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Resumo: 

A temática que se insere na perspectiva da presente tese parte do interesse de tratar, no corpus 

epicúreo, acerca da importância do corpo e dos seus modos de realização para a compreensão do 

pensamento de Epicuro de Samos. Tendo por base as inferências contidas nos textos que restaram de 

Epicuro, fez-se uma análise dos aspectos que caracterizam o epicurismo como sendo um pensamento 

que faz referências recorrentes ao corpo como instância da sensibilidade. Foi necessário, portanto, 

discutir como o corpo encontra-se vinculado à possibilidade do pensamento, e como este último pode 

ser admitido como elemento corpóreo. Entende-se ainda que a física atomista converge para a ideia 

que afirma os fenômenos naturais como possíveis de serem contidos e explicados mediante as 

observações advindas dos sentidos que se manifestam através dos corpo. Por essa razão, foi 

igualmente pertinente a reflexão sobre a admissão do corpo como elemento-chave para a interpretação 

do pensamento epicúreo, até mesmo no âmbito da constituição da linguagem. A construção epicúrea 

acerca da imagem do corpo serviu também para a interpretação e problematização das dinâmicas que 

definem as relações entre os indivíduos, caracterizando a koinonía do jardim através da noção de 

unidade corpórea. Definiu-se, portanto, que a caracterização do campo de atuação dos indivíduos que 

habitavam o jardim epicúreo se dá em torno do uso do logos, apresentando os diálogos advindos do 

exercício da filosofia com finalidades terapêuticas, capazes de introduzir um modo específico de 

atuação política marcada pela ausência de interesses alheios a noção de philía.    

 
Palavras-chave:  Atomismo antigo;Corpo; Pensamento; Koinonía;  

 

 

ABSTRACT: 

The theme that fits the perspective of this thesis comes from the interest of treating, in the 

Epicurean corpus, about the importance of the body and its manners of realization for 

understanding the thought of Epicurus of Samos. Based on the inferences contained in the 

texts that remained from Epicurus, we did an analysis of the aspects that 

characterize Epicurism as a thought that makes repeated references to the body as an 

instance of sensitivity. It was necessary, therefore, to discuss how the body is linked to the 

possibility of thought, and how the latter can be admitted as a body element. It is 

further understood that the atomistic physics converges to the idea that asserts natural 

phenomena as likely to be contained and explained by the observations that come from 

the senses which are manifested through the body. For this reason, it was also pertinent to 

reflect on the admission of the body as a key element for the interpretation 

of Epicurean thought, even under the constitution of language. The Epicurean 

construction about body image was also used for the interpretation and questioning of the 

dynamics that define the relationships between individuals, characterizing the koinonía of the 

garden through the notion of corporeal unity. It was defined, therefore, that the 

characterization of the action field of individuals who lived in the Epicurean garden revolves 

around the use of logos, with the dialogues coming from the exercise of philosophy for 

therapeutic purposes, which were able to introduce a specific mode of political action marked by 

the absence of strange interests of the notion of philía. 
 

Key-words: Ancient atomism; Body; Thought; Koinonía. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Para abordar no pensamento de Epicuro
1
à imagem e o significado da corporeidade é 

preciso analisar cada um dos aspectos relacionados a essa questão com o intuito de definir o 

lugar que o corpo ocupa na estrutura das ideias do atomismo. As inferências do pensamento 

atomista pré-dispõem a construção da realidade corpórea para encontrar as causas dos 

fenômenos. A introdução do corpo como questão no pensamento epicúreo insinua-se pelas 

evidências encontradas nos textos que restaram de Epicuro e em parte da tradição
2
 que deu 

continuidade as suas ideias.  

 Pode-se, então, ser proposta uma investigação que tenha como intuito explicitar a 

importância do corpo para o pensamento antigo, mais especificamente para o pensamento 

epicúreo. A resposta a essa proposta envolve o direcionamento dos esforços para analisar o 

pensamento de Epicuro tendo em vista a afirmação do corpo como fator central para a efetiva 

compreensão do pensamento atomista.  

 A abrangência da questão do corpo confere ao pensamento epicúreo características 

próprias em relação à forma de abordar as temáticas pertinentes ao contexto da filosofia 

antiga. A partir da compreensão da corporeidade
3
, Epicuro passa a situar de modo incisivo o 

constituição de uma physiología baseada nas relações entre os corpos, fazendo derivar, com 

                                                 
1
 Epicuro nasceu na ilha grega de Samos (341-270 a.c.) e o seu pensamento possui influência do atomismo 

presente em Demócrito de Abdera. As suas idéias repercutiram no mundo greco-romano aproximadamente por 

sete séculos. 
2
 Pensadores como Lucrécio (século I a. C.), Filodemo (século I a. C.) e Diógenes d‟OEnoanda (século II d. C.) 

deram visibilidade e continuidade ao pensamento de Epicuro, fazendo ecoar o epicurismo por vários séculos 

mesmo após a morte do pensador de Samos em 270 a. C.) 
3
 O termo corporeidade é empregado ao longo desta tese para marcar a distinção entre aquilo que advém e 

pertence ao corpo e a ideia de uma realidade transcendente. Por essa razão, a discussão acerca da corporeidade 

não se aproxima da encontrada em Merleau-Ponty, uma vez que o sentido refere-se diretamente aos aspectos 

correspondentes aos modos de realização do corpóreo.   



isso, a projeção do princípio de unidade corpórea, princípio este que confere identidade e 

unidade às constituições aos corpos. 

 Para investigar os diferentes modos de realização do corpo
4
 faz-se necessário discutir 

os sentidos que ele adquire dentro dos textos de Epicuro, identificando quais interpretações 

podem ser derivadas a partir do contexto conceitual próprio do epicurismo. Tal investigação 

possibilitou a discussão acerca da relevância que o corpo possui para o pensamento epicúreo, 

pois ao situar as possibilidades de interpretações é possível empreender a análise que envolve 

a questão da corporeidade.  

 O caminho deixado por Epicuro para pensar o corpo é evidenciado pelas temáticas 

contidas na sua física e na sua ética. A presença do corpo entre os problemas apresentados no 

curso da sua obra demonstra que, necessariamente, a compreensão do pensamento epicúreo 

passa pela discussão do aspecto corpóreo da realidade. A presente pesquisa observou esses 

aspectos para evidenciar as expressões do corpo em Epicuro, no sentido de incorporá-lo ao 

próprio modo de ver e projetar a respeito da realidade, entendendo que a preocupação de 

Epicuro volta-se diretamente para a explicação dos modos de realização da natureza (phýsis). 

 É pertinente ao estudo dos modos de realização do corpo fazer menção aos elementos 

que influenciam a explicitação da noção de corporeidade. Diversas passagens dos textos de 

Epicuro apresentam o cuidado com essa questão, fato que justifica a interpretação de que essa 

temática esteja no centro das discussões do atomismo antigo. A recorrência acerca deste tema 

sugere a real dimensão do lugar ocupado pelo corpo dentro da tradição filosófica, 

correspondendo a um ponto de discussão comum ao longo da história do pensamento antigo. 

 No pensamento epicúreo o corpo encontra-se localizado no âmago das discussões, 

assim, qualquer aproximação sobre a physiología sem lhe fazer referência tenderá a ser 

                                                 
4
 No pensamento de Epicuro o corpo expressa-se de diversas formas, tomando a forma de tudo aquilo que se 

constitui de partes, ou seja, corpo ou agregado (soma), ou a forma de corpo-carne  (sarkós).   



despropositada. Para tanto, é preciso evidenciar sua influência para a concepção de realidade, 

bem como revelar as características singulares que ele adquire dentro do texto de Epicuro. 

 Partindo desse contexto o tema do corpo insere-se na presente pesquisa para dar ênfase 

ao propósito do pensamento epicúreo em problematizar a corporeidade. Neste sentido, a 

abordagem desenvolvida teve como objetivos principais demonstrar a noção de corpo em 

Epicuro e a partir dela explicitar quais interpretações são possíveis através da imagem do 

corpo.  

 A ideia de unidade corpórea afirma-se ao longo do desenvolvimento da pesquisa, 

convergindo para a noção que apresenta o sentido intrínseco do corpo como agregado para o 

atomismo epicúreo e problematizado a partir das relações entre as constituições dos corpos 

compostos. A imagem vinculada ao corpo revela a perspectiva epicúrea em torno da realidade 

e qual a conjectura se projeto sobre a conservação da unidade das coisas existentes.  

 A admissão da dinâmica dos corpos como meio de interpretar os outros aspectos da 

realidade, indica o uso de uma analogia elucidativa que pressupõe o comportamento 

semelhante para todos os fenômenos da natureza. Desde o movimento empreendido pelas 

partículas elementares até a composição e a formação dos agregados humanos, coexiste um 

paralelo que permite visualizar como os princípios corpóreos que ordenam a realidade.  

 Pensar a corporeidade como fator decisivo para a interpretação da realidade traz 

implicações para a forma como se estrutura as ideias no pensamento de Epicuro. 

Compreendem-se os pressupostos do pensador de Samos através da equivalência entre a 

imagem do corpóreo e a expectativa diante da expressão que a realidade adquire na 

diversidade dos fenômenos que regem a natureza. A partir desses pressupostos foram 

construídas as seguintes hipóteses: 

a) O corpo evidencia-se como chave interpretativa do pensamento epicúreo, e enquanto tal 

deve ser tomado dentro dos pressupostos do pensamento atomista; 



b) A estrutura do pensamento de Epicuro visa a explicitação dos diversos modos de realização 

e os sentidos atribuídos ao corpo; 

c) É pertinente a esse contexto a admissão da analogia do corpo como forma de supor a 

estruturação da própria realidade; 

d) A dinâmica que ordena a constituição dos corpos deve obedecer aos mesmos princípios no 

que se refere a formação dos agregados humanos; 

e) Epicuro apresenta, nos texto que restaram de seu corpus, um modo distinto de constituição 

social, elencando os princípios de philía e autarkéia como forma de adequar a convivência 

entre os indivíduos.    

 O primeiro capítulo aborda os modos de realização do corpo, discutindo desde as 

concepções que o define indo até as possibilidades de analogias intuídas a partir da 

corporeidade. Este capítulo demonstra como o atomismo epicúreo trata as questões relativas 

ao movimento das partículas, a constituição dos corpos e dos mundos e a dimensão do limite 

para o corpos soma e para o corpo sarkós.  

 No segundo capítulo, apresenta-se a discussão que tematiza a admissão do corpo como 

lugar pelo qual se processa a percepção da realidade, bem como desenvolve a correspondente 

imagem do pensamento constituído a partir da corporeidade. Neste capítulo ainda coloca-se 

como questão a vinculação da linguagem com a phýsis para a conformação do logos próprio 

ao ambiente do jardim epicúreo.  

 O terceiro capítulo discute a compreensão acerca do corpo dentro da dimensão do 

projeto de comunidade advinda do jardim (koinonía). Apresenta-se também como questão a 

representação que a sociedade do jardim adquire na forma de agregados humanos, 

demonstrando que a sua constituição é similar a dos corpos. Nesse contexto, discutem-se as 

formas de contágio dentro do núcleo do jardim nas mais diferentes esferas de atuação seja nas 



formas de realização do poder ou mesmo no modo de viver que pressupõe o conhecimento 

dos limites do corpo para a conquista do equilíbrio. 

O método utilizado para o desenvolvimento da pesquisa foi o da análise interpretativa 

dos textos originais, bem como de edições comentadas destes textos. Considerando as 

perspectivas desenvolvidas nesta pesquisa, fez-se necessária a análise dos fragmentos 

epicúreos, bem como de outras obras que remetem à questão do pensamento nas doutrinas 

filosóficas da antiguidade. 

 De acordo com o que fora explicitado, a presente tese desenvolve uma demonstração 

em torno da questão do corpo no pensamento epicúreo, afirmando a singularidade da posição 

do atomismo antigo quanto à constituição da realidade. Voltam-se os esforços para a 

explicitação, ao longo dos capítulos, da proposta que compreende o pensamento epicúreo 

dotado de uma intencionalidade interna que converge para a compreensão do corpo como 

instrumento de percepção da realidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  CAPITULO I 

A NATUREZA DOS CORPOS  

 

2.1 ÁTOMOS COMO CORPOS (VAZIO) 

 

 A primeira aproximação ao pensamento de Epicuro de Samos remete a caracterização 

dos elementos fundamentais da natureza. O átomo é definido, a rigor, como sendo a menor 

fração corpórea da realidade, tal definição advém da concepção que o admite com o elemento 

no qual partes não podem ser derivadas
5
. É imprescindível em qualquer abordagem acerca do 

atomismo antigo elencar os princípios que permitem pensar o átomo. É comum encontrar nos 

comentadores do atomismo referências ao átomo enquanto elemento fundamental da realidade 

corpórea
6
. Entretanto, omite-se quase sempre a sua condição corpórea, ou seja, que cada 

átomo corresponde efetivamente a um corpo.  

 Apesar de o átomo ser considerado a menor porção corpórea da realidade ele também 

pode ser pensando enquanto unidade equivalente a um corpo
7
. Sabe-se que a noção de corpo 

concerne a algo de natureza composta, mas no caso específico do átomo é preciso admitir que 

ele seja pensando como um corpo imperecível, que não sofre alterações ou até mesmo perda 

de partes. 

 As condições para o átomo interferir na constituição de corpos e mundos obedece à 

dinâmica da natureza que ordena todas as coisas existentes. A indicação de que exista uma 

força responsável por regular os movimentos de geração e de corrupção não evidencia 

                                                 
5
 O termo grego que define ἄτομορ como a partícula indivisível, aquilo que não poder ser cortado, ou seja, aquilo 

que não possui partes (a-tomos). 
6
 Marcel Conche Epicure: lettres et maximes, Jean Salem. Épicure, Lettres, Jean Brun O epicurismo, Jean-

François Duvernoy O epicurismo e sua tradição antiga, esse autores nas respectivas obras abordam a questão da 

constituição corpórea.  
7
 A referência ao termo σῶμα faz pensar o corpo como constituído de partes. Entretanto, o termo remete aos 

vários tipos de corpos possíveis na natureza.  



suficientemente quais são os fatores que condicionam os aspectos próprios dos corpos e da 

própria realidade. Assim, a discussão acerca da natureza do átomo passa pela definição da 

interferência dos elementos que interferem no modo de ser dessas partículas. Dentre estes 

elementos que influenciam os átomos, bem como as possíveis constituições dos corpos, está a 

noção de necessidade, ponto esse bastante controverso no pensamento atomista.    

 A discussão sobre os aspectos que definem o átomo permeia algumas polêmicas 

dentro da tradição atomista. Princípios atribuídos a Demócrito de Abdera
8
, tido como um dos 

fundadores do atomismo antigo, são geralmente colocados de forma crítica ou até mesmo 

revisada para os herdeiros do epicurismo. Um desses princípios reinterpretados pela tradição 

atomista é a noção de necessidade (ananke).  

É preciso apresentar a compreensão acerca da noção de necessidade a partir dos 

pensadores pré-socráticos, para em seguida dar ênfase ao posicionamento de Epicuro a esse 

respeito. Em primeiro lugar, ressalta-se que a necessidade assemelha-se ao destino dentro da 

tradição antiga anterior à própria filosofia. Assim, a necessidade é entendida como destino, 

que por sua vez resulta do somatório da vontade dos deuses, da ordem cósmica e por fim do 

destino individual. Vale salientar ainda que Pierre- Marie Morel
9
 discute a posição de 

Demócrito acerca do conceito de necessidade, utilizando para tanto de longa exposição 

conceitual.  

Para os pré-socráticos a necessidade possui pelo menos três aplicações como princípio, 

a saber: princípio lógico (em Parmênides de Eléia); princípio cosmológico (entre os 

pitagóricos, em especial Filolau de Crotona) e como princípio que rege o destino (em 

Heráclito de Éfeso).  

Demócrito, por sua vez, reduz o conceito de necessidade apontando-o como princípio 

cosmológico. Ele opta por considerar a necessidade distinta de qualquer lei primeira, 

                                                 
8
 Demócrito viveu aproximadamente de 460 a 370 a.C.  

9
 Pierre-Marie Morel, Atome et nécessité. Démocrite, Épicure, Lucrèce, p. 12-13, 2000. 



afirmando que ela não deve coincidir com a harmonia, como pensava Filolau. Para pensar a 

relação entre a necessidade e os elementos fundamentais é preciso afirmar que os átomos 

permanecem dispersos até o momento em que uma necessidade mais forte, advinda do meio 

externo, venha lhe desagregar, seja através de um choque ou de uma série de choques 

atômicos. Vê-se que em Demócrito a necessidade toma a configuração de uma relação de 

forças mecânicas, que envolvem a resistência interna de um composto e a pressão do meio 

que o envolve. A rigor, Demócrito toma a necessidade como sendo o princípio de todas as 

coisas, mas apesar disso ele rejeita a ideia de que haja por trás da obra do universo um 

intelecto organizador intervindo na constituição dos corpos e dos mundos. 

Segundo a análise de Morel (2000) a física atomista pode ser acusada de economia em 

relação aos seus preceitos, uma vez que de acordo com ele explica-se um grande número de 

efeitos através de um número reduzido de princípios. Entretanto, é preciso ressaltar que esta 

suposta economia de princípios é algo recorrente no atomismo antigo devido à tentativa se de 

apresentar uma física constituída de pressupostos relacionados diretamente com os fenômenos 

naturais, e desse modo, seria preciso estabelecer um sistema sucinto de princípios para a 

physiología capaz de dar conta das explicações diretas acerca dos fenômenos.  

Interessa para a presente discussão fazer a exposição do posicionamento de Demócrito 

acerca da questão da necessidade, para que se compreenda a posição assumida posteriormente 

pelo pensamento epicúreo. Foi dito acima que Demócrito entende a necessidade como 

princípio cosmológico, e por essa razão afirma que as coisas são produzidas a partir da 

necessidade. Essa é uma proposição que corresponde ao que defende Leucipo de Mileto
10

 

num dos seus raros fragmentos: “Nenhuma coisa se engendra ao acaso, mas todas (a partir) de 

razão (logos) e por necessidade”
11

.  
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O fragmento refere-se a uma ideia que radicaliza a atuação da necessidade na 

constituição dos corpos e dos mundos, fato que coloca o atomismo antigo quanto Demócrito 

diretamente associados à estruturação de um mecanicismo determinista, preso às correntes da 

necessidade como causa de toda a realidade. Entretanto, faz-se necessário ressaltar que o 

acaso (tychè) atua como fator contingente na constituição das coisas, sendo, portanto, um 

aspecto que imprime a ideia de ausência de uma causa determinada para a conformação da 

realidade.  

A tradição próxima a Demócrito comenta a interferência do acaso na física atomista, 

notadamente em Aristóteles percebe-se a intenção de se expor criticamente a posição dos 

atomistas: 

Há, porém, alguns que encaram como causa deste céu e de todos os mundos 

o acaso. Pois, para eles, do acaso formou-se o turbilhão e o movimento que 

separou os elementos primitivos e que estabeleceu o todo na ordem 

atual...afirma 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
12

(ARISTÓTELES, 2000, p.263) 

 

Percebe-se a pretensão de apontar a necessidade como a causa principal para os 

fenômenos que geram todas as coisas. Aristóteles acusa Demócrito de admitir a influência do 

acaso, para ele não é possível aceitar a acaso como uma verdadeira causa. Logo, aprofunda-se 

a polêmica que envolve o atomismo numa espécie de visão limitada da realidade. É preciso 
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admitir também que a análise aristotélica além de ser muito sintética não corresponde de fato 

aos aspectos da física do pensador de Abdera.  

Há nesse ponto uma discussão importante para a questão que envolve os conceitos de 

acaso e de necessidade. Morel (2000) chama à atenção para o fato da ideia de anankè se 

aproximar da ideia de automaton, indicando que a concepção de espontaneidade está presente 

quando se trata tanto de necessidade quanto de acaso. Segundo ele isso seria um indício claro 

de que tudo o que se produz através da necessidade e do acaso se dá por movimento 

espontâneo, reforçando, assim, a rejeição dos atomistas por um uma causa final ou a ideia de 

providência.  

Fica evidente que a discussão acerca da relação entre o acaso e a necessidade revela 

que a concepção de ambos contribui para se argumentar contra à ideia de uma inteligência por 

trás da concepção dos mundos, ou seja, ambas ideias favorecem a negação da existência de 

qualquer forma de transcendência. É importante para a presente exposição demonstrar o quão 

combativa fora a tradição antiga aos princípios desenvolvidos pelos pensadores atomistas. 

Outro ponto a ser discutido é a dimensão da interferência dos conceitos de acaso e de 

necessidade para a conformação da realidade. A física epicúrea admite a necessidade de modo 

menos radical do que o modo como a tradição atribui a Demócrito.  

Para Epicuro a necessidade
13

 relaciona-se ao princípio do movimento das partículas, e 

apesar de não ser apresentada de forma conceitual no texto epicúreo, este conceito permeia as 

inferências de sua física, demonstrando certa flexibilidade para admissão da necessidade e do 

acaso para a compreensão dos movimentos da natureza.   

 A partir do cenário exposto acima o átomo situa-se como o elemento fundamental para 

a existência de todas as coisas. Os fatores que condicionam a sua própria natureza são 

igualmente responsáveis pela transformação da realidade. Não há como desassociar o 
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movimento interno dos átomos da própria possibilidade de conformação dos corpos e dos 

mundos. Os parâmetros que regem a ordenação das coisas no todo, tem como ponto de partida 

o comportamento elementar das partículas indivisíveis.  

