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nenhum velho deve parar de filosofar, pois nunca 

é cedo demais ou tarde demais para a saúde da 

alma. Afirmar que a hora de filosofar ainda não 

chegou ou já passou é a mesma coisa que dizer 

que a hora da felicidade ainda não chegou ou já 

passou; devemos, portanto, filosofar na 

juventude e na velhice para que, enquanto 
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boas coisas, mediante agradável recordação do 

passado, e para que, ainda jovens, sejamos ao 

mesmo tempo velhos, graças ao destemor diante 

do porvir‖ 

 

EPICURO 

(341-270 a.C.) 
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RESUMO 

 

Este trabalho visa a compreender os fundamentos históricos e filosóficos que ensejaram 

Epicuro a formular sua doutrina de pensamento e suas respectivas áreas, a partir dum 

conceito de liberdade sui generis, o qual está presente não só na Ética de Epicuro, senão 

também na Física e na Canônica. No intuito de estudar as lições de Epicuro, bem como 

as principais categorias em que se alicerçam suas ideias, esta pesquisa se desenvolve 

sob o método bibliográfico de caráter exploratório, encontrando naquelas alguns 

remédios aos males da vida humana, implicando, assim, não apenas como finalidade 

desta última a consecução da felicidade, senão como dever ínsito à própria Filosofia: a 

emancipação do ser humano de todas as causas imaginárias e reais de sofrimento. 

 

Palavras-chave: Epicuro. Liberdade. Emancipação. Felicidade.        
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ABSTRACT 

 

This work aims to understand the historical and philosophical foundations that resulted 

Epicurus formulated his doctrine of thought and their respective areas, from a sui 

generis concept of freedom, which is present not only in Epicurus‘ Ethics, but also in 

his Physics and Canonical. In order to study the lessons of Epicurus, as well as major 

categories in which his ideas are rooted, this research develops itself under the 

bibliographical method exploratory, finding some remedies to the ills of human life, 

thus implying not only as latter purpose the attainment of happiness, but as a inherent 

duty to own Philosophy: the emancipation of human beings from all imaginary and real 

causes of suffering. 

 

Keywords: Epicurus. Freedom. Emancipation. Happiness. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação trata dum dos aspectos fundamentais da doutrina de um 

filósofo que passara boa parte de sua vida padecendo das dores de cálculo renal, sendo 

vitimado por uma crise deste último, inclusive. O interessante é que sua doutrina versa 

justa e fulcralmente sobre o prazer (ἡδονή), as diversas formas deste e sua fácil 

aquisição. Óbvio que para alguém que sofria de tamanhas dores, a ideia de prazer passa 

a constituir não apenas o objeto de investigação, mas fundamento da própria existência. 

Mas não tão óbvia é a maneira por que esse prazer é apresentado no Epicurismo, pois só 

um pensador de inaudita magnitude poderia conceber a Filosofia como uma das mais 

excelsas formas de prazer.     

Desde que não resultante da morte, a ausência da sensação de dor é conditio 

sine qua non ao filosofar. Tal verdade se nos depara de modo insofismável e evidente. 

Por quê? Pelo simples fato de ser praticamente impossível filosofar sentindo dor de 

cálculo renal, por exemplo. 

Inobstante, é possível filosofar depois da dor ou a partir da noção de dor, sendo 

possível antecipar-se a uma nova crise e, desse modo, libertar-se dela. 

Mas, ao invés da mera sensação, é somente pelo sentimento de dor que não nos 

tornamos idiotas, no sentido originário em grego, tornando-nos, assim, capazes de nos 

colocarmos no lugar do próximo, sem necessariamente padecer de seu sofrimento, 

mediante projeções imaginativas do pensamento, debruçando-nos sobre o problema, a 

fim de resolvê-lo. Em poucas palavras, resumem-se aqui os critérios por que se constitui 

a verdade epicurista. 

O problema filosófico que esta dissertação visa a compreender diz respeito ao 

conceito de liberdade no Epicurismo, tanto a partir dos escritos de Epicuro quanto do 

poema De Rerum Natura (Da Natureza das Coisas) de Lucrécio (96-55 a.C.), 

recorrendo-se ainda ao estudo das similitudes e diferenças existentes entre o 

pensamento epicureu e o de Demócrito de Abdera (460-370 a.C.), mormente. 

Nesse sentido, se descortina aqui o escopo principal desta Dissertação: 

compreender as principais contribuições da Ética de Epicuro para a raça humana, no 
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intuito de libertar esta última de medos infundados que a impedem de desfrutar uma 

vida plena de realizações. 

Para tanto, mediante uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório, fez-se 

uso tanto de textos clássicos da Antiguidade concernentes ao Epicurismo, como os 

fragmentos dos Pré-socráticos, as epicureias Cartas a Heródoto, a Pítocles e a 

Meneceu, e o De Rerum Natura lucreciano, quanto de obras de abalizados estudiosos do 

Epicurismo, na Contemporaneidade, quais Miguel Spinelli e Markus Silva. 

Dessarte, o primeiro capítulo deste trabalho se preocupa em trazer para o leitor 

os horizontes contextuais de que se utilizou Epicuro para fundamentar sua doutrina, 

permeando um diálogo principalmente com as considerações dos atomistas, visando a 

encontrar semelhanças e diferenças entre eles e Epicuro, pelas quais este supera as 

limitações do pensamento determinista de Demócrito, objetivando uma doutrina muito 

menos fatalista. 

O segundo capítulo versa propriamente sobre o pensamento epicureu, fazendo-

se uso tanto das Cartas a Heródoto, a Pítocles e a Meneceu, quanto das Máximas 

Capitais e das Sentenças Vaticanas, bem como do De Rerum Natura, de Lucrécio, 

escritos fundamentais à compreensão do alcance das concepções epicuristas sobre o 

pensamento per se, a Física e a Ética, mormente. 

O terceiro capítulo trata dos principais desafios – o medo dos deuses, da morte 

e da dor – que a doutrina do fundador do Epicurismo teve de fazer frente, no intuito de 

emancipar o ser humano para uma vida prazerosa porque feliz. Para tanto, importa 

entender o que significavam os deuses, a morte e a dor para os antigos gregos, 

realizando-se uma analogia entre a visão de mundo dos helenos e a mundividência de 

Epicuro. 

Alfim, o quarto capítulo trata especificamente sobre a ideia de liberdade tanto 

na Antiguidade grega como um todo, quanto na doutrina epicureia, mais propriamente, 

voltando-se ao indissociável elo entre liberdade e Natureza, compreendendo-se o 

Epicurismo como uma Filosofia da Φύζιρ em pleno Período Helenístico, contribuindo, 

dessarte, para uma renovação do pensamento dânao a partir de suas origens, em plena 

época de descensão política e econômica da Hélade, constituindo-se o Epicurismo, 
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portanto, num relâmpago em meio às trevas da noite de dominação e perda da 

autonomia política por parte das cidades-Estado gregas. 
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1 OS HORIZONTES DE EPICURO 

Todo ofício filosófico se origina do que os gregos chamavam de θαῦμα (tanto o 

objeto de espanto, admiração, surpresa, perplexidade quanto o próprio espanto ou 

admiração), a partir de onde o ser humano se põe a indagar, perguntar, investigar, 

pesquisar.
1
 E o espanto que desencadeia este trabalho se nos deparou, em nossos 

estudos sobre Epicuro, a partir da formulação desta pergunta: ―Já que ‗nada nasce do 

não-ser. Se não fosse assim, tudo nasceria de tudo e nada teria necessidade de seu 

próprio germe‘ (EPICURO, 2008, p. 138), como, num universo em que tudo parece 

ocorrer por pura necessidade, é possível haver espaço para a liberdade?‖. Para tanto, 

mister faz-se pesquisar não apenas o conceito de liberdade em Epicuro, mas, em 

verdade, para se entender tal conceito, é imprescindível compreender o que era a 

liberdade para um grego contemporâneo do fundador do Epicurismo. Porém, imperioso 

se faz uma analogia entre a época anterior e aquela em que viveu Epicuro, no que tange 

às transformações ocorridas sobre o modo de liberdade. 

Mas por que ‗conceito‘ e não ‗definição‖? Em razão do simples fato de não 

bastar iniciar uma questão já a concluindo, fechando-se a toda e qualquer argumentação, 

antes, em verdade, importa muito mais a reflexão, a concepção de uma resposta aos 

problemas humanos. Portanto, em matéria filosófica, busquemos não definir, mas 

conceituar, pois o conceito não é (e não pode ser) definição, sob pena de limitação: ‗de-

finir‘, ‗de-terminar‘, ‗finalizar‘, enquanto que ‗conceito‘ pertence à mesma esfera 

semântica de ‗concepção‘, ‗conceber‘, ‗trazer à luz‘, ‗esclarecer‘, ‗começar‘, ‗iniciar‘, 

‗imaginar‘, nada mais consonante ao método maiêutico do pensador cujo modo de vida 

serviu de exemplo a Epicuro: Sócrates de Atenas. Mas o quer era a liberdade na época 

deste último? 

 

1.1 A Liberdade Grega no Período Clássico 

No ínterim que vai da Primeira Guerra Médica à morte de Alexandre Magno, a 

condição de liberdade na Hélade passou por uma transformação inextricavelmente 

ligada ao destino da πόλιρ (em plural, πόλειρ) ou cidade-Estado: do seu fastígio à sua 

descensão e queda. 

                                                           
1
 Q.v. PLATÃO, Teeteto, 155 d 8, e ARISTÓTELES, Metafísica, A 982b. 
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Originalmente surgida a partir do desenvolvimento e declínio da sociedade 

gentílica, que caracterizou o modus vivendi dos gregos sob o Período Homérico (séc. 

XII-VIII a.C.), a πόλιρ conservou-elevou-aboliu, ao mesmo tempo, os traços marcantes 

da sociedade gentílica: conservou, pois, inobstante haver se justificado mediante uma 

religião estatal ou cívica, a πόλιρ não extinguiu de todo os aspectos gerais da religião 

dos lares, fulcrada na veneração e adoração dos antepassados e dos deuses que os 

tinham gerado; elevou, pois a πόλιρ nada mais foi do que a evolução da gens patriarcal, 

que, mediante crescimento demográfico, implicou o surgimento das fratrias, ou 

irmandades religiosas, com a distinção entre os descendentes dos filhos mais velhos e 

dos filhos mais novos na adoração do pater, e, a partir das fratrias, o surgimento das 

tribos, cuja organização a partir de suas ocupações e origens geográficas incorrerá no 

aparecimento das primeiras cidades-estados helenas, desde a Invasão do Dórios, no 

século XII a.C.; e, por fim, a πόλιρ aboliu a sociedade gentílica, ao estabelecer uma 

forma diversa de liberdade inexistente à época do Período Homérico: a Democracia.  

Enquanto, no Período Homérico, ser livre era deter o controle de seu clã, na 

condição de pater, ou descender do pater, na condição de herdeiro deste, o que ensejava 

um regime baseado na Aristocracia ou, antes, na Oligarquia, resolvendo-se as disputas 

mediante o uso da força, pura e simples, quais os guerreiros aristocratas da Guerra de 

Troia, durante o Período Pré-homérico (séc. XXX-XII a.C.), na Democracia o critério 

para a liberdade era haver nascido de pais cidadãos, que detivessem o direito à livre-

expressão, o direito de ouvir e ser ouvido na Assembleia de Cidadãos, 

independentemente de origem geográfica (se nascido no litoral, na planície ou nas 

montanhas da Ática) ou de condição social (se rico ou pobre). Assim, nessa época, 

A característica fundamental do grego antigo é o seu forte desejo de ser o 

mestre de seu destino, o que faz dele formar a sua própria opinião sobre as 

coisas ao seu redor e moldar sua vida de acordo com elas. Ele não subestima 

os obstáculos que encontra e está profundamente ciente das limitações 

humanas a que ele está sujeito. Ele reconhece que ele vive dentro de uma 

comunidade, para a qual ele deve conformar-se, mesmo que isso signifique o 

sacrifício dos desejos pessoais, se quiser, acima de tudo, sobreviver 

(POHLENZ, 1966, p. 1). 

Quando Aristóteles argumentou que o homem é um animal político,
2
 ele se 

referia ao fato de o homem se realizar plenamente apenas em comunidade; um ser vivo 

que insitamente nasce e se desenvolve em coletividade, e jamais de maneira isolada. Tal 

é o sentido da cidadania na Grécia do Período Clássico (séc. V-IV a.C.): a πόλιρ era 

                                                           
2
 Q.v. A Política, A, 2, 1253ª 3ss.  
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vista como um grande organismo, do qual os cidadãos eram partes constituintes, natural 

e fatalmente associados ao seu destino (GLOTZ, 1988). Tal é a compreensão outrossim 

de um pensador que ainda alcançou o período áureo da Democracia ateniense: 

Demócrito de Abdera.
3
 

Discípulo (e sucessor) de Leucipo, Demócrito desenvolveu a teoria do 

Atomismo, sendo que suas próprias contribuições não podem ser separadas das de seu 

predecessor. De acordo com a teoria, no universo existem apenas a ‗totalidade‘, ou 

‗aquilo que é‘, e o vazio, ou ‗aquilo que não é‘. A totalidade é formada por átomos 

sólidos, eternos e não-gerados: o vazio consiste nos espaços entre os átomos. Existem 

infinitos átomos, diferentes entre si na forma ou figura, ordem e posição, mas 

semelhantes em todos os outros aspectos. Os átomos se movem no vazio, às vezes 

colidindo uns com ou outros e combinando entre si para formar o quer que seja.
4
 Desse 

modo é que o universo que conhecemos e inumeráveis outros universos se formaram. 

As diferenças aparentes entre as coisas, tais como cores, gostos, odores, podem ser 

explicadas pelas diferenças na forma, tamanho, posição e arranjo dos átomos 

constituintes e pela ação deles em nossos órgãos dos sentidos. A alma é uma chama 

[―com efeito, alma e mente representam a mesma realidade‖] (DEMÓCRITO apud 

ARISTÓTELES in SOUZA, 1996, p. 262-263), visto que ―o fogo é o mais leve dos 

corpos, por ser o mais vazio [...] Incorpóreo [...] é o fogo, não exatamente incorpóreo 

                                                           
3
 Pois consabido o fato de ―Si el lector de Demócrito sigue [los] consejo[s], no sólo puede mejorar su 

buen ánimo, sino convertirse en una amenaza menor para sus conciudadanos. Con su estimulación hacia 

una determinada virtud cívica, Demócrito continuó la acción de los poetas y moralistas precedentes‖ 

(KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 2006, v. III, p. 109).  

4
 ―Leucipo y su compañero Demócrito sostuvieron que los elementos son lo lleno y lo vacio, a los cuales 

llamaron ser y no ser, respectivamente. El ser es lleno y sólido; el no ser es vado y sutil. Como el vacío 

existe no menos que el cuerpo, se sigue que el no ser existe no menos que el ser. Juntos los dos, 

constituyen las causas materiales de las cosas existentes. Y así como quienes hacen una sola la sustancia 

fundamental, derivan las otras cosas de las modificaciones sufridas por aquélla, y postulan la rarefacción 

y la condensación como origen de tales modificaciones, así también estos hombres decían que las 

diferencias entre los átomos son las causas que producen las otras cosas. Según ellos, dichas diferencias 

son tres: forma, orden y posición; el ser, dicen, sólo difiere en "ritmo, contacto y revolución'; 'ritmo' 

corresponde a la forma, 'contacto' al orden y 'revolución' a la posición: porque A difiere de Ν en ¡a forma, 

como AN de NA en el orden, y Ζ de Ν en la posición […] Demócrito... denomina al espacio con los 

siguientes nombres: «el vacio», «nada» y «lo infinito», mientras que a cada sustancia individual la llama 

«algo», «lo compacto» y «lo ente». Cree que las substancias son tan pequeñas que son capaces de eludir 

nuestros sentidos, aunque poseen toda clase de formas, figuras y diferencias de tamaño. De este modo, 

puede él, partiendo de ellas como si fueran elementos, producir por agregación tamaños perceptibles a 

nuestros ojos y a los demás sentidos […] Éstos (sc. Leucipo, Demócrito, Epicuro) decían que los primeros 

principios eran infinitos en número y creían que eran átomos indivisibles e impasibles debido a su 

naturaleza compacta y su carencia de vacio; afirmaban que su divisibilidad les venía del vacío existente 

en los cuerpos compuestos‖ (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 2006, v. III, p. 83-84). 
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[...] mas, como nos corpos, incorporal por causa da composição de suas delgadas 

partículas‖ (Idem, ibidem), formada por átomos esféricos, porque ―Das formas, a mais 

fácil de mover-se é a esférica [...] e esta atribui à mente e ao fogo‖ (Idem, ibidem).
5
 

O ponto central do pensamento de Demócrito é a teoria atomista, em parte 

oriunda da Escola Eleata, mas, ao mesmo, a ela contraposta, visto que a negação do 

segundo dos dois princípios fundamentais do Atomismo, o vazio, por parte dos eleatas 

forçava-os à negação do movimento e do devir, bem como do próprio ser, a ‗totalidade‘ 

ou ‗pleno‘, constituído por um número infinito de partículas ou átomos, isto é, partes 

indivisíveis. Estes últimos entram na composição de todas as coisas, as que chamamos 

materiais e as espirituais. Assim, mesmo a alma é formada por um conjunto deles, ainda 

que extremamente sutis, ígneos; e, dessarte, ao mover ou animar o corpo, a alma o faz 

pela participação nos átomos ígneos, que são os que produzem a vida e o movimento no 

mundo. Mesmos os deuses são compostos por átomos e, dessa maneira, sujeitos às leis 

por que estes se regem.
6
 

Portanto, desse modo também se resolve o problema da origem das coisas: os 

átomos são eternos, não havendo, assim, nascimento ou destruição deles, visto que todo 

movimento ou mudança se explica pela combinação dos átomos, que se movem no não 

ser ou vazio. O movimento dos átomos é efeito dum choque, cada choque produzido 

pelo anterior, e este por outro, numa ascendência infinita, de sorte que o movimento é, 

quais os átomos, eterno, sem princípio, nem fim. Não postula a doutrina de Leucipo-

Demócrito um ser independente dos átomos, a originar o movimento destes. Até os 

deuses estão sujeitos a esse movimento sempiterno, como tudo o que está constituído 

pelos átomos.  

A sensação, as operações do raciocínio, tudo é efeito do movimento, do choque 

que um corpo experimenta ao contato das emanações produzidas por outro corpo. Ao 

                                                           
5
 Passagens essas que evidenciam claramente a influência de Heráclito de Éfeso sobre os fundadores do 

Atomismo, visto que ―Este mundo, igual para todos, nenhum dos deuses e nenhum dos homens o fez; 

sempre foi, é e será um fogo eternamente vivo, acendendo-se e apagando-se conforme a medida [...] As 

transformações do fogo: primeiro, o mar; e a metade do mar é a terra, a outra metade um vento quente. A 

terra dilui-se em mar e esta recebe a sua medida, segundo a mesma lei, tal como era antes de se tornar 

terra [...] O frio torna-se seco, o quente frio, o úmido seco e o seco úmido‖ (HERÁCLITO in 

BORNHEIM, 1998, p. 38 e 43).  
6
 Lembrando-se ainda de que os atomistas ―Afirmam que os animais e as plantas não são nem foram 

engendrados pelo acaso, sendo realmente causa a natureza ou a inteligência ou alguma outra coisa de tal 

gênero (pois não surge do acaso o que nasce de cada semente, mas desta uma oliveira, daquela um 

homem); entretanto, o céu e os mais divinos dos seres visíveis foram gerados pelo acaso, e semelhante 

causa não admitem para os animais e as plantas‖ (ARISTÓTELES in SOUZA, 1996, p. 263). 
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receber essas emanações, apesar de se espalhar por todo o corpo, como recaem maior 

quantidade sobre os órgãos apropriados, produzem-se sensações cômodas a esses 

órgãos, como a visão, a audição et cætera. Avançando mais na teoria, a própria razão é 

efeito do choque dos átomos, de sorte que, como para Empédocles de Agrigento, não se 

distingue a sensação pelo funcionamento, senão pelo conteúdo. Dada a necessidade e 

eternidade do movimento dos átomos, e como a alma e até mesmo os deuses estão 

sujeitos a elas, a liberdade tinha por isso que se ressentir dessa sujeição, seguindo-se 

evidentemente um determinismo absoluto: tudo está sujeito à necessidade, à ‘ανάγκη 

(necessidade, destino, sorte, miséria, sofrimento). A tal asserção se viu restrito o 

Atomismo, dada a rigidez de suas premissas. 

Claro que, então, a Moral, que Demócrito tratou de ligar à Física, portanto, 

submetida ao determinismo e, dessarte, parece absurda qualquer escolha possível ante 

as recomendações para se praticar a justiça, de guardar a temperança para poder 

desfrutar a felicidade, que consiste no repouso e serenidade da alma, sem ambições que 

a perturbem, pois o engano seria desfrutar o que se possui e contentar-se com isso.          

Conquanto seja espantosamente semelhante à física cospuscular do século 

XVII, a teoria atomística de Demócrito tem origens bem diferentes. Foi, em seus 

aspectos mais amplos, uma tentativa de resgatar a possibilidade de movimento e de 

mudança a partir dos argumentos de Heráclito,
7
 com a reintrodução, via Leucipo, do 

desdobramento da tese de Melisso, da pluralidade e ‗do que não é‘,
8
 ao mesmo tempo 

em que aceitava a inexistência da criação ou destruição da realidade. Em virtude disso, é 

que o Atomismo se formou da síntese da mundividência heraclítica com o pensamento 

parmenídico de Melisso e, como tal, foi transmitido a Epicuro, o qual expressou 

claramente essa fusão heraclítico-parmenídica existente no Atomismo, conciliando-se 

tanto o pluralismo sensível quanto o monismo intelectivo, haja vista que 

                                                           
7
 ―Na Filosofia grega, foi a partir de Heráclito que o ato de pensar (filosoficamente) passou a ser 

concebido como coincidente com o ato de elaborar um discurso dotado de ordem e significação. O termo 

λόγορ, ancestral na cultura grega, adquiriu em Heráclito um duplo significado – o de pensamento e 

palavra – e se submeteu a duas exigências: que o λόγορ (pensamento) se vinculasse ao λόγορ (palavra), a 

fim de que o discurso (o λόγορ humano proferido) viesse a se ganhar em significação e comunicação. Nos 

termos como pressupôs Heráclito: o pensamento sem a palavra (sem símbolos nominativos ou de 

reconhecimento) não pensa, e a palavra sem o pensamento nada diz, fica muda, resulta num discurso 

destituído de mensagem‖ (SPINELLI, 2013, p. 23).  
8
 ―Este argumento, pues, es la prueba más poderosa de que sólo existe lo uno; pero también son pruebas 

las siguientes: si, en efecto, existiera una pluralidad, cada ser plural tendría que ser como es mi 

descripción de lo uno‖ (MELISSO apud KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 2006, v. III, p.65).  
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Se aquilo que desaparece perecesse e se resolvesse no não-ser, todas as coisas 

estariam mortas, pois não existiria aquilo em que deveriam resolver-se. 

Entretanto, o todo sempre foi exatamente como é agora, e sempre será assim. 

Então, nada existe em que ele poderia transformar-se, porque além do todo, 

nada há que possa penetrar nele e provocar a transformação. Além disso (essa 

afirmação aparece também no Grande Compêndio e no primeiro livro da 

obra Da Natureza), o todo é constituído de corpos e vazio. Com efeito, a 

existência de corpos é atestada em toda parte pelos próprios sentidos, e é nos 

sentidos que a razão deve basear-se quando tenta inferir o desconhecido 

partindo do conhecido (EPICURO, 2008, p. 139, grifo original). 

 

As máximas éticas de Demócrito, muitas das quais podem ser apócrifas, não 

constituem um sistema verdadeiro. Não obstante, tiveram elas avassaladora influência 

sobre a Ética de Epicuro, no sentido de enfatizarem a felicidade que se obtém através da 

moderação e dos prazeres adequados, sendo que cada uma das frases citadas é digna dos 

escritos de Epicuro, e o seria, caso não fossem de Demócrito!
9
 Está, pois, mais do que 

evidente a fortíssima influência deste último não apenas sobre a Física, senão também 

sobre a Ética epicureia, de maneira que o Epicurismo se trata, em verdade, dum 

Hedonismo sub specie democriteus, visto que o fundador do Epicurismo ―isto é certo, 

fez das teses de Demócrito a base tanto de sua filosofia natural quanto de sua ética‖ 

(SPINELLI, 2009, p. 55). 

