relação com a filosofia clássica, sobretudo com a 
relação com a busca do conhecimento universal, “aquilo que existe necessariamente e é eterno” (Aristóteles, 
Ét. Nic., VI, VI, 1).  

461 Cognato de ζητέω, “buscar, procurar”.  
462 DL, X, 120: “δογματιεῖν τε καὶ οὐκ ἀπορήσειν”; ver PLUTARCO, Contra Colotês, 1117 F.  
463 É preferível traduzir σκέψις por “observação”. A escola cética retira suas assertivas com base no que aparece, 

naquilo que por observação é manifesto, “é a faculdade de opor, de qualquer modo possível, aparências e 
juízos” (SEXTO EMPÍRICO. Hip. Pir. I, III, 8). Os céticos são aqueles que observam e descrevem o que é 
percebido pelos sentidos “sem dogmatizar ao proferir os enunciados” (Op cit. I, VII, 14). 

464 SEXTO EMPÍRICO. Hip. Pir. I, IV, 10. 
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evidência sensível (enargeías), critério primordial para se chegar à obtenção da verdade, 

como afirma o próprio Epicuro a seu discípulo Heródoto:      

 
Devemos ainda sustentar que a função da ciência da natureza é a 
determinação precisa da causa dos elementos principais e que nesse 
conhecimento consiste a felicidade, e também no conhecimento da natureza 
real dos corpos que vemos nos céus, e na aquisição de conhecimentos afins 
que contribuem para o conhecimento completo a esse respeito, indispensável 
também à felicidade465. 

 

Dois outros termos traduzidos por investigação aparecem no X livro de Diógenes 

Laércio, ἱστορία e αἰτιολογητέον466. O primeiro, historía distingue-se de zétesis, pois se 

restringe apenas a uma relação verbal ou discursiva do dado investigado, por isso o termo 

pode ser também corretamente traduzido por ‘história’ ou ‘informação’, logo, o discurso que 

apresenta uma dada pesquisa. O único aparecimento do termo é em relação aos 

acontecimentos celestes, o “conhecimento do surgir e do pôr dos astros e das revoluções e dos 

eclipses”467. Aitiologetéon, por sua vez, é o “discurso das causas”, no caso específico da física 

epicúrea, diz respeito às causas dos fenômenos celestes468 (tôn meteóron), onde Aitiologetéon 

sempre aparece relacionado ao termo μετεώρων, como também a todos os imanifestos aos 

sentidos (pantòs toû adélou469). Observa-se, todavia, que não diz respeito à investigação das 

causas dos fenômenos pródela, isto é, os entes perceptíveis que são evidenciados pelos 

sentidos de forma plena.  

Destarte, a physiología é descrita por Epicuro como um saber (logía470) 

sistemático, uma elaboração metódica e que parte das regras fundamentas (encaminhamentos 

metodológicos) fornecidas pela kanônica, isto é, os cânones que fundamentam o 

conhecimento. Logo, trata-se aqui, mais precisamente, de um procedimento senso-discursivo 

do investigador da phýsis (physiológos), que suscita, todavia, o método e que direciona toda a 

investigação dos elementos (stoicheía) imanifestos à faculdade da sensibilidade (aísthesis). 

Em outras palavras, a physiología é um proceder metafísico no interior da filosofia epicúrea 

marcadamente sensista, onde se propõe a investigação do universo atômico, perpassando a 

                                                           
465 EHe, 78.  
466 ἱστορία aparece uma única vez no parágrafo 79 e αἰτιολογητέον três vezes, nos parágrafos 80, 82 e 97. 
467 EHe, 79. “τῆς δύσεως καὶ ἀνατολῆς καὶ τροπῆς καὶ ἐκλείψεως”.  
468 DL, X, passim.  
469 O termo ἀδέλου só se relaciona com αἰτιολογητέον apenas no parágrafo 80. A expressão pantòs toû adélou 

diz respeito ao mundo atômico, mais precisamente ao átomo e o vazio.  
470 λογία é muitas vezes preferível à σοφία. DL, X, passim.  
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física e a estética471. É sabido, que o método epicúreo de investigação da realidade – portanto 

uma ontologia no sentido da tradição filosófica grega – não se desvincula da “questão de 

sabermos o que devemos escolher e o que devemos rejeitar”472, isto é, de um procedimento 

comportamental, “em averiguar o que somos, a fim de, em vista dele [...] buscarmos o que 

podemos ser”473. Esta cisão dar-se-á aqui, de forma meramente instrumental e pedagógica, 

embora necessária nas imbricações do todο da filosofia epicúrea. 

O termo physiología tem também um significado menos específico na língua 

grega que a concepção dada por Epicuro em sua filosofia. Não é um neologismo epicúreo, 

mas, sim, um termo revestido de especificidades para comportar desde a física passando por 

uma ontologia e a ‘ética’. Diz-se, portanto, de uma “pesquisa ou de uma dissertação sobre as 

coisas da natureza”474, conceituação esta mais geral e que abarca elementos de natureza física, 

os corpos aparentes que podem ser percebidos como os animais, as plantas, os minerais, os 

fenômenos, etc. Epicuro retira do vulgo o uso do termo puramente ‘fisicalista’, voltado aos 

acontecimentos mecânicos que se expõem aos sentidos, e o reveste de uma concepção técnica 

e que se debruça sobre um ‘objeto’ (o que distingue-se do sujeito que o conhece) específico, 

dentro de um procedimento específico. Logo, esta ciência tem como resultado um discurso 

também específico acerca dos fundamentos da realidade, isto é, passa a designar, em Epicuro, 

uma ciência que dá conta, agora, dos “fenômenos que não se enquadram no âmbito de nossos 

sentidos”475. É, portanto, antes de tudo, uma proposta de compreensão da realidade e, que 

retira da física uma concepção metaempírica de seus fundamentos, mas não via mera 

especulação entre conceitos vazios, e, sim, numa tentativa de derivar os elementos simples 

(stoicheiómata) – inferidos e não percebidos – dos corpos compostos (fenômenos particulares 

e observáveis) e suas realizações na phýsis. 

Destarte, inferência e evidência sensível, estabelecem-se em uma relação 

necessária que constitui a gnosiología epicúrea enquanto uma teoria do conhecimento 

despretensiosa, isto é, diz-se de um conhecimento racional submetido à sensibilidade, “daí se 

segue que é dos fenômenos que se deve tirar indicações concernentes às coisas 

escondidas”476. Logo, o que aparece aos sentidos (phainômenon) tem sempre uma explicação 

possível, não é o caso de se pretender “a explicação absoluta”, nem a toma como o 
                                                           
471 Denomina-se de “estética” o procedimento que se preocupa com a faculdade de sentir, o que traduz o termo 
αἰσθητικός, aquilo que é perceptível, relativo à sensação. Não se deve confundir com a designação moderna 
que tem por objeto o estudo do belo e dos fundamentos da arte.  

472 DL. X, 117. 
473 SPINELLI, Miguel. Epicuro e as bases do epicurismo. p. 39. 
474 BAILLY, Anatole. Abrégé du dictionnaire grec-français, p. 945. 
475 EHe, 80: “παντὸς τοῦ ἀδήλου”.  
476 DL, X, 32. 
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conhecimento que eleva o homem a um status de soberano da natureza, que detém as 

possibilidades de manipulação da realidade, assim como é pensado o ‘homem de saber’ na 

modernidade, mas é antes de qualquer coisa um meio que o sábio (sophós-phonéo) dispõe, 

como também um conhecimento que se pretende a tranqüilidade da alma (ataraxía), que 

encontra numa explicação sua calma, sem a obrigatoriedade de entender os fenômenos como 

uma única ordem possível: 

 
Por esta razão é que o epicurismo se parece pouco com o positivismo que 
procura a explicação de um fenômeno para nos dar a sua lei; o que Epicuro 
procura é UMA explicação e não a explicação e, por isso, é que tantas vezes 
lhe sucede, como a Lucrécio, propor-nos várias, deixando-nos a cuidar de 
escolher aquela que nos convém477. 

 

Por fim, a physiología trata tanto da evidência sensível (tò enárgema), isto é, 

daquilo que se mostra claramente aos sentidos, donde principia sua investigação, como da 

inferência (hypólepsis) estética, processo necessário que postula o que é para o entendimento, 

mas, que está fora das percepções sensíveis. Logo, a verdade (alétheia) é resultado não 

contraditado pela faculdade da sensibilidade e postulado sem antinomias pelo entendimento, 

tudo isso, mediante posse dos critérios de verdade (kritéria tès aletheías). A inferência 

(hypólepsis) é da ordem do entendimento (diánoia) e só ele detém a possibilidade de geri-la, 

de racionalizá-la, uma vez que a faculdade da sensibilidade é incapaz de produzir discurso 

(álogon). Compete a psyché/entendimento postular enunciados verdadeiros sem ter a 

necessidade de ‘testemunhá-los’ via faculdade da sensibilidade (aísthesis). 

 

5. 2 O MÉTODO COMO TEORIA GERAL DAS HIPÓTESES  

 

Segundo narra Diógenes Laércio, Epicuro tratou acerca de um método para a 

investigação da natureza (physiología) num livro intitulado Perì kriteríou hê kanón (Sobre os 

critérios ou kanón478), que segundo o estóico Aríston de Quios, é derivado do trípode de 

Nausifanes, de quem fora discípulo479. Trípode (trípodos), como sugere o termo, ou tripé, 

refere-se a um instrumento de três escoras que, numa maior precisão, dá suporte a algo. Neste 

caso, trata-se de um sustentáculo da verdade (alétheia), isto é, aos três fundamentos ou 

critérios da verdade, que em Nausifanes são “o dos fenômenos (tà phainomena), o dos 

                                                           
477 BRUN, Jean. O Epicurismo. p. 23. 
478 Cícero no De natura deorum, I,XVI, 43, traduziu por De regula et iudicio (Sobre as regras e os 

ajuizamentos).  
479 DL, X, 14.  
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conceitos (tà énnoia) e o das impulsões ou movimentos d’alma (tà páthê)” 480. Este tríplice 

fundamento (suporte) da verdade de Nausifanes deu origem aos três ‘critérios da verdade’ 

(kritéria tès aletheías) formulados por Epicuro, mas agora como um Kánon os quais, segundo 

Diógenes Laércio, são “as sensações, as antecipações e as afecções”481, os quais legitimam os 

processos racionais. Na definição de Diógenes Laércio, “a Canônica [kanonikòn] forma a 

introdução [ephódous] ao sistema doutrinal, e está contida em um único livro intitulado 

Canôn”482. Jean Brun afirma que “a canônica ocupa-se dos critérios (περὶ κριτηρίου), dos 

princípios (καὶ ἀρχῆς), e do que é elementar”483. Neste conjunto de conceitos que tenta definir 

a canônica epicúrea, talvez o mais importante seja o de evidência (enárgeia), pois é o que 

perpassa todos os critérios e se ergue como o que intermedeia os entes e o conhecimento 

seguro acerca deles dado via a sensibilidade. Spinelli assim define o Cânon Epicúreo: 

 
kanôn, em Epicuro, não comporta o habitual sentido (filosófico) de conjunto 
de normas racionalmente instituído pelo pensar lógico, a não ser o de norma 
geral de que é passível inferir regras particulares. Sob esse aspecto, kanôn 
não diz respeito a um catálogo, mas a um modelo ou padrão, enquanto 
norma, que serve de orientação do agir e de base para o pensar.484 
 

Todavia, entende-se aqui por método a ‘ação de observar’ e que tal observação 

resulta numa “contemplação do espírito”485, perpassando as duas competência da cognição: 

sensibilidade e entendimento. Não diz respeito a um procedimento que trilha ‘segundo um 

caminho’ pré-estabelecido, como um μέθοδος (método), mas sim num sentido de uma “teoria 

ou especulação”486 quase que oposto à prática, embora no caso de Epicuro uma coisa esteja 

associada a outra. Traduz, πορταντο, o termo θεωρίαν (teoria) usado por Epicuro, por 

exemplo, no passo 86: “[...] nem adotar em tudo o mesmo método [theorían] de pesquisa”487. 