 Deve-se levar em conta o fato de que a physiología
14

 epicúrea assenta-se sob uma 

coerência rigorosa em relação às inferências enunciadas para as explicações dos fenômenos 

naturais. Sendo os átomos os princípios elementares na constituição dos corpos deles depende 

a dinâmica que determina a composição da realidade. O comportamento dos átomos não se 

sobrepõe à natureza dos corpos, não há outra realidade, sequer é possível a intervenção de 

outras forças que já não estejam na própria natureza. Do lugar em que são derivados os 

átomos também são gerados todos os demais corpos, ou seja, a realidade dos corpos pertence 

a uma mesma dimensão espacial. 

 Encontram-se passagens elucidativas sobre este tema na Carta a Heródoto. Lá, 

Epicuro marca a sua concepção atômica, evidenciando que a estrutura da realidade engendra-

se de modo simples. Nesta Carta evidenciam-se praticamente todos os aspectos da 

physiología epicúrea resumidamente expostos para a fácil aquisição do leitor. Ressalta-se em 

Laêrtios (2008, p.292), a seguir, as primeiras imagens acerca da natureza do átomo:  

 

Esses elementos são os átomos, indivisíveis e imutáveis (...) os átomos são 

dotados da força necessária para permanecerem intactos e resistirem 

enquanto os compostos se dissolvem, pois são impenetráveis por sua própria 

natureza e não estão sujeitos a uma eventual dissolução.  

  

 Percebe-se que ao se referir aos átomos como elementos imutáveis, Epicuro coloca-os 

em outra categoria de corpos, a saber, naquela dos corpos que não estão sujeitos ao devir. 

Quando afirma que os átomos possuem a força necessária para se preservarem está 
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igualmente afirmando que os movimentos da phýsis não são capazes de desconstituir estas 

partículas. 

 Os átomos são semelhantes aos corpos não apenas por serem interpretados como 

unidades, mas principalmente por possuírem extensão. Apesar da impossibilidade de 

percepção dos átomos através dos sentidos, eles são responsáveis pela constituição dos 

agregados. Todos os corpos compostos são constituídos por átomos, e é a variação desses 

elementos que dá a conformação característica de cada um dos corpos existentes. 

A noção sugerida pelo parágrafo citado acima leva a pensar a existência do movimento 

incessante (devir) que a tudo submete a sua força de transformação. O átomo possui a força 

capaz de mantê-lo sempre com a mesma configuração, enquanto todos os corpos compostos 

tem as suas partes sujeitas a desagregação. O que projeta o átomo para fora dessa esfera de 

luta pela conservação é o fato de nada ser capaz de penetrá-lo, no sentido de lhe causar 

alguma alteração e torná-lo diferente do que é. 

As alterações na constituição dos corpos ocorrem quando em conjunto com outros 

átomos, constituindo assim partes agregadas, mudam-se as configurações dos corpos. Desse 

modo, as partes do corpo se submetem aos movimentos de desconstituição advindos da 

phýsis. São as partes dos corpos que podem se desagregar, e não os próprios átomos, 

indicando que apesar de toda alteração nos compostos os átomos permanecem ainda como 

possíveis constituintes de partes de outros corpos. 

Há ainda algumas distinções a fazer quanto à própria natureza dos átomos. Em 

primeiro lugar, discutir em que aspectos os átomos são distintos entre si. Em segundo lugar, é 

necessário descobrir se existem aspectos que distinguem as partículas uma das outras e quais 

dessas distinções afetam de forma decisiva a constituição dos corpos. Desse modo, faz-se 

pertinente a investigação da physiología epicúrea para buscar explicações acerca das possíveis 

distinções das partículas.  



 

2.2 A DIVERSIDADE DAS FORMAS DOS ÁTOMOS 

 

 Voltando-se para as questões que explicitam melhor a natureza do átomo encontra-se 

uma passagem significativa a esse respeito na Carta a Heródoto. Nela Epicuro afirma a 

diversidade de figuras das partículas: 

Além disso, os átomos dos quais se formam os corpos e nos quais os 

compostos se dissolvem, são não somente impenetráveis mas tem 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.
15

 

   

 O parágrafo traz uma inferência lógica para desenvolver o argumento sobre o número 

de formas variadas dos átomos. Para compreender a qual conclusão Epicuro chega é preciso 

acompanhar atentamente cada passo do argumento. Primeiro ele parte da ideia de que a 

variedade de figura dos átomos seja infinita. Em seguida deduz que a variedade infinita dos 

fenômenos não pode resultar na variedade limitada das mesmas figuras. Em consequência 

disso, os átomos semelhantes de cada figura são infinitos, mas, no entanto, pela variedade de 

figura não o são. 

 A análise dos termos referentes à figura, infinito ou ilimitado pode ajudar na 

interpretação do argumento inferido por Epicuro. Por figura
16

 entende-se a forma que os 

átomos podem ter de acordo com as condições junto ao agregado. Infinito
17

 ou ilimitado 

refere-se a algo sem limite ou mesmo aquilo que é incontável.  

 O argumento centra-se principalmente sobre o que pode ser produzido efetivamente 

pelos átomos enquanto parte fundamental na constituição dos corpos compostos. O número de 
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átomos semelhantes de cada figura é ilimitado, mas o número de formas ou figuras variadas 

não é infinito. Assim, de acordo com o que discute Jean Bollack
18

 acerca do parágrafo 42 da 

Carta a Heródoto, tem-se que neste ponto é introduzida a noção de limite e de identidade em 

relação à teoria dos corpos compostos. 

 O que está em discussão é o fato de que as experiências sensíveis sejam 

necessariamente limitadas. O que é invisível pode ser projetado pela imaginação 

ilimitadamente, mas aquilo que efetivamente se produz enquanto fenômeno visível é menos 

diversificado, o que reduziria as variações possíveis das figuras dos átomos. Esse tema retrata 

a natureza do átomo pensada através das formas que cada partícula adquire. É importante 

afirmar que Epicuro não deixa claro se as diferentes figuras dos átomos necessariamente 

influenciam na constituição dos corpos. Ele apenas marca que a diversidade nas formas existe, 

mas não condiciona nenhuma causa referida ao aspecto formal dos átomos. 

 Como fora visto, o átomo é apresentado nos textos de Epicuro dotado de determinadas 

características (eterno, imutável, pleno) e pensado a partir da noção de unidade corpórea. O 

átomo também se vincula à compreensão de corpo, dando indícios às possíveis variações que 

as partículas podem assumir enquanto constituintes dos corpos compostos. A admissão do 

átomo na categoria dos corpos não contradiz sua condição de elemento fundamental da 

realidade, entretanto, isso revela que apesar de não estar sujeito a alteração do movimento do 

devir ele pode ser admitido enquanto corpo (soma). 

 Assim, é necessário compreender a relação entre os átomos e o vazio para a 

composição dos corpos, identificando os fatores condicionantes para a constituição corpórea 

da realidade.  
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2.3 OS CORPOS E O VAZIO 

 

 A constituição dos corpos compostos é diretamente relacionada à existência do 

vazio
19

. Na Carta a Heródoto algumas passagens convergem para a compreensão do vazio 

como condição de possibilidade para a composição de novos arranjos corpóreos. Há, portanto, 

que se considerar o papel fundamental do vazio para a dinâmica dos átomos no sentido da 

conformação dos corpos. O parágrafo a seguir elucida em parte estas ocorrências acerca do 

vazio: 

Se aquilo que chamamos de vazio ou espaço, ou aquilo que por natureza é 

intangível, não tivesse uma existência real, nada haveria em que os corpos 

pudessem estar, e nada através de que eles pudessem mover-se, como parece 

que se movem
20

. 

 

 Neste ponto Epicuro trata de afirmar a existência do vazio como algo real. 

Notadamente a argumentação a favor da existência do vazio evidencia a importância do tema 

para o atomismo antigo. O vazio é inadvertidamente associado ao nada (não-ser), mas para o 

pensamento epicúreo ele é representado como realmente existente. Neste sentido, a 

interpretação do que Epicuro afirma ser “real” pode trazer alguma clareza para o assunto. O 

trecho citado da Carta evoca a compreensão do termo real para o sentido de oposição ao não-

ser, ou seja, o vazio passa a ser considerado algo verdadeiramente existente.   

 Tanto o átomo como o vazio não podem ser percebidos diretamente pelos sentidos, 

logo, as impressões sensíveis a respeito de ambos são nulas. A percepção de cada um deles é 

inferida a partir da observação dos corpos ou dos fenômenos na natureza. Ao vazio é atribuída 

uma existência verdadeiramente real, possuindo o seu lugar nos kosmós e sendo determinante 

para a possibilidade de constituição dos corpos. 
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 O vazio possui representação indispensável dentro da physiología epicúrea já que os 

átomos nele realizam as suas trajetórias em direção aos choques com as outras partículas. A 

afirmação do vazio como condição de possibilidade da existência dos corpos advém do que é 

apresentado no parágrafo 40. A existência do vazio permite que seja pensado o espaço 

destinado as partículas e aos corpos e, igualmente, possibilita o próprio movimento.  

 Nos textos epicúreos encontram-se poucas referências ao vazio. Já em Lucrécio são 

evidenciadas algumas passagens no De Rerum Natura, entretanto, as discussões lá 

encontradas remetem as mesmas escassas orientações dos textos de Epicuro. Assim, o melhor 

caminho para entender a importância do vazio para a física epicúrea é voltar-se para o que diz 

a Carta a Heródoto: 

 

Além dos corpos e do vazio nada pode ser apreendido pela mente nem 

concebido por si mesmo ou por analogia, já que os corpos e o vazio são 

considerados essências inteiras e seus nomes significam, por isso, essências 

realmente existentes e não propriedades ou acidentes de coisas separadas.
21

   

   

 Existem algumas indicações significativas no parágrafo citado acerca do que 

representa o vazio.  Em primeiro lugar, seria mais adequado traduzir o termo essência pela 

noção de phýsis pensada como substância elementar. Em seguida atenta-se para o fato de que 

vazio seria, portanto, parte decisiva para a constituição da realidade, possuindo características 

semelhantes ao átomo no que se refere à eternidade e imutabilidade. A existência do vazio 

corresponde a uma exigência necessária na física do epicurismo, pois tanto os átomos quanto 

os corpos carecem de um lugar para estarem, e não somente isso, a questão do vazio leva a 

discussão para outro nível de relações. 

 O todo (to pan) necessariamente contém a totalidade dos corpos e mundos já 

constituídos e aqueles a serem ainda constituídos. O espaço no qual todas as coisas estão tem 

as suas dimensões projetadas para o infinito. De acordo com o que sustenta o epicurismo a 
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respeito da natureza do todo, é preciso admiti-lo como preenchido por espaços vazios para 

que assim os corpos possam interagir entre si, e os mundos sejam igualmente constituídos. A 

sugestão encontrada nos textos de Epicuro revela o comprometimento de suas inferências 

acerca da natureza com a coerência interna do seu pensamento, projetando os fenômenos 

naturais sempre de acordo com a visão que considera a existência de tudo advinda dos átomos 

e do vazio. 

  A compreensão do todo também passa pela definição do que se entende por espaço 

vazio. De forma geral associa-se o vazio ao não-ser. A posição de Epicuro a esse respeito não 

é clara, o que pode indicar certa intencionalidade de admiti-lo como algo real e de cuja 

existência dependem todos os corpos. Não seria estranho aceitar que a corporeidade
22

 tenha 

como condição primeira a existência efetiva de um elemento invisível e incorpóreo, 

corriqueiramente pensado semelhante ao nada. 

 Seria adequado afirmar que o vazio é compreendido como ausência de corpo pelo 

epicurismo. O espaço
23

 entre os corpos permite que haja fluidez entre eles, tangenciando, 

assim, a possibilidade de choques para a conformação da realidade. Convém admitir que o 

vazio possua sua condição de existência através da comparação com os corpos. É na relação 

entre os corpos que se deduz a existência do espaço em que se percebe a ausência de corpos, 

fato que define o vazio como elemento sem corpo ou até mesmo intangível.  

 O problema neste ponto não é negar que o vazio seja diferente do corpo por não 

possuir extensão, a questão a ser analisada passa pela apreensão do vazio pelos sentidos, ou 

seja, que a percepção mesmo do que é referente à ausência total de corpos corresponda 

necessariamente ao que o atomismo denomina de vazio. A intangibilidade (adelon) do vazio 

facilita a sua compreensão, pois imaginá-lo como imperceptível aos sentidos, invisível, 

permite tomá-lo como elemento fundamental da realidade, porém, ainda assim restaria 
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esclarecer como algo imperceptível pode interferir na constituição do que é perceptível 

(corpos e mundos)?    

 Para responder a esta questão é preciso rever toda explicação epicúrea acerca da 

relação entre os átomos e o vazio. Está dado na física de Epicuro que átomos e vazio são os 

constituintes fundamentais de toda a realidade corpórea. Como já exposto anteriormente, os 

átomos necessitam do vazio para realizarem as suas trajetórias e como consequência 

formarem novos corpos ou corromperem outros. A disposição dos átomos dentro do todo é 

determinada também pela influência do vazio, pois é através dele que as partículas e os corpos 

chocam-se re-configurando a realidade. 

 Problematizar sobre o vazio na física epicúrea implica discutir a possibilidade de 

existência dos corpos, dos mundos e até mesmo da própria corrupção que afeta todos os 

compostos. O kenon é tratado como uma essência inteira e, portanto, não pode ser dotado de 

qualidades sujeitas aos acidentes. A procura pela definição das qualidades do vazio representa 

o esforço de entender mais acerca da própria natureza do kosmos.  

É necessário abordar o vazio de um modo que permita visualizar suas características 

principais, visto que não podem ser aplicadas as mesmas categorias dos corpos em relação a 

ele, devem-se apontar as suas singularidades dentro da physiología epicúrea. O vazio não 

adquire nenhuma conotação negativa em contraposição ao não-ser, como sugere o parágrafo a 

seguir: 

 

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.
24

   
 

                                                 
24

 DL, X, 38-39, p. 292, 2008. 



 Neste parágrafo é possível perceber a recorrência do termo referente ao não-ser
25

 e a 

associação deste com o aspecto negativo da natureza. Sabe-se que entre os pensadores gregos 

a noção de geração prevalece em relação à concepção de criação surgida a partir da influência 

do cristianismo. Portanto, a física epicúrea compromete-se com as explicações dos fenômenos 

naturais através da compreensão que admite a continuidade dos corpos na natureza conduzida 

pela transformação dos elementos existentes. A geração das coisas, ou seja, a transformação 

que lhes permite mudar de aspecto, tornando-se outra com características diferentes, baseia-se 

no princípio de que todas as coisas possuem seu próprio germe
26

.  

 O aspecto negativo da natureza refere-se à vinculação do não-ser com a esterilidade, 

ou seja, com impossibilidade de gerar novos elementos na natureza. Epicuro não tenta negar a 

existência deste aspecto, porém ele afirma a necessidade de que o princípio (arkhè) de cada 

coisa corresponda àquilo que potencialmente ela pode vir-a-ser. O vazio, portanto, não é 

equivalente ao não-ser, pois pensá-lo dessa maneira implicaria admitir que tudo estaria fadado 

ao desaparecimento.  

 Na última parte do parágrafo supracitado encontra-se a afirmação da continuidade dos 

corpos, perpetuando, assim, a possibilidade de existência de novos elementos corpóreos 

gerados a partir da desagregação ou da agregação das partes de outros corpos. Os átomos são 

os elementos fundantes da realidade corpórea e enquanto tais não sugiram do nada e nem 

sequer irão perecer no não-ser. Entendidos como essencialidades sempre existiram e também 

não perecem.  

 A natureza é vista no atomismo epicúreo a partir da perspectiva que admite a 

convergência de tudo o que existe para a geração de novos corpos. Os corpos ao entrarem em 

desequilíbrio e destituírem-se, têm as suas partes agregadas a outros corpos, produzindo uma 

configuração diferente da realidade. Não está dada a condição de perecimento no nada aos 
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elementos fundamentais da realidade. Muito embora seja admitida a existência do espaço 

vazio (kenon), isso não quer dizer que o vazio esteja condicionado à ausência de geração, ou 

até mesmo que nele as coisas permaneçam inertes, pelo contrário, sabe-se que é através dele 

que as partículas podem se chocar e os corpos se realizarem dentro das suas dimensões.  

 A interpretação dos fenômenos da natureza tem como principal critério as evidências 

sensíveis, entretanto, a experiência sensível em relação ao vazio frustra qualquer tentativa de 

explicá-lo através da sensibilidade. Qualquer explicação, por mais elaborada que seja, irá 

aproximá-lo mais ainda da ideia de nada. É preciso, portanto, construir uma analogia capaz de 

fornecer uma imagem nítida daquilo que o atomismo epicúreo denominou de vazio. 

 O vazio pode ser representado pela caracterização de um espaço entre os corpos, onde 

estes podem se deslocar e provavelmente podem ser constituídos ou decompostos. A imagem 

que auxilia a compreensão acerca do vazio é projetá-lo a partir de um conceito espacial, 

impondo, assim, a ideia de dimensão espacial para suprir a necessidade da construção de uma 

realidade geometricamente compatível com a sobreposição de partículas e de corpos 

compostos. A exigência de uma realidade geométrica não advém apenas da coerência formal 

dos argumentos da física epicúrea. Deve-se ressaltar que a realidade pensada pelo epicurismo 

possui todas as suas partes constituintes articuladas entre si, cada porção da realidade é de fato 

compatível com as demais.  

 No parágrafo 42 da Carta a Heródoto afirma-se sobre o todo que o mesmo “é infinito 

também pelo número enorme de átomos e pela grandeza do vazio (...)”
27

. Esta evidência serve 

para confirmar a ideia de que o vazio condiciona o todo e as suas partes oferecendo as 

condições reais para a existência dos corpos e dos mundos. O vazio é, portanto, a condição de 

possibilidade da existência dos corpos e da própria multiplicidade dos corpos. 
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 A pluralidade dos corpos está diretamente associada ao que é oportunizado através do 

vazio. Sem ele os corpos estariam impossibilitados de variarem de forma e a realidade seria 

um retrato imóvel, possuindo a mesma configuração em relação aos seus elementos 

constituintes. O vazio é uma das exigências para concepção de uma realidade plural e 

mutável. Afirma-se a mobilidade dos corpos e a mudança nas suas constituições pela 

articulação das partículas nas trajetórias através do vazio. Encontra-se, a seguir, indicações 

pertinentes sobre a influência do vazio em relação aos corpos: 

 

Devemos considerar ainda que aquilo que chamamos de incorpóreo na 

acepção comum da palavra se refere ao que é pensado como existente por si 

mesmo. Ora: não é possível conceber o incorpóreo como existente por si 

mesmo, à exceção do vazio. E o vazio não é ativo nem passivo, mas 

simplesmente permite aos corpos o movimento através de si mesmo.
28

 

      

 Há no trecho citado algumas explicitações acerca da função do vazio na física 

epicúrea. Em primeiro lugar, Epicuro chama o vazio de incorpóreo
29

, indo mais além ao 

afirmar que o vazio seria o único elemento incorpóreo da natureza que existe por si mesmo. 

Neste sentido, convém admitir que mesmo sendo incorpóreo o vazio exista efetivamente, pois 

não há nenhum fenômeno que contradiga as características referidas a ele. Em segundo lugar 

o parágrafo citado traz ainda o modo pelo qual o vazio é referido em relação aos corpos. 

 Por não interferir diretamente nos corpos, devido a sua natureza incorpórea, o vazio 

consiste no espaço exclusivo de atuação dos corpos. Sendo o meio no qual os corpos se 

relacionam desempenha função decisiva para que os corpos fluam através do todo. Apresenta-

se aqui certa dificuldade para abordar a questão dos incorpóreos, uma vez que a física 

epicúrea pouco se refere aos elementos desprovidos de corpos. Isso não quer dizer que 

Epicuro negue a existência do que é incorpóreo, mas é de conhecimento na tradição filosófica 
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que para o epicurismo os elementos que interferem na realidade se fazem presentes pela sua 

corporeidade, impossibilitando, assim, a interferência de elementos transcendentes
30

. Esta 

postura de Epicuro revela a preocupação em destituir a opinião comum acerca da existência 

de outra natureza, ou seja, desestimula os seguidores do atomismo a projetarem a interferência 

de outras causas para os fenômenos que não sejam relacionadas à existência dos corpos. 

Com isso, Epicuro tenta afastar o misticismo e a ignorância sobre os fenômenos 

naturais, e principalmente, remedia o temor em relação às causas desconhecidas do que se 

observa na natureza. Para cada fenômeno existe uma ou mais causas aventadas a partir da 

compreensão de que na realidade tudo o que existe é composto de átomos e vazio. Quando se 

leva em consideração este axioma do atomismo antigo, é preciso refletir acerca de como o 

vazio representa as preocupações de Epicuro para constituir uma física capaz de ser coerente 

com os fenômenos observados na natureza.  

 Na physiología as referências ao vazio decorrem da necessidade de explicar as 

transformações dos corpos, bem como as trajetórias dos átomos e seus possíveis choques. 

Observa-se ainda que a totalidade do cosmos seja permeada pelo vazio como parte 

constituinte, fato que indica a interferência real do mesmo para a composição do todo. O 

vazio não é uma projeção ou mesmo uma ilusão aparente dos sentidos, ele é considerado 

imprescindível enquanto elemento responsável pela constituição física da realidade.  

 A mesma pergunta feita anteriormente é retomada neste ponto: como algo de 

características incorpóreas pode interferir naquilo que é da ordem dos corpóreos? A resposta 

de Epicuro a esta questão apresenta-se de maneira sutil. Aos corpos fora possibilitada a 

permuta e a combinação com outros corpos. O vazio necessariamente atua como um 

possibilitador, ou seja, um meio através do qual os corpos se agenciam na configuração dos 

mundos e do próprio todo.  
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 No pensamento epicúreo a phýsis confere possibilidade de existência à realidade, por essa razão todos os 

fenômenos acontecem a partir das condições impostas pela própria phýsis, fato que torna impossível a concepção 

de qualquer ideia de fenômeno sobrenatural.   