Ciente de que ―Foram os livros de Demócrito [...] que tiveram o mérito de 

levar Epicuro a dedicar-se com entusiasmo à filosofia‖ (SPINELLI, 2009, p. 54-55), 

fato é que, dos atomistas, o fundador do Epicurismo extrairá sua principal argumentação 

não apenas em torno do pluralismo filosófico, senão principalmente em prol do 

Materialismo, mercê da terminante recusa ao suprassensível, ao incorpóreo e ao 

imaterial, visto que, sendo o ser o átomo, o não-ser é o vazio, não se podendo dizer 

                                                           
9
 ―A los hombres les adviene el buen ánimo a través de un goce moderado y una vida adecuada. Las 

deficiencias y los excesos tienden a transformarse en sus opuestos y a causar grandes conmociones en el 

alma y las almas movidas por grandes agitaciones ni están equilibradas ni son animosas. Preciso es, pues, 

ocuparse de lo que se puede y contentarse con lo que se tiene, mostrar escaso interés por los que son 

envidiados o admirados y no estar cerca de ellos con el pensamiento; Uno debería dirigir su mirada hacia 

los desgraciados y pensar en la fortaleza con que sufren, de modo que lo que uno tiene a su alcance le 

parezca grande y envidiable y no le ocurra que sufre en su alma por la apetencia de más cosas. Pues, 

quien admira a los que tienen y son considerados felices por los demás hombres y los tiene presentes 

constantemente en su recuerdo se ve siempre obligado a emprender novedades y a lanzarse, por causa del 

deseo, a acciones irremediables que las leyes prohiben. Por esta razón no se deben buscar las apetencias 

de éstos, sino que uno debe tener buen ánimo, al comparar su propia vida con la de los que lo pasan peor. 

Debe uno congratularse a sí mismo con la reflexión sobre cómo obra y soporta mejor que los otros sus 

sufrimientos. Si te adhieres a este parecer, vivirás con mejor ánimo y evitarás no pocas calamidades en la 

vida —la envidia,   los celos y la malevolencia‖ (DEMÓCRITO in KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 2006, 

v. III, p. 106-107). 
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deste último nada além disso, como soem fazer, no entanto, os sistemas metafísicos, 

realizando especulações acerca do suprassensível, do incorpóreo, do imaterial, do 

abstrato, atribuindo-lhe caracteres, inclusive. 

Porém, ademais, tendo em vista o fato de a Ética ser – nos sistemas filosóficos 

helenísticos em geral, e no Epicurismo, portanto – a ππώηη θιλοζοθία per se, ou seja, a 

área dos estudos filosóficos donde emanam as questões que primeiro devem ser 

esclarecidas e aonde se volta a atenção das respostas de todos os outros campos de 

pesquisa, por dizerem eles respeito, direta ou indiretamente, à vida humana, Epicuro, 

pois, 

Adopta o atamismo [sic] de Leucipo e Demócrito, aliás, não que a Física 

tenha para ele um interesse em si, mas porque a calma da alma só pode ser 

obtida através de uma explicação geral do universo. O mecanismo do sistema 

– apenas atenuado pela teoria do clinamen, que permite salvaguardar a 

liberdade de todo o ser vivo – ajuda-o a dominar as superstições que 

aterrorizam o vulgo: medo dos deuses e medo da morte (LÉVÊQUE, 1987, p. 

116, grifo original), 

    

e isso, de tal maneira que ―o atomismo de Leucipo e Demócrito parece a Epicuro a 

única explicação capaz de garantir ao homem a sonhada paz de espírito, e nele se 

baseiam os argumentos fundamentais da física epicúria‖ (NOVAK, 1999, p. 260). 

Assim, faz-se, pois, mister rejeitar a 

dialética como supérflua, porque os físicos devem limitar-se a usar os termos 

naturais para significar as coisas [...] Em primeiro lugar, Heródoto, devemos 

apreender as ideias inerentes às palavras, para podermos ser capazes de nos 

referir a elas e julgar assim as inferências de opinião ou problemas de 

investigação ou reflexão, de maneira a não deixar tudo incerto e não ter de 

continuar explicando tudo até o infinito, ou então usar palavras destituídas de 

sentido [...] Para atingirmos esse objetivo é essencial que a primeira imagem 

mental associada a cada palavra seja percebida, e que não haja necessidade de 

explicação, se quisermos ter realmente um padrão ao qual seja possível 

referir um problema de investigação ou reflexão ou uma inferência mental. 

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 sentidos (EPICURO in DIÔGENES 

LAÊRTIOS, X, 31, 37 e 38). 
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Porém, Epicuro discorda dos abderitas por destacar como critérios 

diferençadores dos átomos entre si não a forma ou figura infinita, ordem e posição, mas 

a forma finita, grandeza e peso, ensejando, além da doutrina dos mínimos, uma das mais 

intricadas questões pertinentes ao sistema epicureu: o problema da declinação dos 

átomos, de cunho tão polêmico que aqui reside um dos maiores motivos de debates 

entre os especialistas de Epicuro, compreendendo os que defendem a ideia de que a 

declinação atômica na doutrina epicureia é um ato do próprio fundador do Epicurismo, 

enquanto outros entendem que há uma distinção total entre as ideias de Epicuro e o 

Epicurismo, sendo a declinação inserta no sistema epicureu por parte dos epicuristas, 

quais Lucrécio, e não de Epicuro propriamente (GIGANDET; MOREL, 2011). 

Entre os primeiros, cumpre destacar que eles não fazem qualquer distinção 

entre os escritos epicureus e os dos escoliastas do Epicurismo, haja vista que se faz uso 

da citação destes últimos, quando da exposição do sistema do próprio Epicuro, 

mormente quanto à declinação atômica. 

Ao passo que, para os que afirmam que a declinação atômica em tempo algum 

fora cogitada ou formulada por Epicuro, antes se tratando dum desenvolvimento dos 

epicuristas, também há evidências válidas, a começar pelo fato de que, acerca do 

clinamen no átomo, Epicuro em nenhum dos fragmentos que pelo menos nos chegaram 

menciona o clinamen, mas tão-só o acaso.  Senão, vejamos: 

Embora se apoie numa longa tradição (que remonta a Lucrécio e a Cícero), o 

argumento de que, caindo paralelamente e com a mesma velocidade no vazio 

imenso, por força de seu próprio peso, os átomos nunca se encontrariam, 

nem, portanto, poderiam se aglomerar, formando mundos, se não se 

desviassem espontaneamente da linha reta, é estranho ao pensamento de 

Epicuro [...] Este desvio ou declinação, mais comumente designado pelo 

termo latino clinamen, cujo referente grego, parenklisis, não figura em 

nenhum dos escritos de Epicuro que até nós chegaram [...] Como tantos 

outros antes dele [Althusser], inclusive e principalmente o Marx da tese de 

doutorado, interpreta o epicurismo a partir de Lucrécio (QUARTIM de 

MORAES, 2007, p. 139, 140, 155).
10

 

Dessarte, a influência das ideias de Demócrito sobre Epicuro não é marcada 

tão-somente por uma subordinação, mas, antes por uma aguçada criticidade, haja vista 

                                                           
10

 Muito embora, num livro anterior, dedicado apenas ao Epicurismo, o mesmo autor tenha assim escrito: 

―Epicuro teria introduzido a hipótese de que ocorrem desvios na trajetória retilínea dos átomos, que os 

fazem chocar-se uns contra os outros e, através desses entrechoques, gerar um mundo ou, modernizando a 

expressão, um sistema solar ou galáxia. O desvio oblíquo dos átomos, que ocorreria em lugar e tempo 

indeterminados, de maneira espontânea, isto é, sem causas, estaria aquém do limite de nossa percepção, 

constituindo pois uma inferência sobre o invisível‖ (QUARTIM de MORAES, 1998, p. 48). 



21 

 

que a introdução do peso como critério diferençador entre os átomos – por parte de 

Epicuro, sob influência da geocêntrica Física aristotélica – é fundamental, pois permitiu 

a este último fazer da Física a sustentação de sua Ética hedonista, uma vez que o peso se 

torna fundamento da singularização, da individuação, independentemente de haver ou 

não clinamen.  

Mas, ciente de que o fundador do Epicurismo nasceu em fins do Período 

Clássico, onde tem lugar a descensão e queda das cidades-Estado, em que consistiu esse 

declínio e seus reflexos para a ideia de liberdade? 

 

1.2 A Liberdade Grega no Período Helenístico 

Impossível entender os motivos do tom individualista da Ética de Epicuro, 

mormente de sua centralidade no particular, se comparado com as preocupações 

comunitárias que há, verbi gratia, n‘A República de Platão, caso se não tenha em mente 

o soçobro da cidade-Estado helena, como organização política, frente à formação de 

reinos helenísticos de considerável extensão territorial, surgidos da fragmentação do 

Império de Alexandre Magno, composto, por sua vez, do expansionismo militar da 

Macedônia tanto sobre as πόλειρ gregas quanto sobre as satrapias do Império dos 

Aquemênidas, unificando a todos sob um só regime teocrático. Interessante, no entanto, 

é perceber de que forma Epicuro buscou fundamentar um modo universal de vida ética a 

partir duma condição de vida particular. 

Por excesso de moderação, Epicuro não participou da vida política. Apesar 

das terríveis calamidades que se abatiam sobre a Hélade em sua época, ele 

passou toda a sua vida lá, à exceção de duas ou três viagens a certas regiões 

da Iônia com o objetivo de visitar amigos (DIÔGENES LAÊRTIOS, X, 10, 

grifo original). 

Mas que calamidades seriam essas e como elas se refletiram no surgimento do 

Epicurismo? Para tanto, mister faz-se entender o Helenismo outrossim em stricto sensu, 

trazendo denotações que implicam diretamente a compreensão de toda a cultura dânaa 

entre os séculos IV e I a.C., da Filosofia, inclusive; mormente do Epicurismo: a fusão da 

civilização helena com as culturas orientais. Assim, 

A época a que, convencionalmente se chama helenística (em alemão 

Hellenismus) começa com a morte de Alexandre para terminar, em datas 

muito diferentes segundo as regiões, com o avanço da conquista romana. Ela 

caracteriza-se pela extensão das terras ocupadas pelos Gregos e pela 
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deslocação do centro de gravidade do helenismo, dado que o papel da Grécia 

é, a partir de então, muito fraco relativamente ao dos grandes reinos orientais. 

A sua história é particularmente complexa: é uma longa sucessão de guerras 

renhidas e assassinas e de usurpações, que não cessam de modificar as 

fronteiras dos Estados (LÉVÊQUE, 1987, p. 19, grifo original). 

O fundador do Epicurismo viveu num tempo de desaparecimento das πόλειρ 

como entidades políticas independentes, tendo a existência dele lugar no período de 

fastígio do Modo de Produção Escravista, visto que ―A época helenística assiste à 

generalização do trabalho servil em todo o mundo mediterrânico‖ (LÉVÊQUE, 1987, p. 

87), em que a produção de riqueza organizada no regime de trabalho compulsório – 

alicerçado na mão-de-obra escrava – não mais distinguiu gregos e bárbaros, reduzindo a 

ambos à condição de cativos, sendo vendidos, comprados, trocados, espancados, 

violentados, mutilados e mortos, fossem bárbaros ou não, ou seja, gregos inclusive, o 

que era um retrocesso de, pelo menos, dous a três séculos, quando fora abolida a 

escravidão por dívidas, exempli gratia, em Atenas, com as reformas de Sólon, o que não 

é de espantar, no entanto, visto que 

A via típica para a expansão na Antiguidade, para qualquer Estado, era assim 

sempre um caminho ‗lateral‘ – a conquista geográfica – e não o avanço 

econômico. A civilização clássica foi, por conseguinte, de caráter 

intrinsecamente colonial: a cidade-Estado celular invariavelmente se 

reproduzia, nas fases de ascensão, pelo povoamento e pela guerra. O saque, o 

tributo e os escravos eram os objetos centrais do engrandecimento, tanto 

meios como finalidades para a expansão colonial. O poder militar estava mais 

intimamente ligado ao crescimento econômico do que talvez em qualquer 

outro modo de produção, antes ou depois, porque a principal fonte do 

trabalho escravo eram normalmente prisioneiros de guerra, enquanto o 

aumento das tropas urbanas livres para a guerra dependia da manutenção da 

produção doméstica por escravos; os campos de batalha forneciam a mão-de-

obra para os campos de cereais e vice-versa – os trabalhadores capturados 

permitiam a criação de exércitos de cidadãos. Três grandes ciclos de 

expansão imperial podem ser traçados na Antiguidade clássica, cujas 

sucessivas feições variadas estruturaram todo o padrão do mundo greco-

romano: o ateniense, o macedônico e o romano. Cada um representou uma 

determinada solução para os problemas políticos e organizacionais das 

conquistas de ultramar, que era integrada e ultrapassada pela próxima, sem 

que as bases subjacentes de uma civilização urbana comum fossem alguma 

vez transgredidas (ANDERSON, 1991, p. 28). 

Para a Hélade, as consequências econômicas da conquista dos domínios da 

Pérsia foram desastrosas. Durante muito tempo, o dinheiro não existira e nem mesmo 

Aristóteles percebera ainda que esse meio de troca fácil e prático tinha as suas próprias 

leis, possuindo quase uma vida própria. Com dinheiro, qualquer indivíduo rico – por 

exemplo, um dos diádocos de Alexandre ou um régulo bárbaro – podia contratar um 

exército de mercenários, que começaram a alistar-se em grande número depois das 

campanhas alexandrinas. Temos provas, inscritas em pedra, de que os modelos agrícolas 
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das ilhas gregas se alteraram: grandes rebanhos, protegidos por grupos armados, 

invadiam agora as terras que tinham antes servido à agricultura. No século IV a.C., 

ocorreu um considerável aumento do número de pequenos mercadores e de empresas 

comerciais pouco sólidas. Os acasos do destino haviam-se tornado extremos: era 

possível alguém, numa cidade, subir ou descer rapidamente na escala social, e as 

próprias cidades prosperavam ou arruinavam-se com facilidade (ROSTOVTZEFF, 

1986). 

A circulação fiduciária tinha aumentado de forma colossal, porque, devido à 

despreocupada generosidade de Alexandre, a totalidade do tesouro do Império Persa, até 

aí cuidadosamente preservado, foi indistinta e saqueadamente distribuído, inundando o 

mundo heleno. Sabe-se, por meio de rendas de determinadas fazendas, propriedade do 

santuário de Delos, e de registros de ordenados de mercenários, que a inflação resultante 

foi, na realidade, muito elevada. 

Outro fato importante ocorrido no mesmo período foi que os grandes 

santuários dos deuses, que haviam sempre se mostrado dispostos a emprestar os seus 

tesouros ao respectivo Estado, em caso de emergência, começaram agora a funcionar 

como bancos mercantis para o público em geral, havendo mesmo alguns que investiam 

em propriedades. Em termos de inflação e agitação social, os resultados conveliram os 

alicerces da Grécia Clássica. A luta de classes, degenerando por vezes em guerras civis, 

espalhou-se por toda a Hélade, mas nunca foram os democratas nem os defensores 

duma maior liberdade e autonomia a vencer, ou, pelo menos, nunca durante muito 

tempo, e as revoltas de escravos acabaram sempre de forma atroz para os revoltosos. A 

pirataria expandiu-se do Mar Egeu para o Mirtoico, o Jônio, o Adriático, o Tirreno, o de 

Mármara, o Negro, o Vermelho e, à medida que o tempo passava, tornou-se uma praga 

mais terrível do que jamais fora. 

Dessarte, no fastígio de todas essas convulsões, quando o conhecimento 

humano progredia e a especulação se generalizava, quando a rota da seda para a China, 

por via terrestre, estava aberta e os barcos alexandrinos já navegavam até à Inglaterra e 

ao Sudeste da Ásia, o oráculo de Delfos foi interrogado acerca de quem seria o homem 

mais feliz do mundo, e citou um lavrador obscuro que vivia numa pequena propriedade 

na Arcádia, o qual raramente abandonava a quinta e nunca vira o mar. A resposta tem 
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algo a ver com o sentido da filosofia epicurista, inclusive: tornar-se claro que, para ser 

feliz e saudável nesses tempos, era necessário limitar os próprios desejos e medos. 

Numa escala mais vasta, o processo destrutivo era inevitável. O futuro 

pertencia já aos latifundiários e aos mercadores ricos, que construíram sua riqueza em 

terras fora da Península Balcânica, organizados numa comunidade poderosa, que teria 

de expandir-se ou de morrer – e que ia se tornar um grande império. O fato de esse novo 

império ser romano e não grego é per se irrelevante, pois o mundo civilizado – com 

exceção das Civilizações da América (Olmeca e Maia), da Etiópia, da Arábia, da Índia, 

da China, do Japão e da Oceania – estava impregnado de vida helênica. No Egito e na 

Ásia, as grandes dinastias greco-macedônias trouxeram para essas regiões do Velho 

Mundo a língua e muitas contribuições helenas de ver o mundo e fazer as cousas. Numa 

primeira fase, mais ou menos delimitada pelo ínterim que vai da morte de Alexandre 

(323 a.C.) até a conquista romana da Grécia (146 a.C.), a Língua Grega, tornada idioma 

comum (κοινή) foi o instrumento com o qual se forjou, ao sangue, suor e lágrimas, uma 

cultura caracterizada pelo sincretismo greco-oriental. Após a conquista romana, numa 

segunda fase, a tradição helena e as correntes orientais é que de fato conquistaram os 

novos senhores. 

Mesmo perdendo sua autonomia política e econômica, entrando em 

irremediável declínio, Atenas transformou-se no berço do patrimônio cultural dânao, 

amealhado durante séculos, e a sua literatura tornou-se não só dominante, mas o modelo 

de pureza e de poder do idioma – o dialeto jônio ou ático – para eruditos tanto gregos 

quanto romanos, mediante o aparecimento de imensas bibliotecas estatais, como a de 

Alexandria, ou particulares, como a de Aristóteles e a de Apélicon de Teos (morto por 

volta de 84 a.C.), responsáveis pela catalogação e escólio de inúmeras obras literárias, 

filosóficas e científicas, produzidas na Hélade, entre os séculos VIII e IV a.C., pondo-se 

muitos dos helenos não mais a produzir, mas a reproduzir, a copiar, a comentar, a 

―ruminar e regurgitar‖ o patrimônio cultural de que eram herdeiros, muitas vezes não 

num estilo ático, mas alexandrino, a constituir o prenúncio das discussões bizantinas. 

Para fazer uma análise séria da experiência e uma crítica da vida, os dânaos 

voltaram-se, desde o século IV a.C., para os filósofos. A Filosofia e a Poesia estavam 

nessa altura tão próximas quanto na época dos Pré-socráticos (séc. VII-VI a.C.), mas, a 

partir de Platão, houve um sentimento ligeiramente literário em tudo o que se referia à 
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mitologia antiga. Esses movimentos provocaram então novas preferências em mitologia, 

uma outra forma de explicar. A partir do século III a.C., toda uma nova mitologia local 

começou a ser explorada na Ásia Menor, sucedendo até que algumas das estórias que se 

tornaram populares nessa altura eram as que acabaram por aparecer, em Latim, nas 

Metamorfoses de Ovídio. Os deuses eram tão escorregadios como peixes, mostrando-se 

imprevisíveis. Nessas novas versões, os mitos eram revistos pelos helenos, mas sem 

quaisquer exageros atávicos, perdendo seu caráter estatal, tratando-se de meras estórias 

de entretenimento, sem qualquer intenção séria ou edificante, portanto, intenção essa 

que passou a ser encontrada na Filosofia e na História: as Vidas Paralelas de Plutarco 

de Queroneia que o digam.      

Assim, já não era viável aos gregos confortarem-se com os deuses antigos, com 

a sua moralidade proverbial e com o interesse pela πόλιρ, vigente nos períodos Arcaico 

(séc. VIII-VI a.C.) e Clássico (séc. V-IV a.C.) da História da Grécia,
11

 pelo que se 

registrou, em tempos de grande turbulência política, econômica e social, a idolatria 

sistemática em torno dos monarcas helenísticos, ensejada nas respectivas cidades de 

seus domínios, de maneira que os conflitos entre estes alcançavam outrossim o âmbito 

de guerras religiosas entre cultos divergentes. 

Os monarcas diadóquios gozavam de um poder pessoal ilimitado, como seus 

predecessores orientais antes deles. Realmente, as novas dinastias gregas 

introduziram uma sobrecarga ideológica no peso preexistente da autoridade 

real na região, com o estabelecimento da adoração oficialmente decretada de 

governantes. A divindade dos reis nunca foi uma doutrina do Império Persa 

derrubado por Alexandre: foi uma inovação macedônia, primeiro instituída 

por Ptolomeu no Egito, onde o antigo culto dos faraós existira antes da 

absorção pela Pérsia, e o qual daí em diante naturalmente proporcionou um 

solo fecundo para a adoração aos soberanos. A divinização dos monarcas 

logo se tornou uma norma ideológica geral em todo o mundo helênico. O 

modelo administrativo dos novos Estados reais revelou um desenvolvimento 

similar – uma estrutura fundamentalmente oriental refinada pelos 

aperfeiçoamentos gregos (ANDERSON, 1991, p. 48).
12

   

                                                           
11

 ―Já moribunda devido à desagregação interna das cidades, a religião políade afunda-se com o 

desabamento político. O homem já não encontra com que satisfazer as suas aspirações ao além no quadro 

das πόλειρ: a melhor devoção já não pode estar em cumprir o melhor possível o dever de cidadão. A 

religião passa de colectiva a individual, como seria natural numa altura em que o individualismo triunfa 

por toda parte‖ (LÉVÊQUE, 1987, p. 144). 
12

 ―À primeira vista, o culto dos soberanos, herdade de Alexandre, responde mal a estas aspirações novas 

e pode passar por ser uma hábil maquinação de reis que têm um interesse evidente em se proclamarem 

deuses. No entanto, perante o fracasso da cidade, as esperanças viram-se, através de um movimento 

natural e espontâneo para esses senhores todo-poderosos, cujo favor é infinitamente precioso [...] Estas 

disposições são em seguida exploradas pelos monarcas, demasiado felizes por encontrarem no culto real 

uma garantia de poder e de estabilidade, e muitas vezes também um meio de impor uma unidade 

espiritual ao mosaico de populações que constituem o seu reino. Já insistimos [...] nas origens compósitas 

deste culto, no qual elementos helênicos e elementos orientais têm a sua parte. As cidades gregas não são 
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Em suma, a desintegração do Império Macedônio e o soçobro da πόλιρ grega, o 

refluxo, para a Grécia Continental, das influências do Oriente helenizado, e a fundação 

de grandes cidades helenizadas no Oriente, mas sem autonomia política, porque capitais 

de Estados monárquicos, como, verbi gratia, Alexandria e Antioquia, tudo isso implica 

transformações no modus vivendi dos gregos com consequências fortíssimas para sua 

mundividência, incluindo a Filosofia, portanto. 

Ainda que as suas armas tivessem triunfado, os gregos não teriam já futuro 

político, nem fora do domínio estrangeiro, nem sob seu jugo. A forma 

histórica de vida do seu Estado tinha caducado já e nenhuma nova 

organização artificial podia substituí-la. É falso medir a sua evolução pela 

pauta do moderno Estado nacional. Permanece de pé o facto de os gregos não 

terem conseguido criar uma consciência nacional que os tornasse aptos para a 

formação desse tipo de Estado, embora lhes não faltasse uma consciência 

nacional própria, noutros sentidos (JAEGER, 1969, p. 1330-1331). 

Entre os efeitos do desaparecimento gradativo do exclusivismo cultural das 

cidades gregas, sob o jugo universalista, abstrato e opressivo dos reinos e impérios 

helenísticos e suas flutuações políticas, está a busca da felicidade individual, entendida 

como estabilidade e segurança. 

Não mais cidadão duma πόλιρ, mas, na teoria, da κοζμοπόλιρ, enquanto que, na 

prática, súdito de Monarquias Teocráticas, alicerçadas economicamente no Modo de 

Produção Escravista, o grego da descensão política, econômica e social da Hélade volta-

se para si mesmo, exigindo da Filosofia que o torne autossuficiente e lhe proporcione a 

felicidade pessoal que poderia compensar a perda da liberdade política. 