Tal método dispõe dos critérios de verdade como o arcabouço que sustenta a passagem da 

esfera da evidência sensível (enargés) para a esfera do imperceptível (ádelon). O método 

epicúreo difere também dos métodos modernos e contemporâneos, como, por exemplo, o 

método (la méthode) cartesiano que, antes de tudo, é, um ordenamento matemático rigoroso. 

O mesmo não se pode falar do método utilizado por Epicuro. O método epicúreo de 

                                                           
480 SPINELLI, Miguel. Epicuro e as bases do epicurismo. p. 114.  
481 DL, X, 31. “κριτήρια τῆς ἀληθείας εἶναι τὰς αἰσθήσεις καὶ προλήψεις καὶ τὰ πάθη”. 
482 DL, X, 30. 
483 BRUN, Jean. O Epicurismo. p. 39.  
484 SPINELLI, Miguel. “o conceito epicurista de kritêrion vinculado ao de enargeías e de kanôn”. kriterion, Belo 

Horizonte, nº 125, Jun./2012, p. 59-80. p. 79.  
485 BAILLY, Anatole. Abrégé du dictionnaire grec-français. p.419.   
486 CHANTRAENE, Pierre. Doctionnaire Étymologique da la Langue Grecque: Histoire des Mots. p. 433. 
487 “μήτε ὁμοίαν κατὰ πάντα τὴν θεωρίαν ἔχειν”. 
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investigação do imperceptível pode se denominar de “método senso-discursivo”488, isto é, 

aquilo que parte dos dados fornecidos pela sensibilidade e antecipado pelo entendimento para 

engendrar o discurso (lógos) ou a “opinião verdadeira” (dóxan alethê489).    

A necessidade de se investigar a phýsis possibilitou a Epicuro a elaboração de um 

procedimento metódico suficientemente capaz de legitimar o conhecimento tanto das causas 

(aitíai) fenomenais, isto é do ‘princípio’ (arché) de tudo que é aparente, como dos elementos 

primeiros (stoicheîon) e imperceptíveis dos quais as coisas se compõem. Todo 

empreendimento do physiólogos epicúreo e até mesmo dos pensadores das escolas 

helenísticas, concernente ao processo cognitivo, necessariamente deve partir das sensações 

(aísthesis), onde um fenômeno particular exerce uma relação com a ideia universal (katholikè 

nóesis) apreendida mediante a projeção do entendimento. Tal relação se dá por intermédio de 

um estreito laço de afinidade (synpátheia) que une o sujeito de conhecimento, detentor da 

potencialidade de universalização do conceito (nóesis), e o objeto estético, ou seja, o objeto 

fenomenicamente particularizado (phainómenon). Nesta relação “sujeito-objeto”, a faculdade 

da sensibilidade fornece apenas o particular o hékastos, conhecimento este extremamente 

limitado do ponto de vista de uma formulação conceitual. 

Esta relação, a qual pode se denominar de ‘relação proléptica’, ou seja, diz-se da 

introjeção imagética que antecipa uma imagem representativa conservada por intermédio das 

diversas reincidências de fatos semelhantes na experiência sensível, ainda não é o objeto de 

investigação por excelência da physiologia epicúrea, mas sim, um momento necessário dentro 

do processo cognitivo como um todo, embora a imagem (eídolon) do ente percebido já seja 

um ádelon. Entretanto, há realidades que não se inserem nesta relação de afetação dos 

sentidos, isto é, realidades de natureza estético-empírico, concebidas mediante as “projeções 

presentes” (paroúsas epibolás490), ou seja, existem realidades que não são confirmadas 

mediante a faculdade da sensibilidade, e que estão para além da percepção sensível, e que são, 

no contexto da physiología de Epicuro, imanifestas (ádela) enquanto elementos (stoichéia) 

que constituem os fenômenos. Descortina-se, todavia, a possibilidade da investigação do 

mundo atômico, empreendimento este de caráter metafísico, que poderia, certamente ser 

intitulado de “a segunda navegação” da reflexão de Epicuro. 

                                                           
488 Propõe-se “senso-discursivo” na tentativa de demonstrar a relação sensibilidade/entendimento e evitar a 

terminologia “racional” como pretensão de tradução do termo λόγος.     
489 DL, X, 34.  
490 “παρούσας ἐπιβολάς”, refere-se a apreensão de um objeto sensível e evidente (enargés), e que de acordo com 

a canônica epicúrea é sempre verdadeiro. 
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A physiología epicúrea culmina sempre em uma dupla investigação do sábio 

(sophós-phonéo), uma da phýsis e outra do éthos. A primeira investiga o mundo dos 

fenômenos, e o segundo, o correto agir dos homens, fundamentando assim as livres escolhas e 

o que deve ser rejeitado para se obter a paz de espírito. Quanto ao processo cognitivo, regido 

pela prescrição canônica, vale salientar que a afirmação de que as sensações são infalíveis e 

que não podem ser enganosas, corresponde a uma inferência fatual, ou seja, tal afirmação diz 

respeito a uma teoria da verdade como correspondência, onde há um mundo objetivo fora do 

sujeito cognoscente e suas afirmações podem ser verificadas com base na comparação com o 

os fenômenos no mundo. A sensação, o critério por excelência da verdade, apenas informa o 

fato percebido, não tendo mais nada a informar por não ser discursiva (álogon), demonstrando 

assim apenas o fato percebido. Nas palavras de García Rúa: “convém considerar que quando 

na linguagem epicúrea, se diz que as sensações não podem nos enganar não se trata de um 

sentido proposicional da verdade, mas sim da faticidade de um feito”491. 

A física (phýsis) é fundamento até mesmo para os processos cognitivos, e isto é 

fato devido ser a sensação uma recepção de simulacros (týpoi) desprendidas da superfície dos 

corpos. Portanto, fica a questão: como é possível asseverar a veracidade daquilo que está fora 

do alcance dos sentidos, mas que pode ser afirmado pelo entendimento? Como explicar a 

existência do átomo e a incorporeidade do vazio, fundamental para o movimento (kínesis, 

phóra)? Estas verdades fundamentais, embora ainda tenham nas sensações sua fundamentação 

última, mesmo sendo por inferência (hypólepsis) do estético, só é possível afirmar suas 

existências mediante os raciocínios (logísmoi), os quais permitem a inferência do 

imperceptível através do perceptível. Esta relação entre a sensação e o entendimento permeia 

toda a gnosiologia epicúrea, no tocante ao que se constitui somaticamente, isto é, 

atomicamente composto, e que deve ser confirmado pela sensação, que é o primeiro critério 

da verdade. Já a psyché, por intermédio da faculdade da sensibilidade (aísthesis), “recebe os 

dados da percepção sensível e a partir deles tira inferências”492. Estas inferências, neste 

segundo momento, devem ser submetidas à verificação das experiências, mas, apenas 

mediante a analogia (analogía). A “teoria epicúrea do conhecimento” põe à prova tudo que 

passa pela percepção sensível, portanto, todas precisam ser “confirmadas” (epimartýreitai), 

“refutadas” (antimartýreitai) ou “não refutadas” (ouk epimartýreitai) mediante o critério da 

evidência (enárgeia). 

 

                                                           
491 José Luiz García Rúa, Op. Cit, p 43. 
492 NIZAN, Paul, O Epicurismo, p. 63. 



116 

 

5. 2. 1 A EVIDÊNCIA493 (ENARGÉIA) 

 

Do ponto de vista da gnosiologia epicúrea, vale distinguir, a princípio, aquilo que 

é de natureza evidente (enargés) daquilo que é de natureza imanifesta (ádelon). Esta distinção 

é o que marca o procedimento metodológico no interior da physiología, ou seja, há uma forma 

de se proceder diante de cada tipo de ‘objeto’ investigado. O evidente é o dado já confirmado 

pelos sentidos, isto é, o dado que já se mostrou claro e que não necessita mais de ser 

confirmado sempre que trazido à mente, pois já se mostrou “luzente, brilhante” (argós). Logo, 

o evidente, na concepção epicúrea, é o que se encontra “em, no” (én) brilhante, ou o que está 

‘em evidencia’ (enárgeia)494. Já o imanifesto, pode-se dizer, é o contrário do que se mostra 

‘reluzente’, é aquilo que foge a sensibilidade (aísthesis). O ádelon, todavia, nunca é 

confirmado (epimartyrethê) nem contraditado (mè antimartyrethê)495, por isso não depende 

diretamente da evidência sensível, logo é obtido por meio da inferência. Mas como do nada, 

não se pode derivar nada – para sustentar a máxima eleata – a inferência surge da relação 

entre as prólepseis no entendimento, e que são por sua vez evidentes por já terem sido 

confirmadas pela sensibilidade, daí se conclui depender indiretamente. 

A ‘evidência imediata’ tem uma maior relação com a faculdade da sensibilidade, 

pois desta é derivada diretamente, enquanto a ‘inferência analógica’ melhor se relaciona com 

as antecipações do entendimento (prólepseis) e ambas se tocam na noção de critério 

(kritêrion). Todavia, para se produzir um discurso legítimo (conforme os critérios) sobre a 

natureza de um agregado sensível (athróisma) é preciso, necessariamente, a experiência fática 

com tal agregado (ação direta). Todavia, o que se afirma nas palavras de Markus Figueira: 

“convém lembrarmos que a compreensão correta dos fenômenos naturais depende muito da 

clareza evidente dos sentidos (enárgeia), mas depende igualmente do modo como a psyché 

opera os dados da percepção”496. Destarte, por outro lado, para se falar das qualidades 

(poiótes) dos átomos, por exemplo, nada de experiência fática existe. Logo, o que legitima tal 

discurso acerca dos átomos é a inferência que está relacionada às articulações prolépticas, que 

por sua vez, e não se pode negar, são frutos da sensibilidade (ação indireta). Neste ponto, 

todavia, dá-se uma inversão da epistemologia eleata, sobretudo em Parmênides, a qual toma a 

                                                           
493 É, nesta seção, sempre a evidência sensível. 
494 Adjetivo formado de ἔν, preposição “em, no, segundo” e ἀργός, adjetivo que indica aparição, surgimento 

“luzente, brilhante, ágil, rápido’.  
495 CF.: EHe, 51. 
496 FIGUEIRA, Markus, da Silva. Epicuro: sabedoria e jardim. p. 43 
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razão como primordial na aquisição do conhecimento, o que legitima a observação de 

Spinelli: 

 
Não sendo assim, não é a razão que dá verdade ou realidade às coisas [...] 
que a verdade deriva da mente e aplicada às coisas não esta desvinculada da 
evidência, ou seja, do que percebemos através dos sentidos, e que, 
relativamente às coisas, se dá como primeiro critério de verdade disponível 
para a sua avaliação e validação497.     