 Todas as coisas que sofrem perecimento, e que são suscetíveis à transformação através 

da ação dos outros corpos necessitam do espaço vazio para darem curso a sua existência no 

tempo. Outra condição a ser discutida é em qual sentido o vazio é dado como um dos fatores 

condicionantes do movimento, e principalmente, como Epicuro enfatiza este assunto 

polemizado pela tradição próxima a ele
31

.  

  

 

2.4 O MOVIMENTO DAS PARTÍCULAS 

 

A questão do movimento dos átomos suscita, dentro do pensamento epicúreo, implicações 

em relação à dinâmica dos corpos. Primeiro, porque para Epicuro, os átomos realizam um 

movimento contínuo e eterno. Depois pelo fato de serem introduzidas pelo epicurismo 

algumas noções que distinguem o movimento dos átomos do concebido pela tradição 

atomista anterior a ele (Demócrito e Leucípo). Estas características dos átomos colaboram 

para a interferência do movimento além das dimensões que afetam as partículas, 

modificando, principalmente, a expressão do homem na natureza no que diz respeito à 

liberdade. Neste ponto, Lucrécio também auxilia na compreensão do pensamento epicúreo, 

como demonstra a passagem: 

 

[...] quando os corpos são levados em linha reta através do vazio e de cima 

para baixo pelo seu próprio peso, afastam-se um pouco da sua trajetória, em 

altura incerta e em incerto lugar, e tão-somente o necessário para que possa 

dizer que se mudou o movimento.
32
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Este afastamento, exposto nos versos de Lucrécio, define-se como o que o epicurismo 

passou a adotar como sendo clinamen ou o desvio no qual os átomos realizam em relação a 

sua trajetória de queda numa mesma direção. Diferentemente de Demócrito, Epicuro 

afirmava que era possível aos átomos em queda realizar um desvio que os retirava de sua 

trajetória inicial, modificando o modo pelo qual formariam corpos e de como se 

vinculavam uns com os outros.  

O desvio enquanto condição necessária para a constituição dos corpos leva a discussão 

sobre os mundos para a Carta a Pitoclés. Lá se encontram alguns trechos que abordam o 

modo específico de se dar a geração dos mundos no vazio. A seguinte passagem explicita 

melhor esta compreensão: 

 

Que há um número infinito de tais mundos é possível perceber com o 

pensamento, e também que um mundo destes pode nascer de um mundo ou 

de um intermúndio (assim chamamos o intervalo entre mundos), em um 

espaço com muito vazio, e não, como dizem alguns filósofos, em um espaço 

vasto perfeitamente límpido e vazio. Esse mundo se forma quando certas 

sementes apropriadas afluem de um mundo ou de um intermúndio, ou de 

mais de um, e aos poucos crescem e se articulam entre si e passam de um 

lugar para outro, segundo acontece, e são adequadamente supridas por fontes 

próprias, até se tornarem maduras e firmemente consolidadas, desde que os 

fundamentos postos possam suportar matéria recebida. 
33

  

 

Na passagem citada pode-se perceber uma sequência de afirmações elucidativas, que 

permitem ver a abrangência da relação entre o vazio, o desvio e a constituição dos mundos. 

O que é denominado como sendo o espaço de intervalo entre os mundos possui atuação 

determinante para a pré-configuração dos mundos, pois é neste espaço que se supõe a 

                                                 
33

 DL, X, 89, p. 304, 1998. A tradução em português de Mário da Gama Kury apresenta algumas imprecisões 

quanto ao uso dos termos adequados ao contexto conceitual do qual faz parte os textos de Epicuro. Notadamente 

no parágrafo citado ele comete anacronismos no que se refere ao termo matéria que possui significado mais 

adequado de corpos ou átomos. Algumas dessas inadequações serão ressaltadas ao longo dos capítulos no intuito 

de explicitar o sentido mais próximo daquilo que expressou o pensador de Samos.   



condição de composição dos corpos e mundos. É imprescindível definir melhor o 

significado de movimento dentro da tradição atomista, para dar continuidade ao 

movimento das partículas. Assim sendo, faz-se necessário buscar o sentindo etimológico 

do termo utilizado no grego. Para significar movimento no texto epicúreo usualmente 

aparecem referências
34

 ao termo kinésis
35

, significando também a expressão dos modos de 

realização da phýsis quanto à mudança de estado das coisas. 

O termo kinésis representa o movimento de mudança a que corpos e mundos estão sujeitos. 

A constituição do todo e dos elementos que nele estão contidos se dá através do 

movimento que lhes permite sofrer alterações continuamente. Esse aspecto do movimento 

coloca todos os corpos em um estado de transitoriedade em relação à sua forma e 

disposição.  

É preciso compreender que os corpos não são estáticos, e que nem mesmo suas posições no 

todo são definitivas. No vazio as partículas oscilam de lugar, sem que necessariamente 

sejam determinadas por alguma causa específica. Deve-se levar em consideração o fato de 

que Epicuro supõe o fluxo contínuo das partículas no vazio, e que estas se encontram em 

movimento graças à força que a tudo move e a tudo consome, a saber, o movimento de 

geração e de corrupção. 

As alterações possíveis aos corpos e aos mundos retomam a caracterização de um todo per-

feito, ou seja, constituído continuamente, uma vez que o movimento de geração e de 

corrupção de todas as coisas é de fato incessante. Resta discutir em quais sentidos este 

movimento é admitido como imprescindível para a ordem dos fenômenos naturais dentro 

da perspectiva do atomismo.  
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Em razão disso, pode-se interpretar a necessidade do movimento como sendo o principal 

indício da interferência do acaso para o mecanicismo que ordena o todo na física de 

Epicuro. A ambivalência do movimento, ora impulsionando a tudo, ora se apresentando 

como fator transformador da configuração da realidade, coloca-se como um problema a ser 

discutido a partir dos textos da tradição epicúrea.  

Assim, o movimento não é afirmado apenas como uma condição para a existência contínua 

dos corpos e dos mundos, mas interfere decisivamente na compreensão mesmo da 

realidade, favorecendo a visão de que é a força da phýsis que permite a realização de uma 

realidade plural. Em Lucrécio um parágrafo remete ao movimento do perecer: 

 

Finalmente, nenhum olhar, por mais agudo e atendo, pode perceber o que 

vão a pouco e pouco juntando a cada ser a natureza e os dias, nem se pode 

distinguir o que perdem a cada instante as coisas que envelhecem pelo tempo 

ou de fraqueza, ou as rochas que, mergulhadas no oceano, são roídas pelo 

úmido sal.
36

 

 

É perceptível a tentativa do poeta Lucrécio em chamar a atenção para as alterações dos 

corpos impostas pelo ritmo incessante do tempo e da corrupção. A percepção dos estados 

que um objeto adquire, ao longo do tempo, apenas é visível devido à memorização de cada 

momento em que este aprece aos sentidos. As projeções feitas em relação às alterações 

futuras deste objeto dependem das experiências anteriores, visto que são elas que permitem 

antecipar a imagem que o objeto irá adquirir posteriormente. 

 Ainda assim, o momento de mudança corresponde à correlação existente entre os 

corpos, fazendo derivar uma série de inferências na tentativa de conter a realização dos 

fenômenos. Lucrécio afirma no parágrafo supracitado a imposição das implicações das 
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perdas de propriedade, ou até mesmo das transfigurações causadas nos corpos num espaço 

razoável de tempo.  

 A natureza coloca em ordem cada fenômeno como um acontecimento desencadeado 

em rede. Poderia aqui se discutir também quais posições Epicuro assume diante da relação 

causa e efeito. Problema este amplamente discutido na época do pensamento moderno, 

principalmente por David Hume
37

cuja definição permite superar o próprio determinismo 

supostamente contido no pensamento epicúreo. 

 Aos olhos da tradição filosófica o maior legado deixado por Epicuro parece ser a 

sistematização da natureza a partir de critérios plausíveis, edificando sua física sob as bases 

seguras de um conjunto de pressupostos estritamente ligados aos eventos observados 

através dos sentidos. Assim, Epicuro traz para a metafísica antiga a compreensão de que a 

natureza se afirma por fenômenos relacionados uns aos outros, introduzindo concisamente 

a noção de que os acontecimentos são determinados por uma longa cadeia, se estendendo 

desde as partículas mais ínfimas, seguindo até as projeções possíveis em relação aos corpos 

dos quais só se tem acesso através da utilização da analogía como instrumento de 

percepção da realidade distante dos sentidos. 

 É preciso, portanto, reconsiderar algumas das afirmações acerca da física epicúrea, 

afastando-a de qualquer insinuação que a trate como um pensamento ingênuo. A proposta 

da physiología epicúrea pressupõe ir além da visão dogmática da realidade, mas para tanto 

tem como expectativa inferir sempre de acordo com a vivência dos fenômenos, fato este 

que a diferencia da manipulação da realidade apenas para adequá-la ao que se pretende 

intuir pelo pensamento. Observa-se ainda em Lucrécio referências ao vazio e a 

possibilidade de mudança nos corpos: 
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Há, pois, um espaço intato, vazio desocupado. Se o não houvesse, de 

nenhum modo os corpos se poderiam mover, porque a propriedade 

fundamental dos corpos, que é a de se opor e resistir, estaria em toda parte e 

sempre; nada poderia, por consequência, mover-se para a frente, porque 

nenhuma coisa tomaria a iniciativa de se deslocar. 
38  

 

 O conteúdo do parágrafo acima muito se assemelha ao parágrafo 40 da Carta a 

Heródoto
39

. Discute-se neste ponto a pertinência do vazio para existência do movimento 

dos corpos. É introduzida como questão a influência da causa primeira de todas as coisas, 

revelando que os corpos derivam a partir de um movimento inicial. O deslocamento dos 

corpos é condicionado pela ausência de corpos, naquilo que Lucrécio chama de “espaço 

intato”. 

 Não há nos corpos nenhuma evidência de uma causa primeira que os impulsione para 

a realização do movimento, entretanto, Epicuro não infere que esta causa primeira esteja 

para além da própria realidade física. É possível admitir, pelas evidências encontradas nos 

textos, que o movimento seja garantido por consequência da existência do vazio, pois 

mesmo que todo o movimento fosse derivado dos corpos, caso o todo fosse pleno de 

corpos não seria possível haver nenhum movimento.  

 Derivado ou não a partir do vazio, o movimento é interpretado por Epicuro como 

sendo a expressão própria da força pulsante da natureza. A fluidez dos átomos estende as 

dimensões do todo para os limites apenas imaginados pelo pensamento. Desse modo, os 

corpos atuam uns com os outros por convergência quanto à forma, tamanho e peso.  

Para Epicuro não há limite para as variações possíveis de corpos, muito embora ela admita 

a necessidade de haver entre eles algum fator de ordenação, ou seja, algum critério que 

garanta o equilíbrio entre os corpos para que toda a realidade não adquira um aspecto 

desordenado e insustentável no sentido da unidade dos corpos. Há ainda neste ponto a 
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preocupação estética de Epicuro de constituir o todo priorizando também a boa disposição, 

convergindo para a visão grega de beleza e ordenação.    

 Outro aspecto importante a ser ressaltado é, mais uma vez, a utilização da analogía para 

supor as características dos fenômenos que não podem ser experimentados pelos sentidos. 

No corpus epicúreo esse é um instrumento reincidente para a visualização de alguns 

fenômenos. Assim, Epicuro traz para a sua física o elemento da projeção imaginativa, ou 

seja, aquilo que temos percepção somente através do pensamento. Esse é um método que 

se baseia na expectativa de que os fenômenos obedeçam às mesmas regras ou normas.  

Isto não quer dizer que as inferências sobre os fenômenos dos quais não se conhecem o 

modo de manifestação são infundadas ou que sejam feitas apenas por um critério 

imaginativo. O que está colocado nos textos das Cartas explicita mais a tentativa de conter 

os fenômenos, e explicá-los de maneira racional, do que mesmo criar factóides imprecisos 

apenas com o intuito de dar uma resposta. 

A Carta a Heródoto não traz nenhuma passagem acerca do movimento de inclinação dos 

átomos, somente no poema de Lucrécio é que aparecem referências ao desvio da trajetória. 

A razão para tanto, segundo Bignone
40

 é devido ao fato de haver lacunas no texto epicúreo 

que explicaria a ausência do tema. Em sua obra sobre o clinamen
41

 Bignone trabalha outra 

ideia para justificar a ausência do desvio dos átomos na Carta Heródoto, para ele a carta 

teria sido escrita antes de Epicuro desenvolver a teoria de clinamen. Assim, Lucrécio 

retornaria a discussão no poema, como sugere a passagem seguinte: 

 

De fato, o peso impede que tudo o que se faz por meio de choques, como por 

uma força externa. Mas, se a própria mente não tem, em tudo o que faz, uma 

fatalidade interna, e não é obrigada, como contra vontade, à passividade 
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completa, é porque existe uma pequena declinação dos elementos; sem ser 

em tempo fixo, nem em fixo lugar.
42

    

 

A introdução do clinamen instaura uma perspectiva nova no universo conceitual epicúreo, 

pois por meio do desvio dos átomos é concebida a ideia de liberdade em meio ao 

funcionamento mecanicista do todo, no qual os átomos realizam trajetórias determinadas 

pelo peso e tamanho. Esta projeção de liberdade interpretada a partir da admissão do 

clinamen tem suscitado diferentes posições em relação a este aspecto do pensamento 

epicúreo. 

 O desvio pode ser pensado como um artifício para imprimir certa dinâmica no movimento 

dos átomos de modo a abrir a possibilidade do livre-arbítrio. Lucrécio fala sobre uma 

“passividade completa” para argumentar que nem sempre as trajetórias percorrerem um 

caminho pré-determinado, havendo, portanto, algo a variar ou escolha por fazer. 

Sustentar que uma característica física pode determinar o modo de agir, ou seja, relacionar 

física e ética significa compreender o todo como sendo intimamente ligado ao que se 

manifesta na realidade. O pensamento epicúreo apresenta, neste ponto, forte coerência com 

as categorias de uma escola atomista, pois ao vincular a constituição natural dos homens, a 

sua parte física, a uma dimensão da ação está implicando neste processo a escolha como 

um princípio basilar da atuação dos indivíduos. 

O movimento dos átomos e dos corpos no todo é realizado na eternidade, e como tal 

pressupõe que semelhante ao todo, o movimento não teve um momento inicial, pois 

sempre existiu, como ele afirma no parágrafo 44: 

 

[...] Entretanto, o impulso dos átomos causado pela colisão é limitado pela 

presença dos átomos aglomerados que os rechaçam para trás Não há início 

para tudo isso, porque os átomos e o vazio existem eternamente.
43
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No poema De Rerum Natura
44

 de Lucrécio os átomos aparecem como os responsáveis pelo 

movimento dos corpos, principiando os choques e as composições para a formação dos 

corpos compostos. Para Lucrécio o movimento dos átomos tem origem neles mesmos, 

evidenciando que não há um princípio para impor o início à formação do todo, mas uma 

“evolução” realizada eternamente pelos elementos primordiais para a existência dos 

mundos.  

As implicações para a physiología epicúrea a partir da admissão do movimento eterno 

colocam Epicuro como um filósofo que tentou criar uma noção acerca do todo buscando 

estabelecer alguma simetria entre elementos que compõe a realidade e a própria força que 

os impulsiona. 

A ideia gerada dessa denominação, na qual o átomo possui o impulso inicial que origina o 

movimento de tudo o que existe, situa Epicuro numa concepção de mundo que admite a 

existência eterna da ordem que rege o universo, o que faz do movimento atômico algo 

latente, pulsando para a geração das coisas sensíveis, excluindo, de certo modo, a 

existência de qualquer realidade transcendente ao que surge através dos corpos.    

Mais uma vez, vale ressaltar que a constituição dos mundos depende dos movimentos 

dos átomos e da existência do vazio. Na descrição de Epicuro, na Carta a Heródoto, acerca da 

formação dos mundos está presente a noção de que sendo os átomos de número infinito 

igualmente infinito será a possibilidade da existência de mundos. O argumento da física 

epicúrea utiliza uma dedução lógica para sustentar a afirmação. Se os átomos são em número 

ilimitado não há como todos terem constituído corpos e mundos. Assim, é necessário que 
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existam átomos soltos sem corpos, bem como que a possibilidade de formação de novos 

mundos seja infinita.   

No que se refere à forma dos mundos Epicuro diz que estes podem ser de diferentes 

formatos. A possibilidade infinita da formação dos mundos tem também como pressuposto o 

movimento dos átomos no vazio. Enquanto estão dispersos no vazio os átomos são levados, 

seja pelo peso, seja pelo choque, a uma distância maior entre os mundos que já se formam. 

Neste sentido, Epicuro esboça uma teoria da expansão dos corpos celestes e do próprio 

universo a partir do movimento dos átomos. O crescimento dos mundos e a constituição de 

novas realidades sensíveis estão condicionados pela existência do vazio, nele os átomos 

realizam trajetórias em direção ao infinito ou até o ponto em que se agregam aos corpos. 

 

2.5 SOMA COMO CORPOS (PLURALIDADE) 

 

 Uma discussão relevante para as temáticas da constituição dos corpos e do movimento 

da phýsis é a compreensão acerca do termo soma. Soma
45

 possui diversos significados, o 

termo revela a complexidade acerca da abordagem do corpo como questão filosófica no 

pensamento antigo. Esta diversidade de significados em relação ao termo refere-se à concisão 

que a concepção de corpo possui pensado a partir da ideia de unidade corpórea. Assim, soma 

engloba um número significativo de objetos compreendidos como elementos corpóreos, 

inclusive os próprios átomos podem ser considerados soma, uma vez que representam os 

elementos fundantes da corporeidade no atomismo. 

 A análise acerca do aspecto corpóreo da realidade, e até mesmo da possibilidade de 

transfiguração dos objetos, implica buscar a explicação para o que de fato interfere na 

configuração dos corpos. Tal discussão dota a perspectiva atomista de certa singularidade para 
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o tratamento da questão que envolve a constituição dos corpos e dos mundos. A singularidade 

contida no pensamento atomista afirma-se na própria interpretação dos elementos 

constituintes da realidade, a partir da introdução do aspecto da relação de afinidade (philía)
46

 

para a composição dos corpos. Logo a composição da realidade é determinada, a permanência 

deles depende da conservação da noção de unidade corpórea, pois caso venham a perdê-la, 

passam a apresentar outra configuração no arranjo transitório que é o todo. Para Epicuro os 

corpos não são elementos limitados quanto à diversidade das formas que eles podem adquirir, 

entretanto, faz-se necessário entender como os corpos tem origem e quais fatores condicionam 

as configurações que estes assumem a partir da relação com os outros copos 

 

  

2. 5.1 Da origem: como são formados os corpos 

 

Na tentativa de caracterizar os modos de realização do corpo (soma), apresenta-se 

como possibilidade de interpretação tomar o corpo como receptáculo da realidade. Desse 

modo o corpo-carne (sarkós)
47

 também pode ser pensado como instrumento da percepção ou 

lugar onde principia o contato com os objetos perceptíveis, desencadeando o processo cujo 

resultado culmina na produção da physiología. Para refletir acerca disso, a concepção 

atomista admitiu os corpos compostos de átomos e vazio, ou como sugere o termo empregado 

por Epicuro, um agregado (athroísma). No entanto, a dimensão na qual os corpos (soma) se 
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inserem para a physiología epicúrea é muito mais complexa do que esta simples composição. 

Em primeiro lugar, as manifestações ou os acontecimentos fisiológicos que ocorrem no corpo 

trazem implicações que podem afetar a todas as partes do composto vivo, como consequência 

pode alterar o estado da alma. Em segundo lugar, é preciso admitir que no epicurismo o corpo 

representa uma noção micro-cósmica do todo, ou seja, apesar da finitude e dos limites 

impostos pela constituição atômica dos corpos, estes são pensados a partir de analogias em 

relação ao que existe de corpóreo no todo.  

As evidências encontradas nos textos epicúreos indicam que as sensações conjugam os 

modos de realização do corpo-carne, assim, para pensar o corpo como o lugar da percepção da 

realidade deve-se ter como primeiro passo a busca pela compreensão dos seus limites e das 

suas formas de atuação na natureza, para então, poder conjeturar a respeito do seu papel 

dentro de uma teoria epicúrea do conhecimento. Neste sentido, faz-se necessário entender 

quais são as concepções apresentadas por Epicuro sobre o corpo e qual conhecimento pode 

ser derivado da observação destes fenômenos, e por fim, determinar qual saber está vinculado 

ao exercício do pensamento. 

Para investigar como o corpo se expressa no epicurismo a ideia trabalhada por Jackie 

Pigeaud fornece argumentos significativos a esse respeito: 

 

“Como se define o corpo epicurista? Certamente é um conjunto físico, um 

certo número de átomos constituídos numa certa orden e dotados de um 

certo movimento que faz com que esse corpo seja. É um certo equilíbrio, 

uma base onde se pode temer a instabilidade como as fundações de uma 

casa”.
 48

 

A noção sugerida na passagem acima compreende o corpo como um composto cuja 

constituição depende da unidade dos elementos, bem como da ordem que permita o 

equilíbrio entre as suas partes. É esta manutenção do equilíbrio na tensão dos elementos 

                                                 
48

 Comment se définit le corps épicurien? Bien sûr c‟est un ensemble physique, en certain nombre d‟atomes 

donnés constitués dans un certain ordre et doués d‟un mouvement qui fait que ce corps est. C‟est un certain 

équilibre, une assiette, dont on peut redonteur l‟instabilité, comme pour les fondements d‟une maison. Jackie 

Pigeaud, La maladie de l’âme, p. 153, 1989. Tradução Nossa.  



dispares que sustenta a permanência do que compõe o corpo, sendo aquilo que e o torna 

estável e mensurável. Há, portanto, a necessidade de que o corpo seja um núcleo sólido, 

apesar de confluir em seu cerne movimentos que propiciam o desequilíbrio é a 

descontinuidade das partes que lhe formam.  