Constitui-se, pois, uma nova forma de heroísmo, não mais o cívico ou coletivo, 

senão o particular, o de beatitude, resgatando-se, em parte, nesse sentido, a figura do 

sábio: aquele que conseguiu obter uma visão de mundo pela qual se libertou das 

preocupações do mundo, e não como o legislador-filósofo que reforma as instituições 

sociais, no intuito de aprimorá-las e, desse modo, melhorar a sociedade em que elas 

estão insertas, até porque, mediante o ocaso da πόλιρ frente aos reinos helenísticos, não 

                                                                                                                                                                          
as menos apressadas na adoração: assim, desde 305 a.C., as tradições teocráticas do Oriente acentuam a 

evolução e permitem a regularização e a universalização de cultos inicialmente isolados e anárquicos. No 

pormenor seria necessário introduzir muitos matizes, tanto mais que o culto de Estado é difrente do culto 

municipal [...] Os cognomes dos soberanos são característicos deste novo estado de espírito: Soter 

(Salvador), Evergetes (Benfeitor), Epífanes (que aparece, como uma deusa aparece numa epifania), Teos 

(Deus) [...] Os cultos reais, mesmo que correspondam à  mentalidade popular que faz do homem forte um 

deus e que sirvam os interesses políticos dos soberanos, não são suficientes para satisfazer as aspirações 

religiosas. São precisos deuses transcendentes‖ (Idem, Op. Cit., p. 145-147), tanto que ―O aspecto 

soteriológico da filosofia do período imperial da Antiguidade tardia ensina a compreender melhor 

também as práticas religiosas vinculadas com filosofia como elemento integrador desse esforço‖ 

(ERLER, 2002, p. 12).  
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há mais instituições a serem reformadas, visto que muitas delas estão a desaparecer, 

definhando dia a dia a ideia dum sentimento de coletividade, de comunidade, 

imprescindível, não só ao exercício, senão à existência da cidadania. No lugar da 

consciência cívica das πόλειρ, desenvolver-se-á uma mundividência individualista e 

igualitária: individualista, pois a ideia de responsabilidade comunitária ou cidadã é 

suprimida, mercê do fim da independência políade; igualitária, visto que todos os seres 

humanos passam a ser agora iguais, pois toda a Hélade é reduzida à condição de 

província de impérios, sendo os outrora cidadãos helenos rebaixados à condição de 

súditos, quando não de cativos mesmo.
13

     

Assim, no que tange ao desenvolvimento filosófico dânao sob o Período 

Helenístico (séc. IV a.C.-séc. IV d.C.), cumpre ter sempre em mente, quanto à 

ambiência e às finalidades comuns entre as principais correntes de pensamento, que 

Se as preocupações morais são já importantes nas escolas tradicionais, serão 

ainda mais fortes nas duas escolas que aparecem nos finais do século IV a.C.: 

o Epicurismo e o Estoicismo. Exagerando apenas um pouco, pode-se dizer 

que a Filosofia se apresenta agora como uma protecção contra a destruição do 

homem que não encontra mais razões para viver na sua função de cidadão. 

Ela pretende primeiramente encontrar uma solução para o problema da 

felicidade e, nos dois casos, apesar de diferenças evidentes, a resposta é a 

mesma: a felicidade está no domínio sobre si própria de uma alma que se 

escapa do mundo, que se liberta do contingente, que consegue atingir um 

estado de indiferença (ataraxia para uns, apatia para outros) onde nada mais 

se poderá atingir. O ascetismo profundo que está na base destas doutrinas não 

é, certamente, novo nestes finais do século IV, mas pela primeira vez 

fundamenta-se na ciência, especialmente na física, daí o seu dogmatismo 

científico que, de facto, as afasta muito das filosofias humanistas da grande 

tradição clássica (LÉVÊQUE, 1987, p. 115).   

Assim, ao invés do Platonismo e do Aristotelismo, e retornando parcialmente 

ao exemplo prático dos Sete Sábios da Grécia – os sistemas filosóficos desse período – 

                                                           
13

 ―É, sem dúvida, característico deste período perturbado que as maiores filosofias se lancem à procura 

da felicidade. Mas, esta felicidade só é possível no desprendimento da alma, que se arranca, pela 

violência da ascese, às perturbações do mundo. Tal como na crise dos séculos III e IV d.C., o impulso 

místico do Neoplatonismo prometerá ao iniciado as beatitudes da evasão. Assim surge um novo ideal 

moral, ao herói dos primeiros tempos, ao cidadão das idades clássicas sucede o sábio. Existe uma certa 

resignação nesta concepção, uma fuga perante o real que é preciso dominar porque não se pode assumir, 

mas, que grandeza e que nobreza há também nesta ascensão que dá à alma todos os poderes! A salvação, 

que procuram então igualmente as religiões, merece-se através da luta. O helenismo inclina-se 

definitivamente para o individualismo, visto que a consciência está só perante o seu destino, mas ele não 

desiste de reformar o facto público, especialmente com os Estoicos, grandes conselheiros dos príncipes, e 

sobretudo não esquece, num magnífico impulso de filantropia, no verdadeiro sentido do termo, que todos 

os homens são irmãos. A semelhança final que existe entre a ataraxia e a apatia, obtidas através de vias 

que, à partida, eram radicalmente heterogéneas, não pode deixar de impressionar o historiador. Aliás, 

assinalou-se a semelhança entre estes estados de calma serena e o nirvana das especulações indianas. Há 

aqui, sem dúvida, mais do que uma aproximação fortuita e não é por acaso que a mesma sabedoria surge 

no Mediterrâneo oriental e na planície indo-gangética, entre os quais tantos contactos fecundos continuam 

a instaurar-se‖ (LÉVÊQUE, 1987, p. 121-122, grifo original).  
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o de Epicuro, inclusive – restabelecem o ideal do sábio, agora apátrida porque cidadão 

da κοζμοπόλιρ, o qual procura situar-se fora da História, realizando em si mesmo a 

αύηάπκεια,
14

 quer dizer, a plena autossuficiência.  

O sábio não é mais, como nas Grécias Arcaica e Clássica, o legislador ou o 

político, mas o indivíduo que, não tendo poder sobre o mundo e os homens, só pode 

vencer a pressão e a opressão deles sobre si próprio, visando a uma certa autonomia ou 

independência, por meio do domínio de suas próprias paixões, visto que tanto o 

Estoicismo quanto o Epicurismo 

chegaram a ver a transformação do mundo helênico realizada, e ambos 

repudiaram francamente as exigências que a sociedade se julgava com direito 

de fazer aos sábios. O único Estado ao qual ofereciam sua fidelidade era a 

cosmópole, a cidade que coexistia com o Universo, ou à falta disso, com todo 

o ‗mundo habitado‘ (oecumene) [...] o cidadão mundial estoico ou epicúrio 

não corria o perigo de ser chamado a cumprir as obrigações ecumênicas 

cívicas que aceitava [...] Tanto a doutrina estoica como a epicúria 

concentravam seus esforços em equipar o ser humano, individualmente e 

desligado de laços sociais, com um armamento espiritual que o tornasse 

invulnerável a todos os golpes da fortuna e imperturbável em meio às 

oportunidades e modificações da vida, numa cosmópole que, apesar das 

afirmativas do sábio de tê-la transformado em seu lar espiritual, era vasta e 

fria como o espaço sideral. Os filósofos espiritualmente autossuficientes eram 

modelos mais dignos para deuses de forma humana do que os reis 

politicamente poderosos. Apesar disso, ainda não constituíam ainda um 

objeto digno de culto. Na tentativa de se tornarem sobre-humanos, os 

estoicos e epicúrios se fizeram inumanos. Não lhes foi possível chegar à 

invulnerabilidade, exceto ao preço de perderem o amor e a piedade pelos 

seres humanos, seus companheiros, bem como o patriotismo e o espírito 

público. E essa insensibilidade estudada tornava-lhes impossível salvar-se ou 

salvar seu próximo. E daí? (TOYNBEE, 1983, p. 130 e 131, grifo original).  

Conquanto divergindo em questões teóricas, as escolas e seitas do Período 

Helenístico concordavam em eleger a felicidade como fim ou objetivo da vida humana, 

e em desenvolver, na ππάξιρ, técnicas ou artes de viver que tornassem possível atingir 

aquele objetivo, por via da sabedoria e da virtude. A investigação filosófica deixa, 

assim, de ser um fim em si mesmo e subordina-se a um fim prático, cujo valor 

independe dela, sendo dado por uma sabedoria original ou pela tradição religiosa. 

A característica geral é o pessimismo e a amargura; vida monótona, 

preocupada com o material e semente com ele, vida afinal de homens presos 

para todo o sempre, sem uma esperança no céu e terra; vida de terrores 

contínuos perante toda a espécie de tiranos, naturais ou sobrenaturais; como 

poderemos conseguir nós alguma espécie de tranquilidade? Como poderemos  

passar até o fim, sem desesperos e sem lágrimas? Eis o problema que se tem 

                                                           
14

 ―No que tange à αύηάπκεια, ―não convém entendê-la nem como egoísmo fácil, nem como autonomia 

no sentido como é tomada essa palavra na filosofia kantiana. A αύηάπκεια é a capacidade de se bastar a si 

mesmo, a disposição de não esperar dos deuses e nem de outros homens o que a inteligência do sábio é 

capaz de prover por si mesma‖ (BRUN apud SPINELLI, 2009, p. 82).   
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de resolver e para o qual Epicuro, entre outros, apresenta a sua solução 

(SILVA, 2006, [6]). 

Foi justamente contra esse estado de pauperização espiritual e física em que 

jaziam os gregos no Período Helenístico, em meio à generalizada miséria política e 

econômica e à insegurança quanto à delação, ao exílio, à pobreza e à morte, que Epicuro 

oferecerá uma solução mediante sua doutrina filosófica, ao estabelecer tranquilamente 

que o ser humano tem o dever de ser feliz, que traz essa felicidade nele próprio e que a 

Filosofia nada mais é do que o sereno itinerário rumo à felicidade.  

Mas, afinal, de onde partiu Epicuro para chegar à síntese de suas ideias? Como 

ele coordenou os estudos da Natureza e da Ética numa doutrina sistemática, embora não 

sistêmica? De que modo a relação entre a Física e a Ética, em Epicuro, torna possível a 

interdependência entre ambas? Quais os fundamentos do fundador do Epicurismo? 
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2 OS FUNDAMENTOS DE EPICURO 

Inobstante o fato de o fundador do Epicurismo não só haver frequentado as 

aulas de Xenócrates de Calcedônia, o terceiro dos escolarcas da Academia de Atenas, 

como fora influenciado por este, dividindo a exposição de seu pensamento, segundo 

Diógenes Laércio (séc. III d.C.),
15

 em Canônica, Física e Ética, o pensamento epicureu 

constitui, a bem da verdade, uma só Canônica, pois, no Período Helenístico, como um 

todo,  

A filosofia transforma-se numa discussão com textos considerados 

canônicos. Ela torna-se uma arte de interpretação, que não visa à 

originalidade, mas, ao contrário, procura remontar tudo a opiniões do 

fundador da respectiva escola. Desse modo foi demonstrado subjetivamente 

como propriedade do mestre o que objetivamente era complemente novo e 

propriedade do intérprete, um fenômeno que permanece sendo característico 

até a Antiguidade tardia – e para além dela – e mostra convergências com o 

procedimento judeu-cristão. Portanto, essa postura de modo algum exclui o 

pensamento vivo e autônomo, pois observando com mais precisão muitas 

vezes aspectos novos e estimulantes resultam sob o escudo protetor do 

dogmatismo, da ortodoxia e da autoridade (ERLER, 2003, p. 15-16).  

 

Assim, hoje se compreende que, embora não se constitua um sistema filosófico 

propriamente dito, o pensamento epicureu se coordena como um todo, sendo, portanto, 

sistemático, conquanto não sistêmico.
16

 Esse pensamento só é possível entendendo-se a 

doutrina de Epicuro como uma só canônica, desdobrando-se em critérios de verdade,
17

 a 

                                                           
15

―A filosofia se divide em três partes: a canônica, a fisica e a ética. A canônica é uma introdução ao 

sistema doutrinário, e constitui o conteúdo de uma única obra intitulada Cânon; a física abrange toda a 

teoria da natureza, e constitui a matéria dos trinta e sete livros Da Natureza e, em suas linhas gerais, das 

Epístolas; a ética trata dos fatos relacionados com a escolha e a rejeição, constituindo a matéria das obras 

Dos Modos de Vida, Epístolas e Do Fim Supremo. Os epicuristas, todavia, costumam reunir a canônica e 

a física e chamam a canônica de ciência do critério da verdade e do primeiro princípio, e também doutrina 

elementar; chamam a fisica de ciência do nascimento e da morte, e também da natureza; a ética é 

chamada pelos mesmos de ciência do que deve ser escolhido e rejeitado, e também dos modos de vida e 

do fim supremo‖ (DIÔGENES LAÊRTIOS, X, 29 e 30, grifo original). 

16
 ―Aqueles que progrediram suficientemente na contemplação do universo devem ter na memória os 

elementos fundamentais de todo o sistema doutrinário, pois necessitamos frequentemente de uma visão de 

conjunto, embora não aconteça o mesmo com os detalhes. Com efeito, devemos voltar incessantemente à 

visão unitária e sintética‖ (EPICURO, 2008, p. 135). 

17
 Uma vez que o próprio vocábulo critério implica tanto uma ação quanto uma atitude. Senão, vejamos: 

―do sentido corriqueiro de separar, decidir, adquiriu na Filosofia o sentido de distinguir, discernir, 

julgar... A ação de separar e o ato de distinguir requerem efetivamente tais atitudes, quais sejam, que se 

distinga algo de algo, que se faça um ajuizamento e, enfim, que se tome uma decisão em vista do que se 

está separando. Na medida em que se quer separar o verdadeiro do falso, o certo do errado, o justo do 

injusto etc.,faz-se necessário submeter à crise (promover o litígio, estabelecer o conflito), ou seja, 
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partir dos quais se formariam os conceitos tanto da Física quanto da Ética: as sensações, 

referentes aos fenômenos, as antecipações, referentes aos conceitos, as impulsões ou 

sentimentos, ―que nos movem a fazer ou deixar de fazer‖ (SPINELLI, 2013, p. 117), e 

as projeções imaginativas do pensamento, referentes às fantasias e sonhos. 

De um modo bem claro e específico, seria função da Canônica de Epicuro 

investigar como nós humanos, em dependência de nosso modo de ser e de 

nossa natureza (em consonância com nossos limites e possibilidades relativas  

ao conhecer), instituímos critérios de verdade, melhor ainda, ajuizamos e 

tomamos tais juízos como expressão do verdadeiro [...] Duas coisas ao 

epicurista se impunham: a) que cada coisa ou ser, porquanto exista de modo 

solitário no mundo (ou seja, mesmo sendo um ser único), não está isolado em 

relação aos demais, com os quais detém semelhanças; b) que cada coisa ou 

ser possui uma natureza própria, duradoura, permanente, mas mão existe por 

si só, independente, ou seja, sem outro vínculo causal para além de si mesmo. 

Dada essa reciprocidade, resultou, pois, evidente, para Epicuro e para os 

epicuristas, a necessidade de que tanto a Física quanto a Ética perseguissem 

objetivos comuns, e, certamente, se orientassem por uma mesma Canônica 

ou pragmática específica [...] Na medida em que reconhecemos uma canônica 

epicurista, antes de admiti-la em separado, seria efetivamente bem mais 

plausível incluí-la tanto na Física (que, a bem da verdade, sob os critérios de 

hoje, não seria uma Física) quanto na Ética (que também a rigor, e sob os 

mesmos critérios, não é uma Ética). Por essa inclusão, toda a doutrina de 

Epicuro resultaria apenas numa canônica, ou, diríamos, num preceituário 

canônico [...] Epicuro não foi o tipo de filósofo que arrogou para si a função 

de elaborar um sistema todo seu, do qual viesse a ser proprietário e o mestre. 

Ele se ocupou, isto sim, sobretudo em dar indicações de como fazê-lo [...] 

como um preceituário: um conjunto de princípios ou máximas concebido 

como base para a edificação de uma doutrina. Daí, por exemplo, a razão pela 

qual os antigos denominavam a doutrina epicurista de farmacopeia e/ou de 

terapêutica [...] Outra razão está no fato de que o Epicurismo, como já visto, 

todo ele era concebido como se fosse uma canônica, isso na medida em que 

foi planejado sob dois aspectos – como uma Física e como uma Ética – e com 

uma Canônica que permeava os dois. Na medida, portanto, em que a doutrina 

de Epicuro [...] quis ser uma medicina [...] então veio a se constituir apenas 

num plano: feito um receituário ou ideário filosófico (SPINELLI, 2013, p. 

38, 49, 99, 101, 102-103, grifo original). 

 

Apesar de a filosofia de Epicuro constituir um tipo de Hedonismo, ela não o é 

como o entendiam os sibaritas, cirenaicos e, mormente, os detratores dela, visto que se 

trata, a bem da verdade, duma espécie de mensuração ou cálculo da dosagem entre 

sensações agradáveis ou desagradáveis, visando sempre à felicidade, a qual é o escopo 

de todo o Epicurismo, pois, consoante um ditado da Grécia Antiga, a vida é um dom da 

                                                                                                                                                                          
comparar um e outro, cautelosamente ajuizar e, por fim, optar... Daí que ‗critério‘, em seu sentido 

específico, expressa ao mesmo tempo uma ação (movida por uma cautela) e uma atitude (efetivada por 

uma decisão)‖ (SPINELLI, 2013, p. 114, grifo original). 
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Natureza, mas uma vida feliz é um dom da sabedoria, visto que ―Não cabe fingir que se 

filosofa, mas filosofar realmente; pois não carecemos de uma aparência de saúde, mas 

de ser verdadeiramente saudável‖ (EPICURO, Sentença Vaticana nº 54). 

2.1 A Canônica Per Se 

A Canônica per se, segundo Diógenes Laércio, versa sobre os critérios da 

verdade e enumera diversos tipos de evidência: a sensação, no sentido de impressão 

sensível, pela qual se conhece com precisão sua causa, tal como é (para Epicuro, dizer 

que uma sensação é falsa equivale a dizer que nada pode ser percebido);
18

 a antecipação 

ou prenoção ou preconcepção (ππόληψιρ), necessária para que se possam formular 

perguntas acerca das coisas (a pergunta sobre a existência dos deuses já pressupõe, 

indireta, indubitável e logicamente, a noção dos deuses);
19

 a paixão e a afecção (πάθορ), 

ou seja, o prazer e a dor, por que se conhecem suas causas, agradáveis ou 

desagradáveis;
20

 e a intuição espiritual e reflexiva, que permite conceber o universo em 

conjunto e seus princípios, ultrapassando a simples intuição dos sentidos.
21

 

O preceito da canônica que manda confirmar as inferências lógicas pelos 

dados da experiência sensível aplica-se facilmente quando o objeto está 

próximo ou é acessível sem dificuldades maiores. No plano da experiência 

imediata e cotidiana, não há quem não o aplique espontaneamente [...] O 

Epicurismo, nesse aspecto pelo menos, é a Filosofia do homem comum 

(QUARTIM de MORAES, 1998, p. 34). 

 

                                                           
18

 ―Se recusas todas as sensações, não terás mais possibilidade de recorrer a nenhum critério para julgar as 

que, entre elas, consideras falsas‖ (EPICURO, 1980, p. 14). 
19

 ―Antes de tudo, considerando a divindade incorruptível e bem-aventurada, não se lhe deve atribuir nada 

de incompatível com a imortalidade ou contrário à bem-aventurança. Realmente não concordam com a 

bem-aventurança preocupações, cuidados, iras e benevolências [...] [Para a explicação dos fenômenos 

naturais] não se deve recorrer nunca à natureza divina; antes, deve-se conservá-la livre de toda a tarefa e 

em sua completa bem-aventurança‖ (Idem, Op. Cit., p. 13 e 15). 
20

 ―Assim como realmente a medicina em nada beneficia, se não liberta dos males do corpo, assim 

também sucede com a Filosofia, se não liberta das paixões da alma [...] O limite da magnitude dos 

prazeres é o afastamento de toda a dor. E onde há prazer, enquanto existe, não há dor de corpo ou de 

espírito ou de ambos. A dor do corpo não é de duração contínua, mas a dor aguda dura pouco tempo, e 

aquilo que apenas supera o prazer da carne não permanece nela muitos dias. E as grandes enfermidades 

têm, para o corpo, mais abundante o prazer do que a dor‖ (Idem, Op. Cit., p. 13 e 14). 
21

 ―Da superfície dos corpos se desprende um eflúvio contínuo, que não se manifesta como diminuição, 

visto que se encontra compensado pelo afluxo e conserva durante muito tempo a posição e a ordem dos 

átomos do corpo sólido [...] A semelhança das imagens com as coisas que chamamos reais e verdadeiras 

não existiria se não houvesse semelhantes emanações‖ (Idem, Op. Cit., p. 14).   
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Dessarte, de acordo com a Canônica, o critério da verdade é a evidência, que 

pertence à sensação e não pode ser refutada, nem por outras sensações nem pela razão.
22

 

Segundo Epicuro, as ideias gerais consistem na lembrança do que foi percebido várias 

vezes. Dessas ideias gerais, ou ―antecipações‖ – as quais, repousando na sensação, são 

sempre verdadeiras – distingue-se a opinião, ou a suposição, que pode ser verdadeira ou 

falsa.
23

 A suposição é importante, porque permite chegar, através das sensações, ao 

conhecimento dos princípios, inacessíveis à percepção direta. Tais princípios, objeto da 

Física, são os átomos.
24

 

2.2 A Canônica como Física 

À Física Epicureia cumpre desde já destacar seu caráter fisiológico,
25

 qual seja, 

o de não se tratar apenas de aspectos da Natureza inumana, mas antes voltando-se para 

esta última como componente indissociável do comportamento humano, de maneira que 

a θύζιρ nada mais é do que a fonte do conhecimento para o ser humano entender a 

realidade na qual está inserto e libertar-se de temores sem qualquer fundamento 

racional, alcançando-se a serenidade necessária à felicidade.
26

 Desse modo, para 

Epicuro, pesquisar a θύζιρ implica outrossim perceber não apenas os elos, senão os 

lindes do agir humano, uma vez que a veracidade do conhecimento está em medir as 

considerações humanas segundo a Natureza. 
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 ―Tem de saber-se extrair pelo raciocínio conclusões concordantes com os fenômenos. A sensação deve 

servir-nos para proceder, raciocinando, à indução de verdades que não são acessíveis aos sentidos‖ (Idem, 

Op. Cit., p. 14). 
23

 ―A falsidade ou o erro está sempre no juntar-se de uma opinião. Não haveria erro se não 

concebêssemos também outro movimento em nós próprios, unido com ele, mas distinto: por isto, se não é 

confirmado ou desmentido nasce o erro, se é confirmado ou não desmentido, a verdade‖ (Idem, Op. Cit., 

p. 14). 
24

 ―Deve recordar-se sempre o método da multiplicidade [de causas possíveis para os fenômenos 

naturais]. Pelo contrário, quem só admite uma rejeita a evidência dos fenômenos e não cumpre a 

exigência de examinar tudo o que é possível ao homem. Adquire-se tanquilidade sobre todos os 

problemas resolvidos com o método da multiplicidade de acordo com os fenômenos quando se cumpre 

com a exigência de deixar subsistir as explicações convincentes. Pelo contrário, quando se admite uma e 

se exclui a outra, que se harmoniza igualmente com o fenômeno, é evidente que se abandona a 

investigação naturalista para se cair no mito‖ (Idem, Op. Cit., p. 15). 
25

 ―A θςζιολογία é o fundamento de todo o pensamento epicúreo‖ (SILVA, 2003, p. 25), pois é por esta 

última, o ―λόγορ explicitador da θύζιρ [...] λόγορ da explicitação do ser (do que é) das coisas em sua 

realidade própria (isto sem invenção e sem imaginação), que, segundo Epicuro, se dariam as condições 

de prover a paz e a tranquilidade de alma de que o ser humano precisa‖ (SPINELLI, 2013, p. 105 e 107, 

grifo original).  
26

 ―dedico incessantemente minhas energias à investigação da natureza, e desse modo de viver tiro 

principalmente a minha calma [...] É verdadeiro apenas aquilo que se percebe por meio dos sentidos ou se 

apreende por meio da mente [...] é necessário, isto sim, admitir simplesmente que nada capaz de provocar 

divergências ou inquietações é compatível com uma natureza imortal e feliz‖ (EPICURO, 2008, p. 137, 

162 e 170).  
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Não pode afastar o temor que importa para aquilo a que damos maior 

importância quem não saiba que a Natureza do universo e tenha a 

preocupação das fábulas míticas. Por isso não se podem gozar prazeres puros 

sem a ciência da Natureza (EPICURO, 1980, p. 13).
27

 

     

A Física de Epicuro é corpuscular e atomista, e se afasta radicalmente das 

crenças populares que a Física estoica preservara.
28

 Conquanto tenha valor de 

elaboração intelectual distinto da elaboração da Ética, contribui para a ‘αηαπαξία, 

suprimindo as perturbações da alma, por negar a providência dos deuses, a crença no 

destino, as adivinhações e os presságios, a imortalidade da alma e os mitos a ela 

relacionados.
29

 O universo é composto duma infinidade de átomos, na grandeza infinita 

do vazio.
30

 O mundo é uma parte do todo, momentaneamente em ordem.
31

 Pontos de 

partida de todas as gêneses, e limites de toda a corrupção do existente, os átomos são 

invisíveis, materiais, eternos e indivisíveis.
32
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 ―Em Epicuro, portanto, a Física, mais exatamente a θςζιολογία, de um ponto de vista teórico (enquanto 

estudo da Natureza) só ganha ou adquire sentido se transformada em sabedoria prática. Faz-se necessário, 

pois, investigar a Natureza com um único objetivo bem preciso, qual seja, dissolver mitos, e, com essa 

dissolução, os temores, e, uma vez de posse da verdade das coisas, alcançar a tranquilidade [...] Nessa 

relação física e ética, a questão fundamental que se põe diz respeito exatamente ao comportamento ou 

Ήθορ humano empenhado em libertar-se, em desfazer-se de seus medos e agonias‖ (SPINELLI, 2013, p. 