 

No tocante à physiología como um método mais geral e que agrega outros 

métodos mais específicos (evidência e inferência), principalmente ao que concerne a uma 

gnosiologia sensista, deve-se assegurar, antecipadamente, que Epicuro, não toma a evidência 

como um ‘princípio científico’ aos moldes empiristas ou como um elemento de natureza 

própria dos homens dotados de saber especializado que a tudo propunha explicações498. Ao 

contrário, o que é evidente é de natureza comum (koinós), isto é, que se manifesta a todos, 

própria do homem simples que pode, sem necessariamente ser dado às ‘mathêmatas’, 

entender o funcionamento do universo (kósmos) e dele retirar a partir das evidências, “o que, a 

partir do apresentar-se dos fenômenos, é possível e conveniente dizer, e não em explicar o 

fenômeno em si mesmo”499, pois não são estes procedimentos científicos que o interessa, mas 

sim, o interessa fornecer aos homens as possibilidades de entender o funcionamento do 

universo e só assim, desfrutar de uma vida prazerosa e feliz. Todavia, isto não implica em 

afirmar que Epicuro fora um ignorante, mas como descreve Spinelli: 

 
Epicuro não teve aversão e tampouco desprezou as matemáticas, 
simplesmente não se ocupou com elas; e não o fez porque tinha outros 
interesses aos quais a matemática não prestava serviço. [...] efetivamente 
nunca cogitou a idéia, primeiro, de que a Natureza tem leis; segundo, de que 
a Natureza é passível ou deva ser controlada.500 

 

Todavia, a evidência se distingue de uma sensação particular (em ato). Esta ‘foi’ 

um ‘golpe’ (týpos), uma introjeção nos órgãos dos sentidos (toís aistheteríois), já a evidência, 

por sua vez, ‘é’ um ‘sinal’ ou ‘signo’ (semeîon) do que foi introjetado na estrutura sensitiva. 

Pode-se dizer que uma sensação de algo salgado se apresenta de diferentes modos, no entanto 

                                                           
497 SPINELLI, Miguel. Epicuro e as bases do epicurismo. p. 176. 
498 Vale salientar e localizar Epicuro na tradição filosófica, como um pensador distinto dos céticos, que 

questionam a capacidade humana de se apreender a verdade, como também dos sofistas que a tudo propunham 
explicações, embora seja contemporâneo de ambos os grupos. Todavia, a real intenção dos epicuristas pode ser 
entendida como a busca do saber como a serviço da vida em suas instancias mais simples e naturais, esperando 
sem aplicar os conhecimentos da phýsis nas esferas sociais e familiares, onde o estado ou o império não 
gozavam de muitos prestígios.  

499 SPINELLI, Miguel. Os Caminhos de Epicuro. p. 128. 
500 SPINELLI, Miguel. Os Caminhos de Epicuro. p. 127.  
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mantêm-se salgados (menos ou mais salgado dependendo do palato), e nunca doce. A 

sensação do salgado no palato é variável, mas a evidência no entendimento é clara e 

invariável, isto por ser também inteligível. Logo, o evidente é aquilo que é trazido à mente por 

já ter participado da faculdade da sensibilidade e se mantém unitária por ser transformada 

num conceito universal. Assim sendo, týpos e semeîon são semelhantes por serem ‘marcas’, 

mas distintos conceitualmente, pois enquanto o primeiro está numa relação direta com a 

sensibilidade (golpeia a sensibilidade) e o segundo numa relação com o entendimento 

(marcado no entendimento). Há, portanto, uma mútua relação entre sensibilidade, sensação, 

evidência e o evidente. Esta relação é operada pela parte racional da psyché, que como já fora 

visto nos capítulos anteriores participa do entendimento e da sensibilidade. A evidência dos 

sentidos deve ser considerada como o fundamento onde as afirmações são alicerçadas501 no 

que tange a construção do conhecimento. O evidente é tanto tà aisthetá (o sensível), num 

primeiro momento, como o inteligível (tà noetá) deste sensível, desde a imagem expelida 

deste corpo como o conceito que se formula. Todavia é neste ‘inteligível’ que o entendimento 

se fundamenta para produzir discursos. 

A evidência também se distingue, conceitualmente, das prólepseis, embora sejam 

quase confundíveis uma vez que ambas são da ordem do plano noético502. Todavia, uma 

prólepsis é evidente enquanto um conceito derivado da sensibilidade, logo, tanto a sensação 

como a antecipação – e também as afecções – são evidentes, isto é, são por atribuição. 

Epicuro, por exemplo, atribui aos deuses (theoí) existência objetiva e por serem dotados de 

realidade, ele pode dizer: “pois de fato existem”503 (men gàr eisín). Na perspectiva de sua 

doutrina física devem necessariamente, emitir eflúvios (aporroaí) e produzir imagens (eídola) 

de si como toda e qualquer estrutura corpórea (áthroisma). Estas imagens afetam o 

entendimento (diánoia) – por serem extremamente sutis – e por isso produzem conhecimento. 

Todavia, Epicuro se utiliza, para explicar a existência dos deuses, de seus pressupostos físicos 

onde os corpos dos deuses afetam de alguma forma as estruturas (sóma e psyché) dos homens, 

recaindo, portanto, numa explicação da ordem da inferência da qual pressupõe, 

necessariamente a evidência, por isso Epicuro é tão enfático em afirmar que “de fato os 

deuses existem, e é evidente o conhecimento que temos deles”504. Todavia, a rigor, os deuses 

não são evidentes na acepção própria da palavra, mas o são por entender que se os homens 
                                                           
501 Cf.: SEXTO EMPÍRICO. Adversus Mathematicos VII, 203-216.  
502 Noético no sentido que são da ordem do pensamento. O evidente não é, necessariamente, uma antecipação 

(prólepsis), como por exemplo, o calor do fogo, mas toda antecipação, para Epicuro, é evidente, pois de 
alguma forma participa da sensibilidade ou de forma direta ou por ‘delegação’. 

503 EMe, 123. 
504 EMe, 123. “qeoi. me.n ga.r eivsi,n\ evnargh.j ga.r auvtw/n evstin h` gnw/sij”. (tradução nossa). 
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desfrutam dessa noção, logo ela existe, e em existindo e é possível falar dela, de alguma 

forma suas imagens afetam a psyché e se afetam imageticamente são corpos. 

Atribuir evidência aos deuses é, por parte de Epicuro, recorrer à dupla esfera de 

sua physiología, onde se apela para uma explicação mecânica da phýsis, onde há corpos que 

se afetam e por isso são conhecidos, embora não perceptível, isto é, da ordem do atômico, e 

onde o processo racional é demonstravelmente inferencial. Logo, percebe-se aqui, que 

evidência não é uma simples sensação, como a sensação do calor do fogo ou a dor do corte na 

pele, mas é, sobretudo, um método de explicação que dá suporte a inferência, nível de 

racionalização mais elevada no qual Epicuro legitima o conhecimento dos elementos 

imperceptíveis, instância última de sua gnosiologia. Todavia, para tal postulação a evidência 

deve ser ‘demonstrada’ como a instrumentalização para aquisição do real. No caso da noção 

dos deuses ser evidente trata-se de uma afirmação por ‘transferência’, isto é, transfere-se ao 

entendimento o resultado como legítimo (mas não confirmado pela sensibilidade) baseado em 

‘premissas universalmente verdadeiras’ (axíomas) inalienáveis para o discurso. Em outras 

palavras, o que de fato é evidente é a legitimação dos postulados anteriores a cada afirmação 

que tenta determinar o imperceptível, como por exemplo, ‘há uma causa para cada efeito’ ou 

‘cada particularidade se reduz a elementos simples’, por mais que não se evidencie de maneira 

fática a ‘causa do efeito’ de um dado fenômeno ou os ‘elementos simples’ que compõem as 

particularidades. Destarte, é isso que está expressamente assinalado no passo 36 da Epístola a 

Heródoto: 

 
Com efeito, devemos voltar incessantemente à visão unitária e sintética, e 
memorizá-la de maneira a poder obter dela uma concepção fundamental para 
a compreensão das coisas e especialmente descobrir todos os pontos de vista 
exatos para a compreensão das particularidades, quando os princípios gerais 
e fundamentais estiverem corretamente entendidos e firmemente fixados na 
memória; com efeito, também para quem tiver chegado a uma perfeita 
maturidade o requisito básico para todo conhecimento exato é a faculdade de 
adotar com presteza as concepções principais, porquanto cada 
particularidade se reduz a elementos simples e a termos igualmente simples; 
realmente, será impossível obtermos a massa compacta dos resultados 
derivados do estudo diligente da ciência do universo, se não estivermos em 
condições de abraçar com a mente, por meio de fórmulas concisas, também 
os mínimos detalhes expressos com a máxima exatidão505.   

 

O que tudo isso demonstra é uma outra faceta do epicurismo em sua base 

gnosiológica em relacionar as senso-percepções (aísthesis) e ao entendimento (diánoia). O 

que há, todavia, são níveis de perceptibilidades do real, a psyché/entendimento ‘percebe’ 

                                                           
505 EHe, 36.  
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diferentemente da faculdade da sensibilidade, por isso, prefere-se dizer, embora a níveis 

metodológicos, que a faculdade da sensibilidade em sua estrutura percebe os corpos no 

mundo e a psyché em sua competência (dýmanes) infere a partir do universo estético para 

postular as realidades não perceptíveis. É por isso que se rejeita traduções do tipo “perceber 

com o pensamento”506 para katalabei/n no passo 89, ao que se referir ao “número infinito dos 

mundos”507 (kósmoi eisìn ápeiroi tò plêthos) ou “abraçar com a mente” para evmperilabei/n no 

passo supracitado, no que concerne à capacidade de entendimento da physiología. 

Admite-se ainda que a parte da psyché espalhada por todo o corpo, isto é, a parte 

álogon da psyché perceba, por ser ela, parte constituinte da sensibilidade. Sem a psyché não 

há percepção do mundo. Mas a parte da psyché que participa das operações racionais, esta 

trabalha com elementos comuns a ela, a saber, imagens (eídola) constituídas de finísimos 

átomos. Logo, vale distinguir que “a diferença entre conhecimento sensível e racional é 

apenas de grau. O pensamento supõe um mais fino e rápido movimento de átomos do que a 

percepção sensível”508 

Todavia, a ‘evidência’ reúne em si toda estrutura da cognição humana, ela amarra 

os critérios da verdade e faz com que eles se relacionem na construção do conhecimento 

seguro. O que se evidencia até aqui é como um ‘dado sensível bruto’ é trabalhado pelo 

entendimento e deixa sua condição de simples impacto para ganhar status de inteligibilidade e 

é a evidência que faz essa ponte. Logo, nas palavras de Sexto Empírico “assim a evidência é a 

base e o fundamento de tudo”509, isto porque possibilita ao entendimento compreender cada 

momento do processo do conhecimento possível, desde a composição dos corpos externos 

(sóma) à impressão (týpos) na faculdade da sensibilidade até se transformar numa 

representação (phantasía) destes corpos no entendimento, para daí resultar o dado ‘evidente’ e 

noético (prólepsis ou páthe), o qual outrora fora um ‘dado sensível bruto’ (aisthetá) e é só 

através desta evidenciação que se pode efetivar as inferências indispensáveis ao conhecimento 

dos elementos imperceptíveis (ádela). Logo, o conhecimento perpassa três níveis de cognição: 

o perceber, o pensar e o inferir510. 

                                                           
506 EPi, 89. 
507 EPi, 89. 
508 HIRSCHBERGER, Johannes. História da filosofia na antiguidade. Ed. 2. Tradução: CORREIA, Alexandre. 