Pensado como um composto de átomos, um conjunto constituído de partes harmônicas, o 

corpo-carne afirma-se como a primeira instância da sensibilidade. Pode ser pensado como 

um instrumento para a investigação da realidade, mas atua dessa forma, principalmente, 

pelo fato de estar em contato com a natureza e seus fenômenos, e portanto, pode ser 

afetado pela força do devir.  O fato do corpo-carne representar um instrumento do 

conhecimento explica-se através de seu contato com as alterações dos estados físicos da 

natureza (phýsis), disso decorre que nele existam manifestações cujas causas geram a 

sensibilidade.  

Na Carta a Heródoto encontram-se as referências ao sistema físico epicúreo. Em algumas 

passagens da referida carta, Epicuro discute a formação dos corpos compostos e as 

implicações das sensações para o processo de conhecimento. A respeito da presença dos 

corpos no todo Epicuro afirma: 

 

[...] o todo é constituído de corpos e vazio. Com efeito, a existência de 

corpos é atestada em todas as partes pelos próprios sentidos; e é nos sentidos 

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

conhecido.
49

        

      

Ao analisar este parágrafo é possível perceber que Epicuro confere aos sentidos a função 

de intermediar as impressões acerca da realidade.  Ao tocar na estrutura do todo, relata 

sobre a constituição dos corpos, indicando a existência destes através da percepção dos 
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objetos. Uma das consequências a partir do parágrafo citado acima é a ideia de que tudo 

que existe tem como propriedade mais marcante a decomposição, no entanto, não quer isto 

dizer que a decomposição leva o composto corpóreo ao nada ou ao não-ser, mas sim a 

separação das partes que o constituem, como resultado de uma dissolução gradual dos 

átomos ou das partes agregadas que formam o corpo. Deste modo, Epicuro garante a 

conservação de diversas partes do corpo decomposto. 

O aspecto mais decisivo da constituição dos corpos e que se expressa até mesmo na 

conformação do todo, é a corporeidade pensada a partir da imutabilidade. Em outro trecho 

do parágrafo citado anteriormente, da Carta a Heródoto, encontra-se a proposição epicúrea 

que exprime a finitude de tudo o que existe: 

 

Em primeiro lugar, nada nasce do não-ser. Se não fosse assim, tudo nasceria 

de tudo e nada teria a necessidade de seu próprio germe. Se aquilo que 

desaparecesse e se resolvesse no não-ser todas as coisas estariam mortas, 

pois não existiria aquilo em que deveriam resolver-se.
50

         

 

Neste trecho da Carta a Heródoto Epicuro reedita o axioma eleático
51

, presente no 

atomismo, assim, a necessidade de que a conservação seja admitida como uma propriedade 

aos corpos, sem ela tudo está fadado ao desaparecimento. A principal consequência a partir 

desta constatação é ter o átomo como parte integrante de todos os corpos, seja como 

origem (germe), seja como resultado da decomposição dos compostos.  

A ideia a ser trabalhada neste ponto converge para a noção epicúrea de que tudo 

que existe e constitui o todo sempre existiu e existirá pela eternidade, o que deixa claro que 

Epicuro compreendia a conformação dos corpos como algo que se dá a partir dos mesmos 

elementos, conforme confirma Lucrécio no livro II de seu poema:   
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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; o que teve por hábito nascer nascerá nas mesmas condições; e tudo 

existirá e crescerá e será forte de sua própria força, segundo o que foi dado a 

cada um pelas leis da natureza.
52

           

 

Epicuro rejeita ainda qualquer espécie de transcendência ao admitir que nada pode ser 

introduzido no todo alterando a sua constituição ou transformando-o de outra forma que 

não seja pelo conteúdo atômico já contido. Os corpos são, deste modo, moldados a partir 

dos choques (krousis) entre as partículas, obedecendo a mecânica atomista na qual 

estabelece um padrão próprio para a composição (synkrisis) dos mundos. 

A discussão acerca da natureza dos corpos compostos revela a relação de necessidade do 

vazio para a possibilidade do movimento. Epicuro sistematiza a sua noção cosmológica 

definindo o vazio como sendo o lugar onde os átomos se chocam para formar novos corpos 

ou o espaço em que corpos se decompõem, desagregando propriedades corpóreas. É por tal 

razão que sem o vazio não haveria lugar para conter os corpos ou o espaço no qual se 

realizam as trocas de átomos, os choques, a perda e a geração, como afirma Lucrécio: 

 

Depois, tudo o que existir por si, ou terá ação própria, ou deverá aproveitar-

se de outros corpos ativos, ou ser de modo que nele possam existir e fazer 

coisas; nada porém pode dar espaço senão for vazio e vago; portanto, além 

dos corpos e do vazio, não fica no número das coisas, nada que caia em 

qualquer momento na denúncia dos nossos sentidos ou que passa ser 

percebido pelo raciocínio do espírito.
53

          

    

Este parágrafo ressalta, mais uma vez, a diferença entre os corpos e o vazio, já que 

os primeiros são evidentes mediante a apreensão dos sentidos, e o último, por sua vez, 

apenas pode ser concebido pelo intelecto ou pela projeção do pensamento.  Logo, o vazio é 
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intangível, e por isso não pode ser contido por uma sensação ou apreendido pelos sentidos, 

uma vez que é um não-corpo, ou uma natureza incorpórea. Apesar dos corpos serem 

compostos de átomos e vazio, ou seja, o vazio está presente necessariamente nos corpos 

compostos, ele não consiste em uma forma material na qual a sensibilidade possa percebê-

lo.      

A linha que conduz o raciocínio de Epicuro acerca dos objetos corpóreos sugere 

uma continuidade no movimento de geração dos corpos que constitui os mundos. A parte 

menor e fundamental para concepção do mundo no atomismo é o átomo cuja oscilação na 

natureza ora conflui para a formação de novos corpos ou realidades ora provoca o choque 

que desagrega e decompõe os compostos já existentes. Na carta sobre a física (Carta a 

Heródoto) Epicuro conceitua os aspectos principais dos átomos, discorrendo acerca das 

suas qualidades e das quantidades das partículas. Dentro desses aspectos, o mais marcante 

é o fato dos átomos não serem divisíveis, conforme mostra o parágrafo 41:   

 

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.
54

  

 

Para Epicuro o átomo é pensado como o princípio constitutivo de toda a realidade, 

assim, a partir de cada partícula atômica potencialmente podem se formar os corpos que 

instauram a realidade corpórea e sensível. A necessidade de haver limite na divisão dos 

corpos, ou seja, a indivisibilidade dos átomos advém da dificuldade de formar corpos a 

partir de corpos divisíveis infinitamente. Assim, para favorecer a geração e a constituição 

dos corpos é preciso pensar os átomos como partícula não perecível, ou seja, não suscetível 
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ao processo de corrupção de modo aleatório e eterno. No poema de Lucrécio há uma 

passagem que ilustra tal noção: 

 

Finalmente, se a natureza não tivesse posto nenhum termo ao despedaçar das 

coisas, os elementos da matéria estariam de tal maneira gastos pelo rolar do 

tempo que nada do que é formado por eles poderia, a partir de certa época, 

chegar ao supremo final da sua existência.
55

 

 

 O parágrafo acima explicita a dificuldade de se pensar a constituição dos corpos 

compostos caso suas decomposições não fossem dotadas de limites. Assim, para que a 

conformação da realidade não ocorra de modo disforme, agregando ínfimas partes, é 

necessário que a decomposição dos corpos tenha termo, permitindo que as menores 

porções dos corpos (átomos) dêem origem a novos compostos.  

 

 

2.5.2 O corpo e as suas partes: as analogias a partir da corporeidade  

  

 Para pensar a pertinência do corpo sob a ótica do atomismo epicúreo é mister abordar 

os modos de realização dos órgãos dos sentidos. A hipótese que pressupõe o corpo como 

instrumento da alma para a apreensão da realidade tem como base a ideia de que os órgãos 

dos sentidos são responsáveis pela recepção dos dados sensíveis, fazendo de todo o corpo 

um órgão receptor. Assim, Epicuro tenta explicar como ocorre o processo de percepção 

nos órgãos dos sentidos tendo como referência o exemplo dos simulacros e da constituição 

atômica dos objetos. 
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 A sensibilidade do corpo é colocada como aquilo que media a relação com a realidade, 

e a noção epicúrea de que a alma permanece entre as partes do corpo colabora para uma 

compreensão na qual o binômio corpo/alma seja pensado como um só composto, cuja 

forma de atuação é conjunta e necessária. Para Epicuro opor esses dois segmentos que 

constituem a matéria viva, significa negar a existência do conhecimento como algo 

apreensível. Em Lucrécio pode ser percebida essa ideia de união: 

Quem há de dar para o fato de o corpo sentir outra explicação que não seja a 

que a realidade nos deu e ensinou? E, quanto ao fato de que o corpo, saindo 

a alma, não tem mais sensibilidade, o que é certo é que perde o que, durante 

a vida, não era mesmo seu; e, quando sai da vida, perde ainda muitas outras 

coisas.
56  

 

 

 Epicuro pensava o corpo-carne (sárkos) como um agregado (athroísma) de átomos, 

para tanto as dimensões do organismo, que nada mais é do que uma soma de partes do 

corpo corresponde a uma constituição condicionada pela relação com as partes que lhe 

formam. O organismo é o todo e as suas partes determinam o modo no qual ele deve atuar 

para a boa disposição do corpo. Compreender a ideia do corpo como receptáculo da 

realidade pressupõe a compreensão das funções das suas partes constituintes.  

 No parágrafo 64 da Carta a Heródoto está presente o que parece ser uma das 

principais evidências de que Epicuro tratava o organismo como sendo esta soma de partes, 

tendo a alma um papel de destaque para o processo de percepção. Ao tratar da 

sensibilidade do corpo e da faculdade da alma de sentir, o corpus epicúreo traz à torna a 

compreensão de que o organismo é um agregado de partes diferentes, como pode ser 

percebido no parágrafo 65 da mesma carta: 
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Conseqüentemente, a alma enquanto permanece no organismo nunca perde a 

faculdade de sentir, mesmo com a perda de alguma parte do organismo (...) 

O organismo remanescente, ao contrário, embora continuando a permanecer 

total ou parcialmente, já não tem sensações, quando o abandona aquele 

número de átomos, embora pequeno, necessário à constituição da natureza 

da alma.
57

   

 

 Neste ponto o corpo-carne surge como o lugar no qual as suas partes (os organismos) 

se agregam para formar os aparelhos necessários à percepção da realidade. Em 

conformidade com os axiomas atomistas Epicuro, discute ainda nos parágrafos 52 e 53
58

 

como o organismo opera a audição e o olfato.  No caso da audição admite que seja 

produzida pela emissão de uma corrente na qual é movida do objeto que emite o som ou 

capaz de gerar qualquer sensação auditiva. A fruição da sensação auditiva depende da 

corrente de partículas capazes de conservar as características do som emitido. Mais uma 

vez, Epicuro recupera a imagem da emanação para explicitar a atuação dos sentidos.  

 A percepção dos odores, semelhante ao processo da audição, figura como sendo 

condicionada pela produção de partículas cuja função é causar no órgão sensorial 

correspondente certo tipo de excitação que confere existência a sensação dos odores, em 

alguns casos perceptíveis com certa dificuldade e em outros com mais clareza.  Epicuro 

também admite uma espécie de excitação necessária para principiar a sensação em questão. 

Lucrécio no poema reflete acerca do olfato: 

 

Efetivamente vêm errantes e vagarosos e a pouco a pouco desaparecem, 

facilmente dispersos nas auras do ar; até lhes é difícil sair do interior dos 

corpos: de fato, é do mais profundo que os odores fluem e saem das coisas: 

demonstra-o o fenômeno de que tudo, ao partir-se, ao esmagar-se ou ao se 

destruído pelo fogo, pareça exalar um odor mais forte.
59      
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 A noção que se apresenta neste ponto é sobre o fato de que toda percepção pressupõe o 

fluxo de átomos, e com isso Epicuro argumenta sobre a necessidade da ocorrência dos 

choques entres as partículas que penetram no corpo para que as impressões sensíveis sejam 

impressas na alma. Portanto, ao corpo (sárkos) está condicionada toda possibilidade da 

sensibilidade, e a partir dele a alma pode operar as impressões sensíveis.  

 A física epicúrea compromete-se essencialmente com a explicação acerca dos 

fenômenos que atuam nos corpos. É bastante recorrente a noção de limite corpóreo, 

estabelecendo que no corpo estejam contidas analogamente as noções espaciais necessárias 

para pensar o todo. Assim, conhece-se através do corpo o que está implicado na 

visualização da própria realidade corpórea do todo. 

 

 2.5.3 O corpo soma e o corpo sarkós como limites 

 

O corpo é admitido na física epicúrea tendo suas partes suscetíveis de transfiguração. 

Indicações sugeridas nos parágrafos da Carta a Heródoto levam à discussão da natureza 

dos corpos para a dimensão dos limites que eles podem adquirir. Ao se afirmar a 

sensibilidade do corpo-carne como fator imprescindível para a percepção da realidade, 

leva-se em consideração que a projeção de uma teoria da percepção epicúrea remete 

diretamente à possibilidade do contágio com os corpos (soma), assim, toda busca por 

explicações acerca dos fenômenos da natureza tem, a rigor, os corpos como principais 

referências.  



 Por esta razão vê-se a necessidade de problematizar a condição do corpo como limite. 

Em vários aspectos o corpo é tomado como a instância do limite nos textos
60

 epicúreos. 

Entende-se que as projeções das impressões sensíveis podem ser pensadas como uma 

imagem do limite compreendido pelo corpo. Sabe-se, de acordo com o que fora discutido 

acima, que as percepções acerca dos objetos e as suas respectivas características são 

projetadas para dentro do corpo. É preciso reconhecer, portanto, que há uma recorrência 

sintomática no pensamento de Epicuro, alertando para a dimensão do limiar do possível. 

Como as impressões sensíveis dependem necessariamente de como são percebidas pelos 

órgãos dos sentidos, a rigor, a percepção  da realidade limita-se ao que pode ser percebido 

e, principalmente, como é percebido. O corpo possui os instrumentos que lhe permite 

conhecer através da relação direta com os objetos. Entretanto, a principal questão coloca-se 

no sentido de saber e de reconhecer que existem limites muito bem definidos para o que 

pode ser percebido. 

 Assim, o corpo traz para a physiología a dimensão do que está circunscrito aos limites 

do sentir e do perceber, projetando um modo específico de viver através do conhecimento 

dos limites, pois o sentido de limites para a vida são determinados pelos sofrimentos como 

indícios dos limites do corpo. Converge para tal interpretação a Máxima Principal a seguir: 

 

Quem apreendeu 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; 

sendo assim, não há necessidade de ações que envolvam luta
61 

   

 Ao corpo cabe estabelecer os limites do que pode suportar para garantir a boa 

disposição de suas partes, repelindo aquilo que lhe causa desequilíbrio. Ir de encontro a 
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estes limites definidos pela constituição corpórea pode desencadear o processo de 

desconstituição de todo o agregado. Isto não quer dizer que o corpo possui uma frágil 

relação com os elementos que lhe são exteriores, mas que se realiza através da postulação 

de limites necessários a sua conservação. 

 É a própria natureza que regula as proporções possíveis e suportáveis para a 

conservação dos corpos. Os aspectos necessários para garantir a plena constituição das 

partes do corpo são aqueles que proporcionam as afinidades entre estas porções, o que as 

manterá ordenadas dando ao corpo um sentido de unidade. A ideia aqui contida não discute 

a possibilidade de que os corpos não sejam desconstituídos, mas que possam permanecer 

interligados em relação as suas partes por um período determinado.     

Tomar o corpo como medida (metron) no pensamento de Epicuro pode representar uma 

influência do modo como o corpo é pensado na tradição médica hipocrática. Exemplo 

disso é a preocupação com os limites do corpo, ou ainda ocupar-se com o que pode trazer o 

equilíbrio e a boa disposição de todo organismo. A metáfora médica hipocrática 

introduzida nas discussões da Carta a Meneceu é a maior evidência de que Epicuro situava 

o cuidado com os limites do corpo como sendo uma importante máxima para a vida no 

jardim.  

A esfera dos limites do corpo demonstra que enquanto athroísma ele é passível de 

instabilidades. É preciso para tanto a constituição de um saber voltado para o modo correto 

de proceder em relação aos limites do corpo. A especulação em torno de um saber para a 

vida (technè peri tis ton bion) liga o epicurismo à necessidade de uma terapeia específica 

para o corpo. As questões que se colocam são as seguintes: qual proposta terapêutica pode 

ser implicada a partir do pensamento atomista que admite o corpo como a fonte principal 

para a busca do equilíbrio? E por fim, como projetar um modo específico de vida, ou um 

saber para a vida, tendo como princípios as noções de limite corpóreo e a busca pelo prazer 



(hedonè)? Algumas reflexões a esse respeito levam a caracterização da admissão do 

modelo médico hipocrático por Epicuro. 

As evidências do uso de termos médicos permeiam as discussões de Filodemo, como 

aponta André-Jean Voelke
62

. Na Carta a Meneceu e nas Máximas Principais encontram-se 

também referências ao tratamento da alma por analogias médicas, a recomendação do 

cuidado no que diz respeito aos limites do corpo parece uma máxima a ser seguida tanto 

para quem se dedica à filosofia quanto para o homem ordinário, como sugere a Máxima 

Principal XVIII: 

 

O prazer carnal não cresce quando o sofrimento devido à necessidade é 

afastado, mas somente varia. O limite dos prazeres da alma resulta do 

cálculo racional (logismos) dos próprios prazeres e das emoções afins a eles, 

causas habituas dos maiores temores do espírito.
63

 

 

 É a partir destas evidências que se afirma a ideia que pensar o corpo como limite 

dentro do corpus epicúreo. É necessário ressaltar que mesmo que apareçam de modo sutil, 

as relações com a tradição da medicina antiga trazem a discussão para o perímetro da 

relação com a corporeidade, assim, entende-se que a conservação do equilíbrio do corpo 

deriva do conhecimento acerca da physiología que por sua vez permite projetar um modo 

sábio de conduzir a vida. Outra perspectiva permeia a discussão do corpo, a saber, em 

quais sentidos ele pode ser colocado como concepção de unidade. Uma vez que se tenha 

compreendido a máxima do atomismo que define o átomo por sua indivisibilidade, resta 

ainda a caracterização do corpo enquanto possível unidade agregadora. A partir da 

constituição dos corpos por diferentes partes converge-se para a imagem da conservação 

diante do movimento incessante do devir. O corpo pode ser entendido como um composto 
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capaz de harmonizar vibrações e tensões das suas partes internas, bem como do que lhe 

atinge advindo do meio externo, essa capacidade de harmonizar e manter o agregado unido 

é o que evita a sua decomposição por completo na relação com os outros corpos. 

 Pode-se voltar o olhar para a discussão própria do pensamento pré-socrático, cujo 

principal interesse também foi a preocupação em buscar o princípio responsável pela 

unidade diante da multiplicidade. Sabe-se que o corpo enquanto tal está sempre suscetível 

a descontinuidade e a decomposição, fato que não atinge o átomo enquanto partícula 

fundamental, entretanto, deve-se atentar para o fato de que o corpo adquire status de 

unidade conservadora de partes, devido a sua condição de estabilizar partes divergentes 

quanto à origem. Num mesmo corpo muitas partes são agregadas, mesmo que haja 

afinidade entre elas é preciso admitir que igualmente convivam com a instabilidade 

constante.  

 Aparentemente Epicuro pensou na existência do limite para a própria constituição dos 

corpos, levando em consideração que qualidades como peso, tamanho e velocidade das 

partículas certamente podem fazer do corpo um agregado em constante movimento de 

mudança. O limite mesmo da constituição coloca-se através do seguinte parágrafo da 

Carta a Heródoto: 

As qualidades agregam-se frequentemente aos corpos sem lhe serem 

permanentemente concomitantes. Elas não devem ser qualificadas entre as 

entidades invisíveis nem são incorpóreas. Por isso, usando o termo 

“acidentes” no sentido mais comum, dizemos claramente que “acidentes” 

não tem a natureza da coisa toda à qual pertencem, que chamamos de corpo 

concebendo-a como um todo, nem tem a natureza das propriedades 

permanentes sem as quais o corpo não pode ser pensando.
64

 

    

Assim, fica evidente que os corpos necessariamente possuem aspectos divergentes por sua 

própria constituição. Para ser pensado como conjunto ou arranjo deve-se admitir que sua 
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estrutura define-se por certas propriedades que moldam cada uma das partes associando-as, 

dando ao corpo uma aparência de unidade. Apesar de não serem semelhantes, as partes do 

corpo, constituídas também pela influência dos acidentes, confluem para a afinidade, ainda 

que não seja de forma totalmente passiva.  