106, grifo original). 
28

 ―o todo é constituído de corpos e vazio. Com efeito, a existência de corpos é atestada em toda parte 

pelos próprios sentidos, e é nos sentidos que a razão deve basear-se quando tenta inferir o desconhecido 

partindo do conhecido [...] alguns corpos são compostos, enquanto outros são os elementos de que se 

compõem os corpos compostos [...] Esses elementos são os átomos, indivisíveis e imutáveis, se é verdade 

que nem todas as coisas poderão perecer e resolver-se no não-ser. Com efeito, os átomos são dotados da 

força necessária para permanecerem intactos e para resistirem enquanto os compostos se dissolvem, pois 

são impenetráveis por sua própria natureza e não estão sujeitos a uma eventual dissolução. 

Consequentemente, os princípios das coisas são indivisíveis e de natureza corpórea‖ (EPICURO, 2008, p. 

137). 

29
 ―A principal perturbação das almas humanas tem sua origem na crença de que esses corpos celestes são 

bem aventurados e indestrutíveis, e que ao mesmo tempo têm vontades e praticam ações e são causas 

incompatíveis com este seu estado [...] Mas, a tranquilidade perfeita da alma consiste em estar livre de 

todos esses terrores e temores‖ (Idem, Op.Cit., p. 169-170). 
30

 ―o todo sempre foi exatamente como é agora, e sempre será assim. Então, nada existe em que ele 

poderia transformar-se, porque, além do todo, nada há que possa penetrar nele e provocar a transformação 

[...] o todo é constituído de corpos e vazio [...] Além dos corpos e do vazio nada pode ser apreendido pela 

mente nem concebido por si mesmo ou por analogia [...] Mais ainda: o todo é infinito [...] Ora: o todo não 

se vê em confronto com outra coisa, e portanto não tendo extremidade não tem limite, e por não ter limite 

deve ser inifinito e ilimitado‖ (Idem, Op. Cit., p. 139-141). 
31

 ―Se aquilo que chamamos vazio ou espaço, ou aquilo que por natureza é intangível, não tivesse uma 

existência real, não tivesse uma existência real, nada haveria em que os corpos pudessem estar, e nada 

através de que eles pudessem mover-se, como parece que se movem‖ (Idem, Op.Cit., p. 140). 
32

 ―alguns corpos são compostos, enquanto outros são os elementos de que se compõem os corpos 

compostos. Esses elementos são os átomos, indivisíveis e imutáveis, se é verdade que nerm todas as 

coisas poderão perecer e resover-se no não-ser [...] os princípios das coisas são indivisíveis e de natureza 

corpórea [...] Os átomos estão em movimento contínuo por toda a eternidade [...] Não há um início para 

tudo isso, porque os átomos e o vazio existem eternamente‖ (Idem, Op. Cit., p. 140-141, 143 e 144).  
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Os átomos são as ―sementes‖ (ζπεπμάηα)
33

 das coisas diversas, e a cada 

espécie de ser corresponde uma espécie diferente de átomo.
34

 A impossibilidade de 

divisão ao infinito, no entanto, não se confirma pela existência dos átomos, mas dos 

―mínimos‖ reais, análogos às menores divisões visíveis.
35

 Os átomos são dotados de 

grandeza, forma e peso,
36

 e movem-se, de cima a baixo, todos na mesma direção e a 

igual velocidade, mas encontram-se uns aos outros, para formarem os seres, mercê dum 

desvio irracional, completamente indeterminado e sem causa.
37

 Essa ―tendência a 

declinar‖ rompe com uma óptica, então predominante no Atomismo dos abderitas, de 

caráter fatalista ou determinista da Natureza, tornando possível conceber o livre arbítrio 

nas ações humanas. 

quando os corpos são levados em linha reta através do vazio e de cima para 

baixo pelo seu próprio peso, afastam-se um pouco de sua trajetória, em altura 

incerta e em incerto lugar, e tão-somente o necessário para que se possa dizer 
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 Haja vista que ―o sêmen provém de todo o corpo [...] sementes das quais se formam os animais e 

plantas e todas as outras coisas que vemos‖ (EPICURO, 2008, p. 166 e 170). 
34

 ―os átomos, dos quais se formam os compostos e nos quais os compostos se dissolvem, são não 

somente impenetráveis mas têm uma variedade infinita de figuras; com efeito, não seria possível que a 

variedade ilimitada dos fenômenos derivasse do número limitado das mesmas figuras. Os átomos 

semelhantes de cada figura são absolutamente infinitos, porém pela variedade de figuras, não são 

absolutamente infinitos, apesar de serem ilimitados diante da capacidade de nossa mente‖ (Idem, Op. Cit., 

p. 142)  
35

 ―os átomos não têm todos os tamanhos possíveis; seja como for, jamais um átomo foi percebido por um 

sentido [...] Tampouco se deve supor que os átomos tenham todos os tamanhos, a menos que se queira ser 

contraditado pelos fenômenos; deve-se, entretanto, admitir a existência de algumas diferenças de tamanho 

entre eles [...] atribuir aos átomos todas as magnitudes não ajuda a explicar as diferenças das qualidades 

das coisas; por outro lado, nesse caso deveriam ter chegado a nós átomos visíveis; entretanto, não se 

observa a ocorrência disso, nem podemos conceber como jamais poderia aparecer um átomo visível [...] É 

necessário considerar ainda que o mínimo perceptível na sensação não corresponde àquilo que pode ser 

atravessado, nem difere totalmente disso; há até algo em comum com as coisas passíveis de serem 

atravessadas, sem que haja, porém, distinção de partes. Mas, quando [...] cremos distinguir alguma coisa 

no mínimo – uma parte de um lado e outra parte do outro lado – um outro mínimo igual ao primeiro deve 

aparecer diante de nossos olhos. Vemos esses mínimos, a começar do primeiro, um depois do outro, em 

série e não no mesmo corpo, nem tocando em suas partes as partes de outro, e sim, em sua própria 

característica de unidade indivível, possibilitando um meio de medir magnitudes; o número desses 

mínimos é maior se a magnitude medida é maior, e é menor se a magnitude medida é menor. Deve-se 

admitir que essa analogia também se aplica ao mínimo existente no átomo [...] devemos conceber as 

partes do átomo como sendo mínimas e imunes à mistura por serem extremidades das extensões, 

fornecendo por si mesmas a unidade de medida para as extensões maiores e menores mediante a 

aplicação da visão mental, já que a observação direta é impossível. De fato, os pontos comuns existentes 

entre as partes mínimas  e as partes indivisíveis e imutáveis  são suficientes para justificar a conclusão a 

que até agora chegamos‖ (Idem, Op.Cit., p. 144, 155-156, 158 e 159).  
36

 ―os átomos não têm qualquer qualidade das coisas do mundo dos fenômenos, à exceção da forma, do 

peso e do tamanho e das propriedades necessariamente associadas à forma‖ (Idem, Op. Cit., p. 154). 
37

 ―Todo o movimento nas duas direções é concebido como estendendo-se ao infinito em direções 

opostas. Além disso, os átomos têm necessariamente velocidade igual quando, movendo-se através do 

vazio, não encontram resistência alguma [...] 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. Enquanto dura um desses movimentos, ele tem a mesma velocidade do pensamento, 

desde que não haja obstáculos devidos a colisões externas ou decorrentes do próprio peso dos átomos 

opondo-se à violência da colisão‖ (Idem, Op. Cit., p. 160-161, grifo nosso).  
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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 [...] É, 

por conseguinte, absolutamente necessário que os elementos se inclinem um 

pouco, mas somente um pouco, para que se não pareça conceber movimentos 

oblíquos e o refute a realidade. De fato, pelo que observamos, é evidente e 

manifesto que os graves, por si próprios, não podem tomar caminhos 

oblíquos, pelo menos visíveis para nós, quando se precipitam de cima para 

baixo. Mas quem há que possa verificar que em nada se desviam do caminho 

direito? Finalmente, se todo o movimento solidário de outro e sempre um 

novo sai de um antigo, segundo uma ordem determinada, se os elementos não 

fazem, pela sua declinação, qualquer princípio de movimento que quebre as 

leis do destino, de modo a que as causas não sigam perpetuamente às causas, 

donde vem esta liberdade que têm os seres vivos, donde vem este poder solto 

dos fados, por intermédio do qual vamos aonde a vontade nos leva e 

mudamos o nosso movimento, não em tempo determinado e em determinada 

região, mas quando o espírito o deseja? É sem dúvida na vontade que reside o 

princípio de todos esses atos; daqui o movimento se dirige a todos os 

membros [...] a massa da matéria nunca foi mais condensada, nem teve 

jamais maiores intervalos. Efetivamente, nada vem aumentá-la, e nada se 

perde. Por isso o movimento que anima agora os elementos dos corpos é o 

mesmo que tiveram em idades remotas e o mesmo que terão no futuro, 

segundo leis idênticas [...] Nem força alguma pode modificar o conjunto das 

coisas [...] não há estranhar que, estando os princípios das coisas em 

movimento, todavia pareça a totalidade estar totalmente sossegada, a não ser 

pelo movimento próprio de cada corpo (LUCRÉCIO, De Rerum Natura, II, 

vv. 246-250, 256-262, 290-305, 310-315). 

 

Aqui se entende por que modo Física e Ética no Epicurismo se constituem 

como partes duma mesma Canônica: o clinamen dos átomos é um traço distintivo da 

liberdade existente no Cosmos, como lei natural, sendo, assim, necessário que tudo seja 

livre, desde os átomos até os seres humanos. Obedecendo-se à lei natural da liberdade, 

compreende-se de que maneira que ―para os epicuristas o acaso é a categoria soberana‖ 

(MARX, 1972, p. 79), visto que ―A necessidade é um mal, porém, não há nenhuma 

necessidade de se viver submetido à necessidade‖ (SENTENÇA VATICANA nº 9). 

Assim, o mundo é, para Epicuro, o resultado casual de uma das combinações 

possíveis entre os átomos, no infinito do espaço e do tempo.
38

 Posto que não tenha 
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 ―A investigação acerca do tempo não deve ser conduzida de forma idêntica à relativa a todos os 

acidentes que pesquisamos em um assunto, ou seja, referindo-os às preconcepções que contemplamos em 

nós mesmos; devemos considerar o tempo em analogia com a evidência imediata, como resulta de nossas 

expressões ‗muito tempo‘ e ‗pouco tempo‘, aplicando-lhe em conexão íntima esse atributo de duração. 

Não é necessário recorrer a outras designações presumivelmente melhores; basta-nos adotar as expressões 

usuais a seu respeito. Tampouco devemos atribuir ao tempo outro predicado qualquer e adotar outro 

termo como se tivesse a mesma essência contida na significação própria da palavra ‗tempo‘ (algumas 
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negado a existência dos deuses, Epicuro lhes nega toda influência cosmológica, visto 

que se trata de entidades puras, que vivem nos intervalos entre os mundos e são 

indiferentes aos destinos humanos.
39

 Também a alma, descrita como um corpo 

semelhante a um sopro cálido e sutil, intimamente unida ao corpo, dissipa-se quando as 

partes deste último se desagregam.
40

  

Consoante o fundador do Epicurismo, nada vem do nada e nada retorna ao 

nada. Se proviessem do nada, as coisas poderiam proceder de quaisquer outras, e, se 

voltassem ao nada, nada mais existiria.
41

 Eterno e infinito, o universo se compõe de 

corpos e do espaço vazio, únicas substâncias reais. Os sentidos revelam a existência dos 

corpos e o vazio explica que ocupem um lugar no espaço e nele se movam. Nos corpos, 

deve-se distinguir o composto do simples, capaz de resistir à dissolução. Esses 

elementos simples, indivisíveis, ―insecáveis‖, são os átomos, os quais se acham em 

permanente movimento e de cujo encontro resultam as diversas composições que dão 

origem às coisas. 

                                                                                                                                                                          
pessoas fazem isso), mas principalmente devemos refletir sobre aquilo a que atribuímos esse caráter 

peculiar de tempo e com o que medimos. E isso não necessita de demonstração ulterior; basta refletirmos 

que correlacionamos o tempo com os dias e as noites e as partes destes e destas, e também com os 

sentimentos de prazer e sofrimento e os estados de movimento e imobilidade, e quando usamos a 

expressão ‗tempo‘ pensamo-lo como um acidente peculiar a esses detalhes‖ (Idem, Op. Cit., p. 170). 
39

 ―Além disso, existe um número infinito de mundos, tanto semelhantes ao nosso como diferentes dele, 

pois os átomos, cujo número é infinito como acabamos de demonstrar, são levados em seu curso a uma 

distância cada vez maior [...] Nada impede que se admita um númro infinito de mundos [...] os mundos 

são diferentes uns dos outros, sendo alguns esféricos, outros ovoidais e outros ainda de outras formas; 

mas eles não têm todas as formas. Tampouco são seres vivos separados do infinito [...] Quanto aos 

fenômenos celestes, não se deve crer que os movimentos, as revoluções, os eclipses, o surgir e o pôr dos 

astros e fenômenos similares ocorram por obra ou por disposição presente ou futura de algum ser dotado 

ao mesmo tempo de perfeita beatitude e imortalidade (de fato, interesses de ordem prática e cuidados e 

sentimentos de cólera e parcialidade não condizem com a beatitude, sendo antes sinais de fraqueza e 

temor e dependência em relação ao próximo) [...] Cumpre-nos, portanto, admitir que a necessidade e a 

periodicidade dos movimentos celestes ocorrem segundo a inter-relação originária desses aglomerados de 

átomos na gênese do mundo‖ (Idem, Op. Cit., p. 145 e 170).  
40

 ―a alma é corpórea e constituída de partículas sutis, dispersa por todo o organismo, extremamente 

parecida com um sopro consistente numa mistura de calor, semelhante em muitos aspectos ao sopro em 

em outros ao calor [...] a alma desempenha o papel mais importante na sensação. Tampouco a alma 

jamais teria sensações se não fosse de certo modo contida no resto do organismo [...] com a perda da 

alma, o organismo perde também a faculdade de sentir [...] a alma enquanto permanece no organismo 

nunca perde a faculdade de sentir, mesmo com a perda de alguma parte do organismo [...] Além disso, 

quando todo o organismo se dissolve, a alma se dispersa e não tem mais as mesmas faculdades, e já não é 

móvel nem possui a faculdade de sentir. Não podemos pensar na alma como senciente, a não ser que ela 

esteja nesse todo composto e mova com esses movimentos; nem podemos pensar assim a respeito dela 

quando ela não está no complexo do organismo e não se move com esses movimentos [...] a alma é 

composta de átomos extremamente lisos e arredondados, muito diferentes dos átomos do fogo‖ (Idem, 

Op. Cit., p. 163, 164, 165 e 166). 
41

 ―Em primeiro lugar, nada nasce do não-ser. Se não fosse assim, tudo nasceria de tudo e nada teria 

necessidade de seu próprio germe. Se aquilo que desaparece perecesse e se resolvesse no não-ser, todas as 

coisas estariam mortas, pois não existiria aquilo em que deveriam resolver-se‖ (Idem, Op. Cit., p. 138-

139).  
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Os átomos distinguem-se pela forma, pelo peso e pela grandeza, movendo-se 

no vazio, com uma velocidade tão grande, diz Epicuro, quanto a do pensamento.
42

 

Movendo-se não desordenadamente, mas de cima para baixo, o átomo é dotado de 

gravidade, podendo modificar, de modo imprevisível, a direção e o sentido de sua 

trajetória. Nessa possibilidade consiste a Teoria da ‗declinação‘ (clinamen), exposta por 

Lucrécio em seu poema De Rerum Natura (Da Natureza das Coisas). Se não 

desviassem de sua trajetória e caíssem apenas de cima para baixo, como gotas de chuva, 

não poderiam encontrar-se e nada se encontraria na Natureza. 

A vontade livre, ou a liberdade da vontade, é a prova de que os átomos podem, 

ao caírem, desviar o rumo de seu movimento. Pela vontade, o homem move o seu 

corpo, desviando a direção que forças estranhas lhe possam impor. Porém, a alma não é 

uma substância incorpórea; só há uma substância incorpórea, o vazio, e a alma humana 

não passa dum corpo sutil, composto também de átomos, e semelhante a um sopro 

dotado de certo calor. Por ser um corpo, pode a alma ser influenciada pelos corpos 

exteriores, que emitem constantemente eflúvios, imagens deles próprios, que provocam 

as sensações. A percepção seria inexplicável se algo dos objetos exteriores não 

penetrasse através dos sentidos. A Física epicureia justifica, assim, a verdade da 

sensação, já sustentada pela Canônica. 

Infinitos, os mundos têm, em sua formação, sempre a mesma causa, o turbilhão 

produzido pelo encontro e pela combinação dos átomos. A criação dos mundos e sua 

dissolução explicam-se mecanicamente, excluindo a intervenção de qualquer divindade. 

À revelia de qualquer ideia ou plano anterior, os átomos se encontram de inúmeras 

maneiras, produzindo todas as combinações de que resultam os diferentes seres. 

2.3 A Canônica como Ética 

A Física é, pois, ao mesmo tempo, pressuposto e resultado da Ética de Epicuro, 

e vice-versa, pois ambas formam um mesmo todo, denominado Canônica. Eliminando o 

temor dos deuses e da morte (enquanto se vive, não se tem a sensação da morte e, 

quando se morre, não se tem sensação alguma),
43

 Epicuro elabora sua Ética a partir 
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 ―Além disso, deve-se ter em mente que a formação das imagens é tão veloz quanto o pensamento, e que 

a emanação proveniente da superfície dos corpos é incessante e nunca poderemos perceber com os 

sentidos uma diminuição dos corpos, pois a matéria é reposta constantemente‖ (Idem, Op. Cit., p. 148). 
43

 ―Habitua-te a pensar que a morte é nada para nós, visto que todo o mal e todo o bem se encontram na 

sensibilidade: e a morte é a privação de sensibilidade. É insensato aquele que diz temer a morte, não 
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duma concepção negativa do prazer, entendido como ausência de dor (‘απονία) corporal 

e ausência de perturbação (‘αηαπαξία) na alma.
44

 

Em Epicuro, pois, é na busca ou no modo como humanamente se busca por 

virtude (por aquilo que os gregos denominavam de ‘απεηή e que os latinos 

nominaram de virtus) que está ou se põe a primordial questão ética: aquela 

segundo a qual a verdade do humano (a sua ‘αληθήρ ειναί) não está em outro, 

mas no indivíduo (no em si mesmo), de modo que é permanecendo em seu 

próprio lugar e contexto, atarracado à sua própria θύζιρ (à sua índole, dada 

como fim e meio, como instrutora e como ‗constrangedora‘ – no sentido de 

limitante constringente) em dependência da qual a este ou àquele humano é 

facultado conhecer a si próprio, e, em vista dele, fazer-se (prosperar) em seu 

ser [...] Trata-se, com efeito, de um mecanismo ou móvel natural: de uma 

disposição interior própria da Natureza humana, que, por sua índole, é 

impulsiva (promotora de impulsões ativadora dos desejos). É por Natureza 

que somos levados a acolher certas coisas e a rejeitar outras. A nossa 

Natureza, entretanto, não escolhe por nós, apenas nos move; e nos move de 

tal modo que nos provoca a edificar certo tipo de sabedoria: justo aquela que 

nos leva a administrar bem as nossas impulsões e desejos (SPINELLI, 2013, 

p. 46 e 118, grifo original). 