São Paulo: Editora Herder, 1969. p. 61. 
509 Idem.  
510 Pensar e inferir distingue-se pelo grau de racionalização. Por toda inferência é um tipo de pensamento, só que 

em um nível de especulação maior, e o pensar nem sempre é inferencial, é possível pensar sem inferir apenas 
com base no que é imediato.   
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Perceber sensivelmente é a instância mais simples e está naturalmente no ser vivo 

(zôon). Pensar é um salto em relação à percepção, isto é, todo ser humano em condições 

psicossomáticas normais aciona o pensamento sem grandes esforços, ou seja, naturalmente o 

homem pensa, mesmo exercendo funções triviais do dia-a-dia, como por exemplo, é possível 

dirigir um veículo na volta do trabalho e pensar numa dor física ou numa tristeza sofrida no 

decorrer do dia. Tudo isso são características da evidência como uma competência cognitiva 

da estrutura humana. Ela assalta a mente constantemente e faz as prólepseis saltarem num 

eterno movimento intelectivo. O que acontece com a inferência é diferente. Um trabalhador 

braçal, por exemplo, de uma grande fábrica que lida o tempo todo com uma máquina e precisa 

render atenções indispensáveis para sua correta operação, não infere, por exemplo, que sua 

força de trabalho e os produtos por ele fabricados, juntos, resultam nos excessivos 

rendimentos financeiros do proprietário da fábrica. Para raciocinar de forma a extrair o 

imperceptível do percebido ou manifesto, é necessário um empreendimento intelectivo que 

repousa na contemplação e entendendo a possibilidade de se postular algo sem 

necessariamente dispor dos dados sensíveis. Neste sentido, a inferência é um esforço 

intelectivo possível “desde que se dediquem ao estudo da natureza”511.   

Todavia, para Epicuro, é a partir de seu comprometimento com a evidência que se 

percebe duas grandes vertentes do seu pensar filosófico. A primeira é que por não privilegiar 

o ‘fazer ciência’ Epicuro introduz uma forma de se ‘fazer sabedoria’, na prática o ‘bem viver’, 

talvez por isso nunca se utiliza do termo epistemé. E a segunda, é que por entender que a 

evidência é o que o homem tem como o mais imediato e a partir de onde ele constrói suas 

relações práticas, preferiu fazer do homem (ánthropos) seu principal interesse, não apenas de 

estudo, porque também não há uma ‘ciência sociológica’, nem para escrutinar a psyché 

humana como fazem as ciências modernas (por exemplo, a psicologia e a psiquiatria), mas 

para auxiliá-lo nas moderações dos prazeres e nas boas escolhas para uma vida sábia, pois 

como dizia Cícero: “cabe ao sábio distinguir entre opinião e evidência”512, para daí não cair 

no engano de muitos dos seus antecessores: 

 
A verdadeira ciência da natureza não faz os homens arrogantes, nem 
faladores, nem ostentadores desta cultura propugnada pelo vulgo, mas 
ativos, satisfeitos consigo mesmos e muito orgulhosos dos bens da alma e 
não dos que se procuram nas coisas513. 

 

                                                           
511 EHe, 36.  
512 CÍCERO, Académiques, 14, 15. 
513 SV, 45.  
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Os raciocínios (logismói), inalienáveis à physiología aplicados ao universo 

atômico, parte interessada da presente pesquisa, só são possíveis mediante a capacidade 

natural da psyché (dynámeis tês psychês) em gerir ou mediar a faculdade da sensibilidade (sua 

parte irracional espalhada por todo corpo – álogon) e o entendimento (parte racional situada 

no centro do peito – lógikon). Nesta visão de conjunto, o homem é entendido como uma 

estrutura corpórea híbrida em que se mistura psyché e sarkós. Há um conjunto de 

competências de cognição sensível, ou seja, a estrutura atômica composta de poros (pórous) 

naturalmente estruturada e adequada para receber as imagens (eídola) e uma outra 

competência de cognição dotada de capacidades racionais responsável por articular os dados 

sensíveis do mundo, todavia, em conjunto com a faculdade da sensibilidade para onde a 

psyché retorna buscando a devida confirmação. 

 

5.2.2 INFERÊNCIA ANALÓGICA (ANALOGÍA) 

 

Percebe-se até este momento, que a filosofia de Epicuro, embora naturalmente 

sensista, não recusa os processos racionais nem negligencia as assim chamadas ‘realidades 

teóricas’, sobretudo o entendimento, a psyché, as imagens e os deuses, embora nunca sejam 

desassociadas das ‘realidades sensíveis’ nem da ‘estrutura sensitiva’ (os órgãos da 

sensibilidade) que as engendram. Desta forma, a esfera dos raciocínios – e sempre que 

Epicuro se refere aos raciocínios se utiliza do termo logismós – diz respeito aos 

procedimentos intelectivos suportados pelos “critérios da verdade” (kritéria tès aletheías) e 

efetivados pelos agentes do conhecimento, a saber, a diánoia e a psyché514. Vale salientar 

também, que logismós é um termo retirado da tradição filosófica anterior, sobretudo do 

universo platônico-aristotélico, mas repensado por Epicuro. O trato conceitual do termo se dá, 

para Epicuro, “a partir da sua condição de vida e do seu tempo, tendo em vista o modo de vida 

que desenhou e logrou realizar”515. Todavia, não se estenderá à noção do termo a sua 

cosmovisão prática, mas sim no que tange à physiología enquanto a ciência dos fundamentos 

físicos: 

 

                                                           
514 Esta afirmação é fundamentada pelos dois capítulos anteriores que tratam da Criteriologia ou os 

Fundamentos do conhecimento possível e dos Agentes do conhecimento possível, sem os quais seria impossível 
tratar do método epicúreo de investigação da natureza.    

515 FIGUEIRA, Markus. “Um banquete frugal: a influência socrático-platônica em Epicuro”. p. 117. 
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Com efeito, a existência de corpos é atestada em toda parte pelos próprios 
sentidos, e é nos sentidos que o raciocínio [logismós] deve basear-se quando 
tenta inferir o desconhecido partindo do conhecido516. 
 

O uso do termo logismós está imbricado com os agenciamentos da parte ‘racional’ 

(logikón) da psyché devidamente pautados nos critérios de verdade e na evidência sensível, ou 

seja, é ela (psyché/entendimento) quem dispõe da capacidade de raciocinar, isto é, de pensar 

além das experiências sensíveis, ou calcular no sentido de deliberar sobre o que é possível 

conhecer e sobre as ações do homem no mundo. Todavia, a pesquisa que impulsionava tanto 

Epicuro como os epicuristas não era a explicação pormenorizada dos acontecimentos para 

gerar uma produção de conhecimento científico, o que é comum ao pesquisador moderno 

como já fora salientado, mas o essencial na pesquisa epicúrea é o conhecimento que liberta o 

homem dos temores que assolam a alma517 que só se torna possível com a investigação dos 

elementos imperceptíveis. Portanto, o logismós caracteriza um elemento indispensável na 

relação com as imagens (eídola) que são os ‘objetos’ do raciocinar e que se fixam na psyché 

gerando as impulsões que crepitam no peito. 

Todavia, o ‘método inferencial’ na physiología epicúrea só se legitima quando 

pressupostos os critérios da verdade e o modo como estes critérios são requeridos pelos 

agentes do conhecimento, a saber, a diánoia e a psyché. Destarte, este é o campo da ‘segunda 

navegação’ propriamente dita no pensamento de Epicuro, ou seja, onde um ‘esforço maior’ 

deve ser empreendido por já não haver mais a naturalidade da sensibilidade (‘os ventos’ na 

metáfora platônica) e onde, agora, o entendimento de posse ‘dos remos’518, desdobra-se para 

dar conta desta estrutura mais complexa. Sem a afirmação de que a sensibilidade é ‘não-

discursiva’ (álogon) e por isso “em nada participa da memória”519, não podendo, assim, 

produzir nenhum juízo, seja ‘falso’ (pseýdos) ou um ‘erro’ (diemarteménon) e, que as 

antecipações são “idéias universais” (katholikèn nóesin) fixadas na psyché mediante as 

reincidentes sensações, os elementos (stoichéia) fundamentais da phýsis – os átomos e o vazio 

– não poderiam ser postulados legitimamente e deles não haveria discurso. 

Todavia, a afirmação de que a ‘canônica’ não deve ser confundida com a física, 

como sugere o italiano Domenico Pesce ao afirmar que “a física epicureia existe toda em 

                                                           
516 EHe, 39. (itálico nosso) 
517 Cf. EHe, 80, 81, 82, 83; EMe, 131; DL, X, 137; MC, XVII.    
518 Remete-se mais uma vez a metáfora platônica encontrada no diálogo Fédon, 99 c-d. Onde os ventos que 

naturalmente faz o barco deslizar por sobre as águas são as sensações (análogas à naturalidade dos ventos) e os 
remos, num segundo momentos, após os ventos terem cessados, são os raciocínios (análogos aos esforços 
empreendidos pelos remos que fazer força na água e impulsionando o barco o move).     

519 DL, X, 31. “mnh,mhj ouvdemia/j dektikh,”. (tradução levemente modificada).  
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função da ética”520, não é de um todo legítima, mas tem, sim, suas pretensões em si mesma, 

isto é, na formulação de uma ‘ciência atômica’ – embora ainda não se trate de um “método 

científico” aos moldes baconiano e cartesiano, por exemplo – de um universo que, embora 

não seja esteticamente aferido, pode ser inferido a partir dos entes fenomenais. Este 

procedimento, onto-gnosiológico é legítimo, pois parte dos dados colhidos pela sensibilidade 

e universalmente aceitos pelo entendimento, e, com base neste processo, não podem ser 

refutados pelos sentidos, resultando, assim, possíveis.      

A physiología, portanto, é o método mais geral que comporta outros 

procedimentos metodológicos mais específicos no interior de sua estrutura, como a evidência 

imediata (enárgeia) e a inferência via analogia do estético, sobretudo vislumbrando o que nas 

palavras de Epicuro: “devemos sustentar que a função da ciência da natureza [physiología] é a 

determinação precisa das causas dos elementos principais”521. Em outras palavras, trata-se 

aqui de uma apreensão que se dá unicamente pela atividade do pensamento (nóesis). A 

inferência (hypólepsis) não se funda numa demonstração lógica, puramente dedutiva, nem tão 

pouco se apega à experiência sensível. A medida correta desta relação é fornecida pelos 

critérios, mais precisamente, pelas sensações e pelas antecipações. Ao passo que Lucrécio 

pode indagar: “que pode merecer maior fé do que os sentidos?”522, ele mesmo reconhece a 

possibilidade de se postular que os sentidos sozinhos não dão conta de fornecer ao 

entendimento (diánoia) as operações racionais mais complexas, por isso afirma que “os olhos 

não podem conhecer a natureza das coisas”523. Logo, a inferência é uma operação 

gnosiológica obtida (échomen) a partir de ‘signos’ (semeiosómetha) – e seméion aqui, é 

sempre um phainómenon – com pretensões de legitimar “o que espera confirmação e o 

imperceptível”524. 

Logo, a criteriologia é o instrumento – e neste sentido um kanôn – que verifica e 

sustenta tanto o âmbito teórico quanto o prático do discurso filosófico epicúreo, suportando, 

os ajuizamentos seguros. Todavia, é neste sentido que a ‘doutrina dos critérios’ (criteriologia) 

substitui a lógica fortemente adotada tanto por Aristóteles como pelos estóicos 

contemporâneos de Epicuro. Deste modo, o critério normativo é o da ‘evidência 

sensível’(enárgeia) mas que se estende ao ‘pensamento’ ou ‘conceito’ (énnoian), onde todo 

discurso gnosiológico está arraigado, mas a capacidade racional postula e dá conta das 

                                                           
520 PESCE, Domenico. Introduzione a Epicuro, p. 1981. 
521 EHe, 78. 
522 DRN, IV, 480.  
523 DRN, IV, 385. 
524 EHe, 38. “to. prosme,non kai. to. a;delon”.  
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realidades que perpassam o âmbito do estético e só podem ser racionalizadas mediante o 

critério da ‘analogia’ (analogían) que identifica o que é ‘semelhante’ ou de ‘natureza comum’ 

(homoióteta). O parâmetro das inferências são os critérios, uma vez que não há na 

sensibilidade a possibilidade da confirmação. Estas são, todavia, “todas as noções 

conceituais”525 (epínoiai pãsai) que se furtam aos sentidos de forma direta, mas que causam-

se nos raciocínios submetidos aos critérios para saltar o erro de predicação.  