Há nos corpos qualidades que auxiliam na determinação das suas características. Estas 

qualidades preservam parte da identidade dos corpos fazendo-os expressão da 

singularidade. Muito possivelmente, a partir desta noção, não seja possível pensar a 

existência de corpos exatamente semelhantes, uma vez que a constituição de cada um deles 

é de fato um processo do qual a reprodução fidedigna não seja possível. Conforme vemos 

na Carta a Heródoto sobre essas qualidades: 

 

Não devemos todavia crer que as formas e cores, e as magnitudes e os pesos 

e todas as qualidades predicadas a um corpo enquanto são propriedades 

constantes de todos os corpos ou dos corpos visíveis, passíveis de ser 

conhecidas pela sensação dessas mesmas qualidades, seja naturezas 

existentes por si mesmas (...) devemos crer que o corpo inteiro deriva sua 

própria natureza permanente de todas as qualidades sem ser um amontoado 

delas.
65

 

 

 

É importante levar em consideração que por mais que possua diferentes elementos na sua 

constituição, o corpo não é uma estrutura totalmente disforme. Coexistem as qualidades 

inerentes a um corpo sem a necessidade de que haja alguma sobreposição entre elas, pois 

devem ser harmonizadas tão logo passem a fazer parte de um mesmo agregado. Essa é a 

garantia mínima para que os objetos permaneçam, por um determinado período, idênticos, 

favorecendo a ideia de conjunto. Tudo o que está na natureza deve se submeter à dinâmica 
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do movimento de geração e de corrupção, e desse modo, compromete-se diretamente com 

a produção de novas realidades. 

 

2.6 KOSMOI COMO CORPOS  

 

 A presente abordagem tem como intuito discutir a constituição dos corpos compostos, 

ou seja, busca contemplar a explicação da natureza do todo. Para tanto será utilizada a ideia 

de unidade corpórea desenvolvida ao longo deste capítulo. O termo kosmois remete a 

interpretações diversas, traduz-se por boa ordem, governo, forma de um objeto, ornamento ou 

decoração, entretanto, será adotado aqui o sentido que converge para a ideia de mundo. A 

partir da compreensão explicitada acima será investigado como o pensamento epicúreo 

introduz a visão de kosmos remetendo às unidades nas quais estão compreendidas a totalidade 

dos mundos. O mundo, portanto, deve ser admitido como a instância de todas as coisas 

existentes, convergindo para a ideia de que nele os corpos podem atuar para darem curso as 

possíveis composições da realidade.  

 Os mundos são apresentados, na física epicúrea, como dotados de qualidades inerentes 

aos corpos. Por essa razão, os mundos podem ser entendidos como corpos no sentido 

macro-cósmico, introduzidos a partir da noção de constituição corpórea e sujeitos às 

mesmas transfigurações dos corpos de menor grandeza.  

A partir da discussão iniciada neste capítulo tem-se como principal ponto de discussão no 

texto epicúreo a definição sobre o que está implicado no processo de conformação dos 

mundos. Nem todas as evidências deixadas nas Cartas a Heródoto e a Pytocles são 

suficientemente claras a esse respeito. As variações de posições dentro da tradição próxima 

ao epicurismo convergem para a perspectiva de uma polêmica instaurada desde a 



antiguidade. Entende-se que também neste ponto o pensamento epicúreo expressa a sua 

singularidade característica, por destoar de seus antecessores de modo tão contundente. 

 Já foram expostos, anteriormente, os argumentos que explicam como os átomos dão 

origem a tudo o que existe, permitindo compreender os corpos como compostos de partes 

suscetíveis a desagregação. O que se deseja problematizar aqui é a compreensão do que 

pode determinar a formação dos mundos, ou seja, quais são os aspectos fundamentais para 

a composição do que existe de corpóreo. Visto que átomos e vazio estão no cerne da 

estrutura dos agregados, resta investigar quais tipos de corpos podem ser gerados e como 

estes podem estar em relação uns com os outros para propiciar a constituição dos mundos. 

 Semelhante discussão é encontrada no texto de Pierre-Marie Morel
66

 de modo a 

indicar quais entraves relacionam-se a esta questão, evidenciando desde o pensamento de 

Demócrito de Abdera até as possíveis posições assumidas por Epicuro. A visão 

apresentada por Morel insufla ainda mais a necessidade de encontrar uma orientação para a 

questão da formação dos mundos. Evidenciadas as dificuldades de conciliação entre as 

posições de Demócrito e de Epicuro, é preciso analisar as passagens das Cartas.  

 Volta-se, portanto, ao parágrafo 39 da Carta a Heródoto, pois ele inicia a apresentação 

da temática dos corpos, marcando a inferência afirmativa acerca da existência 

(implicações) do movimento de transformação em relação aos mundos. Assim, a passagem 

a seguir afirma: 

Se aquilo que desaparece perecesse e se resolvesse no não-ser, todas as 

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

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

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

nada há que possa penetrar nele e provocar a transformação.
67

 

 

 

                                                 
66

 Pierre-Marie Morel, Corps et cosmologie dans la physique d’Épicure. In Revue de Metaphysique e de Morale, 

Nº 1/2003. 
67

 DL, X, 39, p. 292, 1998. 



 Há no parágrafo citado acima razões para rever a interpretação epicúrea acerca do 

movimento de transformação de todas as coisas. As inferências contidas no parágrafo 39 

favorecem a aproximação ao pensamento de Parmênides de Eléia, precisamente no seu 

poema sobre as características do Ser. A aparente admissão da imutabilidade da partícula 

indivisível leva a concepção atômica a ser analogamente pensada da mesma forma do Ser 

parmenídico. Entretanto, conformam-se adequadamente ao pensamento epicúreo as 

perspectivas do pluralismo, a tese através da qual se afirma a necessidade do movimento 

de corrupção de todas as coisas.  

 Para a constituição dos mundos percebe-se a mesma tendência de se corresponder a 

visão cosmológica que toma o todo como sendo constituído de modo semelhante à 

composição dos corpos, ou seja, por agregação de várias partes. Falta, portanto, definir se 

os mundos possuem a mesma natureza dos átomos enquanto corpos (soma). Morel
68

 por 

sua vez, esforça-se em distinguir dois níveis de constituições dos corpos, muito embora 

para sustentar tal possibilidade seja preciso investir na busca por mais evidências. 

 As dificuldades que se impõem para a investigação deste problema são as mesmas que 

corriqueiramente permeiam o estudo do pensamento de Epicuro, a saber, escassez de textos 

e de fontes confiáveis. Apontadas as adversidades, o foco da investigação deve ser, mais 

uma vez, a análise dos fragmentos da Carta a Heródoto que fazem menção a configuração 

dos corpos e mundos. No parágrafo 40 tem-se as seguintes ocorrências: 

 

Além disso (isto ele diz também no primeiro, no quarto e no décimo quinto 

livros da obra Da Natureza e no Grande Compêndio), alguns corpos são 

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

compostos.
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 Diante desta assertiva que enuncia a relação entre os corpos fica evidente a ideia de 

completude e de inter-relação. Os corpos são constituídos a partir da possibilidade de 

composição, como combinação de partes suscetíveis a união, não tanto no sentido de uma 

simples arrumação, mas provavelmente conformam-se devido à afinidade para formarem 

novos arranjos. É neste ponto que intervém a noção de sympatheia para afirmar que os 

corpos bem como os mundos sejam formados pela afinidade entre as partículas atômicas.   

 É ainda precipitado afirmar que existam necessariamente dois níveis distintos de 

constituições dos corpos, e com que isso contribua para a compreensão de que os átomos 

pertençam a uma categoria singular de corpos. A condição sensível os afeta apenas quanto 

a sua capacidade de conformar corpos compostos e de dar extensão aos demais corpos.  

 Os átomos são os corpos de primeira grandeza ou mesmo os primeiros corpos na 

ordenação das coisas que figuram na natureza. Suas características principais 

(indivisibilidade e imutabilidade) devem ser conservadas em todos os casos, uma vez que 

são supostamente resistentes a qualquer modificação, ainda quando submetidos ao 

turbilhão de choques no vazio. Analisa-se novamente o parágrafo 41: 

 

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.
70

 

 

 Essa discussão revela que o átomo deve mesmo representar, dentro do atomismo 

epicúreo, o princípio fundamental de tudo o que existe. A formação dos corpos compostos, 

por sua vez, reafirma a noção de que a menor fração do que existe, igualmente submete os 
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corpos compostos aos movimentos que impulsionam as partículas para a geração de novos 

objetos, bem como para a destituição dos já existentes.   

 As implicações disso para a formação dos mundos estão na correspondência ou 

similaridade do comportamento das partículas. A Proposta epicúrea para a formação dos 

mundos demonstra o esforço para dar unidade à concepção de realidade no atomismo. 

Toda a cosmologia epicúrea tem como intuito explicar a atuação da força de geração que 

se impõe na natureza, demonstrando a necessidade dos corpos engendrarem novos 

mundos, tornando a realidade corpórea.  

 Marcel Conche
71

 caracteriza a imutabilidade do todo em categorias diferentes, 

supondo que é possível admiti-la com diversas expressões no corpus epicúreo. Tanto a 

constituição física dos átomos que preenche o todo, tomados como elementos 

potencialmente formadores de corpos e mundos, quanto o próprio movimento são pensados 

como sujeitos a imutabilidade. 

 A proposta cosmológica do pensamento atomista difere-se da tradição próxima devido 

à percepção de que o todo deve ser considerado um sistema bem ordenado, ou seja, possui 

as suas partes constituintes, conformadas a partir de uma mecânica simples e coerente com 

o modelo de realidade. Afirma-se o modelo cosmológico epicúreo pela inferência dos 

limites da corporeidade, entendendo a conformidade dos corpos no espaço vazio como 

condição de existência dos mundos. A passagem 88 da Carta a Pitoclés sugere como deve 

ser a configuração dos mundos: 

 

Um mundo é uma porção circunscrita do universo, compreendendo astros e 

terra e todas as coisas visíveis, destacado do infinito; tem um perímetro 

redondo ou triangular ou de qualquer outra forma, e termina num limite 

poroso ou denso em rotação ou imóvel, cuja dissolução levará à ruína tudo 

que está nele. Tudo isso é realmente possível e não é contraditado por 
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qualquer fenômeno ocorrente nesse mundo, no qual não é possível discernir 

uma extremidade.
72

  

 

 

 Os agregados (athroisma) são definidos pelas suas partes constituintes (átomos), sua 

permanência em determinada configuração depende dos choques que se deram durante a 

sua conformação. A dinâmica para a composição dos mundos é determinada pelos mesmos 

fatores condicionantes que influenciam a geração dos corpos compostos. Admitidos estes 

parâmetros, pode-se afirmar que é igualmente necessário examinar as principais 

características dos mundos.  

 A definição dos mundos no parágrafo citado leva a pensar as disposições geométricas 

e até espacial adquiridas por esta forma peculiar de agregado. Uma das principais 

características da física epicúrea é afirmação de pressupostos que explicam a realidade 

sempre de acordo com o que é observado através dos fenômenos.  

 A infinitude do todo tem como consequências algumas implicações para a composição 

dos corpos e mundos. A ausência de limites para a dimensão espacial atesta a possibilidade 

de um número infinito de corpos, sendo assim, a natureza do todo é definida pela relação 

de necessidade. É preciso haver condições favoráveis para que no espaço vazio aconteçam 

os choques entre as partículas, e a partir do movimento de choque os corpos possam ser 

formados.  

 Tendo sido visto que a formação dos mundos perpassa pelas concepções de 

physiología e de phýsis, fato que ressalta a influência dos movimentos de geração e 

corrupção, compreende-se a razão pela qual o modelo cosmológico epicúreo é pensado a 

partir de inferências lógicas, que por sua vez são capazes de imprimir ainda mais rigor aos 

argumentos da física epicúrea. Entende-se a phýsis como aquilo que permite a realização 
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da geração e do perecimento dos corpos compostos, assim, a concepção de natureza 

demanda o aprofundamento da relação de força entre os elementos condicionantes dos 

fenômenos naturais.  A passagem a seguir elucida alguns pontos sobre o tema: 

 

Alem 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. E os átomos dos quais poderia formar-se um mundo, ou dos quais 

poderia criar-se um mundo, não foram todos consumidos na formação de um 

mundo só, nem de um número limitado de mundos, nem de quantos sejam 

semelhantes a este ou diferentes deste. Nada impede que se admita um 

número infinito de mundos. 
73

 

 

Tem-se, portanto, a dimensão do que é fisicamente responsável pela constituição dos 

corpos e por sua vez dos mundos. Nem todos os elementos fundamentais dos corpos são 

empregados para a configuração dos mundos, ainda restam outras possíveis composições 

que reforçam a ideia da existência do movimento de geração das coisas. Epicuro atenta 

também para a perspectiva de similaridade entre os mundos, aproximação que torna 

plausível a compreensão de que a natureza seja potencialmente manifesta em outros 

lugares, e que por analogia os fenômenos ocorram do mesmo modo. Estes indícios levam a 

pensar que o movimento de trajetória dos átomos no vazio seja projetado como necessário 

para a composição de mundos e corpos. 

A concepção dos mundos insere-se como uma possibilidade de investigação acerca do que 

está além do alcance imediato dos sentidos. A projeção de comportamentos similares em 

relação à formação dos mundos representa a tentativa de conter ou de explicar os 

fenômenos de modo global, estabelecendo para isto padrões ou critérios responsáveis pela 

regularidade dos fenômenos. 
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As indicações dos textos de Epicuro sugerem que a constituição dos mundos segue o rigor 

da sua physiología, levando a conjecturar que possui as mesmas causas implicadas na 

conformação dos corpos. Do ponto de vista do campo das possibilidades, a física epicúrea 

não se posiciona de forma fechada, ou mesmo dogmática para as explicações dos 

fenômenos envolvidos na constituição dos mundos. Assim, ele admite que é a própria força 

da natureza que estabelece a regularidade dos acontecimentos que proporcionam a geração 

de todas as coisas.  

Tendo sido analisada, neste capítulo, a caracterização da natureza dos corpos faz-se 

necessário realizar no próximo capítulo a abordagem acerca da compreensão corpórea 

admitida para o corpo-carne e para a alma a partir da physiología epicúrea. Entende-se 

ainda que a explicação da relação entre o corpo e a alma possa revelar a constituição do 

pensamento, igualmente compreendido a partir da constituição corpórea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Capitulo II 

CORPO COMO PENSAMENTO  

 

 Observados os princípios da física epicúrea no capítulo anterior, faz-se necessário 

seguir a investigação no sentido da compreensão do corpo e da sua relação com a projeção do 

pensamento. O atomismo epicúreo conflui para a ideia de que tudo o que existe seja 

concebido a partir da forma corpórea, assim, até mesmo a explicação do processo que resulta 

no pensamento deve passar pela caracterização de um processo físico. O presente capítulo irá 

abordar as condições que o corpo assume, conforme a física epicúrea, para articular a 

percepção da própria realidade e a concepção do pensamento. 

 Intermediando esta discussão, também será ressaltada a função específica da alma 

(psychè) como principal mediadora do processo que gera o pensamento. Como pressuposto 

central desta temática tem-se a corporeidade da alma entendida como fator controverso por 

suscitar discussões e críticas ao longo da história da filosofia, sendo ainda um indício da 

singularidade do pensamento de Epicuro
74

. 

 Outro aspecto importante a ser analisado diz respeito à teoria da percepção encontrada 

nos textos de Epicuro. A partir desta teoria da percepção seria possível visualizar parte dos 

pressupostos da teoria do conhecimento advinda do atomismo do pensador de Samos. A 

abordagem do corpo como o principal parâmetro para vivenciar as experiências dos 

fenômenos naturais surge como lugar-comum para dar início à análise da percepção de toda a 

realidade, constituindo-se na esfera representativa dos movimentos da phýsis.   
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 A corporeidade apresenta-se como um fator constante no pensamento epicúreo, sua 

recorrência serve para marcar a ideia de unidade do todo com as suas partes. O 

comprometimento com a concepção de uma realidade corpórea já fora ressaltado no capítulo 

anterior. Neste ponto, será desenvolvida a noção que define os corpos enquanto elementos 

constituídos para proporcionar a compreensão da totalidade dos fenômenos naturais. A 

abordagem do corpo-carne (sarkós) implica aproximar-se do movimento de geração que 

constitui e desconstitui incessantemente tudo o que existe. A vivência dos fenômenos 

experimentados a partir do corpo-carne coloca-se como decisiva para que se evidenciem as 

diferentes manifestações dadas pela natureza, favorecendo, assim, a compreensão de que no 

corpo reside a abertura para o conhecimento da realidade. 

    

 

3.1 SARKÓS COMO CORPO-CARNE 

 

 A definição em torno do significado do termo corpo-carne volta-se para a questão da 

formação dos agregados. Os corpos não podem ser admitidos de forma particionada, uma vez 

que suas partes encontram-se intimamente relacionadas, deve estender o olhar para se buscar 

as explicações que permitam visualizar o organismo
75

 como uma unidade indissociável. Para 

visualizar o organismo como um sistema integrado é preciso intuir que as suas partes estejam 

interligadas, e possivelmente, sujeitas às alterações quanto ao estado e a boa disposição.  

A busca pela explicação dos estados do organismo surge como um desafio milenar, 

assim, a necessidade de encontrar as causas para os males que afetam a constituição corpórea, 

passa prioritariamente pelo interesse de conter as enfermidades que desconstituem e causam 

desequilíbrios nos corpos.  
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 Epicuro não se interessa pela temática do corpo visando somente a identificação dos 

males que afetam o organismo. Essa seria uma posição imediatista e representaria, assim, um 

projeto de menor importância em comparação com o intuito explicitado na Carta a Meneceu e 

nas Sentenças e Máximas, a saber, propor a construção de uma terapeia
76

 capaz de cuidar do 

corpo tendo como principal meta o equilíbrio da alma. 

 Há certa confluência no atomismo para admissão do modelo médico hipocrático. A 

preocupação com a boa disposição do corpo-carne caracteriza a tendência no epicurismo pelas 

explicações em torno da physiología, contudo, isto não quer dizer que haja comprometimento 

apenas com os aspectos fisiológicos do corpo humano. A investigação da física epicúrea 

refere-se principalmente à perspectiva do corpo-carne pensado como um composto complexo, 

sendo o lugar no qual se manifesta toda a sensibilidade, realizando a possibilidade de abertura 

para a percepção da realidade. 

 Epicuro não figura como um idealizador da forma mecanicista de se compreender a 

atuação do corpo, suas posições refletem as máximas do pensamento atomista, projetando o 

uso da linguagem médica como metáfora que permite aproximar física e ética, para assim, 

promover a integração de seu pensamento.  

 A expressão comum na tentativa de se estabelecer um saber a respeito da atuação do 

corpo humano, remonta à ideia de adequação das partes do organismo para o bom 

funcionamento das mesmas, fato que integraliza harmonicamente as condições que trazem ao 

indivíduo a experiência do equilíbrio e do gozo dos prazeres no corpo-carne. 

 Apresentam-se muitas discussões acerca do hedonismo epicúreo, apontando a 

relevância deste tema no pensamento antigo, principalmente em relação ao modo de buscar os 

prazeres e a determinação daqueles que são possíveis de gozo. De fato, está é uma das 
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 A compreensão de terapeia no pensamento de Epicuro está presente nas discussões acerca da ética. 

Compreendendo que os princípios da ética voltam-se para o hedonismo, concebe-se a relação entre o modo de 

viver através do exercício da filosofia para a busca do equilíbrio.  



discussões contidas no pensamento de Epicuro que o torna uma figura eminente na história da 

filosofia.   

O ponto para a discussão acerca do corpo no epicurismo parte de uma conjectura de 

crise dos valores, bem como da ruptura dos modelos vividos no período helenístico
77

.  

 Nesse momento, o interesse filosófico volta-se para a problematização da restauração 

da medida (metron) para a conduta dos indivíduos inertes em práticas que favoreciam o 

comprometimento da boa disposição do corpo. Desta forma, Epicuro funda sua concepção de 

corpo a partir das condições vividas pelos seus contemporâneos que faziam uma interpretação 

precipitada e equivocada em relação ao corpo, uma vez que não atentavam para a noção de 

limite do mesmo. No entendimento de Epicuro o corpo-carne não fora constituído para 

suportar todas as formas de excessos.  Existirá sofrimento e desequilíbrio caso sejam 

ultrapassados os limites suportáveis da pela carne. 

 Por essa razão é apresentada na Carta a Meneceu a exposição sobre o modo de 

calcular os desejos sem comprometer a boa disposição tanto do corpo quanto da alma. Corpo 

e alma encontram-se interligados como partes de um mesmo agregado. Atuam conjuntamente 

na adequação dos dados advindos dos sentidos, e se completam nas funções referentes à 

percepção dos objetos, bem como na projeção do pensamento. 

 É a partir dessa discussão que se desenvolve o célebre cálculo (logismós) que envolve 

a realização dos desejos
78

. Aqui se insere o interesse pela discussão acerca da formação de um 

ethòs que reproduza a preocupação pelos limites do corpo carne. O uso de um cálculo leva os 

indivíduos ao comprometimento com instrumento da racionalidade como fator decisivo para 

as escolhas e recusas da vida. 
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 Epicuro sintetiza a natureza dos desejos e a partir disso estabelece a proporção em que estes devem ser 

realizados. Assim, infere a razão como responsável pelas atitudes que proporcionam o equilíbrio, ou seja, o uso 

do logismós surgere que a ética epicúrea possui critérios bem definidos para as práticas humanas. 



 A perspectiva atomista percebe o indivíduo integrado à natureza e submetido as suas 

forças de atuação. Epicuro introduz a necessidade de constituição de um modo de viver 

dimensionando as experiências da vida, que envolvam a pré disposição para a realização dos 

estados do organismo. O homem não está deslocado da natureza, nem mesmo é um organismo 

isolado dos outros, por essa razão fatores que atuam na natureza como instabilidades podem 

alterar os estados dos corpos. 

 Outra evidência no pensamento epicúreo em relação ao corpo é a ausência de qualquer 

referência à existência de elementos alheios à realidade física que seja capaz de interferir na 

constituição do corpo-carne, este fato marca a distância assumida por Epicuro para a 

possibilidade de transcendência. 