O prazer é o princípio e o fim da vida humana, e o bem não pode ser concebido 

sem os prazeres do gosto, do amor, dos sons ou das formas visíveis.
45

 Os prazeres 

espirituais são antecipações dos prazeres do corpo: quando a dor é suprimida, o prazer 

máximo é atingido, podendo variar, mas não aumentar em intensidade, pois o 

verdadeiro prazer é o equilíbrio e o repouso do corpo, que consiste na saúde e na 

satisfação das necessidades naturais. Contrariamente à concepção estoica, para Epicuro, 

nem todo prazer é escolhido pela vontade e nem todo sofrimento pode ser 

voluntariamente evitado.
46

 

                                                                                                                                                                          
porque ela o aflija quando sobrevier, mas porque o aflige o prevê-la: o que não nos perturba quando está 

presente inultilmente nos perturba também enquanto o esperamos [...] Recordemos que o futuro não é 

nosso nem de todo não nosso, para não termos de esperá-lo como se estivesse para chegar, nem nos 

desesperarmos como se em absoluto não estivesse para vir‖ (EPICURO, 1980, p. 13-14 e 19). 
44

 ―Nem a posse das riquezas nem a abundância das coisas nem a obtenção de cargos ou o poder 

produzem a felicidade e a bem aventurança; produzem-na a ausência de dores, a moderação nos afetos e a 

disposição de espírito que se mantenha nos limites impostos pela Natureza. A ausência de perturbação e 

de dor são prazeres estáveis; por seu turno, o gozo e a alegria são prazeres de movimento, pela sua 

vivacidade [...] A imediata desaparição de uma grande dor é o que produz insuperável alegria: esta é a 

essência do bem, se o entendemos direito, e depois nos mantemos firmes e não giramos em vão falando 

do bem‖ (Idem, Op. Cit., p. 17). 
45

 ―Chamamos ao prazer princípio e fim da vida feliz. Com efeito, sabemos que é o primeiro bem, o bem 

inato, e que dele derivamos toda a escolha ou recusa e chegamos a ele valorizando todo bem com critério 

do efeito que nos produz [...] Quando dizemos, então, que o prazer é fim, não queremos referir-nos aos 

prazeres dos intemperantes ou aos produzidos pela sensualidade, como crêem certos ignorantes, que se 

encontram em desacordo conosco ou não nos compreendem, mas ao prazer de nos acharmos livres de 

sofrimentos do corpo e de perturbações da alma‖ (Idem, ibidem). 
46

 ―E como o prazer é o primeiro e inato bem, é igualmente por este motivo que não escolhemos qualquer 

prazer; antes, pomos de lado muitos prazeres quando, como resultado deles, sofremos maiores pesares; e 
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Os desejos distinguem-se em três categorias: naturais e necessários, como 

comer ou beber; naturais e não necessários, como comer certos alimentos; não naturais e 

não necessários, como o desejo de riqueza ou de poder et cætera. Para o sábio, somente 

os desejos do primeiro grupo devem ser satisfeitos.
47

 O mal pode ser suavizado pelo 

equilíbrio, por meio da representação de prazeres passados e antecipação de prazeres 

futuros. Entre as alegrias permanentes que podemos ter está a que provém do culto à 

amizade, particularmente valorizado pelo fundador do Epicurismo.
48

 

Epicuro aconselhava o sábio a viver ―escondido‖ da vida política, que só 

poderia ser fonte de perturbação,
49

 e a ordenar os prazeres, subordinando-os uns aos 

outros pela prudência (θπόνηζιρ).
50

 A atitude do sábio ante a humanidade em geral se 

                                                                                                                                                                          
igualmente preferimos muitas dores aos prazeres quando, depois de longamente havermos suportado as 

dores, gozamos de prazeres maiores. Por conseguinte, cada um dos prazeres possui por natureza um bem 

próprio, mas não deve escolher-se cada um deles; do mesmo modo, cada dor é um mal, mas nem sempre 

se deve evitá-las. Convém, então, valorizar todas as coisas de acordo com a medida e o critério dos 

benefícios e dos prejuízos, pois que, segundo as ocasiões, o bem nos produz o mal e, em troca, o mal, 

bem‖ (Idem, ibidem). 
47

 ―Alguns desejos são naturais e necessários; outros são naturais e não necessários; outros nem naturais 

nem necessários, mas nascidos apenas de uma vã opinião. Aqueles desejos que não trazem dor se não são 

satisfeitos não são necessários; o seu impulso pode ser facilmente posto de parte, quando é difícil obter a 

sua satisfação ou parecem trazer consigo algum prejuízo [...] Então quem obedece à Natureza e não às vãs 

opiniões a si próprio basta em todos os casos. Com efeito, para o que é suficiente por Natureza, toda a 

aquisição é riqueza, mas, por comparação com o infinito dos desejos, até a maior riqueza é pobreza‖ 

(Idem, Op. Cit.,, p. 18).  
48

 ―De todas as coisas que nos oferece a sabedoria para a felicidade de toda a vida, a maior é a aquisição 

da amizade. Toda amizade é desejável por si própria, mas inicia-se pela necessidade do que é útil. Não 

temos tanta necessidade da ajuda dos amigos como de confiança na sua ajuda. Não é amigo quem sempre 

busca a utilidade, nem quem jamais a relaciona com a amizade, porque um trafica para conseguir a 

recompensa pelo benefício e o outro destrói a confiada esperança para o futuro. No que se refere à 

amizade, não há que apreciar nem os que estão sempre dispostos nem os que recuam, pois que por ela se 

devem afrontar os perigos. A Natureza, única para todos os seres, não fez os homens nobres ou ignóbeis, 

mas sim as suas ações e as disposições de espírito. Devemos escolher um homem bom e tê-lo sempre 

diante dos olhos, para vivermos como se ele nos observasse e para fazermos tudo como se ele nos visse‖ 

(Idem, Op. Cit., p. 20).   
49

 ―O sábio não participará da vida pública se não sobrevier causa para tal. Vive ignorado‖ (Idem, Op.Cit., 

p. 19). 
50

 ―s. f. acção de pensar, pensamento, desígnio// percepção, inteligência de uma coisa// razão// prudência// 

inteligência divina‖ (PEREIRA, 1990, p. 619). Ainda segundo o fundador do Epicurismo, ―Não são os 

convites e as festas contínuas, nem a posse de meninos ou de mulheres, nem de peixes, nem de todas as 

outras coisas que pode oferecer uma suntuosa mesa, que tornam agradável a vida, mas sim o sóbrio 

raciocínio que procura as causas de toda a escolha e de toda a repulsa e põe de lado as opiniões que 

motivam que a maior perturbação se apodere dos espíritos. De todas estas coisas, o princípio e o maior 

bem é a prudência, da qual nascem todas as outras virtudes; ela nos ensina que não é possível viver 

agradavelmente sem sabedoria, beleza e justiça, nem possuir sabedoria, beleza e justiça sem doçura. As 

virtudes encontram-se por sua Natureza ligadas à vida feliz, e a vida feliz é inseparável delas‖ 

(EPICURO, 1980, p. 19). 
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define pela máxima que afirma ser mais belo e mais favorável ao prazer fazer o bem do 

que recebê-lo.
51

 

Assim, procurando proporcionar aos seres humanos o prazer, que consiste, para 

o corpo, em não sofrer, e para a alma, em não ser perturbada, Epicuro se propõe libertá-

los do temor dos deuses e do temor da morte, bem como de infinitos desejos.
52

 Os 

deuses não criaram o mundo e dele não se ocupam, não havendo razão para temê-los. 

Quanto à morte, se a dissolução do corpo acarreta a dissolução da alma, não há também 

razão para temê-la, pois, enquanto se está vivo a morte não existe, e, quando a morte 

ocorre, não se é mais. Senhor da própria conduta, o ser humano não tem por que temer a 

fatalidade
53

 e, afastado o temor dos deuses, da morte e da fatalidade, a alma conquista a 

‘αηαπαξία, na qual consiste a felicidade, visto que ―O essencial para a nossa felicidade é 

a nossa condição íntima: e desta somos nós os amos‖ (EPICURO, 1980, p. 14). Para o 

fundador do Epicurismo, além de explicar a constituição do mundo, o desenvolvimento 

duma postura de descrença tanto na religião cívica quanto em toda e qualquer forma de 

superstição seria a maneira mais consentânea à vida de quem se dedica à Filosofia, não 

implicando necessariamente uma posição ateia, senão de comedimento na adoração do 

quer que seja. Senão, vejamos: 

Põe em ação os preceitos que te comuniquei ininterruptamente e medita, com 

a nítida consciência de que eles são os elementos fundamentais duma vida 

bela. Em primeiro lugar, considera a divindade um ser vivo e feliz, de acordo 

com a noção da divindade impressa em nós pela Natureza, e não lhe atribuas 

coisa alguma estranha à imortalidade ou incompatível com a felicidade. Crê 

firmemente que a ela convém tudo que pode confirmar e não eliminar a sua 

bem-aventurança e imortalidade. Os deuses realmente existem, e o 

conhecimento de sua existência é manifesto. Mas eles não existem como a 

maioria crê, pois na verdade ela não os representa coerentemente com o que 

crê que eles sejam. Ímpio não é quem elimina os deuses aceitos pela maioria, 

e sim quem aplica aos deuses a opinião da maioria [...] De fato, as afirmações 

da maioria sobre os deuses são preconcepções verdadeiras e sim suposições 

falsas. Por causa de tais suposições falsas, imagina-se que derivam dos 
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 ―O sábio que se pôs à prova nas necessidades da vida, melhor sabe dar generosamente que receber: tão 

grande é o tesouro de íntima segurança e independência dos desejos que em si possui‖ (Idem, Op.Cit., p. 

20). 
52

 ―Formula a seguinte interrogação a respeito de cada desejo: que me sucederá se se cumpre o que quer o 

meu desejo? Que me acontecerá se não se cumpre? [...] Quando te angustias com as tuas angústias, te 

esqueces da Natureza: a ti mesmo te impões infinitos desejos e temores [...] E consideramos um grande 

bem o bastar-se a si próprio, não com o fim de possuir sempre pouco, mas para nos contentarmos com 

pouco no caso em que não possuamos muito, legitimamente persuadidos de que desfrutam da abundância 

do modo mais agradável aqueles que menos necessidades têm, e que é fácil tudo o que a Natureza quer e 

difícil o que é vaidade. Se queres enriquecer Pítocles, não lhe acrescentes riquezas: diminui-lhe os 

desejos. Encontro-me cheio de prazer corpóreo quando vivo a pão e água e cuspo sobre os prazeres da 

luxúria, não por si próprios, mas pelos inconvenientes que os acompanham‖ (Idem, Op. Cit., p. 18). 
53

 ―Cura as desgraças com a agradecida memória do bem perdido e com a convicção de que é impossível 

fazer que não exista aquilo que já aconteceu‖ (Idem, Op. Cit., p. 19). 
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deuses os maiores males e bens. Mas, aqueles que têm uma familiaridade 

constante com as próprias formas de excelência fazem uma imagem coerente 

dos deuses e repelem como alheio a estes tudo que não se coaduna com sua 

natureza (EPICURO in DIÔGENES LAÊRTIOS, X, 123-124). 

Ademais, Epicuro acreditava que certos eventos ocorrem de forma 

determinista, que outros são eventos casuais e que outros ainda estão em nossas próprias 

mãos.
54

 Ele também vê que, pela necessidade, o ser humano não pode ser considerado 

moralmente responsável, e que o acaso é na conta do imprevisível, mas o que está em 

nossas próprias mãos, uma vez que não tem mestre, é naturalmente associado à 

culpabilidade ou não. Mas o que significava, de fato, para Epicuro não ter mestre?  

Para tanto mister faz-se ter em mente a recalcitrância de Epicuro em afirmar 

seu autodidatismo, o que requer uma compreensão específica quanto ao contexto dessa 

teimosia, visto que 

Sua suposta αύηοδιδαξία  comporta e denuncia alguns aspectos bem próprios 

da Filosofia grega: em primeiro lugar, ela põe à mostra a necessidade do 

filósofo grego de delimitar-se a partir de uma tradição já dada e de se situar  

no confronto dos demais filósofos; segundo, em dependência de o filósofo 

sempre ser reconhecido como discípulo de alguém, a ele se impunha a 

necessidade de firmar sua independência perante o mestre, de assinalar em 

relação a ele as diferenças, de demarcar seu próprio território; um terceiro 

aspecto decorre da principal máxima orientadora do filosofar grego, daquela 

sobre a qual se assenta , em sentido próprio, a originalidade do filosofar, qual 

seja, o conhecer a si mesmo, tarefa relativa à qual não há mestre [...] A 

αύηοδιδαξία de Epicuro pela qual afirmava que era sem mestre não foi por 

certo consequência de soberba ou de amor-próprio, mas, sim, em primeiro 

lugar, do ensino que recebera de seu mestre Nausífanes, para o qual existiam 

apenas dois instrutores: a Natureza e a experiência (quer a experiência 

derivada das coisas, em sentido epistêmico, quer a experiência convivial, da 

relação com as pessoas, em sentido ético); em segundo lugar, ao se dizer sem 

mestre, Epicuro salientava acima de tudo o aspecto inovador de sua filosofia, 

ao fato de dar significações novas a velhos temas, ou ainda, por ter adotado 

um modo particular, todo próprio, de filosofar. Há ainda um terceiro aspecto, 

que diz respeito à finalidade suposta por Epicuro em relação à Filosofia 

enquanto saber prático (que, evidentemente, não dispensaria o saber teórico). 

Por esse ponto de vista, ele era sem mestre porque a virtude do agir prático, 

do fazer bem feito ou do agir corretamente (algo que, por certo, aprendera 

com Platão, no Mênon) não é ensinada à maneira de uma ciência; tampouco é 

através de conjecturas e de suposições estritamente teóricas, porquanto 

também o seja, que devemos procurá-la (SPINELLI, 2009, p. 80 e 90-91, 

grifo original). 

Mas em que sentido exatamente isso deve ser entendido, já que Epicuro 

afirmava não ter qualquer mestre, a não ser a Natureza? De que maneira αύηοδιδαξία e 
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 ―Finalmente ele [o sábio] proclama que o destino, introduzido por alguns filósofos como senhor de tudo 

é uma crença vã, e afirma que algumas coisas acontecem necessariamente, outras por acaso e que outras 

dependem de nós, porque para ele é evidente que a necessidade gera a irresponsabilidade e que o acaso é 

inconstante, e as coisas que dependem de nós (παπ ‘ᾐμᾶρ) são livremente escolhidas e são naturalmente 

acompanhadas de censura e louvor‖ (EPICURO, 2002, p. 48-49). 
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αὐηάπκεια podem ser compreendidas como complementares, sendo, a bem da verdade, 

indissociáveis entre si? Em quê, afinal, Epicuro deve à tradição helena sua própria 

originalidade? Para solucionar a tudo isso, mister faz-se não se esquecer de que, no que 

tange a Epicuro, 

Não lhe faltando inteligência e gênio, sua afirmação de αύηοδιδαξία 

impunha-se como uma resposta, ao mesmo tempo em que se caracterizava 

como um empenho, inerente ao qual (em termos semelhantes a Hecateu) 

supôs a sua própria αὐηάπκεια – termo que em si mesmo comportava dois 

amplos significados: o de autonomia e o de amor de si. Por αὐηάπκεια, em 

Epicuro, é conveniente entender (enquanto princípio de sabedoria) o 

aprender a bastar-se a si mesmo; mas não em sentido egoísta, visto que esse 

bastar-se (αὐηάπκήρ) diz respeito à condição do próprio sábio em sua 

αύηοδιδαξία: ao processo mediante o qual edifica seu saber. A αὐηάπκεια 

(supôs Jean Brun) ‗não convém entendê-la nem como um egoísmo fácil, nem 

como uma autonomia no sentido como é tomada essa palavra na filosofia 

kantiana. A αὐηάπκεια é a capacidade de se bastar a si mesmo, a disposição 

de não esperar dos deuses nem de outros homens o que a inteligência do 

sábio é capaz de prover por si mesma‘.
55

 Enquanto princípio, a αὐηάπκεια 

não foi inventada por Epicuro, e sim por Hecateu, reconhecido em seu tempo 

como um crítico literário [...] e discípulo de Pirro. Hecateu supôs ser a 

αὐηάπκεια a finalidade específica do filosofar: ‗Para Hecateu [o fim da 

Filosofia] [e a αὐηάπκεια‘, termo que em Epicuro soou como um ‗bastar-se a 

si mesmo‘ em sentido altruísta. A partir de Hecateu, Epicuro concebeu a 

αὐηάπκεια como ‗a maior das riquezas‘: como um grande bem [...] como ‗o 

maior tesouro que um sábio pode conseguir‘ (SPINELLI, 2009, p. 81-82, 

grifo original).
56

 

Já se viu sobre o Atomismo dos abderitas que Epicuro era tão preocupado em 

libertar o ser humano da tirania da matéria como o foi libertando-o do medo dos deuses, 

sendo esta uma das principais razões por que se postulou o desvio atômico. Nessas 

escolhas o homem ético goza de liberdade da declinação atômica, ou ―necessidade‖, em 

virtude dos pequenos desvios de seus átomos anímicos. Uma vez que essas guinadas 

não são causadas mecanicamente por movimentos antecedentes, mas ocorrem 

espontaneamente, as escolhas éticas do homem são igualmente sem causa por o que se 

passou antes, ou seja, eles são ―livres‖ da necessidade mecânica, e o homem na ética é 

exceção ao determinismo natural. 

O argumento epicurista pela liberdade moral segue o padrão familiar do 

reductio ad absurdum: se o homem não fosse livre, ele seria um autômato moral, e não 

teria a sensação de estar livre para mover aonde a mente apraz; todas as suas ações 
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 ―É vão pedir aos deuses aquilo que alguém não é capaz de alcançar por si mesmo‖ (SENTENÇA 

VATICANA nº 65). 
56

 Tendo-se sempre em mente de que ―Tão grande é o tesouro que ele [o sábio] na αὐηάπκεια descobriu‖ 

(EPICURO, Sentença Vaticana nº 44), que ―Bastar-se a si mesmo é a maior das riquezas‖ (USENER, 

Epicureia, fr. 174). 
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seriam completamente previsíveis e inevitáveis e o homem não poderia, portanto, ser 

responsabilizado por qualquer coisa que tenha feito. 

Mas desde que o ser humano faz se sentir muito livre para escolher como lhe 

aprouver, uma vez que suas ações não são previsíveis nem inevitáveis, e desde que ele é 

considerado moralmente responsável pelo que faz, segue-se validamente que o homem é 

de fato um agente moral livre. E, se o homem é livre, a declinação atômica é a hipótese 

mais provável para explicar a sua liberdade. 

Na teoria da declinação atômica, o ato de vontade é casualmente livre, se se 

admitir a hipótese de que as guinadas são sem causa. Mas, ao mesmo tempo, a vontade 

não é livre da tirania da matéria, ou do mecanismo: é livre apenas a partir do que é 

regulado pelos átomos, sujeito a movimentos arrepiantes sobre os quais não tem 

qualquer controle. A própria vontade não é agente autônomo em seu próprio direito, 

operando de forma independente das guinadas, pois está na própria configuração 

atômica a vontade que escolhe. 

‗A em vez de B‘ é simplesmente dar expressão a eventos atômicos aleatórios e 

irregulares que ocorrem dentro de si, permitindo-lhe apenas escolhas que são totalmente 

imprevisíveis, uma vez que eles não têm raízes causais em seu próprio passado, 

repousando, assim, sobre puro acaso. Por isso que, para muitos estudiosos, este último 

seria a categoria soberana dos epicuristas, haja vista que 

A necessidade é um mal, porém, não há nenhuma necessidade de se viver 

submetido à necessidade [...] Quem assegura que todas as coisas ocorrem por 

necessidade não tem nada a objetar a quem assegura que nem todas as coisas 

ocorrem por necessidade, pois afirma que a sua própria afirmação ocorre por 

necessidade (SENTENÇAS VATICANAS nºs 9 e 40).  

Tais argumentos é que ensejam, sobretudo, a luta de Epicuro frente ao seu 

maior desafio: emancipar o ser humano do medo dos deuses, da morte e da dor, 

mediante a delibação do prazer, no intuito de se alcançar uma vida feliz, haja vista que, 

estando o ser humano fundamentado na compreensão dos fatos da natureza, pode 

libertar-se do medo, de muito pouco precisando, portanto, para ser feliz. 
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3 OS DESAFIOS DE EPICURO 

Para compreender a luta empreendida por Epicuro e seus adeptos para 

emancipar a raça humana do medo e de seus principais males, o sofrimento e a 

superstição, cumpre fazer uma distinção do que a maioria dos gregos entendia por 

deuses, morte e dor e como a doutrina de Epicuro considerava estes últimos. 

3.1 Medo dos Deuses 

Desde o Período Pré-homérico, os gregos desenvolveram uma forma politeísta 

antropomórfica, em que os deuses não apenas eram imortais, mas sentiam as mesmas 

paixões humanas, como ira, arrependimento, alegria, por exemplo. Dessarte, toda forma 

litúrgica fora desenvolvida no intuito de se agradar ou, pelo menos, aplacar os deuses, 

ensejando, dessa maneira, rituais de sacro ofício, ou antes de sacrifício, ocasionando 

toda sorte de crises sociais, seja em época de paz ou de guerra, esta muitas vezes ganha 

ou perdida em razão do cumprimento ou não de ritos dedicados dos deuses, em verdade, 

atrocidades perpetradas ao longo da História em nome da religião – assassinatos, 

entorpecimentos, guerras sagradas, extermínio de populações inteiras e mais um 

chocante rol de crimes santificados  (STAFFORD, 2007). 

na maior parte das vezes, foi exatamente a religião que produziu feitos 

criminosos e ímpios. Foi assim que em Aulida, os melhores chefes gregos, 

escol de varões, macularam vergonhosamente com o sangue de Ifianassa o 

altar da virginal Trívia. Quando a faixa enrolada à volta da virgínea cabeleira 

caiu por igual de um lado e outro do rosto; quando viu o triste pai, de pé 

diante do altar, e junto dele os sacerdotes que dissimulavam o ferro, e os 

cidadãos que, ao contemplá-la, rompiam em choros – então, emudecendo de 

horror, vergou os joelhos e deixou-se cair por terra. E em nada podia valer à 

infeliz, em tal momento, ter sido a primeira a dar ao rei o nome de pai. Foi 

levantada pelas mãos dos homens e arrastada para os altares, toda a tremer, 

não para que pudesse, cumpridos os ritos sagrados, ser acompanhada por 

claro himeneu, mas para, criminosamente virgem, no tempo em que deveria 

casar-se, sucumbir, triste vítima imolada pelo pai, a fim de garantir à frota 

uma largada feliz e fausta. A tão grandes males pode a religião persuadir  

(LUCRÉCIO, De Rerum Natura, I, vv. 60-75). 

A situação se agrava sob o Período Homérico, em que a sociedade gentílica 

institui a adoração dos antepassados como deidades responsáveis não apenas pelo 

destino da família, mas da própria gens como um todo. Vale salientar que a religião da 

sociedade gentílica não se desfez dos deuses olímpicos, apenas aumentando o número 

de divindades a serem reverenciadas, organizando-as todas em extensas e intricadas 

teogonias, em que os mitos não se separavam de fatos históricos, de modo a tornar fatos 

e mitos muitas vezes indistinguíveis entre si (LARSON, 2007). 
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Durante os Períodos Arcaico e Clássico, com o desenvolvimento da gens e seu 

desaparecimento em meios às fratrias, tribos e πόλειρ, cada um destas últimas é adotada 

por uma divindade, cabendo a esta a prioridade nos rituais e sacrifícios, o que não 

invalidava a adoração dos outros deuses. Cabe salientar que é na passagem do Período 

Homérico para o Arcaico que se instituem os Jogos Olímpicos, servindo tanto como 

momento de confraternização de todas as etnias helênicas quanto de marco inicial do 

calendário grego. Mas é no Período Clássico que a reverência aos deuses atinge o 

fastígio, quando são rememoradas sua participação na Guerra de Troia, agora em meio 

às vitórias dos gregos sobre os persas, ocasionando um sentimento de verdadeira ufania 

por parte dos helenos: dentre os deuses de todos os povos, nenhum há que possa 

rivalizar com os dos gregos. 

Porém, no Período Helenístico, a religião cívica ou políade decai com o fim da 

autonomia destas últimas e o aumento da influência oriental, com a adoração dos 

monarcas helenísticos, inclusive. Em virtude disso, o Politeísmo chega a apogeu, onde, 

além das divindades olímpicas e gentílicas, agora os próprios governantes são 

reverenciados como deuses vivos sobre a face da terra, tamanho o grau de desespero das 

pessoas durante esse período de calamidades naturais e sociais da Hélade, em que não 

apenas os deuses eram feitos homens, mas agora os próprios homens se faziam deuses. 

Mas, por um lado, se a adoração dos reis helenísticos reafirma o Politeísmo, por outro, 

faz cair em descrédito os ritos tradicionais, ao violar frontalmente a ordem políade do 

culto cívico das cidades-Estados. Desse modo é que a própria Filosofia, na ausência 

duma religião cívica, volta-se para a única cidadela que não fora conquistada por algum 

reino helenístico: o interior do ser humano. E nisso se inclui também a doutrina de 

Epicuro. De que modo? 

De acordo com a teoria do conhecimento de Epicuro, todo pensamento é 

voltado, direta ou indiretamente, para uma contraparte física externa a nós, sendo que, 

antes que possamos pensar sobre o quer que seja, devemos percebê-lo por um dos 

órgãos dos sentidos ou diretamente pela atividade atômica da própria mente. No caso 

dos deuses, Epicuro não afirma que possamos vê-los como objetos físicos, mas sim nós 

os percebemos como imagens que ocupam um remoto espaço entre os mundos, 
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influenciando diretamente sobre os átomos. Portanto, ele considera nosso conhecimento 

dos deuses como real e empírico porque baseado numa espécie de ―visão‖.
57

   

Ademais, Epicurismo deve ser visto como uma doutrina afirmativa da 

ausência, por evidenciar que o vazio também participa da constituição do universo. 

Assim, O verdadeiro sábio é o que pratica a absoluta renúncia. Esta consiste, por sua 

vez, na ‘αηαπαξία, imperturbabilidade, ‘αδιαθοπία, indiferença, e ‘απονία, ausência de 

dor (BOWDER, 1989), sendo o paradigma do sábio aquele que alcançou a paz de 

espírito, em meio ao turbilhão de vicissitudes e, principalmente, de dúvidas, para as 

quais tem encontrado as devidas respostas na conciliação de seu pensamento com seu 

proceder justo e bom, uma vez que, sendo sábio, ―viverás como um deus entre os 

homens, pois em nada se assemelha a uma criatura mortal o homem que vive entre bens 

imortais‖ (DIÔGENES LAÊRTIOS, X, 135).  

Portanto, apesar de tudo o que pode ser dito a partir de considerações 

filosóficas contra a inclusão de deuses numa doutrina atomista, estes últimos 

permanecem com uma função, e a mais importante, para Epicuro. A função dos deuses 

é ética: eles são o modelo do bem viver, exemplificando em sua própria existência os 

mais altos ideais epicúrios – serenidade, desapego material, indiferença, felicidade 

inalterada, tudo resumido na palavra ‘αηαπαξία. Para um epicurista alcançar a ‘αηαπαξία 

era, portanto, não apenas a felicidade num sentido humano, mas uma imitatio Dei, um 

tornar-se deus.  