 
Devemos também ter firmemente na memória este princípio, para que não 
seja prejudicada a validade dos critérios baseados na evidência imediata, e 
para que por outro lado não levemos a confusão a todos esses raciocínios se 
sustentarmos a falsidade como se ela fosse verdade526. 
 

  Como já demonstrado anteriormente, a lógica – enquanto “ciência da 

demonstração e do saber demonstrativo”527 – não se mostra necessária no sistema epicúreo do 

conhecimento, para isso Epicuro dispõe da criteriologia528. À bem da verdade, o problema 

com o procedimento lógico se mostra pela sua vinculação com a arte retórica, que por sua 

vez, teria seu compromisso com o discurso formal da filosofia sem levar em conta a estrutura 

mesma do mundo e sua relação com a verdade fática – principalmente em Aristóteles –, e, 

conseqüentemente, na esfera da vida pública, isto é, do discurso político. Evidentemente seria 

possível que uma pessoa de posse apenas de um discurso meramente retórico e sem levar em 

conta os ‘critérios de verdade’, pudesse se apresentar como um hábil político sem ter, de fato, 

o ofício ou a competência para tal exercício, embora, para um epicurista coubesse a palavra de 

ordem de “não se intrometer na vida política (oúde politeúsestai)” 529. A afirmação de que o 

próprio Epicuro ordenara a Hermarco que se mantivesse “distante dos discursos”530, é, todavia 

confirmada por Cícero quando afirma textualmente: “a arte da discussão não existia entre eles 

[epicuristas]”531. Esta postura um tanto audaciosa, mas que reafirma o procedimento filosófico 

que se mostra na contramão da tradição, é também ratificada por Sexto Empírico:  

 
Daqueles que mantiveram que a filosofia tem duas partes, Xenófanes, como 
algumas pessoas dizem, perseguiu as partes física e lógica juntas, enquanto 
que Arquelau de Atenas perseguiu as partes física e ética; com ele algumas 
pessoas também classificam Epicuro como rejeitando a reflexão lógica. Mas 
há outros que dizem que ele próprio não abandonou a lógica em geral, mas 

                                                           
525 DL, X, 32.  
526 EHe, 52.  
527 ARISTÓTELES, An. pr., I, 24 a 10 ss. 
528 Cf. o segundo capítulo da presente dissertação.   
529 Cf.: GIGANDET, Alain, et al, Ler Epicuro e os Epicuristas. p. 16. 
530 Diógenes de Enoanda. Fr. 127 Smith. Apud. GIGANDET, Alain, et al, Ler Epicuro e os Epicuristas. p. 13. 
531 De Fin, I, VIII, 26. 
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somente daquela dos Estóicos, então, como efeito, ele deixou a filosofia 
intacta com três partes.532 

 

Destarte, o método inferencial em seu uso mais específico aplica-se à 

determinação do átomo e do vazio, desde sua natureza indivisível e eterna até sua relação com 

o vazio na constituição dos corpos compostos (athróisma), enquanto elementos 

imperceptíveis (ádela) e fundamentais para efetivação da realidade sensível, tanto visível 

(horatón) quanto invisível (aóraton). Em outras palavras, tudo que se afirma sobre o átomo e 

o vazio são a partir de inferências via analogia do universo estético, isto é, da análise dos 

corpos aparentes (phainômenon), para então inferir o que Demócrito primeiro postulou de 

“corpos primeiros” (prôta sómata533). Trata-se, portanto, de emitir juízos predicativos acerca 

dos átomos mediante observação dos corpos percebidos na natureza. Todavia, Epicuro alerta 

para o cuidado com as predicações aos átomos, devendo-se manter fiel a palavra de ordem de 

que “nada é gerado pelo não-ser, e nada perece no não-ser”534, afirmando ainda que os corpos 

primeiros possuem apenas três qualidades: “os átomos não têm qualidade alguma à exceção 

do tamanho, da forma e do peso”535. Esta afirmação isenta de se predicar os átomos, por 

exemplo, de coloridos, destrutíveis ou até mesmo visíveis ao olho nu, esta última, corrobora a 

doutrina do mínimo (eláchiston), também não são destrutíveis por não serem reduzíveis ao 

‘não-ser’. As cores (chrôma), por sua vez, não são essenciais aos átomos, mas sim acidentais, 

logo, “mudam com a ordem [disposição] dos átomos”536. 

O resultado obtido pela inferência analógica transforma-se consequentemente 

numa prólepsis, logo quando pensa-se na desagregação dos átomos da psyché, por exemplo, 

não se está mais inferindo (diretamente), mas sim, buscando no entendimento uma noção já 

estabelecida por inferências anteriores. A inferência, por outro lado, não é resultante direta da 

evidência sensível (enárgeian), como a prólepsis de “um cavalo ou um boi”537, mas uma ideia 

universal (katholikèn nóesin) obtida por uma forma de raciocínio mais complexo; não parte 

diretamente do universo estético, mas o pressupõe como necessário, e sempre disponível às 

articulações do psyché-entendimento. Não é também a inferência uma produção fantasiosa do 

entendimento, como as falsas suposições (hupolépseis pseudeîs). Sobre isto Epicuro também 

já prevenira seus discípulos: “o espírito [psyché] não pode produzir inferências (semeiousthai) 

                                                           
532 SEXTO EMPÍRICO. “Contra os Lógicos I, 1-88”. Tradução: BRITO, Rodrigo Pinto de. Sképsis, ano vi, n

o 
9, pp. 196-

213. 2013. p. 198. §§ 14-15. 
533 KRS, p. 447; ARISTÓTELES, de caelo G2, 300b 8.  
534 KRS, Demócrito, DL, IX, 44. 
535  EHe, 44. 
536 EHe, 44 “qesi,n tw/n avto,mwn avlla,ttesqai”. (tradução levemente modificada).  
537 DL, X, 33.   
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devido à variedade das circunstâncias das quais era necessário extrair essa definição”538. 

Todavia, Epicuro se refere, textualmente, a alguns elementos que são afirmados por via da 

analogia: as “noções” (epinoiai) no passo 32; os “corpos e o vazio” (somáta kaì kenón) no 

passo 40; o “mínimo” (eláchiston) atômico – e não o “mínimo perceptível” (en tê aisthései539) 

– nos passos 58 e 59; o “tempo” (chônon) no passo 72; e a causa (aitían) dos fenômenos 

celestes (toîs meteórois) no passo 87. Vale salientar, que em todos os passos acima citados e, 

devidamente observados, o que autoriza a inferência é a analogia. 

Ao que diz respeito à doutrina do “mínimo no átomo” (en tê atómo eláchiston), 

vale salientar, difere-se conceitualmente – e talvez passe despercebido pelo leitor menos 

atento – “daquele mínimo perceptível” (ekeîno dêlon540). Isto é, o primeiro é da ordem do 

‘discurso teórico’ (lógou theoría541) e o segundo da ordem da sensibilidade (katà tèn 

aísthesin), mas a ambos se chega pela analogia. Sobre isso afirma Epicuro: “deve-se admitir 

que essa analogia também se aplica ao mínimo existente no átomo. Obviamente este difere em 

pequenez do mínimo percebido por nossos sentidos, porém segue a mesma analogia”542. O 

que segue, todavia, é a afirmação de que se infere do “mínimo percebido por nossos 

sentidos”, isto é, da percepção de corpos mínimos, o “mínimo existente no átomo”, ou seja, a 

última unidade pensada (não percebida) com a pretensão de se evitar o absurdo de um 

“perecer no não-ser” e estabelecer o princípio originário de toda phýsis. Logo, como pensa 

García Rúa, trata-se de “uma necessidade lógica, e não física (qewrhta. lo,gw|, ouv fu,sei)”543, 

isto é, trata-se de um procedimento racional que parte do esteticamente visível ao invisível 

inferido, ou seja, o mesmo procedimento físico quando se divide um corpo ao seu último 

percebido, aplica-se também à natureza do átomo, onde se estabelece não ser possível 

‘pensar’ um elemento mais simples ou menos determinado e ‘sem partes’ (oudè méresi), 

possível apenas de adaptar “um procedimento lógico restrito ao campo do invisível 

[aoráton]” 544.  

Também a inferência em relação à natureza do tempo (chrónos), Epicuro 

desenvolve sua compreensão a partir da percepção dos estados de ‘movimento e do repouso’ 

                                                           
538 ARRIGHETTI [34], 8, p. 326. Cf. também: GIGANDET, Alain e MOREL, Pierre-Marie (Orgs). Ler Epicuro 

e os Epicuristas. p. 115. 
539 EHe, 58.  
540 EHe, 59.  
541 Traduz-se aqui lo,gou qewri,a| por ‘discurso teórico’ ou ‘razão teórica’, rejeitando, assim, a tradução de 

Mário da Gama Kury por ‘visão mental’.  
542 EHe, 59.  
543 RÚA, José Luiz García. El sentido de La naturaleza en Epicuro; Algunos aspectos del discurso físico 

epicúreo. 89. (itálico nosso). 
544 EHe, 59  
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(kinésesi kaì stásesin), o que seria justo concluir que sem movimento e mudança nada seria 

devidamente conhecido. O tempo é, todavia, resultado da inferência a partir das 

transformações do todo (tò pan) observável nos corpos compostos e particulares, como em 

suas relações acidentais ou suas ‘qualidades mutáveis’ (sumptómata), como, por exemplo, “os 

dias e as noites” (taîs hemérais kaì taîs nykì). Mais precisamente, para Epicuro “devemos 

considerar o tempo em analogia com a evidência imediata [tò enárgema]” 545, isto é, com o 

que participa da sensibilidade. Logo, se o que se evidencia são as qualidades (poiótes) que 

mudam de tempo em tempo, os fenômenos, por exemplo, só são conhecidos pela 

sensibilidade (aísthesis) que percebe uma constante mudança entre eles. Todavia, é através da 

mudança que se percebe as coisas que são, isto é, o que engendra um “atributo de duração”546 

deste acidente é o “acidente dos acidentes” (súmptoma sumptomáton547) como expressa Sexto 

Empírico: “[...] e o tempo que os acompanha a todos poderia adequadamente chamar-se o 

acidente dos acidentes”548. O argumento de Sexto Empírico, e que se o tempo acompanha os 

dias, as estações do ano, etc. que são todos acidentes dos atributos (sumbebekóta) – as 

qualidades permanentes – logo, o tempo caracteriza-se acidental aos dias, as estações do ano, 

etc. que também são acidentes, logo acidente dos acidentes. Figueira argumenta e exemplifica 

da forma muito semelhante: “se a dor é um acidente do corpo, a duração da dor é um acidente 

do acidente, que é a dor”549. 