 O epicurismo preocupa-se, portanto, em dar visibilidade ao projeto filosófico que 

admite o corpo-carne pensado como o lugar das experiências dos fenômenos bem como as 

manifestações da percepção dos sentidos que produzem o pensamento.  

  O corpo-carne admitido na forma de agregado incorpora a disposição de conjunto 

harmônico, refletindo a imagem dos mundos que são constituídos por partes que precisam se 

harmonizar. O organismo é híbrido, heterogêneo congregando num mesmo conjunto partes 

que atuam por diferentes meios, sistemas que operam com fins diversos, apesar da aparente 

incongruência das partes constituintes do organismo, todas se inclinam por natureza para 

favorecer a boa disposição do corpo-carne. 

 Dentre os aspectos ressaltados na abordagem corpo-carne destaca-se um problema 

evidenciado a partir da análise do pensamento epicúreo: o corpo-carne enquanto lugar da 

sensibilidade coloca-se igualmente como o lugar da percepção da realidade. É nele que ocorre 

o contato com os objetos externos, depende dele o modo como serão compreendidos os 

fenômenos que se dão na natureza. Levanta-se a questão do quanto podem os estados do 

organismo influenciar na percepção da realidade, essa é a principal objeção colocada pelos 



críticos do sensualismo, pois segundo eles seria necessário garantir que o organismo se 

mantenha bem disposto, equilibrado em relação as suas partes constituintes, para que assim 

não se altere as percepções em relação aos fenômenos que lhe afetam. 

 Assim, para responder a esta objeção colocada, principalmente, pelos céticos que 

discordam da ideia de se ter as sensações como critério de investigação da realidade, é preciso 

refletir sobre o fragmento de Demócrito de Abdera que indica a dificuldade em se precisar a 

medida de cada coisa qualitativamente. O fragmento afirma:  

 

Por convenção existe o doce e por convenção o amargo, por convenção o 

quente, por convenção o frio, por convenção a cor; na realidade porém 

átomos e vazio..Nós, porém realmente nada de preciso apreendemos, mas 

em mudança, segundo a disposição do corpo e das coisas que nele penetram 

e chocam
79

. 

      

 O parágrafo acima demonstra a compreensão democrítica acerca da influência dos 

aspectos que alteram a disposição do corpo. Fica ainda perceptível a compreensão que afirma 

a diversidade de possibilidades quanto à percepção dos objetos, não há, portanto, como 

precisar ou pré-estabelecer como se dará a percepção de um objeto. Apesar de Epicuro utilizar 

a noção de prolepseis
80

, ou seja, de antecipação ou pré-noção, esta não pode definir como 

exatamente irá se dar uma percepção. A discussão aponta para a impossibilidade de inferir 

previamente sobre as qualidades dos objetos.  

 O trecho também indica que a convenção (nomos) deve ser compreendida como um 

subterfúgio na tentativa de apreender os objetos, e enquanto tal expressa a complexidade e 

inconstância acerca da percepção através do corpo-carne. É notório o caráter transitório dos 
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 Sexto Empírico, Contra os Matemáticos, VII, 135-136. p. 266. 1996.  
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 A antecipação, ou pré-noção, ou ainda impressão é o instrumento para se referir aos conteúdos preexistentes 

na alma no momento em que se percebe algo. Epicuro pensava que as experiências com os objetos ou fenômenos 
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principais acerca de tais eventos. Assim, toda vez que o indivíduo se depara com um objeto do qual ele já tenha 

estes dados gerais, por meio da memória poderá reconhecê-lo e estabelecer opiniões a seu respeito. A impressão 

é o que condiciona a conceituação, visto que nela se expressam as primeiras noções que compõem um corpo. 



elementos, o que torna a apreensão deles possível devido ao fato de mudarem continuamente. 

É a percepção das mudanças que permite visualizar parte dos aspectos que definem um dado 

objeto.  

 A constituição do corpo-carne sofre alterações porque nele penetram as partículas 

advindas do meio externo. Demócrito relata acerca dos choques que podem alterar os corpos 

compostos, fazendo da percepção da realidade no corpo-carne um momento para a afirmação 

da instabilidade. O fragmento citado acima remete a impossibilidade de exatidão em relação 

aos fenômenos naturais, apesar do corpo-carne ser o único instrumento capaz de receber os 

dados da realidade, isso não quer dizer que aquilo que é percebido através dele seja sempre 

igual e não se altere sob nenhuma condição.  

 Esta discussão em torno da percepção evidencia a necessidade de abordar a natureza 

da alma (psychè), pois é nela que se processam as impressões sensíveis desprendidas dos 

objetos. A alma insere-se enquanto lugar das projeções do pensamento, sua relação como o 

corpo-carne é de cumplicidade e dependência, uma vez que as faculdades relativas às 

sensações só se realizam enquanto o binômio corpo/alma permanece unido. O que o corpo 

sente através dos choques com os outros corpos fica impresso na alma para que a mesma 

possa processar essas impressões sensíveis.   

 

 

3.2 PSYCHÈ COMO CORPO-ALMA 

 

 A abordagem dos aspectos da alma no pensamento de Epicuro coloca-se como um dos 

pontos mais visados pela tradição filosófica. A perspectiva atomista recorre ao axioma que 

afirma a corporeidade da alma, tomando-a necessariamente, a partir da constituição física e, 

portanto, suscetível à decomposição. Na história da filosofia a concepção epicúrea de alma 



refere-se à polêmica devido ao fato de lhe ser atribuída a corporeidade. Combatida pelos 

críticos do epicurismo esta noção compreende uma posição conceitual singular na filosofia 

antiga. Por situar a alma dentro do perímetro da corporeidade, essa ideia colocou Epicuro em 

posição divergente em relação a maioria dos pensadores da antiguidade
81

 pois estes viam a 

alma como imortal e parte de uma realidade transcendente.  

Notadamente por afirmar a corporeidade da alma, seu pensamento não obteve 

receptividade na tradição do pensamento cristão, sendo repudiada toda a sua obra também 

devido ao teor hedonista que ela contém, situação que demonstra o quão preconceituosas 

podem ser as interpretações acerca do pensamento antigo. O parágrafo 63 da Carta a 

Heródoto apresenta a imagem da concepção epicúrea de alma: 

 

Depois disso, tendo em vista nossas sensações e sentimentos (assim teremos 

os fundamentos mais seguros para a credibilidade), é necessário considerar 

que 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 e em outros ao calor. Há 

também uma terceira parte, que pela sutiliza de suas partículas difere 

consideravelmente das outras duas, e por isso está em contato mais íntimo 

com o resto do organismo. Tudo isso é evidenciado pelas faculdades da alma 

e pelos sentimentos, e pela mobilidade da mente e pelos pensamentos e por 

tudo aquilo cuja perda causa a morte. Devemos considerar ainda que a alma 

desempenha o papel mais importante na sensação
82

.  

      

 Alguns aspectos do trecho citado devem ser analisados à parte. O primeiro deles diz 

respeito à própria sentença que afirma a corporeidade da alma, nela encontram-se termos-

chave do pensamento atomista como aisthesis (sensação), soma (corpo) e athroisma 

(agregado). O uso desses termos evidencia mais ainda que a alma possui características 

corpóreas e que sua relação com as sensações e com corpo-carne ocorre de modo mediado. A 
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 Platão apresenta nos seus diálogos (por exemplo: Fédon, República e Timeu) a compreensão acerca da alma 
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vez, converge para a admissão da estreita relação entre  a alma e o corpo, entretanto, não a admite como sendo 
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 DL, X, 63, p. 298, 2008.  



alma intermédia aquilo que o corpo sente através dos sentidos, uma vez que ela se encontra 

em contato com todo o agregado.  

 Os átomos que compõem a alma são mais sutis do que aqueles que constituem o 

corpo-carne. Epicuro utiliza o termo leptoméres
83

 para expressar a sutileza e também para dar 

a ideia do quanto seriam pequenas e velozes as partículas que constituem o corpo da alma. O 

termo soma reforça a compreensão da alma constituída por partículas, entretanto, Epicuro 

atribui à alma a possibilidade de se decompor como um composto e admite permanecer parte 

das partículas que a constituíam.  

 A alma adquire forma de corpo não apenas de modo conceitual, visto que há nela 

partículas que lhe dão o aspecto corpóreo, por isso a admissão da corporeidade da alma é 

afirmada para dar coerência à física epicúrea que recorre à corporeidade para imprimir 

unidade na realidade. O entendimento acerca da constituição física da alma reflete a 

perspectiva da organização do todo através da influência dos corpos. A corporeidade da alma 

permite visualizar a necessidade de que os corpos estejam em relação uns com os outros, 

desse contágio entre os corpos iniciam-se as impressões sensíveis que permitem o 

conhecimento acerca da natureza dos fenômenos, constituindo, assim, o primeiro momento da 

percepção da realidade. 

 As características físicas da alma a associa a imagem de um composto vivo. A 

indicação da semelhança da alma com o sopro (pneuma)
84

 refere-se diretamente a ideia de que 

ela possua algo que a anima, ou seja, algo que lhe dá vida, transformando-a em mais uma 

expressão da força da phýsis que a tudo condiciona ao movimento de decomposição. Dessa 

forma, a alma difere-se do corpo-carne pela sutileza dos átomos que a compõem, mas se 

assemelha a ele enquanto compreendida pelas dimensões de um corpo que perde propriedades 

ao ponto de se decompor.  
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 O termo πνεῦμα refere-se ao sopro morno que se assemelha ao hálito ou ao sopro vital (ἀπέππηξεν βίος).  



A sutileza e a beleza com que Epicuro fornece a imagem para pensar a alma remetem 

a sua clareza quanto à possibilidade de uma realidade harmônica. Ao admitir a alma com 

características corpóreas, Epicuro restringiu sua atuação e imprimiu maior dependência desta 

em relação ao corpo-carne.     

 O parágrafo seguinte da Carta a Heródoto traz informações que suscitam a discussão 

acerca da prioridade das sensações. O trecho coloca a alma como o espaço proeminente da 

sensibilidade, conforme diz: 

 

Por isso, com a perda da alma o organismo perde também a faculdade de 

sentir. De fato, o corpo não possuía em si mesmo tal faculdade, que era 

suprida por alguma outra coisa, congenitamente afim a ele, ou seja, a alma, 

que com a realização de sua potencialidade determinada pelo movimento, 

produz imediatamente por si mesma a faculdade da sensação e torna 

participante o organismo, ao qual, como já dissemos, está ligado por uma 

estreita relação de vizinhança e consenso
85

. 

 

 É interessante perceber que ao tratar da sensibilidade Epicuro esforça-se por 

representar a alma e o corpo como dois compostos unidos de forma consensual. A noção de 

sympathéia favorece a compreensão de que a agregação entre corpo e alma se dê através da 

íntima relação entre ambos. Portanto, sabe-se que as sensações são principiadas no corpo-

carne, entretanto, é a permanência da alma no mesmo que permite se apropriar e dar 

significado a cada uma das sensações experimentadas no corpo. Fica evidente que a relação 

entre as duas formas corpóreas (corpo e alma) conforma também a continuidade das 

interações possíveis entre elas, superando qualquer noção que estabeleça limites para a 

atuação seja do corpo-carne, seja da alma, Epicuro preocupa-se nitidamente com a noção de 

unidade das duas interagindo de forma mútua em relação às sensações. O trecho anterior do 

parágrafo citado lança um pouco de luz sobre esta questão:  
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Tampouco a alma jamais teria sensações se não fosse de certo modo contida 

no resto do organismo. Mas, todo o resto do organismo ao fornecer à alma a 

causa da sensação, participa também dessa propriedade que atinge a alma, 

embora não participe de todas as faculdades da alma
86

.  
 

Não se trata, portanto, de estabelecer quem exerce o predomínio entre corpo e alma 

para a percepção das sensações, importa enquanto questão decisiva para o pensamento 

epicúreo, visualizar a necessidade de apontar qual deles pode indicar as causas (aitiai) das 

sensações. Aparentemente é o corpo-carne que primeiro recebe as sensações advindas dos 

fenômenos, a sua participação no aspecto sensível da alma refere-se à proximidade que ambos 

exercem um em relação ao outro. Compreende-se que a alma e o corpo desempenham funções 

distintas devido às características de cada um deles, mas operam estas funções para favorecer 

a boa disposição do organismo, tomado, assim, como uma unidade.      

A alma, por sua vez, desempenha ainda significativa função para a projeção do 

pensamento, sendo a responsável pela operação da faculdade de pensar, ainda que seja de 

modo mediado, pois se encontra articulada ao corpo-carne para realização de tal propósito. O 

pensamento compreende vários movimentos que antecipam e condicionam a sua realização. 

As projeções imediatas do pensamento (epibilé tès diánoias) representam a forma encontrada 

por Epicuro para explicar a velocidade do movimento de pensar, afirmando que este ato é 

precedido pela sensibilidade do corpo-carne para poder manifestar-se na alma. O processo que 

condiciona a existência do pensamento é a priori interpretado como um acontecimento 

fisiológico, ou seja, encontra-se definido pela physiología que exerce influência sob o 

organismo.  

A alma situa-se dispersa pelo organismo e, assim, sofre as interferências dos corpos 

que afetam o organismo. O pensamento origina-se a partir do corpo-carne, com as sensações e 

as impressões sensíveis. Ele é uma construção física e concreta resultado das impressões que 
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perpassam através do corpo-carne. Por essa razão faz-se necessário abordar o processo que 

produz o pensamento a partir da ótica da noção de corporeidade.  

 

 

3.3 CORPO COMO PENSAMENTO 

 

 Este sub-capítulo tem como intuito aventar a hipótese de uma physiología do 

pensamento que compreende o processo de formação do pensamento como sendo um 

processo físico. O pensamento é um fenômeno físico que acontece através do corpo-carne. É a 

partir do corpo que o pensamento se projeta, e é por causa das condições possibilitadas no 

corpo-carne que o pensamento torna-se possível enquanto acontecimento fisiológico
87

. 

 Baseando-se nesses elementos encontrados no pensamento epicúreo constrói-se uma 

interpretação acerca do pensamento que o distingue da concepção que o admite como coisa 

inteligível. Para compreender este ponto faz-se necessário voltar a atenção para o que Epicuro 

discute em relação ao inteligível. 

 Para tratar o problema do inteligível a partir do pensamento epicúreo será preciso 

fazer menção a parte nos textos que discutem a alma como sendo o lugar no qual se instaura o 

pensar. A alma surge como ponto central desta temática na medida em que, para o 

pensamento epicúreo, dela deve ser retirado qualquer elemento que não seja possível de ser 

reduzido a uma existência corpórea. Conforme fora discutido acima, para uma parte 

considerável da tradição filosófica a alma possui como característica peculiar à integridade no 

tempo e no espaço da sua unidade. Ou seja, a alma não possui uma natureza descontínua, 
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permanecendo sempre da mesma forma, sem perder qualidades ou partes que a identificam 

em quanto tal. 

 Ao defender certa equivalência entre as composições da alma e dos demais corpos, 

Epicuro tenta superar qualquer noção que projete a ideia da existência de elementos 

inteligíveis que se atrelem a constituição não apenas da alma, mas necessariamente de todos 

os objetos que compõem a realidade. Para ele a interferência dos elementos inteligíveis perde 

todo e qualquer efeito dentro da sua physiología. Assim, a alma como símbolo da 

integibilidade, é convertida em corpo suscetível a decomposição como os demais corpos. 

A posição de Epicuro acerca do inteligível evidencia, mais uma vez, a profunda 

coerência com o axioma atomista (tudo o que existe é composto de átomos e vazio). Tendo 

sido postulado que a realidade só pode ser pensada de forma corpórea, a relação com todas as 

coisas que existem e que fazem parte do todo igualmente precedem da interferência dos 

movimentos dos corpos. O que está em discussão é a recuperação por Epicuro de uma 

concepção que tende a explicar a realidade levando em consideração a constituição de todos 

os corpos, e que para tanto o inteligível aparece como projeção do sensível. O pensamento 

articula e apresenta imagens sensíveis.  

Desse modo o pensamento representa a articulação entre as impressões sensíveis 

sentidas no corpo-carne (prolépseis) e a efetiva projeção destas impressões.  

 Para uma abordagem condizente com a peculiaridade do problema é necessária a 

utilização de dois caminhos. Em primeiro lugar, a demonstração da teoria da percepção no 

pensamento epicúreo, em segundo lugar, a questão da linguagem, dando ênfase a explicação 

da sua origem e pertinência para a conformação do pensamento. Espera-se que este 

procedimento explicite o pensamento, bem como favoreça a perspectiva levantada pela 

hipótese de uma physiología do pensamento. 

 



 

3.3.1 Imagens sensíveis (Simulacros): a percepção da realidade através dos 

corpos 

 

 

Neste ponto será retomada a hipótese de que no pensamento epicúreo o corpo é 

representado como um instrumento da percepção, e assim, atua como o instrumento que dá 

possibilidade de existência ao conhecimento. Para a exposição de tal hipótese será necessário 

abordar amiúde a teoria da percepção epicúrea, cuja maior expressão está nas imagens 

sensíveis (simulacros), uma vez que é através destas imagens que o corpo recebe as 

informações acerca dos objetos que compõem a realidade. A ideia do corpo como instrumento 

do conhecimento encontrará como principal pressuposto a relação deste com os fenômenos 

naturais e, desse modo, com as constituições atômicas, ou seja, como o corpo, que é uma 

constituição atômica, recebe as impressões dos objetos igualmente formados por átomos. 

Há ainda o que se discutir a respeito de uma possível teoria estética (aîsthesis) dentro 

do pensamento epicúreo, para compreendê-la será necessário voltar-se para a relação entre a 

teoria da percepção e a própria produção do pensamento. Com certa singularidade em relação 

ao pensamento antigo, o pensamento epicúreo articula conceitos-chave que explicam o modo 

pelo qual os fenômenos podem ser percebidos. 

Toda a teoria da percepção contida nos textos de Epicuro faz referência à interferência 

das sensações para a compreensão dos objetos, mas vê ainda a influência destas na 

formulação dos conceitos. É importante abordar o modo de perceber a realidade, pois o 

pensamento atomista trouxe para a tradição antiga aquilo que deixou como legado para a 

ciência moderna e contemporânea. Na medida em que Epicuro projeta um pensamento 

voltado para as observações dos fenômenos, a rigor, funda as bases do pensamento 



empírico
88

, apesar de não ser propriamente um empirista, sabendo-se que qualquer afirmação 

nesse sentido pode ser interpretada como um anacronismo.  

As sensações apreendidas pelos sentidos convergem para a formação das imagens 

(phantasia) que são representações dos objetos percebidos. É pertinente para o estudo da  

physiología  abordar quais fatores estão presentes para se determinar como são constituídas as 

representações acerca dos fenômenos e dos objetos.   

Para o pensamento atomista é compatível que a física incorpore uma estrutura de 

processos que podem ser co-relacionados através dos fenômenos físicos. Por sua vez cada 

fenômeno encontra sua respectiva dimensão para a apreensão pelos órgãos dos sentidos.  

Há nos textos epicúreos passagens que evidenciam a preocupação com a explicação 

das experiências sensíveis
89

, isto reflete que a física epicúrea tem como prioridade conter os 

aspectos da phýsis empregando para isso critérios sensíveis. Sabe-se que o principal critério 

para aferir qualquer opinião acerca dos fenômenos naturais é de fato advindo dos órgãos dos 

sentidos, compreende-se, portanto, o fato de boa parte da tradição filosófica interpretar o 

epicurismo a partir do sensualismo.  

Se supõe o pensamento epicúreo dotado de um sensualismo dogmático, é preciso, 

então, atentar para a possibilidade de certa discrepância em relação ao que é tomado como 

sensualismo radical. Percebe-se ao longo das Cartas que o procedimento sugerido por 

Epicuro para a inferência de opiniões vale-se sempre da observação e da confirmação ou não 

acerca do que é afirmado.  

Esta postura torna-se facilmente relacionada a um dogmatismo devido ao fato de 

estarem nos órgãos dos sentidos as possíveis fontes para tornar as opiniões emitidas 

plausíveis. Toda e qualquer opinião deve ser confirmada ou contraditada por eles. Entretanto, 
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Epicuro não consolida a questão dos critérios de validade das opiniões apenas na 

sensibilidade, pois admite que possam existir critérios mais seguros ou menos instáveis do 

que estes que ele mesmo afirma.  

Passa a ser pertinente para esta abordagem buscar compreender o modo pelo qual 

Epicuro pensa as representações construídas a partir da sensibilidade, ou seja, como podem 

ser fidedignas ou não as imagens formadas pelo contato com os objetos componentes da 

realidade. Epicuro introduz critérios de verdade apoiados na sensibilidade com a finalidade de 

explicitar as representações constituídas através dos fenômenos.  

As representações tem a sua origem nas apreensões sensíveis das coisas na phýsis, por 

essa razão aquilo que é conhecido a partir da experiência dos fenômenos precisa, 

necessariamente, de uma imagem correspondente. Para lidar com as impressões sensíveis 

constituem-se referências sob a forma de imagens, e desse ponto em diante verifica-se que é 

possível dar crédito as imagens como se fossem os próprios objetos dos quais às imagens são 

derivadas.  

Assim, é admissível que as imagens sejam tomadas como réplicas, ou seja, são cópias 

fidedignas dos objetos percebidos. Conche
90

 apresenta essa discussão de modo bastante 

elucidativo, entretanto ele defende que os simulacros são recebidos através da emanação dos 

objetos de modo inteiramente passivo. É preciso argumentar que a recepção das impressões 

sensíveis não se dá de maneira inteiramente passiva quando penetra através dos sentidos. Uma 

discussão que pode favorecer a compreensão deste ponto no pensamento de Epicuro é a 

abordagem da distinção entre as partes da alma (racional e irracional) para saber como elas 

operaram em relação às impressões sensíveis.  