Desse modo é que as ignóbeis projeções da natureza humana, hipertrofiadas ao 

máximo, como são os deuses da religião grega do Período Clássico, ciumentos, 

intrigantes, odientos, brigões, vingativos, não são eles, em tempo algum, os deuses de 

Epicuro.
58

 Por isso é possível considerar, nesse sentido, que os deuses de Epicuro não 

são antropomórficos, por eles haverem se despido de todas as fraquezas humanas e 

alcançado um estado pleno de imperturbável beatitude. Epicuro transportou os deuses 

para o remoto espaço interestelar, onde eles constituem belos símbolos de calma e 
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 ―os deuses são visíveis à nossa mente, sendo alguns numericamente distintos, enquanto outros 

aparecem uniformemente do influxo contínuo de imagens similares dirigidas ao mesmo ponto e com a 

figura humana‖ (SENTENÇA VATICANA nº 1 e Máxima Capital nº 1 apud DIÔGENES LAÊRTIOS, 

X, 139). 
58

 ―O ser bem-aventurado e eterno não tem perturbações nem perturba outro ser; por isso é imune a 

movimentos de ira ou de gratidão, pois todo movimento desse tipo implica fraqueza‖ (Idem, ibidem). 
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repouso, absorvidos na contemplação de sua própria perfeição inalterada e incapazes de 

receber quaisquer oferendas ou de ouvir quaisquer súplicas humanas.  

Em suma, segundo Epicuro, não há razão alguma para se temer os deuses, pois 

tanto ele são indiferentes às ações humanas quanto é plenamente possível conseguir 

viver de maneira a rivalizar com eles. 

 

3.2 Medo da Morte 

No que tange à morte, há muito personificada pelos gregos na temível figura de 

Tânatos, servo fiel de Ares e de Hades, importa destacar a grande preocupação que os 

helenos sempre tiveram para com os finados, inobstante o fato de as crenças sobre a 

sobrevivência após a morte variarem muito e não serem particularmente consistentes. 

Os antigos dânaos praticavam, em seus ritos fúnebres, tanto a inumação quanto 

a cremação, o que diversificava ainda mais a ritualística seguida nas mais diferentes 

comunidades helenas. Mesmo se o grego médio acreditasse ou não na alma, ele pelo 

menos acreditava que certos ritos eram devidos aos mortos. A morte era uma passagem 

para ser marcada com cerimônia e, apesar da falta de uma doutrina universal sobre a 

natureza da alma, as exéquias e o costume de guarda luto na Grécia Antiga eram 

regularmente observados (FELTON, 2006). 

E para as famílias que não conseguiam guardar os túmulos de seus ancestrais, 

algumas cidades, como Atenas, realizavam festivais anuais para honrar os mortos, 

envolvendo as festividades, geralmente, sacrifícios de animais. 

Essa sequência de cerimônias teve suas origens, pelo menos, no Período Pré-

homérico, e na medida em que a evidência literária e arqueológica admite, os rituais 

pouco mudaram ao longo de todo o curso da História grega. 

Muito forte, portanto, a crença dos antigos helenos na necessidade de honrar os 

mortos, refletindo-se também nos costumes religiosos dedicados ao apaziguamento 

tanto daqueles já haviam sido devidamente enterrados ou cremados e aqueles que não 

tinham recebido os devidos ritos.  Conquanto as famílias trouxessem regularmente 

oferendas aos túmulos de parentes no aniversário de sua morte, várias cidades também 
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realizavam festivais comunitários para garantir que os mortos descansassem em paz e 

que os vivos tivessem paz de espírito. 

Daí a importância que as formas de superstição tiveram junto à religiosidade 

dos helenos, no sentido mesmo de muitos passarem a adorar os próprios ritos litúrgicos, 

como se outras divindades fossem, prendendo-se às fórmulas mágicas e práticas de 

xamanismo, vivendo, muitas vezes, para rezar, ao invés de rezar para viver. 

Não se precisa procurar muito para obter explicações sobre a ênfase colocada 

na sepultura, na Hélade e em outras sociedades ao redor do mundo, incluindo o nosso, 

visto que as cerimônias fúnebres ajudam a fortalecer os laços emocionais com o 

recentemente falecido e a liturgia de passagem envolvida na morte, sepultamente e ritos 

que acompanham esta última traz uma sensação de finalidade para a vida. 

Os rituais fúnebres também fornecem uma maneira de unir simbolicamente os 

mortos recentes a todos os que foram para a vida após a morte antes, além de 

proporcionar uma transição tanto para vivos quanto para os mortos. 

As tentativas dos vivos para interagir com os mortos, e porque os mortos 

interagem com os vivos, são momentâneas e efêmeras, refletindo-se em vários mitos e 

lendas gregas. Posto que as crenças dos dânaos sobre a sobrevivência após a morte 

tenham existido sob as mais variadas formas, suas crenças sobre a necessidade de 

manter os vivos e os mortos separados foram surpreendentemente consistentes. 

Considerando a καηάβαζιρ como o rito por meio do qual os vivos podem visitar 

os mortos e a necromancia como um procedimento por que se pode forçar os mortos 

chegarem até os vivos, as assombrações seriam os casos de mortos que visitam a vida 

por conta própria, em vez de serem convocados pela vida através de meios mágicos. 

Nas assombrações, para os antigos helenos, os mortos podem retornar por razões 

benignas, como para alertar os vivos de perigo, a profetizar, ou para consolar os vivos. 

Histórias de καηάβαζιρ, necromancia e assombrações ilustram plenamente os 

muitos problemas que há quando se perturba a fronteira entre a vida e a morte: Héracles 

traz Cérbero até a terra dos vivos, mas a criatura não tem lugar aí; assim, Héracles 

retorna ao Hades. Teseu desce ao Hades, mas, mal retorna à Terra, vem a falecer. Orfeu 

tenta trazer Eurídice de volta à vida, mas não consegue. Ulisses vai ao Hades fazer 
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indagações ao adivinho Tirésias e lá encontra o fantasma da mãe e tenta abraçá-lo, mas 

não consegue (FELTON, 2006). 

Nem mesmo a Filosofia escapou da preocupação humana com a morte, haja 

vista que os pitagóricos acreditavam na metempsicose ou transmigração da alma, 

Platão, na imortalidade da alma, os peripatéticos, geralmente ambíguos e evasivos sobre 

o assunto, admitiam simplesmente não saber em que acreditar. Mas, e quanto a Epicuro? 

Para o fundador do Epicurismo, a morte é apenas um termo, uma palavra, e não 

uma possibilidade de experiência,
59

 em virtude do princípio da indestrutibilidade da 

matéria, segundo o qual 

Se aquilo que desaparecesse perecesse e se resolvesse no não-ser, todas as 

coisas estariam mortas, pois não existiria aquilo em que deveriam resolver-se. 

Entretanto, o todo sempre foi exatamente como é agora, e sempre será assim. 

Então, nada existe em que ele poderia transformar-se, porque além do todo, 

nada há que possa penetrar nele e provocar a transformação (EPICURO, 

2008, p. 139). 

O corolário se segue imediatamente, uma vez aceito o postulado de que a 

sensação é produto da interação dos átomos do corpo e da alma.
60

 As implicações éticas 

disso são vastas, servindo a uma busca humana pela felicidade não após a morte, mas 

visando ao bem-estar e à felicidade enquanto se vive.  

Dessarte se nulificam dous dos maiores mistérios prospectivos do ser humano 

– a morte e vida além-túmulo. Uma vez o purgado o homem do terror na alma pela 

conscientização de que a morte nada é para nós e de que a vida de sofrimentos no além-

túmulo é simplesmente uma projeção psicológica de tormentos e frustrações presentes, 

ele está apto a uma vida prazerosa porque feliz, com um mínimo de dor, tornando-se 

plenamente livre de medos sem fundamento e miséria espiritual. Esse é um exemplo 

cardeal de como os aspectos físicos do Atomismo em Epicuro jamais se restringiram 

apenas ao âmbito puramente teórico, mas sempre se dirigiram ao ser humano e aos seus 

fins. 

                                                           
59

 ―A morte não é nada para nós, pois o que se dissolve está privado de sensibilidade e o que está privado 

de sensibilidade não é nada para nós‖ (SENTENÇA VATICANA nº 2 e Máxima Capital nº 2). Assim, ―o 

mais terrível de todos os males, a morte, não significa nada para nós, justamente porque, quando estamos 

vivos, é a morte que não está presente; ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos‖ 

(EPICURO, 2002, p. 29). 
60

 ―quando todo o organismo se dissolve, a alma se dispersa e não tem mais as mesmas faculdades, e já 

não é móvel nem possui a faculdade de sentir. Não podemos pensar na alma como senciente, a não ser 

que ela esteja nesse todo composto e mova com esses movimentos; nem podemos pensar assim a respeito 

dela quando ela não está no complexo do organismo e não se move com esses movimentos‖ (EPICURO, 

2008, p. 165-166). 
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De fato, assim como os meninos focam sobressaltados e tudo temem nas 

trevas, assim nós à luz do dia receamos aquilo que não é mais temeroso do 

que as coisas de que os meninos, no escuro, têm pavor, julgando que vão 

acontecer. E é necessário que a este terror, a estas trevas do espírito, 

dissipem, não os raios do Sol nem os dardos luminosos do dia, mas a 

contemplação da Natureza e suas leis (LUCRÉCIO, De Rerum Natura, VI, 

vv. 35-41). 

A completa destruição e dispersão dos átomos da alma pela morte – porque só 

estes últimos é que são eternos – tiram qualquer possibilidade de sensação futura e ao 

mesmo tempo cancelam qualquer prospecto de uma ideada existência além-túmulo. 

Dous dos maiores temores e fobias do gênero humano são varridos quais fantasmas pela 

teoria atômica de Epicuro – verdadeiramente, o ato mais humanista já realizado por 

qualquer doutrina filosófica, materialista ou não.
61

 

E isso não fora um feito de menor monta, considerando fato de o medo da 

morte ensejar tanto o temor aos deuses como a fuga ao sofrimento, visto que ―Frente 

aos demais, é possível encontrar segurança, porém, no tocante à morte, todos os seres 

humanos habitamos uma cidadela indefesa‖ (SENTENÇA VATICANA nº 31). E foi 

justamente para essa ―cidadela indefesa‖, nessa ―cidadela interior‖, com o fim da 

autonomia políticas das cidades-Estados, que Epicuro dirigiu suas máximas e 

pensamentos, no intuito de libertar o ser humano daquilo que mais o oprime. 

 

3.3 Medo da Dor e a Fácil Aquisição do Prazer 

A teoria epicureia do bem viver – pela qual a vida é simultaneamente satisfeita 

e moral – tem dois aspectos, um negativo e outro positivo. Antes de se regozijar com os 

frutos da vida, é necessário libertar-se de três inverdades profundamente arraigadas na 

raça humana. Essas inverdades são, especificamente, o medo dos deuses, o medo da 

morte e o medo dos tormentos no além-túmulo, o qual é, por sua vez, a superlativização 

de todo e qual medo de dor ou sofrimento. O fundador do Epicurismo não mediu 

esforços para neutralizar esses temores e mostrar que eram completamente sem 

qualquer fundamento racional, uma vez que o Atomismo epicureu foi capaz de jazer por 

terra aqueles antigos fantasmas sem maiores dificuldades.  
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 Q. v. LUCRÉCIO, De Rerum Natura, III, vv. 861-869 e 978-1010. 
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Mas, além disso, para se lutar contra o medo da dor, Epicuro não hesitou em 

recorrer à afirmação do prazer, seja como negação ou ausência da dor (‘απονία),
62

 seja 

como seleção racional de gozos.
63

 Tanto num quanto noutro aspecto, Epicuro assimila e 

combate, ao mesmo tempo, o Cirenaísmo. Mas em quê consistiu este último? 

O que se sabe da doutrina da Escola Cirenaica é que se desdenhava o saber 

teórico, considerando-o muito abaixo dos saberes práticos, que são os verdadeiramente 

formadores e eficazes na realização das finalidades humanas. O critério da moralidade 

das ações humanas é pessoal e próprio de cada indivíduo, sendo bom tudo o que 

proporciona alguma forma de prazer, e mau tudo o que enseja dor. O sábio deve 

esmerar-se em organizar as circunstâncias para que todas essas lhe conduzam ao gozo, 

físico, inclusive,
64

 visto que as emoções não sobrepujam as possibilidades de gozo que 

têm nossos sentidos. Em suma: o prazer em si já é um bem, pois ―O prazer isolado é 

desejável por si mesmo, ao passo que a felicidade é desejável não por sua própria causa, 

e sim, por causa dos prazeres isolados‖ (DIÔGENES LAÊRTIOS, II, 8, 88);
65

 a 

finalidade do ser humano é desfrutar os prazeres; sua felicidade será tanto maior quanto 

mais conseguir realizar os prazeres, pois somente isso é que traz, de fato, paz e 

tranquilidade à alma.  

Os cirenaicos defendiam, portanto, que a serenidade espiritual se alcança com a 

sensação agradável produzida pela satisfação dos prazeres, os quais são próprios de 

cada um. Vê-se, pois, que as ideias de Aristipo resultavam numa forma de Hedonismo 

relativista, por ser incapaz de estabelecer um critério absoluto de prazer: conquanto este 

seja o bem supremo, o que, para uma pessoa, pode ser prazer, para outra, pode resultar 

em dor, havendo a plausibilidade de se explicar eticamente a satisfação dos prazeres de 
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 ―A magnitude do prazer atinge seu limite na remoção de todo sofrimento. Quando o prazer está 

presente, durante todo o tempo em que ele permanece não há dor nem no corpo, nem na alma, nem nos 

dois. Uma dor contínua não dura muito tempo na carne; ao contrário, quanto mais aguda é a dor, menor é 

a sua duração, e também se por sua intensidade ela vence o prazer, não dura muitos dias na carne. As 

doenças prolongadas permitem até uma preponderância do prazer sobre o sofrimento carnal‖ (Máximas 

Capitais nºs 3 e 4 apud DIÔGENES LAÊRTIOS, X, 139-140). 
63

 ―O limite dos prazeres da alma resulta do cálculo racional dos próprios prazeres e das emoções afins a 

eles, causas habituais dos maiores temores do espírito‖ (Máxima Capital nº 18 apud DIÔGENES 

LAÊRTIOS, X, 144). 
64

 ―o prazer é o físico, que é também o fim supremo [...] e não o prazer estático, resultante da eliminação 

das dores, nem a ausência de perturbação‖ (DIÔGENES LAÊRTIOS, II, 8, 87). 
65

 ―Os cirenaicos sustentam que há uma diferença entre bem supremo e felicidade. O bem supremo é na 

realidade o prazer isolado, enquanto a felicidade é a soma de todos os bens isolados, na qual se incluem 

também os prazeres passados e futuros‖ (Idem, ibidem). 
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quem quer que seja, mediante atos que inflijam dor a outrem ou, quiçá, por meio até da 

perpetração de atrocidades.          

Mas, enfim, o que, realmente, significou o Cirenaísmo para Epicuro? A 

resposta a essa indagação pode ser feita, mediante a inversão dos termos: em verdade, a 

doutrina de Epicuro é que significou, de fato, uma reforma do Cirenaísmo, mormente 

em dous aspectos fulcrais. 

Primeiramente, ciente de que ―O prazer, cuja procura é considerada 

fundamental [...] começa por ser a ausência de dor [...] Portanto, ele reside no domínio 

dos instintos, não na sua satisfação‖ (LÉVÊQUE, 1987, p. 116), ao invés do que 

ingenuamente criam os cirenaicos, o fundador do Epicurismo reconhece, dessarte, o 

prazer do estado de quietude, de ausência da dor, atribuindo-lhe uma primordial 

importância. Em virtude disso é que 

Nas concepções a propósito do prazer Epicuro diverge dos cirenaicos. Estes, 

com efeito, não admitem o prazer estático, mas somente o prazer em 

movimento; Epicuro, ao contrário, admite ambos, quer os da alma, quer os do 

corpo, como afirma na obra Da Escolha e da Rejeição, em outra intitulada 

Do Fim Supremo e no primeiro livro da obra Dos Modos de Vida, e na 

epístola Aos Filósofos de Mitilene. Também Diógenes (de Tarsos) no décimo 

sétimo livro das Lições Seletas, e Metrodoro no Timócrates exprimem-se da 

seguinte maneira: ‗Concebe-se o prazer de dois modos: o prazer em 

movimento e o prazer estático‘. E Epicuro na obra Da Escolha e da Rejeição 

diz o seguinte: ‗A tranquilidade perfeita e a ausência completa de sofrimento 

são prazeres estáticos; a alegria e o deleite são prazeres em movimento 

enquanto vistos em sua atividade‘‖ (DIÔGENES LAÊRTIOS, X, 136, grifo 

original). 

 

Segundo, indo de encontro à mundividência dos cirenaicos, Epicuro afirma e 

ratifica que os prazeres da alma são, em muito, superiores aos corpóreos. Senão, 

vejamos: 

Os epicuristas sustentam ainda que a união carnal jamais faz bem, e que se 

deve ficar contente se ela não faz mal [...] Epicuro também diverge dos 

cirenaicos em outros pontos. Com efeito, estes sustentam que as dores do 

corpo são piores que as da alma (de qualquer modo os culpados sofrem penas 

corporais); Epicuro, ao contrário, considera as dores da alma piores. 

Realmente, a carne é transtornada pelo sofrimento apenas no presente, 

enquanto a alma, além de sofrer pelo presente, sofre ainda pelo passado e 

pelo futuro. Sendo assim, ele também crê que os prazeres da alma são 

maiores que os do corpo. E como prova de que o prazer é o fim supremo, 

Epicuro aduz o fato de os seres vivos imediatamente após o nascimento 

estarem contentes com o prazer, enquanto rebelam-se contra a dor por 

disposição natural, sem a intervenção da razão. Por instinto legítimo fugimos 

então à dor. De fato, Héracles também, quando estava sendo consumido pela 

túnica envenenada gritou ‗bradando e ululando; as rochas em volta ecoam 
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seu lamento e os promontórios arborizados da Locris e os despenhadeiros 

longínquos da Eubeia [...] Segundo Epicuro, escolhemos as formas de 

excelência não por si mesmas, e sim pelo prazer, tal como escolhemos a 

medicina por causa da saúde, como diz no vigésimo livro das Lições Seletas 

Diôgenes (de Tarsos), que chama a educação de guia para a vida. Epicuro 

afirma também que a excelência é a única coisa inseparável do prazer; todas 

as outras coisas podem ser separadas dele, como por exemplo os alimentos 

(DIÔGENES LAÊRTIOS, X, 118, 137 e 138, grifo original). 

Dessarte, o bem viver para Epicuro envolve invariavelmente a disciplina dos 

apetites, restringindo-se os desejos e necessidades ao absoluto mínimo necessário para 

uma vida saudável, desfazendo-se de muitas metas ou bens que são grande e 

ardentemente buscados pela maior parte da raça humana, mas que, em verdade, não 

passam de obstáculos a uma vida plena e de alto pensamento. Nisso residiria o ideal 

epicúrio de bem maior, constituindo-se o bom da vida, segundo Epicuro, fortemente na 

fruição dos gozos do estudo e da reflexão: não apenas uma vida de prazer, mas, 

principalmente, um prazer de viver.
66

  

Em Epicuro, a concepção de prazer é plenamente negativa – a minimização de 

todas as dores de viver, grandes e pequenas, e libertação das três formas principais de 

medo, além da maximização da paz interior, da serenidade e do bem viver. Nessa estrita 

interpretação, o ideal do fundador do Epicurismo é praticamente oriental – comparável à 

aquisição de uma tranquilidade alcançada por Buda – com a diferença, é claro, da 

afirmação de plena realidade do mundo físico e recusa à espera de ser absorvido num 

místico nirvana. Mas de que modo o prazer pode ser facilmente adquirido? Justamente 

pela minimização das necessidades, visto que ―Nada é suficiente para quem o pouco não 

é suficiente‖ (SENTENÇA VATICANA nº 68). Assim, 

A riqueza conforme a natureza é limitada e fácil de obter; a requerida pelas 

opiniões vãs estende-se ao infinito [...] Quem aprendeu a conhecer os limites 

da vida sabe que aquilo que remove o sofrimento devido à necessidade e 

torna a vida completa é fácil de obter (Máximas Capitais nºs 15 e 21 apud 

DIÔGENES LAÊRTIOS, X, 144 e 146).  

Porque é pela minimização das necessidades que o prazer se torna de fácil 

aquisição,
67

 o Epicurismo implicava um modo de vida temperante e – por que não dizê-
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 ―Quando então dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos prazeres dos intemperantes 

ou aos que consistem no gozo dos sentidos, como acreditam certas pessoas que ignoram o nosso 

pensamento, ou não concordam com ele, ou o interpretam erroneamente, mas ao prazer que é ausência de 

sofrimentos físicos e de perturbações da alma [...] mas um exame cuidadoso que investigue as causas de 

toda escolha e de toda rejeição e que remova as opiniões falsas em virtude das quais uma imensa 

perturbação toma conta dos espíritos‖ (EPICURO, 2002, p. 43 e 45).  
67

 ―Entre os desejos, há os que são naturais e necessários, outros que são naturais, mas não necessários, 

outros enfim que não são nem naturais nem necessários, mas produtos de uma vã opinião [...] naturais e 

necessários os desejos que nos livram do sofrimento, como beber quando temos sede; naturais e não-
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lo? – ascético, não influenciado propriamente pelo Budismo, mas por uma célebre 

corrente de pensamento helenístico: o Ceticismo. 

Consabida e ―‗Historicamente, o Epicurismo representa um esforço de dar à 

doutrina dos cirenaicos mais coerência, e de legitimar dogmaticamente o ascetismo 

pirroniano‘‖ (ROBIN apud SPINELLI, 2009, p. 68). E aqui reside a importância das 

ideias pirrônicas para Epicuro: ensejar uma reforma do Cirenaísmo, à luz das 

concepções democritianas, mediante a prática da ascese. Diga-se, de passagem, nisso 

reside a fulcral diferença entre o Hedonismo cirenaico e o epicurista, sob pena de se 

confundir a doutrina de Epicuro com toda e qualquer modo de vida sibarita e 

irresponsável e inconsequente e desbragado e depravado. O Epicurismo é um 

Hedonismo ascético, porque nem todos os prazeres são naturais e necessários à 

condição humana. Portanto, há que se suspender o juízo, há que se refletir, há que se 

pensar, no intuito de se poder perceber quais prazeres são dignos de uma existência 

humana. Por isso, 

E, de fato, ainda que não tenha, obviamente, a terminologia que é toda 

moderna, já o Epicurismo contrapõe a vida autêntica do sábio àquela banal 

do homem comum e faz dela o escopo de um laborioso processo de 

conquista. A diferença entre a vida real e aquela banal está no fato de que é 

esta última toda disputas <<vãs>> e <<supérfluas>> (do <<não 

necessário>>), as quais, por isso, é necessário eliminar, a fim de se encontrar, 

para um nível muito mais profundo, o essencial. Assim, o ascetismo de 

Epicuro, como ascetismo religioso, não é bem como parece quando visto de 

fora, maneira simples de renúncia, porque é contrário ao meio de aquisição e 

enriquecimento. Da máxima já foi mencionada do <<grito da carne>>, 

truncada se não mencionar a metade anterior, conclui-se que aqueles que 

tomaram medidas para atender às necessidades de fome, sede e não por causa 

do frio, podem esperar ter essas coisas, mas sem a felicidade, mesmo que 

com Zeus. Portanto, o que parecia um rebaixamento do nível de vida 

propriamente humano àquele do animal prova o contrário, ao elevar tal nível 

à condição divina, porque o principal para o que está reduzido é realmente o 

essencial (PESCE, 1981, p. 117-118). 

 

Todavia, a recepção das ideias de Pirro por parte de Epicuro não foi pacífica, 

visto que este último é, antes de tudo, um pensador dogmático.
68

 Sendo assim, importa 

                                                                                                                                                                          
necessários são os desejos que simplesmente fazem variar o prazer, sem remover o sofrimento, como os 

alimentos suntuosamente preparados; nem naturais nem necessários são os desejos por coroas e ereção de 

estátuas em honra da própria pessoa [...] Não se deve forçar a natureza, mas ceder-lhe se com isso 

satisfazemos os desejos necessários e naturais sempre que não nos prejudiquem, mas desprezaremos com 

toda rudeza os prejudiciais‖ (SENTENÇAS VATICANAS nºs 20 e 21).  
68

 ―O termo δογμαηικόρ não comporta em Epicuro o sentido pejorativo de ‗dogmático‘ atribuído pela 

linguagem moderna. O termo grego δόγμα, derivado do verbo δοκέω (ter boa aparência, julgar ou ter por 

bem) refere-se a uma opinião sustentada com força de verdade. O termo ‘αποπία diz respeito a um 
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saber em que consistiu, de fato, essa reação de Epicuro contra Pirro e de que modo o 

Epicurismo é um dogmatismo, visto que ―consiste em descobrir princípios seguros [...] 