Todavia, quando se diz, na esteira de Sexto Empírico, que o tempo constitui o 

‘acidente dos acidentes’, se está admitindo que se chega a tal enunciado mediante a 

constatação de sua não existência como um corpo objetivo, isto é, atomicamente composto ou 

que tem realidade por si-mesmo, embora ‘é’ (ón) de certa maneira550. Acerca do tempo, na 

concepção de Epicuro, dele não se pode ter uma “antecipação contemplada em nós mesmos” 

(humîn autoîs prolépseis), pois sua investigação difere da dos outros acidentes551. O tempo é 

também a condição dos acidentes, daquilo que se pode falar, como Epicuro, de “muito ou 

pouco tempo” (polùn h olígon chrónon552), como no célebre exemplo usado por Lucrécio 

acerca da Guerra de Tróia, onde “tudo aquilo que se deu pode ser considerado acidente ou das 

                                                           
545 EHe, 72.  
546 Idem. 
547 Esta expressão não se verifica na obra de Epicuro, é, portanto, de Sexto Empírico.  
548 SEXTO EMPÍRICO. Adv. Math., X, 72-73. Cf. também: BRUN, Jean. O Epicurismo. p. 73.  
549 FIGUEIRA, Markus, da Silva. Epicuro: sabedoria e jardim. p. 38. 
550 Cf.: BALAUDÉ, Jean-François, “‘Accident d’accidents’: Epicure ou le temps maîtrisé”. Philopsis: Revue 

numérique. dimanche 26 janvier. 2014. p. 8. 
551 EHe, 72.  
552 EHe, 72.  
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gerações ou dos lugares”553 que são acidentes por seu caráter mutável, pois “é dos próprios 

acontecimentos que vem o sentimento do que se deu no passado, depois do que é presente, em 

seguida do que há de vir554”. Assim sendo, todas essas relações que pressupõe temporalidade 

resultam da capacidade humana de relacionar acontecimentos e deles inferir a noção de 

tempo. Todavia, este procedimento, como afirma Epicuro, “não necessita de demonstração, 

basta refletirmos [epilogismoû] o tempo com os dias e as noites”555.  

 
Assim, o tempo se manifesta (“pensado”) “segundo uma pré-noção de um 
modo particular”, tal que ele “não se apresenta por si-mesmo nenhuma outra 
característica”: assim, significa que o tempo não é um sujeito substancial 
dotado de certas qualidades ou propriedades, ele não se manifesta, não existe 
segundo aquilo que indique sua pré-noção partícula556.  

 

Há dois passos na Carta a Heródoto, o 73 e o 145 que são importantes na 

compreensão da noção de tempo na visão epicúrea relacionada ao termo evpilogismo,j. A 

correta compreensão do tempo contribui para uma vida de paz, sem perturbações. No passo 

73, epilogismós aparece como o contrário da necessidade de “demonstração” (apodeíxeos), 

isto é, como aquilo que se chega ou se obtém pela via da ‘correlação reflexiva’ (epilogistéon) 

através da observação do passar dos “dias e noites”. O sol, por exemplo, dá a medida para a 

compreensão do dia, assim como as quatro estações a noção de ano. Para se pensar a noção de 

tempo como resultado do movimento perceptível, resultando assim, na noção de tempo como 

“um acidente [súmptoma] peculiar a esses detalhes”557. A Máxima Capital XXII, reforça a 

ideia de que é a “evidência perceptiva” (enárgeian) o “padrão de referência” (epilogízestai) 

para que as opiniões emitidas sejam julgadas com a necessidade de se livrar das dúvidas e 

confusões (akrisías kaì tarachês). No passo 145: “Portanto, o entendimento, tendo atingido 

uma compreensão racional da finalidade e dos limites da carne, e perdendo os temores 

relativos à eternidade, proporciona-nos uma vida perfeita”558. Esta é a XXª Máxima Capital, 

logo, trata-se, basicamente, de um ensinamento acerca da vida prática, mais precisamente 

sobre o prazer (hedonén). Aqui, Epicuro descreve o epilogismós como uma “compreensão 

racional” (epilogismón) atingida pelo entendimento (diánoia) em relação à “finalidade da 
                                                           
553 DRN, I, 470. 
554 DRN, I, 460-461. 
555 EHe, 73. “kai. ga.r tou/to ouvk avpodei,xewj prosdei/tai avll’ evpilogismou/, o[ti tai/j h`me,raij kai. tai/j 
nuxi. [...]”. (tradução levemente modificada).  

556 BALAUDÉ, Jean-François, “‘Accident d’accidents’: Epicure ou le temps maîtrisé”. p. 9. “Ainsi, le temps se 
manifeste (« est pensé ») « selon une prénotion d’un tour particulier », telle qu’il « ne présente par lui-même 
aucune autre caractéristique » : cela signifie que le temps n’est pas un sujet substantiel doté de certaines 
qualités ou propriétés, il ne se manifeste, n’existe que selon ce qu’indique sa prénotion particulière.”. 

557 EHe, 73.  
558 MC, XX, 145. 
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carne” (sarkòs télous) e “seus limites” (pératos). Trata-se, todavia, de expelir do 

entendimento “os temores relativos à eternidade” (aiônos phóbous). Dada compreensão 

racional é engendrada pela physiología, isto é, pela investigação da natureza e que se estende 

à esfera da vida prática. 

A inferência dos corpos primeiros – os átomos e o vazio – difere dos demais 

elementos que pela inferência podem ser constatados, principalmente por sua constituição 

‘física’. Segundo Lucrécio “cada um deles existe por si próprio e puro”559, logo, em sua 

pureza ou simplicidade, são a causa de todos os outros que depende das aglomerações 

proporcionadas pela mistura dos átomos e do vazio. Todavia, isto implica na afirmação que a 

“inferência, em suma, é obtida por construção rigorosa da referência”560 e não 

necessariamente da identidade, pois não é o caso de se obter o mesmo (tòn autón), mas o que 

é opinado pelo entendimento (diánoia) nos limites dos critérios, para não fugir da medida 

(metrón) ou ao ‘prumo’ (kanón), derivado dos fenômenos, calcando-se num “vinculo de 

conseqüência” (akoloutía561) mantendo uma harmonia (symphonía) que não permite ser 

desmentido pela sensibilidade. Todavia, a inferência é o método seguro que possibilita um 

conhecimento possível sem apelar aos mitos, pois tal apelo ao mito é consequência do 

afastamento da physiología562. A rigor, é a sensibilidade iniciadora do processo gnosiológico 

e o psyché/entendimento o que efetiva os juízos desde os entes conhecidos até a postulação 

legítima dos desconhecidos, imperceptíveis ou imanifestos, adjetivos que traduz o termo 

a;dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
559 DRN, I, 507.  
560 GIGANDET, Alain, et al, Ler Epicuro e os Epicuristas. p. 114. 
561 EMPÍRICO, Sexto. Adv. Math., VII, 213. 
562 EPi, 87. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista as discussões desenvolvidas ao longo dos capítulos da presente 

dissertação, apresentou-se de forma ordenada a articulação epicúrea acerca do conhecimento. 

Longe de pretender esgotar o tema, pois ainda há muito para se investigar neste assunto, esta 

dissertação deve ser contemplada como mais uma abordagem gnosiológica desse autor, tantas 

vezes acusado e vilipendiado por seus detratores563. Esta abordagem teve também a pretensão 

de “desvulgarizar” a filosofia epicúrea, que em muitos manuais de filosofia é, enumeras vezes 

reduzida a um hedonismo “sensualista” e descompromissado com as questões da verdade 

(alethéia). 

Destarte, em uma filosofia de caráter marcadamente sensista, demonstrou-se a 

necessidade e riqueza das atividades racionais, em nada deixando Epicuro devedor da tradição 

filosófica especulativa. Também se pode deixar claro que a gnosiologia epicúrea, sobretudo 

sua physiología, é o resultado de um esforço e de um inconformismo especulativo e prático 

por parte de um filósofo que recusa, veementemente, as crenças de que nada pode ser 

conhecido, como asseveravam, por exemplo, os céticos gregos, ou que o conhecimento 

verdadeiro só se encontra numa inteligibilidade supra-sensível que contempla entes meta-

empíricos, o que Platão chamou de eídos. 

Epicuro ancora sua gnosiologia nas representações fornecidas pelas percepções 

sensíveis, ou seja, trata-se, no entanto, de uma conectividade entre o estético e o que é 

pensamento, com o fim de buscar apresentar a gênese do conhecimento. Se o estético amarra 

o que é do âmbito do empírico, o entendimento, por sua vez, permite que esta esfera sensível 

seja extrapolada, isto é, o entendimento se projeta ao âmbito da reflexão (logismós), não 

desprovido de autorização, mas sim mediante uma apreensão do entendimento permitida pela 

sensação. 

Fica evidente, portanto, que Epicuro fornece claramente um modo de conhecer 

(gignósko) a realidade que, para ele, só pode ser em conformidade com a natureza, por via 

estética ou analógica, o que se insere no que ele, e toda tradição pré-socrática chamam de katà 

phýsin. Destarte, este modo de conhecer é facultado pelas sensações (aístheseis), que são 

responsáveis pelo desencadeamento de todo o processo do conhecimento, desta forma, na 

concepção epicúrea do conhecimento, instaura-se uma ‘preponderância’ da sensação em 

                                                           
563 Foram os estóicos os primeiros a desferirem acusações contra Epicuro e sua escola. Ao tempo de Diógenes 

Laércio essas calúnias já circulavam: “O estóico Diotimo, que o odiava, o caluniou de maneira muito intensas 
ao publicar cinqüenta cartas escandalosas como sendo de Epicuro”. VOFI, Livro X, §31. 
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relação a todo raciocinar (logízomai), pois este, todavia, depende mediatamente do que é 

apreendido esteticamente. Logo, demonstrou-se uma interação necessária entre as senso-

percepções (aístheseis) e o entendimento (diánoia) com a mediação da psyché que participa 

de ambas as competências de do conhecimento. 

A linha desenvolvida para a exposição da temática do conhecimento seguiu as 

evidências textuais de Epicuro como preservada em Diógenes Laércio. Fez-se constantes 

citações dos filósofos brasileiros Miguel Spinelli e Markus Figueira não por limitar a pesquisa 

a língua portuguesa, mas por entender que em muito acrescentaram à esta pesquisa sobre a 

gnosiologia de Epicuro, e que não seria doutra forma neste trabalho dissertativo, como 

também, por entender a importância em se referenciar por escritores de língua portuguesa, 

precisamente brasileiros. 

Epicuro, portanto, inicia a Carta a Heródoto tratando do exercício do saber 

filosófico e a finaliza mostrando os resultados benéficos para todos aqueles que se dedicam ao 

método de investigação da natureza por ele proposto e descrito: 

 
assim, se esta exposição for memorizada cuidadosamente e produzir efeito, 
creio que qualquer pessoa, seja ela quem for, embora não penetre em todos 
os detalhes mínimos, conquistará uma segurança incomparavelmente forte 
em comparação com o resto da humanidade.564 
 

Evidenciou-se nos quatro momentos ressaltados neste trabalho, a demonstração 

epicúrea dos perfazimentos para a construção do conhecimento (gnósis), originando-se na 

sensação e atingindo a universalidade conceitual que se verifica na idéia universal (katholikè 

nóesis), que é a antecipação (prólepsis) de reincidentes sensações. Percebe-se, evidentemente, 

que a metafísica na concepção de Epicuro, não carrega a necessariedade do estatuto 

ontológica da forma (eídos), como pensa Platão, mas é apenas admitida mediante comparação 

ou inferência estética, ou seja, circunstanciada por uma disciplina “pré-estabelecida”, ou 

simplesmente admitida como pressuposto necessário, a saber, a canônica (introdução ao 

sistema doutrinal). É possível reivindicar não uma universalidade absoluta, mas apenas, uma 

antecipação, pois como afirma o próprio Epicuro: “o que se opina está em dependência de 

algo anterior concebido claramente”565.  