A parte irracional (álogon) da alma é responsável apenas pelas impressões diretas, 

operando a faculdade sensível, da qual não é requerida qualquer atividade reflexiva. É 
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necessário buscar argumentos mais evidentes para sustentar esta passividade em relação ao 

que afeta os sentidos.  

No entanto, os átomos das imagens que são derivadas dos objetos acabam por penetrar 

os sentidos pelo choque, e o modo como devem ser percebidos depende necessariamente do 

estado em que o organismo se encontra. Esta é uma noção corrente no atomismo antigo, desde 

Demócrito de Abdera coloca-se a boa disposição (eustathèia) do corpo-carne (sarkós) como 

fator decisivo para a percepção dos elementos de um determinado objeto.   

No passo 46 são encontradas as primeiras noções acerca dos simulacros situando as 

suas características mais marcantes e a forma que atuam nos órgãos dos sentidos, como 

demonstra esta passagem: 

 

Há impressões semelhantes à figura dos corpos sólidos, que por sua sutileza 

superam consideravelmente as coisas que aparecem aos nossos sentidos. Não 

é impossível que no ar circundante se formem combinações desse gênero ou 

que se achem materiais adequados à produção de superfícies côncavos ou 

planas ou emanações que conservem a mesma disposição e a mesma 

sequência dos átomos dos corpos sólidos, dos quais provêm; damos a essas 

impressões o nome de imagens.
91

  

 

Ao analisar tal passagem deve ser levado em consideração que Epicuro pensava as 

imagens dos objetos como sendo idênticas aos mesmos, representando exatamente as 

formas e as propriedades dos objetos dos quais pertencem. As imagens atingem os sentidos 

transmitindo os dados através do ar. Em Lucrécio (1980, p.80) encontra-se uma explicação 

para semelhanças das imagens com os objetos: 

 

Portanto, se os toldos emitem cor da superfície, também quaisquer outros 

objetos devem emitir tênues imagens, visto que num caso e noutro é da 

superfície que elas são lançadas. Existem, por conseguinte, imagens fiéis dos 
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objetos, as quais voejam por um lado e outro, formados como são de um 

sutil material e não podem ser vistas quando tomadas em separado.  

 

  

A fidelidade das imagens é mantida devido ao fato delas se desprenderem dos objetos 

por emanação. Para compreender melhor a semelhança entre objeto e imagem é preciso ter 

a emanação dos átomos, que forma na alma tais objetos, como um movimento no qual são 

transportadas as características mais marcantes de cada coisa. A imagem desprendida do 

objeto ao penetrar através dos sentidos depende da circulação no ar para fornecer os dados 

corretamente. Epicuro afirma, ainda, que a transmissão desses dados só ocorre porque os 

átomos que formam tais imagens são constituídos de forma sutil.  

A emanação dos simulacros chega aos sentidos numa proporção entre espaço e tempo, 

estipulando uma velocidade específica para a sua apreensão. A sutileza e a dificuldade da 

percepção dependem do tamanho dos átomos que formam as imagens.  No Poema  

Lucrécio(1980, p.80) argumenta que por serem tão pequenos muito menores que o próprio 

objeto, os elementos que produzem as imagens são transmitidos aos sentidos num 

movimento extremamente veloz, tão veloz que a alma não tem a capacidade de medir 

através do pensamento. Epicuro, na Carta a Heródoto, menciona as relações entre tempo, 

espaço e velocidade com a emanação dos simulacros: “E seu movimento no vazio, desde 

que nada impeça e nada o oponha resistência, leva-os a percorrerem qualquer distância 

imaginável num lapso de tempo inconcebivelmente breve”.
92

 

Reconhecer esse “tempo inconcebivelmente breve” é possível apenas pela diánoia, os 

sentidos não têm como apreender tal processo cuja semelhança com a produção do 

pensamento (epibolé tès diánoias) é muito próxima. A velocidade das imagens está 
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condicionada, ainda, à existência ou não de obstáculos os quais fazem variar o tempo 

levado por estas a percorrer o vazio e atingir os sentidos. 

 O problema está em explicitar como acontecem os processos de apreensão na alma e o 

modo pelo qual a diánoia opera os dados sensíveis da realidade. As explicações 

encontradas na Carta a Heródoto não são suficientes para dissipar as dúvidas acerca desse 

processo. Sabe-se também que a tentativa de explicitar a physiología do pensamento é uma 

projeção ou um salto, do pensamento em Epicuro. 

O parágrafo 47 da Carta a Heródoto revela a importância do corpo para a percepção 

da realidade. Nele Epicuro sugere a existência de “poros abertos”
93

, ou seja, indica partes 

do corpo nas quais as imagens podem penetrar sem resistência. Estes “poros” evidenciam a 

necessidade do corpo sentir, mediante a entrada dos átomos que formam os simulacros, 

pois de acordo com ele, é do choque no corpo, do contato com os átomos, que tem início o 

processo de percepção. 

É preciso admitir que Epicuro pensava o corpo como algo que está sempre aberto à 

recepção do que é externo. Esta é uma das condições necessárias para haver o 

conhecimento. A abertura dos poros surge como a maior evidência de que o corpo é 

apresentado no epicurismo como sendo um instrumento exclusivo na recepção das 

impressões e os dados externos. Deste modo, reside no corpo as origens das sensações cuja 

implicação final é a produção do pensamento.                       

Na produção das imagens (simulacros) são mantidas as propriedades dos objetos, que 

elas representam, mesmo que existam obstáculos entre as imagens e o corpo que as recebe. 

Os caracteres que representam os objetos são mantidos devido à comparação entre a 

velocidade do pensamento e a da emanação que projeta as imagens. Os movimentos que 
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desprendem imagens são rápidos demais para que seja concebida a ausência de algum 

detalhe, como Epicuro diz:  

 

 

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.
94

 

 

Os simulacros são projetados. Uma sequência de átomos sutis permanece apesar dos 

obstáculos. A chave para compreender a fidelidade das imagens produzidas pelos 

simulacros está na velocidade da apreensão, ou seja, o modo pelo qual os átomos formam 

as imagens, percorrendo o vazio penetrando no corpo, é pensado como imperceptível sobre 

o aspecto da apreensão exata do momento em que entram no corpo, já que não há como 

precisar esse momento, uma vez que ele pode reproduzir a velocidade do pensamento. 

A questão da abertura do corpo aos simulacros demonstra que Epicuro parece pensar a 

trajetória destes percorrida em distância e tempo específicos, pois ainda que os afirme 

como uma dimensão espaço-temporal impossível de ser percebida pelos sentidos, não está 

implícito no texto epicúreo que os simulacros não percorram, de fato, uma trajetória no 

espaço e que esse movimento não possua uma duração determinada. Desse modo, Epicuro 

exclui do seu sistema significações que apontem incoerência com a noção atomista da 

realidade.   

A noção de penetração aparece constantemente nos textos epicúreos, em várias 

passagens da Carta a Heródoto aparecem explicações de como ocorre a recepção no corpo 

dos elementos externos. No passo 49 dessa carta Epicuro condiciona a possibilidade do 

pensamento com a penetração: “Devemos também ter em mente que é pela penetração em 
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nós de qualquer coisa vinda de fora que vemos as figuras das coisas e fazemos delas 

objetos do nosso pensamento”.
95

 Na tentativa de descrever o processo da visão, confere a 

penetração a função de colocar em contato os objetos que constituem a realidade, para ele 

ver significa haver abertura para a entrada dos simulacros. 

A visão é importante porque ela revela parte do processo de apreensão da alma. A 

penetração nos poros do corpo indica que os átomos das imagens dos objetos interferem na 

percepção condicionando quais objetos podem ser vistos e modo pelo qual podem ser 

vistos. Assim, a apreensão dos caracteres tais como cores, tamanhos e formas, está 

relacionada ao modo como penetram os simulacros no corpo e como são projetadas as 

impressões na alma. Epicuro faz referência à clareza das impressões cuja causa é a 

penetração:  

 

Tão pouco as coisas externas poderiam imprimir em nós sua própria cor 

natural e sua forma natural por meio do ar existente entre nós e elas, nem por 

meio de raios ou correntes de qualquer espécie que se movem de nós para 

elas, tão claramente como quando entram em nós algumas impressões cuja 

cor e cuja forma são iguais às coisas, e que na grandeza compatível com 

nossa vista e com nosso pensamento penetram em nós movendo-se 

rapidamente (...).
96

 

 

 De acordo com Marcel Conche
97

, Lucrécio distingue a visão em duas possibilidades: a 

visão sensorial e a visão que se imprime diretamente na alma. A visão sensorial 

corresponde aos simulacros que penetram no corpo e atingem a alma produzindo a visão. 

A outra forma de visão está relacionada ao que é projetado pela imaginação. Um simulacro 

que não pode provocar uma imagem visual penetra diretamente na alma, através dos poros 

do corpo, possibilitando a apreensão imediata do pensamento e a projeção na imaginação 
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(phantasía)
98

. Lucrécio no De Rerum Natura menciona a distinção do que é apreendido 

pelos olhos e o que o é pelo espírito: 

 

Como aquilo que vemos com o espírito e com os olhos é igual, tem de se 

aceitar que surge do mesmo modo. Ora, eu demonstrei que me é possível ver 

um leão pelos simulacros que me impressionam os olhos; deve ser pelo 

mesmo motivo que o espírito se impressiona: é pelos simulacros que ele vê o 

leão e todas as coisas, exatamente como os olhos (...).
99

  

     

Os simulacros penetram pelos poros do corpo e se instauram da mesma forma na alma 

ou naquilo que Lucrécio chamava de espírito. Segundo a explicação do poeta epicurista os 

critérios de apreensão dos órgãos dos sentidos e do espírito são semelhantes, ou seja, toda 

apreensão, seja nos órgãos dos sentidos seja na alma, tem como causa os simulacros dos 

objetos, pois é o simulacro que guarda em si mesmo os elementos que identificam cada 

coisa. 

Repousa nos simulacros a identidade dos corpos, deles dependem a permanência dos 

objetos e as suas respectivas qualidades, ainda que sejam representações de um todo ou de 

um corpo qualquer, possuem o princípio que torna cada coisa diferente da outra, ou seja, 

permitem que a realidade não perca o sentido, ou sua inteligibilidade. 

 

3.4 A PHÝSIS NA CONFORMAÇÃO DO LOGOS: LINGUAGEM E 

PENSAMENTO NO CORPUS EPICÚREO 

 

 A temática que se insere na perspectiva deste subcapítulo parte do interesse de tratar, 

no pensamento epicúreo, acerca da interferência do uso da linguagem
100

 como forma de 

representação da realidade. Entende-se que para Epicuro vincular o pensamento, a 
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linguagem e a realidade levam a um lugar comum, a saber, o âmbito da physiología. Situar a 

phýsis dentro do processo de articulação do pensamento implica retomar a noção epicúrea de 

realidade dentro dos limites colocados no seu pensamento.  

 Ao integrar, de modo coerente, a necessidade de representação dos fenômenos naturais 

e o desejo de construir um logos que se adeque à investigação da natureza, Epicuro 

compreende o processo do pensamento como sendo resultado das afecções que se originam no 

contato com os objetos e os fenômenos. Não quer isso dizer que se possa apresentar uma 

teoria epicúrea da linguagem, e nem mesmo é este o objetivo desta abordagem. Entretanto, é 

importante ressaltar a necessidade de se apontar critérios para o uso da linguagem, algo que 

Epicuro realiza no início da Carta a Heródoto, deixando evidente que a linguagem não se 

impõe como mero instrumento de representação do pensamento, mas principalmente fazendo 

aparecer o seu aspecto decisivo para a interferência direta na realidade.   

 Para uma melhor exposição destas questões serão trabalhadas duas assertivas. 

Primeiro tratando da noção epicúrea acerca da origem da linguagem e em seguida discutindo 

a vinculação da linguagem com a phýsis e suas implicações para o pensamento, oferecendo 

assim, argumentos que favoreçam a posição epicúrea de adotar uma linguagem 

adequadamente precisa para representar o que se formula através do pensamento.     

 Para formular a noção epicúrea acerca da origem da linguagem seria indicado analisar 

o passo 75 da Carta a Heródoto: 

Por isso os nomes das coisas também não foram originalmente postos por 

convenção, mas a natureza dos homens de conformidade com as várias 

raças os criou; sob o impulso de sentimentos peculiares e de percepções 

peculiares os homens imitiam gritos peculiares. O ar assim emitido era 

moldado por seus sentimentos ou percepções sensitivas individuais, e de 

maneira diferente segundo as regiões habitadas pelas raças
101
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 Interessa aqui a posição assumida por Epicuro em relação à explicação para a origem 

dos nomes. Fica evidente que a escolha por uma explicação naturalista
102

 tem como 

pressuposto a convergência para a noção de construção e de uso paulatino da linguagem, 

fazendo-se necessária a desvinculação dos nomes com imposições advindas de uma realidade 

transcendente. O que indica o texto da Carta não chega a ser uma exigência inconciliável, 

mas adverte para a relação presente em cada objeto, empregando-lhe o aspecto indissociável 

das impressões advindas dos sentidos.  

 Não havendo distância entre o objeto e o nome que se utiliza para defini-lo, ter-se-ia a 

medida confiável para a utilização dos termos necessários para se representar a realidade e os 

seus mais variados fenômenos. Imprime-se, assim uma dinâmica relação entre os nomes e os 

objetos que permite adquiri-los a partir das próprias experiências sensíveis, condicionando-os 

as necessidades de expressão próprias a cada povo. Ao sugerir uma relação tão íntima entre 

nome e objeto Epicuro ressalta a intenção de se compreender os fenômenos a partir deles 

mesmos, buscando os seus significados naquilo que aparece diante dos indivíduos.  

 Logo, a tarefa de nomear contempla a exigência presente na teoria do conhecimento 

epicúrea que demanda uma mediação plausível com o que se pretende conhecer acerca da 

realidade. O nome indica
103

 muito mais do que uma convenção normativa circunscrita a 

determinados contextos específicos, ele pode ser a referência principal sobre um determinado 

objeto, porque no objeto mesmo já se encontra o que é necessário saber para defini-lo 

enquanto tal. Esta perspectiva, antes de ser tomada como simplista, deve ser encarada com um 

esforço de tornar unívoca a origem da linguagem, tornando o seu uso possível mediante a 

articulação entre os elementos presentes na correspondência direta com os fenômenos.  

                                                 
102

 Explicação que discorre acerca dos nomes levando em consideração aquilo que advém da constituição dos 

próprios objetos, ou seja, a conformação dos nomes possui uma origem na phýsis, supondo-se que é a partir da 

natureza que se originam as definições dos objetos.  
103

 É perceptível que a questão acerca da origem dos nomes perpassa a tradição do pensamento antigo (Platão e 

Aristóteles). Problematizar os critérios para nomear as coisas requer a discutir igualmente a origem, utilidade e 

validade do uso da linguagem.  



A realidade interfere no ato de definir o objeto, pois este ato é, por sua vez, capaz de 

interferir na percepção da realidade.  

 A respeito da utilização da linguagem, Epicuro leva em consideração as relações 

práticas da vida. Isto quer dizer que para o uso da linguagem ter se tornado um mecanismo de 

interação entre os indivíduos foi preciso desenvolver o próprio modo de utilização da razão 

(logismon). Este aspecto observado deve ser analisado com maior acuidade, pois conforme 

indica o parágrafo 75 da Carta a Heródoto há uma relação de necessidade para que a 

linguagem possa surgir. O que antecede a sua origem bem como o seu uso é a faculdade de 

poder operar o discurso através da atividade do pensamento. Assim, a linguagem liga-se a 

uma disposição anterior da alma para lidar com conteúdos e significados para os objetos.  

 Num primeiro momento a necessidade de representação se faz presente e coloca os 

esforços para a validação do uso da linguagem como uma disposição natural dos homens. Em 

seguida a adequação da linguagem permite a convergência de significados, favorecendo a 

ligação entre os indivíduos, como sugere o seguinte parágrafo: 

 

Mas tarde as raças isoladas chegaram a um consenso e deram assim nomes 

peculiares a cada coisa, a fim de que as comunicações entre elas fossem 

menos ambíguas e as expressões fossem mais breves
104

 

    

 Há ao menos dois pontos importantes no passo citado no que diz respeito ao uso 

adequado da linguagem. O interesse de Epicuro pela clareza em relação ao que se propõe 

através do pensamento já indicada nos primeiros parágrafos da Carta a Heródoto (parágrafos 

37 e 38) reaparece no passo acima citado, com a finalidade de demonstrar que no princípio a 

linguagem, por ser destituída de ambiguidade, teria como favorecer a compreensão correta do 

que se desejava comunicar. 
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 Em Epicuro, fica evidente a busca pela forma mais direta possível para se referir às 

palavras. A ideia de brevidade para as expressões a serem utilizadas também indica o aspecto 

que o discurso deveria tomar para favorecer a apreensão pelo pensamento.  

 A rejeição de expressões muito elaboradas ou de conteúdos longos representa um 

passo significativo na direção de uma estrutura reta para o pensamento. Reta aqui implica 

dizer que ao se apresentar de forma linear o discurso não cairia na circularidade ou no 

relativismo, evitando os elementos alheios aos interesses das temáticas elaboradas no âmbito 

do Jardim. Epicuro não rejeita por completo os instrumentos da retórica, mas as frequentes 

advertências que aparecem no seu pensamento ao uso destes instrumentos do discurso, 

indicam que a confiabilidade de uma estrutura argumentativa tem por base a forma concisa e 

bem elaborada no sentido da boa disposição das opiniões.   

 A rigor Epicuro pretende evitar as opiniões vazias ou infundadas (Kenon doxai), pois a 

divagação incessante do discurso pode comprometer aquilo que se deseja apresentar ao 

pensamento, e a linguagem por advir da própria realidade tem por finalidade restringir as 

impressões equivocadas acerca dos objetos que ela tenta representar ou conter. Percebe-se que 

estes critérios apresentados nas Cartas tangem principalmente a influência das impressões 

sensíveis na projeção do pensamento. Por outro lado não podem ser tomadas como regras 

inflexíveis, uma vez que Epicuro não as enuncia como tais, desse modo há apenas breves 

indicações de qual seria a melhor forma de uso da linguagem.  

 Acerca da origem da linguagem vale ainda indicar a passagem no poema de Lucrécio, 

reafirmando parte das posições de Epicuro: 

 

Pensar que alguém podia ter distribuído nome as coisas e que teriam os 

homens aprendido esses primeiros vocábulos é realmente ignorar tudo. De 

fato, como poderia ele ter assinalado tudo com palavras e ter emitido os 

vários sons de uma língua, quando se supõe que os outros eram por esse 

tempo incapazes de fazer o mesmo?
105
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 Encontram-se estas mesmas noções presentes na Carta a Heródoto, mas com uma 

explicação um pouco mais extensa. A ideia de que as definições para os objetos tenham sido 

adotadas por um único indivíduo que antecipou os respectivos significados é rejeitada por 

Lucrécio por ir de encontro às etapas do desenvolvimento dos homens previstas no parágrafo 

75 conforme fora exposto anteriormente. Para Lucrécio a linguagem também assume uma 

origem naturalista, não havendo como conciliar uma noção que admita a existência de um 

precursor do uso da linguagem.   

 Lucrécio insinua ainda a relação entre a admissão da linguagem e a noção de utilidade, 

aspecto que pode ser inferido no pensamento epicúreo apenas por analogia já que Epicuro 

apresenta pequenas referências a esse tema quando discute acerca da origem da linguagem. 

Prevalece, portanto, a ideia de desenvolvimento que fez surgir a linguagem devido à carência 

de um meio eficaz para conter a realidade, mesmo que esta forma de linguagem seja num 

primeiro momento primitiva e pouco elaborada. Estas perspectivas não converteriam Epicuro 

ao mero pragmatismo ou a uma compreensão apenas da dimensão prática e auto-evidente 

daquilo que compõe a realidade. É interessante marcar que o caráter da utilidade aparece para 

dar uma aparência humana a linguagem e para afastá-la de qualquer inferência divina, e não 

por ser simpático ao modo de justificar as relações humanas tão somente nas exigências 

práticas da vida em comunidade. 

 Há por trás disto outras intenções que levam a discussão para a abordagem da questão 

do direito no texto epicúreo.  

 Na medida em que se aborda a relação entre o pensamento epicúreo e o direito surge 

um paralelo pertinente que projeta um pouco de luz acerca da própria noção de linguagem 

compreendida por Epicuro. Em Victor Goldschmidt
106

 encontram-se elementos que pontuam 
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a discussão sobre a origem do direito a partir das relações experimentadas em sociedade, ou 

seja, o que ele define como direito possui uma função que se baseia também na utilidade.  

 Entretanto, analisando o texto de Epicuro Goldschmidt atribui a origem do ato de falar 

a uma ação espontânea e instintiva, e neste sentido mais ligada a constituição natural dos 

homens que são levados a se comunicar por uma razão menos determinada pela necessidade. 

Estas evidências dimensionam a questão da origem da linguagem para a esfera das afecções 

suscitadas a partir da relação com os outros indivíduos e com a natureza e os seus fenômenos. 

Sabe-se que mais tarde a estrutura do jardim favoreceu a constituição dos laços de amizade 

entre os que o frequentava, contudo, no princípio, fica a impressão de que os estímulos 

sensíveis seriam primeiros impulsos que levaram os homens a adotarem a fala como forma de 

aproximação mútua.  