Espantos e arrepios são, para o Epicurismo, o campo das almas sem princípios seguros‖ 

(DUVERNOY, 1993, p. 90). 

Para tanto, não se pode esquecer do fato que Epicuro ter assistido às aulas de 

Nausifanes de Teos, o qual 

viveu entre os anos 350 e 290 a.C. e acompanhou diretamente, em Abdera, o 

ensino de Demócrito. Assim como Hecateu, ele seguiu as preleções de Pirro, 

em relação ao qual formulou o seguinte parecer: ‗é necessário adotar o estilo 

de vida dele <διάθηζιρ> dele, mas não seus argumentos‘. Assim como a 

αὐηάπκεια de Hecateu, essa proposição de Nausifanes exerceu sobre Epicuro 

grande influência; pois foi justamente o que ele fez: adotou, de Pirro, o estilo 

de vida, mas não a doutrina [...] Em comum entre Pirro e Epicuro, além do 

estilo de vida, existe Demócrito. Ele foi, para ambos, fonte de inspiração e 

estímulo para o estudo da Filosofia. Ambos foram atraídos para a Filosofia 

por influência de Demócrito e tiveram mesmo outro mestre comum: 

Metrodoro de Quios. Ora, Metrodoro foi discípulo e contemporâneo de 

Demócrito [...] Sob todos os aspectos [...] ele [Epicuro]  sempre foi muito 

crítico de tudo o que assimilou [...] A crítica, para ele, exercia uma função 

metódica e impunha-se como um cânon de sua doutrina. Ela se caracterizava 

por, digamos, uma atitude de discordância peremptória, no sentido de nada 

afirmar sem previamente pôr termo, mediante exame crítico, a qualquer 

dúvida ou incerteza sobreposta ao que se estava acolhendo como verdadeiro. 

Tal atitude é cética, mas em benefício de uma resolução dogmática, ou seja, 

que viesse enfim a ser acolhida como realmente verdadeira (SPINELLI, 

2009, p. 48-49 e 63). 

 

Mas a que estilo de vida pirrônico se está referindo? Ao estilo de vida frugal, 

ascético, de desapego material, imprescindível não só aos céticos da Antiguidade, senão 

mesmo aos epicuristas. Mais uma vez: sem a reforma do Cirenaísmo a partir das ideias 

de Demócrito e Pirro, o Epicurismo não passaria dum Hedonismo vulgar e desbragado, 

ensejador de toda sorte de infâmias e abominações, sendo incompatível, portanto, com a 

Filosofia. 

E foi justamente o modus vivendi de Pirro, aliado ao exemplo de Sócrates, que 

trouxe para Epicuro o paradigma do sábio, aquele que alcançou a paz de espírito, em 

meio ao turbilhão de vicissitudes e, principalmente, de dúvidas, para as quais tem 

encontrado as devidas respostas na conciliação de seu pensamento com seu proceder 

justo e bom, uma vez que, sendo sábio, ―viverás como um deus entre os homens, pois 

                                                                                                                                                                          
obstáculo, a uma situação em que o sábio ou filósofo se vê enleado, mais que pela dúvida, pela 

incapacidade de encontrar uma possível solução‖ (SPINELLI, 2013, p. 183). 
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em nada se assemelha a uma criatura mortal o homem que vive entre bens imortais‖ 

(DIÔGENES LAÊRTIOS, X, 135) . Senão, vejamos: 

A verdade do ser e a do dizer precisam coincidir, de modo que é necessário 

que haja intercâmbio entre uma e outra, a fim de que possamos ter certeza de 

que algo é verdadeiro para nós. Algo verdadeiro, na medida em que é 

verdadeiro (e o mesmo vale para o falso), é o que não pode ser de outro 

modo, e, portanto, é o que não comporta aporias, embaraços ou contradições: 

é dogmático. Se dizemos que algo, para nós, é tal coisa (um cavalo, uma vaca 

etc.), ela não pode ser, para nós, de modo diferente. Isso, todavia, é um lado 

da questão, o outro está em que, o que para nós é verdadeiro, carece de ser 

reconhecido como tal: não dá para dizer que estou certo de que isto para mim 

é verdadeiro e, simultaneamente, duvidar que não seja. Foi em razão disso 

que Epicuro atribuiu ao sábio a condição de dogmático, ao invés de 

aporético
69

 [...] quer dizer: sábio é aquele que vive de opiniões supostamente 

verdadeiras, e não propriamente de dúvidas, das quais, certamente, deveria se 

abstrair, em vista de um viver sereno, tranquilo. Quem duvida não tem 

certeza, e quem não tem certeza vive da indiferença e da intranquilidade! 

(SPINELLI, 2013, p. 183, grifo original). 

  

Enfim, o que se deve ter em mente quanto à influência de Pirro sobre Epicuro é 

o fato de a doutrina deste último defender uma forma de Hedonismo, mas ser apenas 

hedonista, do mesmo modo em que põe em dúvida as ideias em geral, mas sem se filiar 

a nenhum ceticismo, ou afirma um pensamento calcado nos átomos, mas sem ser 

materialista, ou destaca a importância dos sentidos para o conhecimento, mas sem se 

tornar um empirista, ou ainda desconsidera a importância dos deuses para o destino 

humano, mas sem ser ateu. 

Em suma, 

Dá-se que o ‗cético (na definição de Sexto Empírico) é aquele que, por amor 

à humanidade, quer curar, por força de argumentação, a presunção e a 

precipitação de ajuizamentos dogmáticos. Ora, o Epicurismo, sob outros 

termos, intencionou semelhante cura, e dado assim procedeu, então 

efetivamente ele deve ser visto como um complemento e não como uma 

negação pura e simples da atitude cética. Ademais, é sabido que o 

Epicurismo colheu do Ceticismo o modo de vida, mas não o sistema 

conceitual.
70

 Do ponto de vista cético, por exemplo, contraposto ao de 
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 Pois, segundo Epicuro, no que tange ao sábio, ―Será dogmático em suas convicções doutrinárias, sem 

jamais deixar dúvidas. Até adormecido será igual a si mesmo, e se for necessário morrerá por um amigo‖ 

(DIÔGENES LAÊRTIOS, X, 120). 
70

 E eis um dos motivos da crítica do Cepticismo ao Dogmatismo, visto que o cético ―questionava tanto o 

objeto quanto o sujeito da investigação. Ele admitia, por exemplo, que há um fluxo fenomênico de cuja 

existência não dá para duvidar. O fenômeno, ou seja, tudo aquilo que os nossos sentidos capturam ou que, 

através deles, em nós é dado como percebido, se dá, no entanto, como um aparecer neutro, que a nós se 

apresenta sem que possamos saber algo plenamente confiável relativo à realidade que o mesmo fenômeno 

nos representa. Ir além do fluxo do aparecer, e dizer que aquilo que se mostra é (no sentido de que as 

coisas são, ou seja, estão aí postas e determinadas no mundo), isso é dogmatismo. É nesse sentido que as 

demais filosofias, do ponto de vista cético, se tornam dogmáticas: porque em geral elas não só tomam o 

percepto das coisas, o aparecer fenomênico, como verdadeiro, como também formulam um λόγορ 
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Epicuro, a percepção sensível é dada como limitada, como tal restrita ao 

fluxo do mero aparecer, ou seja, é limitada porque os sentidos só são capazes 

de perceber o que podem perceber. Ora, do ponto de vista de Epicuro não é 

assim, ou seja, não cabe ao perceber sensível a conotação de limitado, na 

medida em que, segundo ele, não há limites naquilo ou em quem é capaz de 

fazer o que pode ou o que é devido fazer, ao contrário, se constitui em 

plenitude e veracidade (SPINELLI, 2013, p. 29-30, grifo original).
71

 

Mas a que liberdade o pensamento de Epicuro se propunha de fato? Como ele 

conciliou determinismo e liberdade numa mesma doutrina filosófica? Que usos podiam 

ser feito dela? Quais suas mais importantes lições? 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                          
conceitual para além desse aparecer e inferem o que o sujeito percebe como sendo o objeto percebido‖ 

(SPINELLI, 2013, p. 31, grifo original). 
71

 Ou seja, ―Na medida em que comparamos, em relação, em relação ao processo de conhecer, a canônica 

de Epicuro com a dos céticos, a diferença desponta, primeiro, no critério de verdade: o cético, porquanto 

admitia a existência do mundo externo, afirmava a sua indeterminação, ou seja, a incapacidade que temos 

de apreender, perante o mundo, a sua realidade mediante um critério de verdade confiável, nem sensível 

nem racional (conceitual); o epicurista, ao contrário, dava crédito ao sensível, tanto que o tinha como 

critério válido para a apreensão ou conhecimento da realidade. Quer dizer: no que os epicuristas 

confiavam, os céticos desconfiavam; enquanto os epicuristas não tinham dúvidas de que o que 

percebemos é a realidade, os céticos admitiam apenas que, das coisas externas, percebemos algo, porém, 

não nos é permitido dogmaticamente afirmar que esse algo seja a realidade. Ambos, pois, epicuristas e 

céticos , reconhecem que há uma via de acesso à realidade, mas entre si discordam quanto ao ato mesmo 

de conhecer, e também quanto ao que dizemos ser a realidade, ou seja, ao que, efetivamente, concedemos 

valor de conhecimento ou reconhecemos como sendo o real‖ (Idem, Op. Cit., p. 52, grifo original). 
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4 AS LIÇÕES DE EPICURO 

Antes de se desenvolverem as considerações acerca da ideia de liberdade 

existente na Ética de Epicuro, mister faz-se não se esquecer, em suma, de que: 

primeiramente, é um crasso erro isolar seus ensinamentos éticos de suas considerações 

físicas e canônicas, e vice-versa, tendo em vista a interdependência existente entre todas 

as partes constituintes do pensamento epicureu; segundo, o Epicurismo se trata dum 

Cirenaísmo reformado sub specie democriteus, encontrando em Sócrates o paradigma 

de sábio, contribuindo para formar o Epicurismo como um Hedonismo temperante, com 

laivos de ascetismo, inclusive, ma non troppo, em tempo algum, portanto, tratando-se 

duma irresponsável e desbragada doutrina sibarita, ao invés do que o senso comum – 

presente nos meios de comunicação, tais qual a revista Epicurean Life – é capaz de 

imaginar.  

A bem da verdade, o Epicurismo situa-se de fato a meio caminho entre a 

negação do prazer em prol do bem (Estoicismo) e a idolatria de que o prazer é o bem 

(Cirenaísmo), visto que ―O bem é o prazer‖ (SILVA, 2003, p. 99). Mas como alcançar 

esse bem? Como alcançar o prazer e, por meio deste, a felicidade? Por meio da 

liberdade. E cônscio de que esta última é o caminho para a consecução do prazer, sendo 

este ao mesmo tempo princípio e fim da felicidade, segundo Epicuro,
72

 cumpre desde já 

compreender o sentido preciso do que fundador do Epicurismo entendia por liberdade, 

mormente no Período Helenístico, haja vista que 

Para o homem mortal, os deuses são capazes de decretar a morte física, mas, 

mesmo assim, há uma coisa de que não podem privá-lo: o direito e o poder 

para agir como ele próprio decidir. O [grego da Antiguidade] não tem poder 

para modificar a marcha dos eventos, mas, dentro de si mesmo, ele 

permanece senhor de suas decisões. Esse é o terreno espiritual no qual a ideia 

grega de liberdade foi capaz de crescer. Mas é necessário um longo tempo 

para [tal ideia] se desenvolver de forma clara, realizando-se ao longo da 

História de muitas maneiras diferentes (POHLENZ, 1966, p. 1-2, grifo 

nosso), 

 

sendo uma delas a vida de Sócrates, que serviu de paradigma não apenas de filósofo, 

mas de sábio às gerações futuras de pensadores gregos, mediante o pleno exercício da 

αὐηάπκεια, do controle de si mesmo perante os reveses do destino e as más ações dos 

homens. Dentre essas gerações pós-socráticas inclui-se, evidentemente, Epicuro, o qual 
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 ―O prazer é o princípio e o fim da vida feliz. Nosso bem primordial e congênito é o prazer e, partindo 

dele, movemo-nos para qualquer escolha e rejeição, e a ele voltamos usando como critério de 

discriminação de todos os bens as sensações de prazer e de dor‖ (EPICURO, 2002, p. 37). 
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não hesita em lançar mão do conceito de αὐηάπκεια, formulado por Hecateu de Abdera, 

para fundamentar sua doutrina, centralizada na conquista da liberdade, mediante o 

autocontrole, consoante os ditames da Natureza, porque somente se conhecendo a si 

mesmo e obedecendo-se à Natureza, torna-se possível conhecer os próprios limites e, 

desse modo, realizar o controle de si mesmo, o bastar-se de si mesmo, a αὐηάπκεια.
73

 

Mas, o que isso tem a ver com a ἐλεςθεπία? Tudo, visto que ―O maior fruto da 

αὐηάπκεια é a ἐλεςθεπία‖ (EPICURO, Sentença Vaticana nº 77). 

Mas, além disso, não obstante sua realização ímpar, cumpre ter em mente que a 

doutrina epicureia é um tributo à revitalização do pensamento pré-socrático, numa 

época de descensão e queda da πόλιρ grega, e, desse modo, Epicuro não vai de encontro 

totalmente ao que um heleno poderia entender por liberdade, pois, por mais inovador 

que seu pensamento pudera ser, o fundador do Epicurismo era um típico grego dos 

séculos IV-III a.C. Por isso, importa desde já ter-se em mente que a própria ἐλεςθεπία 

dos antigos helenos era muito diferente do que entendemos hoje como sendo liberdade. 

Senão, vejamos: 

Nós, modernos, falamos do problema da ‗liberdade de querer‘, porque na 

nossa mentalidade o querer é uma função autônoma da alma na qual se 

exterioriza em geral o seu impulso para a atividade. Com relação a isso [...] 

era diferente a sensibilidade dos gregos. Para eles a liberdade era a tendência 

para um fim (ou objeto) mais ou menos claramente conhecido ou imaginado, 

e punha-se, portanto, em estreita relação com o intelecto. Eles conheciam 

inclusive uma forma de desejo instintivo; mas o verbo βοςληζθαι, que 

designa o querer espontâneo, está em relação com βοςλή, ‗reflexão‘, e 

quando, no início da Ilíada se diz que se cumpre a βοςλή de Zeus, na palavra 

se fundem os significados de ‗decisão‘ e de ‗vontade‘. Tratava-se, portanto, 
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 ―Caberia, pois, à Ética (por Epicuro essencialmente restrita, como salientamos, ao modo humano 

natural de ser, ou melhor, à virtude do humano, do ser homem) a função de investigar, em consonância 

com a Física, as determinações naturais relativas ao vir-a-ser natural do humano, em sua realidade 

própria, ou seja, naquilo em que cada um é fenômeno para si mesmo, e, por força dele, vem a ser a si 

mesmo, ou seja, um certo ser ou realidade que requer acolhimento, compreensão e zelo. Daí porque a 

αὐηάπκεια, no sentido do cuidado de si, do voltar-se e do enfrentar a si mesmo em favor de si mesmo, e, 

por consequência, do bem-estar geral da comunidade, está na base de qualquer outro dever  moral [...] 

Espontaneamente, a θπόνηζιρ (a ação do pensar) se põe na medida em que, por natureza, somos levados a 

escolher o que dá prazer e a rejeitar o seu oposto. A empiria é a fonte inequívoca da promoção espontânea 

em nós desse movimento. Daí, enfim, que o acolher e o recusar se constituem numa atividade própria da 

θπόνηζιρ, por Epicuro concebida como uma espécie de razão prudencial: uma razão que cuidadosamente 

calcula o que é melhor, e que, no contexto das escolhas, descobre e promove o ‗cálculo sóbrio‘ [...] Sem o 

apresentar-se da θπόνηζιρ, que requer uma ordem (o pensamento pensa mediante conflito, mas a partir ou 

em busca de uma ordem), requer também cautela e moderação (as impulsões são dispositivos naturais que 

nos impõem no conflito)... Daí mais uma vez a dialética que pôs em marcha e sustentou a filosofia do 

Epicurismo: o prazer ativa o conflito; o conflito, a escolha; a escolha, o discernimento; o discernimento, a 

moderação; e a moderação, nos leva ao ‘αγαθόρ: à descoberta de um bem valioso, útil, em sentido 

altruísta, ou seja, que preserva o interesse em benefício de si mesmo. O ‘αγαθόρ é a expressão maior da 

αὐηάπκεια, ou seja, do cuidado de si, em benefício de si  e da comunidade em que o indivíduo está 

inserido. O ‘αγαθόρ concebido por Epicuro também veio a ser uma resposta à principal questão com a 

qual a Ética grega se ocupava: qual o maior bem relativo ao aqui e agora da vida humana e qual o melhor 

meio (critérios) para acessá-lo?‖ (SPINELLI, 2013, p. 45-46, 155 e 160-161,grifo original). 
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para os gregos, mais de ‗liberdade de decisão‘, e os romanos cunharam em 

seguida a locução liberum arbitrium, que até na controvérsia entre Erasmo e 

Lutero indicará o fulcro da polêmica. Quanto aos gregos, eles partiam, na sua 

experiência fundamental, de que o curso externo dos eventos não se 

encontraem nosso poder e daí extraíam o conceito das coisas ‗que estão em 

nosso poder‘ (εθ ‘ημιν εζηιν). E que entre elas entrasse também a decisão 

que o homem toma em seguida a uma reflexão autônoma, era para eles 

intuitivamente certo‖ (POHLENZ, 1966, p. 166-167, grifo original). 

  

Daí a estreita relação, quando não mesmo interdependência, no Epicurismo, 

entre αὐηάπκεια e ἐλεςθεπία.  

Aqui importa, desde já, enfatizar que o sentido de ἐλεςθεπία se encontra em 

oposição a δοςλεία, escravatura, escravidão, sendo ἐλεςθεπία a condição sem a qual o 

ser humano é escravo. Mas de quê? Nesse aspecto, Epicuro é bem claro: tanto escravo 

das preocupações materialistas, em angariar mais e mais renda,
74

 quanto duma visão de 

mundo determinista, quais dos antigos pensadores, os abderitas, inclusive.
75

 

Assim, a ἐλεςθεπία para Epicuro faz frente tanto à subserviência das 

convenções sociais em busca de riquezas e de poder, quanto a uma mundividência 

fatalista, em que o ser humano perde toda e qualquer possibilidade de melhora de vida e 

aprimoramento do bem viver. 

Inequívoco, portanto, perceber a ἐλεςθεπία como o principal resultado da luta 

pela emancipação do medo dos deuses, da morte e da dor; como condição do prazer, 

pois só se pode obter este último mediante a liberdade. A própria declinação atômica 

enseja a ἐλεςθεπία no universo, haja vista que, no Epicurismo, Física e Ética jamais 

estão dissociadas, sendo ambas, em verdade, interdependentes.  

Mas, assim sendo, de que modo é necessário, no entanto, que não só o mundo 

seja constituído por átomos, como estes últimos sejam eternos? Como pode haver 

liberdade na necessidade e vice-versa? Para tanto, mister faz-se ter em mente de que, 

segundo Epicuro, necessidade, acaso e liberdade coexistem no universo,
76

 sendo o 

âmbito humano o lugar, por excelência, da liberdade, porque, sem esta última, torna-se 

impossível qualquer espécie de censura ou louvor aos atos humanos. 

                                                           
74

 ―Uma vida livre não pode adquiri muitas riquezas, porque isso não é fácil de fazer sem dar espaço ao 

servilismo da turba e dos poderosos‖ (SENTENÇA VATICANA nº 67). 
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 ―Mais vale aceitar o mito dos deuses do que ser escravo do destino dos naturalistas: o mito pelo menos 

nos oferece a esperança do perdão dos deuses através das homenagens que lhes prestamos, ao passo que o 

destino é uma necessidade inexorável‖ (EPICURO, 2002, p. 49). 
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 ―proclama que o destino, introduzido por alguns filósofos como senhor de tudo, é uma crença vã, e 

afirma que algumas coisas acontecem necessariamente, outras por acaso, e que outras dependem de nós, 

porque [...] é evidente que a necessidade gera irresponsabilidade e que o acaso é inconstante, e as coisas 

que dependem de nós (παπ ‘ᾐμᾶρ) são livremente escolhidas e são naturalmente acompanhadas de 

censura e louvor‖ (EPICURO, 2002, p. 47-49).  



62 

 

Dessarte, enquanto nega o destino por um lado, Epicuro limita a necessidade, 

seja pelo acaso, seja pelo âmbito das coisas que dependem de nós (παπ ‘ᾐμᾶρ), ou seja, 

pela liberdade. Se isso é feito a partir de argumentos ínsitos à Física, por meio da 

declinação atômica, dá-se em virtude do fato de as ideias epicuristas acerca da Física e 

da Ética constituírem um todo, uma Canônica.  

Do mesmo modo, alguns estudiosos há que consideram ἐλεςθεπία e παπ ‘ᾐμᾶρ 

perfeitamente distintas entre si, em nada se confundindo, sendo esta última capacidade 

interna do homem (o conhecimento sensível confirmado, isto é, o saber daquilo que se 

encontra junto a nós, na esfera sensorial), e aquela, manifestação da capacidade de agir 

por si. Mas, ainda assim, ἐλεςθεπία e παπ ‘ᾐμᾶρ são unificados no conceito de 

αὐηάπκεια, sendo ἐλεςθεπία fruto desta, παπ ‘ᾐμᾶρ – que é sentida e, dessa maneira, 

possui seu lugar na Física – é condição de ocorrência da αὐηάπκεια. 

É em virtude do fato de Física e Ética formarem uma só Canônica que se torna 

plenamente possível, portanto, a aplicação dum critério de verdade físico ou sensorial 

(παπ ‘ᾐμᾶρ) no campo das ações humanas (ἐλεςθεπία), mediante a αὐηάπκεια, de 

maneira que a atuação da necessidade e do acaso é limitada em virtude da αὐηάπκεια e 

esta é delimitada, por sua vez, em função da responsabilidade dos atos humanos, 

passíveis de censura e louvor, enquanto que acaso e necessidade não podem ser 

atribuídos ao ser humano. 

Ademais, para corroborar tal entendimento, cumpre não esquecer que a 

responsabilidade moral se fundamenta não apenas numa evidência, senão num 

pressuposto de toda a investigação da Natureza: a causa. Pois a reprovação e o elogio 

estão de acordo com a preconcepção de causa de eventos, agora no âmbito humano.
77

  

Desse modo é que, seja agindo casualmente, seja agindo por nós mesmos, 

somos totalmente responsáveis, uma vez que o fato de termos responsabilidade implica 

que possuímos a causa de agir em nós próprios, originando por consequência, a 

reprovação ou o elogio, fundamentais para que haja, por sua vez, a possibilidade de 

correção e desenvolvimento moral. Nesse aspecto, a Ética de Epicuro é ainda tributária 

do pensamento mecanicista dos abderitas, inobstante o fato de negar-lhes o fatalismo.    

Para Epicuro, em sua luta pela emancipação do ser humano do medo dos 

deuses, da morte e da dor, por parte dos seres humanos, a felicidade vem a ser o eixo da 

vida, o fundamento e meta da sociedade humana. Mas a felicidade só é alcançada 
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 ―os critérios da verdade são as sensações, as antecipações e os sentimentos, acrescentando a estes a 

apreensão direta das apresentações do pensamento‖ (DIÔGENES LAÊRTIOS, X, 31). 
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mediante a ἐλεςθεπία. Qualquer convivência só é dita racional se o for na efetiva 

liberdade humana. A efetivação da liberdade constitui a plena convivência social, a 

amizade. Se sair da selvageria e da barbárie é fazer uso da linguagem, é argumentar, 

então político é todo aquele que põe no centro a racionalidade (Raciocentrismo), 

independente de haver ou não cidade-Estado. 