 

 

 

                                                           
564 EHe, 83. 
565 DL, X, 33. 
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ANEXO A – PRONÚNCIA E TRANSLITERAÇÃO DO GREGO 
 

 
A transliteração das letras gregas depende muito do idioma para o qual está sendo 
transliterado. Os critérios aqui utilizados levam em consideração o idioma português: 
 
1. Na língua alemã se translitera o “u” para ü, o inglês para y. Em português adotou-se a 
transliteração para y por influência das obras em inglês. Não sendo diferente aqui. Phýsis, por 
exemplo. 
 
2. O “f” tanto pode ser transliterado pelo f em português como ph em inglês, utilizar-se-á 
aqui a transliteração por ph. Phíloi, por exemplo. 
 
3. Em relação aos acentos agudo, grave e circunflexo, eles são mantidos na forma e nos locais 
em que aparecem em grego: fu,sewj, phýseos, “natureza”, to. pa/n, tò pân, “o todo”, pneu/ma, 
pneûma, “sopro, respiração”. 
 
4. Já as aspirações ou “espíritos”, somente a áspera (~) é transliterada por um “h” como no 
inglês, a[dhj (hádes) “mundo subterrâneo como o lugar dos mortos”, “invisível”. Já a branda  
( v) não se translitera, a;peiron (ápeiron) “inexperienciável”, “indeterminado”. A aspiração 
áspera (~) que sempre aparece no r ̀quando inicia uma palavra não é transliterado pelo “h”, 
como em rh̀/ma, (rêma) “aquilo que é dito”, “palavra”, “expressão”.  

 
5. O “j” só é usado no fim de uma palavra (sigma final): Qeo,j (Deus), Lo,goj (palavra), Fu,sij 

(natureza). Já o “s” só pode ser usado no início e no meio das palavras (sigma do meio ou 
inicial). O sigma é sempre pronunciado como “S”, e nunca como “Z”. fu,sij, “phýsis” e não 
“phýzis” (no português o S entre duas vogais tem som de Z, por isso existe a tendência de se 
pronunciar phizis com som de Z). A mesma regra se aplica a transliteração, “j”, “ s” nunca se 
translitera por “Z”, é sempre “S”.   
 
6. Pronuncia-se o “o”  semelhante ao nosso o, já o “w” é mais alongado e fechado como se 
tivesse um acento ô. Historicamente o = ô, mas w = óóóóó.  
 

7. Pronuncia-se o “e” semelhante ao nosso e, já o “h” é mais alongado e fechado como se 
tivesse um acento ê. Historicamente e = é, mas h = ééééé.  
  

8. O “i” nunca tem pingo e nunca é transcrito na transliteração. Por exemplo: avperinoh,tw|, 
aperinoéto e nunca aperinoétoi. “o pensamento não pode abraçar”. 
 

9. O “r” parece muito com o nosso P, logo, não confundir pronunciando. presbu,teroj 

(presbýteros e não presbýtepos). 
 

10. Sempre que o “r” e o “u” iniciar uma palavra levará uma aspiração áspera. (ex: r`u,mh, rua 

estreita, viela, beco; u[lh, matéria). Quando dois “rr” aparecem juntos no meio de uma palavra 
pode ser que ambos sejam aspirados, o primeiro com aspiração branda e a segunda com a 

áspera. (ex: Pu,rvr`oj, Pirro)   
 

11. O “t” nunca se escreve como o t em português. É preciso distinguir a escrita para que não 
haja confusão. Tau = a t. 
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12. Sempre que “g” se une a “k”, “ g” e “c” ou “x” , tem som nasal. O “g”,  foneticamente 
transforma-se em “n” . (ex: a;gkura = ánkyra / a;ggeloj = ángelos (mensageiro). 
 
13. A letra “x”no princípio de uma palavra tem a força de z e no meio de x como em sexo. 
(ex: no início xe,noj = estranho, no meio do,xa = opinião, glória). 
 
14. Sempre que transcrito o termo ou frase em grego será seguida de sua devida transliteração. 
Far-se-á preferência sempre pela transliteração no corpo de texto, somente nas notas de 
rodapé transcrever-se-á em grego, salvo algumas vezes necessárias. 
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ANEXO B – GLOSSÁRIO DE TERMOS E EXPRESSÕES GREGOS DA FILOSOFIA 
DE EPICURO 

 

a;dhlon, ádelon, “imperceptível”, “imanifesto”, “desconhecido”. Formado da partícula de 
negação a e dh/loj, “visível”, “evidente”, “claro a mente”, “manifesto”, “aquilo que não 
aparece de forma concreta”. 

a;fqarta, áphtharta,  “incorruptível”, “não sujeito à corrupção ou deterioração”. Formado da 
partícula de negação a e fqarto,j, “corruptível”, sujeito a decadência. Para a tradução 
“imortal”, avqa,naton, “imortal”, no contexto epicurista “ausência de sensações”. 

a;logon, álogon, “irracional”, “não-discursivo”.  

a;peiron, apeíron, “infinito”, “indeterminado”. 

a;qroisma, avqroi,smata, avqro,on, áthroisma, athroísmata, athróon, “organismo”, agregado 
corpóreo que constitui o “soma-sarkós”. 

a;tomoj, átomos, “átomos”. Literalmente “indivisível” ou “aquilo que não pode ser cortado”, 
podendo significar também “momento”. Formado de a, partícula de negação ou de ausência, e 
tomo,j, “sessão”, “divisão”, cognato de te,mnw “divisão”, “separação”, “cortar”.Portanto, 
aquilo que não pode ser dividido, separado ou desagregado. 

ai;sqhsij, aísthesis, designa tanto a “sensação”, o efeito mesmo que o objeto realiza no 
indivíduo como a própria “faculdade da sensibilidade”, isto é, a capacidade inerente ao sujeito 
de perceber o que é externo a ele. 

aivw,n, aión, “eternidade”. Significa um período de duração indefinida, algo que não pode ser 
contado. 

ao;ratoj, aóratos, “invisíveis” “não visto”. Formado da partícula de negação a e òrato,j, 
“visível”. Deriva do verbo òra,w “ver”. O verbo òra,w, denota o ato físico, mas, podendo 
também significar percepção de modo geral. 

avmeta,,blhtoj, ametábleta, “imutáveis”. 

avna,gkh, anágké, “necessidade”. 

avntiko,ptein, antikóptein, “resistência”. 

avntikoph,, antikopé, “resistência”. 

avntimarture,w, antimartyréo, “contradição”, “testificar contra”. Confirmação fenomênica 
positiva. 

avpallage,, apallagé, “perda”, “separação”, “retirada”. Epicuro menciona no §64 a separação 
[do corpo] da alma, (avpallage,ish th/j yuch/j). 

avperinoh,toj, aperinoétos, “inapreensível pelo pensamento”. avperinoh,toj cro,noj, “tempo 
inapreensível”. 

avpo,rroiai, apórroiai, “emanações”. 

avpokata,stasij, apokatástasis, “impulso contrário”. 
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avposfragi,zw, aposphragízo, “selar”, “impressas”. 

avrch/, arché, “princípio”. O avrch / é para a filosofia grega o princípio fundamental de tudo que 
existe, é o conceito de maior valor e que expressa todo um momento naturalista.  

avsw,mata, asómata, “incorpóreas”. Formado da partícula de negação a e sw/ma. 

avtaraxi,a, ataraksía, “tranqüilidade perfeita da alma”. A imperturbabilidade da alma para 
Epicuro consiste no ideal do sábio (sophós). 

ba,roj, báros, (Fr.: “poids”, Esp.: “peso”, Port.: “peso”). Uma das três qualidades primárias 
do átomo. § 54. 

ble,ph, blépe, “evidencia imediata”). Cognato de ble,pw “olhar, ver, perceber, considerar”. 

ge,nesij tw/n eivdw,lwn, génesis tón eidólon, “formação das imagens”. A formação das 
imagens tem dois sentidos na filosofia epicúrea, uma formação física, e outra conceitual. 

gnw/sij, gnósis, “conhecimento”. 

dia,lusij, diálysis, “dissolução”, “dicomposição”. 

dia,noia, diánoia, “entendimento”. Marca-se, todavia, uma distinção entre pensamento 
(no,hma) e entendimento (dia,noia). No,hma é o pensamento em ato, designa o pensamento em 
geral, adquirindo no período clássico, mais precisamente com Platão, um sentido mais 
preciso, como o estágio último do conhecimento adquirido dialeticamente (PLATÃO, 
República. 1965. 509d-511c; 534a). Dia,noia, por sua vez, é uma estrutura que engendra o ato 
de pensar, uma faculdade que segundo Epicuro, gerencia, por exemplo, os prazeres (tw/n 

h`donw/n) evitando que tanto o corpo como a alma experimente sofrimentos (DL, X, 142, MC, 
X). 

dialogi,smata, dialogísmata, “raciocínios”. Epicuro faz menção no §68 a uma dialogi,smata 
peri. yuch/j, ou seja, alude a uma metodologia da psicologia. 

diaspei,retai, diaspeíretai, “se dispersa”). Fala-se da morte como a dispersão dos átomos que 
compõe a psyché. “a psyché se dispersa” (h` yuch diaspei,retai.). Cognato de diaspei,rw, 
“espalhar”, “dispersar”, “espalhar em todas as direções”, de dia, “através de” e spei,rw 
“semear”. Cf. §65. 

diele,gksai, dielégksai, “refutar”. 

diemarteme,non, diemarteménon,“erro”. 

dihmarthme,non, diemarteménon, “erro”. Ocorre quando a investigação (zetoúmenon) tem por 
fundamento as “noções vazias” (kenón dóxai). 

du,namij, duna,meij, dúnamis, dunámeis, “faculdade”. du,namai, “ser capaz, ter poder”. 

(duna,meij th/j yuch/j, faculdade da alma) 

ei;dwlon, eídolon, “imagens”, “fantasma”. As eídola são “simulacros” dos objetos reais 
(hopokéimeno) e são impressos nos sentidos por meio do ato da epibolé. 

evnargh,j, enargés, “que se mostra”, “claro”, “evidente”. É o que é contrário aquilo que tem 
natureza imanifesta (a;delon), isto é, o átomo e o vazio. O evidente é o dado já confirmado 
pelos sentidos, isto é, o dado que já se mostrou claro e que não necessita mais de ser 
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confirmado sempre que trazido à mente, pois já se mostrou “luzente, brilhante” (avrgo,j). 
Logo, o evidente, na concepção epicúrea, é o que se encontra “em, no” (evn) brilhante, ou o 
que está ‘em evidencia’.   

euvkinhsi,ai, eukinesíai, “mobilidade”.  

evnarge,j, enargés, “evidente”, “que se mostra”, “claro”. Também, evna,rghma, “evidência”. 

evpibola.j th/j dianoi,aj, “projeção do entendimento”. Todavia, este é tido como um “quarto 
critério” para estabelecimento da verdade. Não é atribuído a Epicuro, mas sim aos epicuristas 
de modo geral, como bem deixa claro Diógenes Laércio: “porém, acrescentam os epicuristas 
as projeções representativas do entendimento” 

evpibolh.|, epibolé, “apreensão”, “projeção”). 

evpima,rturoj, epimártyros, martýrion, “confirmação, atestação”). Também denota “prova”, 
“testemunho”, “evidência”. Confirmação fenomênica positiva.  

evpinohqh,nai, “apreendido pela mente”. Cf. § 40. 

zetou,menon, zetoúmenon, “investigação”. 

h` yuch/ sw/ma evsti, hé psiché sóma, “a alma é corpórea”. 