Considerando que só há o que é e o que é se faz [o ser em efetividade = 

subjetividade + objetividade (intersubjetividade)], bem como o fato de que concreto é o 

que é absolutamente abstrato, pois concreto é, literalmente, o-que-cresceu-junto (feixe 

de propriedades que constitui o quer que seja), assim, portanto, o que se deve buscar é a 

efetivação institucional da liberdade (das instituições que constituem a vida humana), 

para além do puro interesse individual. Para Epicuro, ―A amizade percorre o mundo 

inteiro proclamando a todos que se despertem imediatamente para a felicidade‖ 

(SENTENÇA VATICANA nº 52).  

Assim, a Ética é a efetivação da liberdade ou do ser humano como ser livre, 

pois a liberdade é ínsita à condição humana; a liberdade é conditio sine qua non da 

própria humanidade, de toda a raça humana, e não de apenas alguns seres humanos, 

porque é a liberdade responsável por humanizar o ser humano e este só é ser humano 

quando livre.  

Em suma, a reflexão filosófica é conditio sine qua non da condição humana, 

sendo a liberdade o momento em se enseja isso, mediante a educação. Não se pode falar 

de liberdade sem se falar de Ética, nem desta sem liberdade, visto que o ser humano é 

um ser que tem a possibilidade efetiva de ser feliz. Efetivar a felicidade implica efetivar 

a liberdade, esta última, conditio sine qua non da responsabilidade, sendo a Ética, 

assim, a efetivação da liberdade nas diversas esferas do ser autoconsciente e, portanto, 

responsável e, por conseguinte, livre.    

Porém, o que Epicuro propõe como itinerário para a αὐηάπκεια, visto que ―O 

essencial para a nossa felicidade é a nossa condição íntima: e desta somos nós os amos‖ 

(EPICURO, 1980, p. 14)? Para tanto, o fundador do Epicurismo oferecerá, entendendo-

se este último como um preceituário ou terapêutica fundamental para a vida, um 

quádruplo remédio, um ηεηπαθάπμακον:
78
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 Significando, simultaneamente, tanto ‗veneno‘ quanto ‗antídoto‘ ou ‗remédio‘, θάπμακον aparece 

como tema fulcral da Filosofia grega, constituindo-se, de fato, no discurso terapêutico, mas nem sempre a 
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O ser bem aventurado e imortal não tem incômodos nem os produz aos 

outros, nem é possuído de iras ou de benevolências, pois é no fraco que se 

encontra qualquer coisa de natureza semelhante. Habitua-te a pensar que a 

morte nada é para nós, visto que todo o mal e todo o bem se encontram na 

sensibilidade: e a morte é a privação da sensibilidade. [...] O limite da 

magnitude dos prazeres é o afastamento de toda a dor. E onde há prazer, 

enquanto existe, não há dor de corpo ou de espírito, ou de ambos. A dor do 

corpo não é de duração contínua, mas a dor aguda dura pouco tempo, e aquilo 

que apenas supera o prazer da carne não permanece nela muitos dias. E as 

grandes enfermidades têm, para o corpo, mais abundante o prazer do que a 

dor (EPICURO, 1980, p. 13 e 14). 

 

Aqui cumpre salientar a similitude existente entre o ηεηπαθάπμακον epicureu e 

as quatro liberdades existentes na Democracia de Atenas, uma vez que o fundador do 

Epicurismo era de ascendência ateniense: ‘ιζονομία (igualdade perante as leis), 

‘ιζηγοπία (igualdade no uso da palavra), ‘ιζολογία (plena igualdade social) e παππηζία 

(franqueza, sinceridade, liberdade de expressão), esta última a liberdade per se em todo 

e qualquer regime democrático e conditio sine qua non das três primeiras, a bem da 

verdade, igualdades, pois liberdade e igualdade são o anverso e reverso da mesma 

moeda, sendo, em verdade, interdependentes, haja vista que todos só seremos iguais 

quando formos livres. 

Tal fato se torna de maior importância, lembrando-se de que, à época em que 

Epicuro formulou sua doutrina, tratava-se do fim da autonomia política das cidades-

Estados, em franco declínio, rebaixando-se os helenos da condição de cidadãos à de 

súditos ou cativos mesmo. Desse modo é que jazeu por terra todo e qualquer 

fundamento por que se justificava o preconceito que, mesmo na Democracia de Atenas, 

excluíra os escravos, as mulheres e os estrangeiros, restringindo, em muito, a qualidade 

de cidadão, necessária ao pleno exercício das quatro liberdades. 

Consabido que Epicuro admitiu como discípulos de sua doutrina tanto homens, 

quanto mulheres e escravos, concedendo a alforria a quatro destes últimos.
79

 Assim é 

que, curiosamente, mesmo retirando-se da vida política, tal postura docente de Epicuro 

não é apenas pedagógica, mas política e, quiçá, revolucionária, pois tal ação de admitir 

mulheres e escravos como condiscípulos de homens livres parece subverter as 

instituições políticas e sociais, pois pode convelir a própria relação senhor/escravo. 

Cumpre salientar que foi devido à semelhante postura filosófica que Sócrates fora 

                                                                                                                                                                          
priori prazeroso, ao invés das peçonhas vendidas pelos sofistas, em virtude do prazer trazido pelo 

discurso destes para a audiência, devidamente adulada num ambiente propício ao agradável, preterindo-

se, assim, a razão em prol da retórica. Desse modo, um dos maiores méritos de Epicuro foi, sem dúvida, 

estabelecer a Filosofia como o mais excelso de quantos prazeres possa haver, sendo ela, de fato, um 

caminho seguro para a felicidade e um verdadeiro veneno para os prazeres não naturais e não necessários.       
79

 Confira DIÔGENES LAÊRTIOS, X, 21. 
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sentenciado à morte. E Epicuro só escapou de semelhante fim seja porque a própria 

qualidade de cidadão entrara em franco e irremediável declínio, com o fim da 

autonomia política das cidades-Estados gregas, seja porque ele de modo algum 

participara das discussões políticas.
80

 Além disso, 

Não sustentadas pela racionalização inerente aos argumentos em confronto 

numa Assembleia de cidadãos livres, mas emanando do alto, como decisão 

transcendente e impermeável à crítica e à apreciação de alternativas, as leis 

[do Período Helenístico] surgem como fatalidade ou como expressão de uma 

Razão superior, universal, insondável, irretorquível. Não fundamentadas no 

princípio de ‘ιζηγοπία – direito ao uso político da palavra (na ‘αγοπά) – 

típico da existência democrática, as leis assumem caráter monológico e, ao 

mesmo tempo, pessoal, autoritário e casuístico (PESSANHA, 2007, p. 89, 

grifo original). 

   

Numa forma de compensação da perda de liberdade política, o grego do 

Período Helenístico volta-se para a ―cidadela interior‖, para si mesmo. Mas, 

infelizmente, ao fazê-lo, o dânao tornou-se preza fácil de religiões orientais e cultos 

supersticiosos, adoecendo ainda mais, pois passou a se voltar não contra determinada 

forma de existência, mas sim contra a própria existência, anulando-se em vida em prol 

de uma vivência além túmulo. 

Foi contra essa subserviência espiritual, esse desapego à vida, seja pela 

superstição dos cultos religiosos, seja pelo fatalismo das leis helenísticas, que Epicuro 

devotou todas as suas forças, no sentido de constituir uma doutrina filosófica que 

libertasse o ser humano não apenas em vida, mas sobretudo para a vida. Daí o sentido 

do ηεηπαθάπμακον epicureu como um receituário para uma vida, não feliz porque 

prazerosa, mas prazerosa porque feliz.  

Eis o porquê da αὐηάπκεια, pois, uma vez perdida para a sempre a liberdade 

política, torna-se perfeita consecutiva a liberdade da ―cidadela interior‖, de si mesmo 

para a vida, sem se preocupar com medos supersticiosos nem com requintes e 

veleidades arrivistas, que nada condizem ao estado de empobrecimento por que passava 

a maioria do povo heleno. 

Em outras palavras, a consecução da αὐηάπκεια passa necessária e 

invariavelmente pela emancipação do medo: 1) dos deuses, infundado, pois como seres 

bem aventurados eles vivem em permanente ‘αηαπαξία, não se perturbando com nada 

nem com ninguém, muito menos com os seres humanos. Mas, mesmo que eles 

pudessem destruir o corpo, os deuses não podem aniquilar a alma, do mesmo modo que 
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não podem mudar a lei inexorável que rege o Cosmos: os átomos; 2) da morte, 

infundado, pois, uma vez mortos, nada podemos sentir, seja prazer, é verdade, seja dor; 

3) da dor, infundado, pois nenhuma dor dura para sempre, havendo os momentos de 

alívio e de ausência de dor, constituindo-se estes últimos em verdadeiros deleites de 

prazer. Assim, resta se conscientizar, por fim, de que 4) o prazer é de fácil aquisição, 

uma vez que a própria ausência de dor já é, em si, um verdadeiro deleite para os 

sentidos, visto que ―O essencial para a nossa felicidade é a nossa condição íntima: e 

desta somos nós os amos‖ (EPICURO, 1980, p. 14). 

Assim curado de medos sem fundamento racional e ciente da fácil aquisição de 

prazer, o ser humano passa a exercitar plenamente sua αὐηάπκεια, conhecendo-se a si 

mesmo e equilibrando sua vida conforme a Natureza, pois o verdadeiro sábio vive 

segundo as leis naturais,
81

 sendo livre mercê destas últimas, alcançando, assim, não 

apenas a ἐλεςθεπία, fruto da αὐηάπκεια, mas a própria serenidade de espírito, conditio 

sine qua non para ser feliz, ou seja, a ‘αηαπαξία. 

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 felicidade [...] a principal 

perturbação das almas humanas tem sua origem na crença de que esses 

corpos celestes são bem-aventurados e indestrutíveis, e que ao mesmo tempo 

têm vontades e praticam ações e são causas incompatíveis com este seu 

estado; na expectativa e na apreensão constante de algum castigo eterno sob a 

influência dos mitos, ou por temor na mera insensibilidade que há na morte, 

como se esta tivesse algo a ver conosco, e finalmente porque se acham nessas 

condições não por uma convicção firme e sim por uma espécie de delírio 

irracional, de tal forma que não põem limite algum a seus terrores, essas 

pessoas sofrem uma perturbação igual ou ainda mais intensa que a daqueles 

que nesses assuntos seguem opiniões vãs. Mas, a tranquilidade perfeita da 

alma consiste em estar livre de todos esses terrores e temores e em relembrar 

tenaz e constantemente a doutrina em suas linhas gerais e fundamentais 

(EPICURO, 2008, p. 170, grifo nosso). 

Daí não haver a importância de se preocupar com assuntos que apenas 

perturbam alma e nada acrescentam à vida feliz. Não obstante desprezar a Política, 

numa época em que os gregos mesmos estavam sendo alijados das posições de comando 

de suas próprias cidades, isso não quer dizer que o Epicurismo defendia um 
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 ―Não se deve forçar a Natureza, mas ceder-lhe se com isso satisfazemos os desejos necessários e 

naturais sempre que não nos prejudiquem, mas desprezaremos com toda rudeza os prejudiciais‖ 

(SENTENÇA VATICANA nº 21). 
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individualismo brutal e idiota. Não, pois o verdadeiro sábio busca que mais e mais seres 

humanos se voltem para a sabedoria. Em outras palavras, 

A questão primeira da suposta Ética de Epicuro não está na pergunta pelo 

fazer bem, fazer o que é o certo ou o que é errado racionalmente concebidos; 

ela não está, pois, em termos de correção moral ou no agir virtuoso em 

consonância com um ideal de ‘απεηή cidadã. Essa é uma questão segunda 

relativa aos seus postulados éticos, porquanto não seja secundária. A 

pergunta fundamental pelo agir moral está em como no humano se põe (se 

dá), do início ao fim de seu agir [...] a satisfação, a ἡδονή consoante ao seu 

ser, ou seja, a efetiva realização (enquanto animal humano) de sua própria 

natureza. Agir moralmente é pôr em prática, realizar as disposições dos 

mores (dos costumes) ou do ἦθορ humano em dependência das 

particularidades próprias de seu existir (natural). A plena realização e/ou 

autodeterminação do humano (questão, aliás, a primeira posta por Epicuro) 

só se dá efetivando, ou seja, levando a efeito as disposições da natureza 

humana, e não conceitos ou preconceitos de valor ou de virtude impostos, 

conceitual ou atributivamente, ao humano. Podemos, sim, e devemos prover-

nos de conceitos de virtude, mas não sem antes, e por um lado, perguntar e 

buscar conhecer as reais possibilidades e limites da natureza humana em 

dependência do que podemos arreglar tal provisão; por outro, uma vez que a 

virtude está (do ponto de vista de Epicuro) vinculada ao prazer, isto é, ao 

viver satisfeito e feliz, decorre então o seguinte postulado: se você não 

consegue ser feliz, não conseguirá ser virtuoso, simplesmente porque a 

felicidade é o básico (o mínimo) de que você carece para viver bem e assim 

realizar em si mesmo a sua condição humana [...] Dá-se que Epicuro, em 

consonância com os antigos, admitia, nos termos da θύζιρ, que há, interno a 

cada indivíduo ou coisa existente, um movimento ou processo (ao mesmo 

tempo generativo e degenerativo) que determina, para além do ser, o 

acontecer, o agir ou operar (o ππᾶγμα) específico de cada um, dentro do 

qual, o que por natureza existe, por ela forçosamente se arregla. Daí que, em 

vista disso, cada coisa, indivíduo ou ser, só seria capaz de a contento se 

realizar na existência vivenciando as determinações de sua própria natureza: 

vivendo ou operando em consonância com os ditames ou moldes de sua 

própria θύζιρ (SPINELLI, 2013, p. 43-44 e 48-49, grifo original). 

 

Haja vista que a doutrina de Epicuro é uma só Canônica, desdobrando-se em 

Física e Ética, a ἐλεςθεπία permeia não só esta última como todo o pensamento 

epicureu, pois, em verdade, em verdade, ―Toda a Filosofia é atividade libertadora e 

exercício da liberdade‖ (USENER, Epicurea, fr. 199). Isso é visível tanto na Ética, onde 

a αὐηάπκεια é a tônica de todas as máximas de Epicuro, quanto na Física epicurista, 

mormente no clinamen dos átomos, quando estes realizam desvios, prescindíveis à 

ocorrência da maior quantidade possível de choque para a formação do universo. 

Como o uso da razão é condizente a uma vida propriamente humana, o uso da 

razão constitui a Natureza do ser humano, sendo a irracionalidade o desvio da Natureza, 



68 

 

o não natural, como os mitos e superstições religiosos incutidos na mente da maioria das 

pessoas. Em virtude disso é que o Epicurismo reage, propondo-se como um remédio 

para os males que se abatem sobre os seres humanos e de que se alimentam seus medos, 

todos contrários à razão, em cujo desenvolvimento reside, por sua vez, não apenas a 

emancipação, mas o próprio aprimoramento, da Natureza humana. 

O λόγορ é o θάπμακον da alma. Ele nutre, purga, apascenta. É o elemento 

que promove o equilíbrio e conduz à ‘αηαπαξία. Epicuro confere ao homem 

sensato [...] a αὐηάπκεια necessária a uma conduta equilibrada. O sábio tem 

em si mesmo o princípio da ação e da deliberação, e age impulsionado pelo 

λόγορ em direção à satisfação do seu desejo [...] necessária ao seu bem-estar 

a um só tempo físico e psíquico [...] mediante o poder [...] que expressa a sua 

liberdade [...] A vida sábia é o modo de realização da ‘αηαπαξία, ela é a 

máxima expressão da θπόνηζιρ, enquanto sabedoria de agir a partir de si 

mesmo, o que é, para Epicuro, o bem mais preciso da Filosofia (SILVA, 

2003, p. 81). 

 

Dessarte, viver consoante a Natureza é o caminho para a liberdade, e a 

Natureza humana está na racionalidade, porque é esta última capaz de afastar quaisquer 

temores em nós incutidos pela religião ou pelas superstições consuetudinárias. E como 

na Antiguidade, ―os filósofos gregos, desde os primórdios, conceberam por Filosofia: 

como um saber ao mesmo tempo teórico e prático‖ (SPINELLI, 2013, p. 116, grifo 

original), sábio é todo aquele que exercita sua razão não apenas em pensamento, mas 

em ação, comportando-se de maneira temperante. Mais uma vez, de todos os 

pensadores, ―Epicuro é um pensador de equilíbrio‖ (SILVA, 2003, p. 113), afastando-se 

de todos os excessos e desnivelamentos, sejam do corpo, sejam da alma. 

De se preocupar em viver conforme a Natureza é que se encontra o fato de o 

Epicurismo ser uma Fisiologia, ao propugnar uma renovação dos pensadores da θύζιρ 

em pleno Período Helenístico, na figura do sábio, exemplificada por Sócrates. 

Para apresentarmos o propósito maior do comportamento do ζόθορ, que é 

‗viver de acordo com a natureza‘, recorremos à exposição de αὐηάπκεια que 

expressa o modelo de ação que caracteriza o modo de vida do sábio [...] 

Libertar-se das influências que as más ações afecções, ou os desafetos, 

causam ao pensamento, resulta da clareza do entendimento e da vontade 

esclarecida que o move. Tendo em vista o próprio modo de vida escolhido 

por Epicuro, esta é a noção que melhor qualifica a αὐηάπκεια do ζόθορ, pois 

esta ação assim caracterizada define os domínios onde se exerce a sabedoria 

ou a medida equilibrada no agir, que é para si mesmo princípio e finalidade 

simultaneamente [...] Aquele que goza a serenidade de uma vida filosófica, 

obtém o máximo de prazer em todas as ações refletidas, ao mesmo tempo que 

se livra de atender às ‗necessidades‘ não naturais. A clareza da conduta se 

opõe à projeção de valores imaginários, infundados na Natureza. O ζόθορ 

temperante exerce o princípio que está em si mesmo e realiza a vida sábia e 

equilibrada. Este exercício é a efetivação de sua compreensão da θύζιρ 

mediante o dimensionamento da sua conduta no mundo-realidade. Tal 

exercício é ainda a definição da Filosofia enquanto um saber para a vida 

(SILVA, 2003, p. 109-110). 
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Em virtude disso, pode-se, com certeza, que a doutrina de Epicuro é um 

preceituário à vida não apenas filosófica, senão sábia, mesmo, visto que não apenas 

estabelece reflexões à conduta humana, como visa à colocá-las em prática, no intuito de 

se realizar um aprimoramento diário, rumo à felicidade. Não poderia haver legado mais 

útil e benéfico à raça humana do que o pensamento deste auxiliador de sua espécie, 

desse Epicuro. 
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À GUISA DE CONCLUSÃO 

Em face do exposto aqui, compreende-se que a doutrina de Epicuro como uma 

filosofia natural da condição humana. De que modo? 

Filosofia porque o Epicurismo visa à pesquisa incansável, rumo a um 

aprimoramento contínuo. Natural, porque o Epicurismo está firmado em sólidas bases 

atomistas, o que lhe confere um grau de racionalidade como poucas vezes se viu na 

Antiguidade, tendo em vista que seus argumentos se sustentam com fulcro na 

observação e experimentação físicas. E da condição humana, porque, como todas as 

doutrinas filosóficas surgidas a partir do fim da autonomia política das cidades-Estados, 

a de Epicuro volta-se para a ―cidadela interior‖, para a vida humana em sua concepção 

particular e pessoal. 

O soçobro da independência das πόλειρ acarretou consequências catastróficas 

para a vida política e ética dos helenos, muitos reduzidos, agora, à condição de súditos, 

quando não de cativos, mesmo. Assim, muitos se voltaram, em desespero, a um apego 

às superstições e práticas religiosas, as quais se dispunham a aplacar a ira dos deuses e a 

afastar a morte e a dor iminentes. Mas, para fazê-lo, tais práticas sobrecarregavam o 

indivíduo com preocupações muitas vezes absurdas, quando não perniciosas, de apelo 

arrivista. 

Contra isso é que Epicuro edificou sua doutrina, objetivando combater, acima 

de tudo, o sofrimento, em geral causado pelo medo dos deuses, da morte e da dor, bem 

como visando a estabelecer as bases de uma vida ―forte‖, temperada pelas vicissitudes 

da necessidade, do acaso e das coisas que dependem de nós. O fato é que os três 

domínios da Teologia, da Escatologia e das afecções de que padecemos constituem as 

fontes de todos os nossos medos e, assim, de todos os nossos sofrimentos, e 

consequentemente delimitam o espaço a partir de onde uma vida serena pode ser 

encontrada e trabalhada. 

Dos deuses não faz sentido qualquer medo, em virtude de eles serem bem 

aventurados, em nada se ocupando com nossas existências, mas em desfrutar a beatitude 

plena. Quanto à morte, não faz sentido temer aquilo que não existe enquanto se vive e 

que está presente quando já não mais se vive. Não faz sentido temer a dor, pois esta não 

dura para sempre, sendo, em verdade, um dos maiores prazeres o alívio dela. Ademais, 
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a consecução do prazer não apenas é possível, como de fácil obtenção, partindo-se do 

fato da imperiosa lição de se diminuirem os desejos, pois muitos destes não são 

necessários nem naturais, mas instilados na maior parte dos seres humanos por seres e 

instituições presas à aquisição desenfreada de bens e posses. Mas quanto mais estes se 

avolumam, mais prisioneiro deles está o ser humano, voltando-se para uma existência 

―feliz‖ porque prazerosa, sendo-lhe impossível, no entanto, encontrar a paz necessária a 

uma vida tranquila e prazerosa porque feliz.  

Partindo-se da concepção atomista, tudo no universo é constituído por átomos, 

incluindo-se os próprios deuses e as almas. Desse modo é que a Física de Epicuro 

enseja os argumentos fundamentais para a Ética e, desse modo, para um modo de vida 

emancipado dos sofrimentos infundados, porque baseados em temores fictícios, 

dirigindo-se para uma existência autônoma por parte do indivíduo, haja vista o fim da 

autonomia política das πόλειρ. 

Dessarte é que Física e Ética se interinfluenciam, no Epicurismo, formando 

ambas uma só Canônica, uma doutrina filosófica de base naturalista que visa a servir de 

preceituário a uma vida prazerosa porque feliz. Para tanto, mister faz-se o autocontrole e 

a autodisciplina, imprescindíveis à liberdade do sofrimento e dos medos, porque esta 

última é fruto da αὐηάπκεια, ou seja, das coisas que dependem de nós e das quais somos 

os amos. 

Daquilo que independe de nós, a necessidade e o acaso, não adianta nos 

afligirmos, pois em nada podemos alterar a existência necessária dos átomos, bem como 

seus movimentos verticais e inclinados. Mas a declinação atômica é uma prova cabal de 

que é possível a coexistência de necessidade e do acaso e de algo que independe de 

ambos.  

É justamente essa independência que enseja perfeitamente algo que depende de 

nós, ou seja, nossa conduta, nosso agir, resultando em elogios e censuras. Caso não fora, 

o ser humano não passaria de um autômato, sem vontade e sem possibilidade de 

aprimoramento, pois tudo já estaria fadado a ser. Mas num universo onde coexistem 

necessidade, acaso e algo que depende de nós, este último necessariamente se torna o 

âmbito da atuação humana, porque condizente à sua natureza, e não mais os deuses, ou 

a morte ou a dor, emancipado como o ser humano está para adquirir a αὐηάπκεια e viver 

prazerosamente porque feliz.      
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Ao compreender isso, mediante a doutrina de Epicuro, está-se em condições de 

se poder atualizá-la para os desafios contemporâneos. Esse trabalho de revitalização das 

ideias de Epicuro em pleno século XXI não termina aqui, mas visa a se desenvolver 

numa Tese de Doutorado, cujo intuito será fundamentar as bases dum Neoepicurismo, 

doutrina essa mais do que urgente para os dias hodiernos. 

Finalmente, faz-se aqui uma breve pausa, rememorando a realização de Epicuro 

para a Filosofia e para a raça humana mediante as imortais palavras do autor da Ode a 

um Poeta Morto, porque sintetizam per se o prodigioso feito do fundador do 

Epicurismo, tornando-se o filósofo revenciado pelos versos lucrecianos, por isso, um 

dos colossos da Filosofia Antiga e um dos pilares do Pensamento Ocidental, pois 

Epicuro para sempre 

 

―Dirá aos homens que o melhor destino, 

Que o sentido da Vida e o seu arcano, 

É a imensa aspiração de ser divino, 

No supremo prazer de ser humano!‖ 

 

Raul de Leôni (1895-1921). 
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