qewri,an, theorían, “teoria”, “especulação”, enquanto oposição a pática; “método”, “ação de 
observar”, “contemplação”,  

qhrmo,ter, thermóter, “calor”. 

qnh,skomen, thnéskomen, “morte”. Cognato de qnh,skw “morrer”, §63. Diz-se do momento 
em que a alma se dispersa (diaspei,retai), §65. É o ato que encerra a vida. 

kaqolike.n no,esin, katholikèn nóesin, “idéia universal”. 

keno,n, kenón, “vazio”. Denota a substância universal. keno.n kai. cw,ran kai avnafh. fu,sin, 
“vazio ou espaço, ou aquilo que por natureza é intangível”. Também é traduzido por 
“inconsistente” na Epístola a Pítocles no §113, no que se refere aos procedimentos científicos 
relativos à astronomia (avstrologi,an). 

kenou.j fqo,ggouj, kenoùs phthóggous, “palavras destituídas de sentidos”. fqo,ggoj a 
princípio significa “som”, “tom”, “voz”. A noção aqui é de uma palavra sonora, ou seja, é a 
expressão oral de uma determinada língua. §37. 

ki,nhsin, kinesis, “movimento”. José Vara indica um possível erro na transmissão do texto no 
§51. Onde há tina. ki,nhsin, na realidade seria tin’ avki,nhsin. Ele prefere traduzir como 
“ inmovilidad” acreditando que houve um “falso corre te palavras”.  

ko,smoj, kósmos, “mundo”. A parte do Todo (to. pa/n) especificamente organizada. Epicuro 
admite que há “um número infinito de mundos” (ko,smoi a;peiroi, eivsin) (Carta a Heródoto, 
Cf. §45) isso por haver “átomos cujo número é infinito” (idem, §45) 

krith,rion, kritérion, “critério”, “faculdade de julgar”. 

krith,ria thj avlhqei,aj, kritéria tês aletheías, “critérios de verdade”. Diz-se do conjunto de 
fundamentos que dão suporte tanto aos ajuizamentos seguros, numa esfera gnosiológica, 
como também às “reflexões sobre os modos de vida” (e;sti d’ evn auvth/| ta. peri. bi,wn), 



146 

 

campo da ética, ou mais precisamente como se opta traduzir aqui, da sabedoria. Estes 
critérios situam-se na primeira parte da tríplice divisão da filosofia de Epicuro, descrita por 
Diógenes Laércio como Canônica (kanonikón), a qual denominam os epicuristas de “ciência 
do critério de verdade e do primeiro princípio, e também doutrina elementar” (DL, X, 30). 

leiota,twn, leiotáton, “ lisos”. Cf. § 66. 

leptomere,j, leptomerés, “partículas finíssimas”. 

logiko,n, logikon, “racional”. Cf. § 66. 

logismo,j, logismós, “reflexão”, “raciocínio”, “cálculo”. 

makario,thta, makarióteta, “felicidade”. Na carta à Meneeceu Epicuro usa o termo 
euvdaimoni,an, “felicidade”. A felicidade na filosofia de Epicuro pode ser entendida como 
“ausência de dor (física)” e “ausência de perturbação (na alma)”. Para ausência de 
perturbação Cf. ataraksía. 

me,geqoj, mégethos, “grandeza”, “tamanho”).  Uma das três qualidades primárias do átomo. 
Cf. § 54. 

me,roj, méros, “parte”, “particular”. 

mete,wroj, metéoros, “fenômeno celeste”, “que está no alto”. 

mh. o;n, mh. o;ntoj, mè óntos, “não-ser”. “nada nasce do não ser” (oude.n ginetai ek tou mh. 
o;ntoj) Cf. § 38. 

mnh,mh, mnéme “memória”. 

morfe,, morphé, “forma”, “aspecto exterior do corpo”. 

òmoiosce,monej, homoioschémones, “forma idêntica”. 

òra,n, horán, “algo percebido”, literalmente “visto”, “visível”. 

òrath. a;tomoj, horaté átomos, “átomos visíveis”. Para Epicuro, os átomos são invisíveis 
“aóratos” e é inconcebível atestar visivelmente um átomo. 

ou;de,n, oúdèn, “nada”. 

pa,qh, pathé,  “afecção, “sentimentos”. Segundo Diógenes Laércio existem dois tipos de 
afecções: o prazer e a dor. O prazer é conforme a natureza e à dor estranho à natureza. ta. 
pa,qh kai. ta.j aivsqh,sij, “com as afecções e as sensações”. 

palmo,j, palmós, “vibração”. Diz-se da vibração dos átomos no interior dos corpos compostos. 

peri. fu,sewj, perì phýseos, “sobre a natureza”. Havia no período helenístico um texto 
integral e específico sobre a física de Epicuro intitulada Sobre a Natureza escrita em 37 
livros, mas que foi perdida durante o decorrer da história, também chamada de Grande 
compêndio (Mega,lh| epitomh|/). Epicuro teve o cuidado de preparar uma “epítome de todo o 
seu sistema” (evpitomh.n th/j o[lhj pragmatei,aj). 

pneu/ma, pneuma, “sopro, respiração”. 

po,roj, póros, “poro”, “pequenos intervalos”. 
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poio,thta, poióteta, “qualidades”. 

pra,gmata, prágmata, “doutrina”, a Carta a Heródoto, por exemplo, é um “compêndio de toda 
a doutrina” (evpitome.n th/j o[lhj pragmatei,aj). 

pro,lhyij, prólepsis, “antecipação”, “pré-noção” (na Carta Sobre a Felicidade. São Paulo: 
Editora UNESP, 2002, 51 p. prolh,yeij, é traduzido pó “noções inatas”. 

pro,dhloj, pródelos, Derivado do verbo prodhlo,w, “manifestar de antemão ”, que indica 
algo evidente, de observação direta e segura. Na tradução de José Luis García Rúa, 
“fenômenos próximos”. 

prosme,non, prosménon, “em espera”, “esperar”, “aguardar”. 

prw/ton evnno,hma, próton ennóema, “idéia primeiral”. Idéia apreendida mediante a capacidade 
intelectiva da psyché e que “não necessita de demonstração” (kai. mhqe.n avpodei,xewj 
prosdei/sqai) Cf. §38. 

peri. metarsi,wn, perì matarsíon, “sobre as coisas suspensas no ar”. Sobre a epístola 
endereçada a Pítocles numa referência aos ‘fenômenos celestes’ como aqui que se encontra no 
céu. 

rèu,sij, reúsis, “fluir”, “derramar”. 

sch/ma, schéma, “forma”. Uma das três qualidades primárias do átomo. Cf. § 54. 

sperma,twn, spermáton, “semente”, “germe”. 

steremni,oij, steremníois, “sólidos”. 

stoicei/on, stoicheíon, “elemento”. 

stroggulota,twn, strongylotáton, “arredondados”. Refere-se aos átomos da psyché Cf. § 66. 

su,gkrisin, súgkrisis, “reunião”, “combinação”, “composto”. 

su,gkrousij, súgkrousis, “choques”. 

sumbe,bekoj, sumbebhko,ta, sumbebekóta, “atributos”. Qualidades que pertencem aos corpos 
compostos de maneira permanente. 

sumptw,mata, sumptómata, “acidentes”. Qualidades que podem pertencer ou não aos corpos 
compostos. 

sunecw/j, synechós,“continuamente”. 

sw/ma, sw,mata, sóma, sómata, “corpos”. Refere-se aos corpos compostos. 

ta,couj, táchous, “velocidade”. 

tacu,j, tachýs, “velocidade”. 

tekmai,resqai, tekmaíresthai, “conjecturar”. 

to. pa/n e;stin, “o todo é [constituído de corpos e vazio]”. “que existe el universo”, (na 
tradução espanhola de José Vara a expressão não é traduzido literalmente, o tradutor parece 
preferir uma paráfrase da expressão),  
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tu,poj, týpos, “réplica”, “impressão”. São pequenos corpúsculos ou micro-corpos que se 
desprendem dos corpos compostos e projetam-se continuamente por todos os lados e de forma 
imperceptível aos olhos humanos. 

up̀okei,menon, hupokeímenon, “suporte objetal”. Literalmente “subsistente por si mesmo”, 
cognato de u`po,keimai,“jazer em baixo”, “servi de base”, “servi de matéria”. É a substancia 
como sujeito, ou seja, como substrato dos acidentes. 

faino,menwn, phainómenon, “fenômeno”, “aquilo que aparece”. Denota aquilo que os 
sentidos conhecem das coisas, ou até mesmo “os corpos aparentes”. 

fanta,smata, phantásmata, (Fr.: “impressions particulières”, Esp.: “percepciones 
particulares”, Port.: “percepções particulares”). Também “imagens”. 

fantastike. epibole,, phantastikè epibolé, “projeção imagética”. 

fantastikh/| evpibolh.|, “percepção do que é apresentado”). 

fora,, phorá, “ação de mover-se”, “movimento”. Também denota “escola de filósofos” 
Cognato de fe,rw “levar, carregar, ser movido”, é a ação de mover-se. Diz-se dos movimentos 
dos barcos “movidos” pelo vento. 

fro,nhsij, phónesis, “entendimento, prudência”. Denota “sabedoria prática”, como também 
denota alma, inteligência, pensamento, vontade. Cognato de frone,w, “ter entendimento”, é o 
correto uso da frh,n ou freno,j, “pensamento”, “inteligência”. A princípio toda membrana 
que envolve um órgão, como coração, fígado, vísceras. É narrada na historiografia antiga que 
o herói homérico pensa com a fro,nhsij. 

fu,sij, phýsis, “natureza”, “substância”. Etimologicamente fu,sij significa “fonte”, “começo”, 
“origem”. 

fusiologi,a, physiología, “Investigação da natureza”, ou “ciência dos fundamentos físicos”. 
De fu/sij e logi,a. Ocorre em: §37, 78 e denota a investigação metodológica do 
“imperceptível” ou “imanifesto” (ádelon). 

cro,noj, chrónos, “tempo”. 

crw/ma, chróma, “cor”. 

cw,ran, chóran, “espaço”. 

yeu/doj, pséudos, “falsidade”, “aquilo que se mostra falso”. 

yeu/doj, pseýdos, “falso”, “mentira”, “ação enganosa”. 

yuch /, psyché, “alma”, “espírito”. Na presente pesquisa se preferiu o termo transliterado 
psyché, visto que o termo alma (anima) tem seu correlato latino e não grego. A escolha se dá 
pelo próprio uso do termo usado por Epicuro na Carta a Heródoto. A psyché exerce “o papel 
mais importante” thj/ plei,sthn aivti,anj, tès pleísten aitíans,. Refere-se a importância da 
yuch/ como o agente mais importante para as sensações (ai;sqhsij). 

yuch/j fu,sin, psychés phýsin, “natureza da alma”. As “partículas sutis” (leptomere,j) que 
compõe a natureza corpórea da alma, constitui-se de três partes, a saber: o sopro (pneu/ma) e o 
calor (qhrmo,ter) e duma terceira parte que difere das duas primeiras e que Epicuro não 
nomeia (avkatono,maston). Cf. §63. 
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w;fqh, óphthe, “percebido”. “certamente um átomo nunca foi percebido por um sentido” 
(ouvde,pote gou/n a;tomoj w;fqh aivsqhse,i). 

prosme,non, prosménon, “em espera”. Trata-se da atitude de “estar em espera” (prosmeînai), 
isto porque as sensações não foram ainda “confirmadas” (epimartýreitai), nem “refutadas” 
(antimartýreitai) ou “não refutadas” (ouk epimartýreitai) mediante o critério da evidência 
(enárgeia),   

 

  

 