 Posteriormente a linguagem torna-se um caminho para a convergência de ideias e de 

opiniões, além disto, segundo indicam as discussões nos textos da tradição epicúrea, é preciso 

entendê-la como algo que surge para dar encaminhamento ao curso da atividade reflexiva 

(logismós). Em Epicuro esta atividade media a compreensão da realidade, buscando 

prioritariamente explicar a natureza através daquilo que se mostra na physiología. A própria 

linguagem emana da natureza, dando-lhe sentido e convertendo-a em algo coerente. 

 Construir representações acerca daquilo que se percebe mediante as impressões 

sensíveis coloca-se como a melhor forma de se equacionar o pensamento, assim, sem 

transmutá-lo em um acontecimento distante das interferências da natureza sobre os homens 

pode-se conter uma vasta gama de fenômenos que adquirem explicações plausíveis 

principalmente porque o método utilizado para inferir qualquer opinião possui já uma estreita 

ligação com o que se pretende representar. 

 As palavras não são forjadas na aparência de algo que não se conhece ou nem sequer 

se sabe a medida. Há uma continuidade entre o objeto e o nome que restringe a perspectiva 



para a definição correta de cada aspecto da coisa. Definir bem, aqui, não quer dizer encontrar 

a verdade, mas estabelecer o perímetro para a explicação coerente dos fenômenos naturais. 

Nos passos da Carta a Heródoto citados anteriormente nota-se a vinculação da 

atividade reflexiva do pensamento enquanto physiología, demonstrando o uso da linguagem 

em relação ao que pode ser apreendido pelos órgãos dos sentidos, mas para tratar dos objetos 

invisíveis, ou seja, imperceptíveis para os sentidos Epicuro sugere outros critérios, como 

indica o parágrafo a seguir: 

 

Quanto às coisas invisíveis, alguns homens que tinham consciência delas 

quiseram introduzir a sua noção e as designaram com certos nomes que 

pronunciavam impelidos pelo instinto ou escolhiam com o raciocínio, de 

acordo com o modo predominante de formação, dando assim maior 

claridade ao que desejavam expressar
107

 

 

Nesta passagem apresentam-se critérios para a conformação dos nomes dos objetos 

que não são percebidos diretamente pela sensibilidade, mas que podem ser apreendidos pelo 

pensamento na medida em que a sua interferência na natureza está condicionada à experiência 

de vários fenômenos. Para Epicuro o critério de escolha nesta situação deve ter como 

parâmetro as pré-noções (impressões sensíveis/prolépseis), pois quando aborda a influência 

da formação na utilização dos nomes está igualmente implicando a retomada dos referencias 

pertinentes a cada indivíduo. Levados pela afinidade com as impressões que lhes são comuns 

os indivíduos projetam noções comuns, mesmo que estas não tenham origem na experiência 

direta através dos sentidos.  

Desse modo, não haveria lugar para o desconhecido que interfere na realidade como 

uma entidade dotada de inteligência, assim, ao fundar o uso da linguagem no que se percebe 

da realidade, Epicuro impõe um olhar demasiadamente humano para a admissão de qualquer 

perspectiva que pretenda conter a realidade.  
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 Outro aspecto importante contido neste passo chama a atenção, mais uma vez, para o 

uso do logismós como a operação do pensamento que confere coerência aos nomes. Assim, o 

ato de nomear está direcionado pela atividade reflexiva que faz com que se projetem os nomes 

a partir do que é conhecido. Ter o discernimento como principal articulador no uso da 

linguagem reduz parte das ambiguidades comuns aos modos de expressão, pois com este 

procedimento os nomes estão sujeitos a uma análise que os coloca com o sentido mais 

próximo aos aspectos do objeto que se pretende nomear.  

 Com estas indicações, Epicuro traz à tona a questão da existência da comunidade 

linguística. Na medida em que afirma a influência de um “modo predominante de formação” 

está adequando o uso da linguagem ao que pertence a um determinado grupo linguístico. Os 

termos empregados nos textos epicúreos expõem a mesma impressão, principalmente quando 

se observa a relação de proximidade com os termos da medicina hipocrática, por exemplo. 

Cada termo liga-se a um modo de tratar uma determinada questão ou noção, e pertence ao 

conjunto de temas abordados e desenvolvidos dentro do jardim. Isso não quer dizer que 

Epicuro concebeu a estruturação da linguagem baseando-se apenas numa visão que admite 

um profundo relacionamento entre as palavras constituídas e os indivíduos de uma 

comunidade. Ele introduz a necessidade de levar em consideração as influências singulares de 

cada conjunto de indivíduos para a conformação da linguagem que lhes seja suficiente para 

representar a realidade.   

 Possivelmente Epicuro não esteja falando apenas dos domínios das relações sociais 

que são capazes de interferir no processo de construção da linguagem, mas também a sua 

investigação preza por discutir as origens mais tênues da linguagem, para compreender, ou até 

mesmo explicar, como este processo pode ser determinante para a projeção do pensamento. 

Desse modo mostra-se a necessidade de se tratar agora da interferência do discurso para a 

construção de uma koinonía voltada para a experiência da tranquilidade e do equilíbrio, visto 



que no pensamento epicúreo o logos adquire um sentido terapêutico, tornando-se capaz de 

transformar o corpo-carne e restaurar sua relação com a alma. 

 

 

3.5 A NATUREZA DO CORPÓREO: CONSTITUIÇÃO DO PENSAMENTO 

E A PERSPECTIVA UNITÁRIA DA REALIDADE        

 

 A partir das discussões em torno da corporeidade do pensamento tem-se como 

implicação a visibilidade do fator responsável por nortear a perspectiva da realidade em 

direção da unidade dos corpos. Isso significa refletir sobre qual direcionamento é dado por 

Epicuro para a constituição da visão totalizante da realidade, tendo em vista os aspectos 

intencionalmente sugeridos para a compreensão corpórea do todo e de suas partes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Ao analisar os textos de Epicuro, notadamente o conteúdo da Carta a Heródoto, é 

possível perceber parte da intencionalidade no sentido da indicação, mesmo que de forma 

sutil, de como devem ser observados os fenômenos naturais e quais procedimentos são 

necessários e adequados para a investigação da natureza
108

. É com vistas à compreensão da 

realidade, através das relações entre os corpos, que Epicuro define o foco das suas 

inferências, demonstrando, assim, o interesse em transformar o leitor em um observador da 

natureza dotado de discernimento e de critérios seguros para a investigação dos 

fenômenos.  

Epicuro exime-se da caracterização dogmática da natureza estabelecendo um 

método de investigação mediador, articulando a noção de confirmação, como sugere o 

parágrafo a seguir: 
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A falsidade e o erro dependem sempre da superposição de uma simples 

opinião quando um fato espera a confirmação crítica, ou pelo menos espera 

não ser contraditado; com efeito, frequentemente o fato não é confirmado 

cientificamente ou é até contrariado em seguida
109

.   

 

 O erro é admissível na medida em que ele é o reflexo da tentativa de conter ou de 

explicar os fenômenos. Epicuro não demonstra o interesse de classificar a natureza para tornar 

o seu pensamento um legado enciclopédico ou, até mesmo, numa referência fixa e imutável 

postulado com intuito de ser admitida como verdade última. Pelo contrário, a posição epicúrea 

é bastante clara a esse respeito, sua preocupação está voltada para a vivência e 

experimentação dos fenômenos, adotando para isso procedimentos simples para reduzir as 

imprecisões das opiniões emitidas acerca dos fenômenos. O método simples que ele conforma 

tem como principal virtude o uso dos instrumentos perceptivos encontrados no corpo-carne, 

aliado a isso traz o auxílio da medida da razão apresentada sob a forma do logismós.  

 O pensamento articula-se a partir das experiências que se dão através dos sentidos, 

assim, a realidade não é nem uma invenção às cegas da imaginação, nem tão pouco pode ser 

extremamente fixa, possuindo uma única forma de interpretação. Discutir sobre o processo 

que resulta no pensamento revela que o exercício reflexivo é uma atividade que envolve tanto 

o uso da imaginação quanto a utilização das medidas e limites do corpo-carne. Esses aspectos 

influenciam decisivamente na construção da visão predominante acerca da realidade, ou seja, 

da própria visão de mundo advinda da perspectiva do atomismo.  

 Para pensar cada objeto, identificando suas características, é preciso haver o contato 

com a corporeidade, o pensamento reflete o modo significativo que essas afecções se tornam 

na medida em que os objetos são experimentados. As representações que o pensamento 

produz acerca da realidade dos objetos são variáveis, podem incorrer em equívocos devido à 

precipitação ou a má adequação do que é percebido.  
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Epicuro não se interessa por afirmar a interferência do contexto para a percepção das 

coisas e fenômenos, essa é uma preocupação menor, seu esforço principal é demonstrar a 

dependência em relação às impressões dos sentidos. O parágrafo a seguir apresenta um pouco 

da dificuldade da percepção da realidade: 

 

As apresentações que, por exemplo, são recebidas em uma pintura, ou vistas 

em sonhos ou por qualquer intuição da mente ou por outros critérios da 

verdade, não seriam jamais semelhantes às coisas que designamos como 

realmente existentes e verdadeiras se existissem certos termos concretos de 

comparação
110

. 

 

 O termo phantasmós
111

 indica a noção de imagem projetada pelo pensamento, sendo 

tomadas por impressões válidas enquanto efetivamente capazes de produzir sensações nos 

corpos, bem como de levar o pensamento para a conformação dessas impressões.  O parágrafo 

demonstra a importância da conjectura das impressões acerca dos objetos sem tomá-las 

precipitadamente como falsas ou equivocadas. Epicuro discute a existência de algum 

parâmetro
112

 comparativo para que se possa inferir qualquer opinião a respeito das impressões 

dos objetos ou das sensações produzidas durante um sonho. É importante ressaltar que o 

pensamento segue sempre para o esforço de imprimir significado às impressões, fato que leva 

a refletir se os estados em que se encontra o organismo interferem diretamente no modo como 

se percebe até mesmo em relação às imagens dos objetos.  

 Epicuro marca a diferença entre os objetos e as imagens produzidas a partir deles, não 

deixa de admitir que as imagens sejam um reflexo aproximado de cada objeto que as faz 

aparecer. Porém, a discussão apresentada sobre esse tema permite problematizar as condições 

que os sentidos possuem para identificar e distinguir os objetos de suas respectivas imagens. 
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 O pensamento que investiga a natureza pressupõe em Epicuro a definição de critérios (kriterion tès aletheias). 

Estes critérios baseiam-se nos dados da sensibilidade, evidenciando que a perspectiva atomista prioriza as 
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A teoria da percepção epicúrea exposta neste capítulo demonstra que os aspectos dos 

simulacros recebidos pelos órgãos dos sentidos são responsáveis por estabelecer a distinção 

entre cada coisa conforme as características que as tornam singular.  

  A questão que permanece sobre o processo que produz o pensamento e diz respeito às 

causas que levam ao erro de opinião é a seguinte: uma vez que o pensamento é compreendido 

como reflexo das impressões sensíveis que se dão no corpo-carne, e, portanto, é admitida 

como uma relação estritamente corpórea, por que quando interage com estes mesmo corpos 

ainda assim se provoca o erro? Epicuro explica a origem do equivoco neste parágrafo da 

Carta a Heródoto: 

 

Por outro lado, não haveria erro se não houvéssemos experimentado um 

certo movimento em nós mesmos, correlacionado com a percepção do que 

apresentado, mas distinto dela; e desse movimento, se ele é confirmado ou 

não é contraditado, resulta a verdade. Devemos também ter firmemente na 

memória este princípio, para que não seja prejudicada a validade dos 

critérios baseados na evidência imediata, e para que por outro lado não 

levemos a confusão a todos esses raciocínios se sustentarmos a falsidade 

como se ela fosse verdade
113

. 

 

 A existência do erro originado na opinião relaciona-se principalmente com a não 

conformidade desta com a percepção do que afeta aos sentidos. Epicuro admite como critérios 

a confirmação ou ao menos a não contradição acerca do que é inferido pelas opiniões. O 

equívoco que resulta no erro de elaboração do pensamento não advém dos próprios corpos, o 

equívoco situa-se dentro da esfera das percepções, ou seja, não são os corpos que emitem 

dados imprecisos como se fossem mal constituídos ou defeituosos, é sim a própria percepção 

que fora transfigurada, seja pela disposição do corpo-carne, seja pelos limites estabelecidos 

pela própria percepção. O modo como os sentidos recebe os dados dos corpos que atuam na 

realidade interfere nas impressões que resultarão nos pensamentos. Assim, a má constituição 
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do pensamento está mais relacionada ao modo como se percebe a realidade do que com a 

intermitência dos dados imanados dos corpos.  

 Essa discussão ilustrou as dificuldades no processo que produz o pensamento, mas 

também serviu para explicitar que a imagem da realidade conformada a partir dos corpos é 

predominante como visão de mundo no epicurismo. A realidade projetada através das relações 

entre os corpos traz à tona uma perspectiva própria do atomismo epicúreo. Em primeiro lugar, 

não há a esperança em conquistas referentes a verdade absoluta, o termo verdade que aparece 

na tradução do parágrafo 51 da Carta a Herótodo é uma das possíveis traduções de alethéis, 

termo que também pode significar status de realidade de um dado objeto. Não há contradição 

em Epicuro buscar a verdade, ainda que essa seja transitória e restrita ao contexto mutável dos 

fenômenos. Em segundo lugar, a imaginação permite conjecturar acerca da realidade, mas não 

possibilita ir além das conjecturas. Para estabelecer algo efetivamente capaz de conter e 

explica a realidade é preciso buscar critérios mais rigorosos. 

 Epicuro está interessado na projeção da realidade partindo do que é possível conhecer, 

levando em consideração a perspectiva da realidade dentro do âmbito do sustentável, do 

plausível
114

.  Todas as noções apresentadas até este ponto convergem para a compreensão de 

que a corporeidade estabelece as possibilidades de interpretação do pensamento epicúreo. A 

partir da noção do que é corpóreo se dá todo eixo interpretativo a aproximação dos vários 

aspectos elencados no atomismo.  

Faz-se ainda necessário discutir outra dimensão que envolve a concepção corpórea no 

epicurismo. Tendo sido analisadas os princípios que envolvem a questão dos corpos e a 

corporeidade do pensamento, resta discutir e apresentar a dimensão do corpóreo pensada na 
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relação da unidade do jardim. O próximo capítulo abordará a interferência da noção de 

corporeidade para a projeção da koinonia do jardim, dando ênfase aos aspectos que permitem 

idealizar a comunidade do jardim como um pequeno cosmos organizado a partir da noção de 

corpos.   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  CAPITULO III 

 

KOINONÍA COMO ATHOÍSMA (CORPO/AGREGADO) 

 

 

4.1 A IMAGEM
115

 DO JARDIM ATRAVÉS DO CORPO 

   

A concepção de unidade refletida no corpo leva ainda a problematizar quais 

implicações podem ser derivadas a partir desta imagem. Epicuro é notadamente referido na 

história da filosofia como o filósofo do jardim, suas incursões pela ética demonstram a 

preocupação com a integração dos indivíduos com a natureza que os circunda. Este lugar 

comum eleva o epicurismo a categoria de doutrina, tal afirmação supõe equivocadamente 

que Epicuro tenha ditado “regras” (nomos) para o modo de viver. Basta uma análise mais 

profunda do pensamento epicúreo para  que seja dissipada toda caracterização doutrinária. 

Interessa neste ponto discutir a intencionalidade evidenciada a partir do uso da 

imagem da comunidade do jardim. Faz-se menção ao estabelecimento de uma comunidade 

situada em lugar específico, atendendo a necessidades inerentes ao modo de viver em acordo 

com a natureza
116

 (katà phýsin). O jardim é uma imagem marcante e muito recorrente 

quando se pretende qualquer aproximação ao pensamento de Epicuro. Imaginá-lo como 

possível alimenta a compreensão da convivência amistosa e das relações desinteressadas.  

O que pode ser extraído desta imagem, muitas vezes distorcida por historiadores, é a 

presença da noção de unidade que está incorporada na construção de um lugar comum. O 
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jardim pensado enquanto a imagem de um lugar desejado e projetado como ideal pouco tem 

a representar para a concepção de realidade no epicurismo. Notadamente quando se introduz 

a relação entre esta imagem e a tendência a interpretação da corporeidade no atomismo é 

que se percebe parte da intencionalidade contida nesta construção espacial.  

O jardim epicúreo pode, portanto, ser expresso com dimensões corpóreas, definido 

enquanto espaço de múltiplas convivências. De forma articulada a projeção do jardim 

provoca as imaginações no sentido da idealização da liberdade, da amizade e do exercício da 

filosofia.  

Ainda que o jardim não fosse um lugar real, mesmo que fosse apenas uma projeção 

imaginativa, deveria ser composto a partir da noção de corpo estruturado e bem relacionado 

com suas partes. Assim, correspondendo a uma dimensão corpórea o jardim define-se pelos 

limites de seu território. Sendo perímetro limitado contém um número igualmente limitado 

de possibilidades de interação entre os indivíduos. Suas realizações dentro deste espaço 

devem simular aquilo que ocorre internamente nos corpos quando as suas partes 

constituintes, os átomos, passam a declinar pelos movimentos do devir.  

 Há no conteúdo das Máximas contextualizações que levam a noção de como deveria 

ser o modo de viver dentro do jardim. As concepções de amizade e de convivência 

harmoniosa entre os indivíduos dão maior nitidez às imagens advindas do espaço idealizado. 

O jardim converge para a unidade entre sujeitos de diferentes origens, mas que se 

aglomeram por um mesmo sentimento de afinidade (philia). Pela via da afinidade é possível 

conter no mesmo ambiente modos de vida distintos que ao serem submetidos ao exercício 

constante da filosofia, passam a vivenciar interesses comuns, quer seja de mútua 

cooperação, quer seja a confiança nos vínculos edificados a partir da amizade. Conforme diz 

a Máxima a seguir: 

 



A mesma convicção que nos inspirou a confiança de que nada existe de 

terrível que dure para sempre ou mesmo por muito tempo, também nos 

habilita a ver que nos limites mesmos da vida nada aumenta tanto a nossa 

segurança como a amizade.
117  

 

 O jardim não corresponde à imagem de um ambiente de desagregação, pelo contrário, 

as relações mantidas no íntimo da convivência diária são favoráveis a conservação da 

unidade dos que nele habitam. Apesar de ser projetado como um corpo sólido e coerente em 

suas partes, o jardim não se assemelha em nada com a aparência dos ambientes de repressão 

das ideias. As opiniões podem naturalmente divergir porque o logos é conformado pelo 

diálogo e por essa razão admite a divergência de opiniões como momento anterior ao 

acordo, ou homologia.   

 A unidade discutida no âmbito do jardim impõe-se a partir da noção de corpo. Epicuro 

certamente incorporou a ideia de apresentar uma proposta de sociedade derivada do aspecto 

micro-cósmico da realidade. O jardim corresponde à imagem de um corpo bem disposto, 

podendo ser também associado a um núcleo autônomo, lugar no qual as relações entre os 

indivíduos dão a devida noção de pertencimento à natureza e ao conhecimento de seus 

limites.  

 Cabe ainda investigar se propositadamente fora introduzida a visão de núcleo 

autônomo com o sentido de instaurar uma instância em que as relações usuais da polis, já 

superada e praticamente inexistente em relação aos valores do passado, não tivessem efeito 

nenhum. Pode-se aqui, portanto, especular se Epicuro propõe com a estrutura do jardim 

uma concepção política singular, articulada aos preceitos da física e da ética atomista.  

 O jardim deve ser pensando como uma unidade corpórea mantida através da 

convivência de indivíduos possuidores de logos diferentes, mas que são conformados pelo 

desejo de constituir um mesmo núcleo comum a todos. Epicuro preocupou-se em 
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estabelecer um corpo social como resposta direta aos momentos de instabilidade vividos na 

pólis desfigurada de seu tempo. Tal projeção de um corpo social suscita a análise 

minuciosa acerca das ressonâncias advinda do pensamento epicúreo na filosofia 

contemporânea
118

. As impressões sobre o corpo social do jardim podem dar início a 

interpretações voltadas para as teorias das práticas e das relações sociais encontradas no 

mundo contemporâneo.     

 O corpo assume o lugar da possibilidade de convergência na multiplicidade, pois sua 

natureza emana da constituição baseada na pluralidade. Enveredar-se pela temática do 

corpo permite sustentar a ideia de que deve ser no mínimo aceitável tê-lo como ponto 

chave para a interpretação do pensamento epicúreo. Diante do que já fora exposto até esse 

ponto, tem-se a partir da discussão do corpo possibilidade de visualização dos principais 

aspectos do pensamento ético de Epicuro, favorecendo a construção do ambiente do jardim 

a partir da noção de corporeidade.  

 

4.2 PENSAMENTO, LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO: O DISCURSO 

NO JARDIM 

 

 Para compreender a utilização do discurso no âmbito do jardim epicúreo é preciso 

recorrer à imagem do ambiente propício ao exercício da filosofia, bem como dimensionar os 

efeitos do logos que toma o sentido de uma terapeia
119

. A posição singular da filosofia 

epicúrea lhe permitiu o uso específico do discurso na adequação da linguagem em relação ao 

pensamento que se deseja expressar. Para explicitá-la serão abordadas duas questões 
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concernentes ao modo próprio de utilização do discurso em face da construção de uma 

perspectiva viável para uma vida equilibrada. 

É preciso marcar que a posição de Epicuro sobre o uso da linguagem revela aspectos 

decisivos tanto acerca do modo de compreender quanto no de atuar no que diz respeito à 

realidade. A intervenção pelo discurso como algo imprescindível na construção de uma 

terapéia, coloca-se como fato plausível principalmente quando se percebe parte da 

intencionalidade do pensamento epicúreo. Mesmo que este discurso tenha sido construído 

dentro do ambiente favorável do Jardim, tem-se a situação de crise crônica dos aspectos mais 

importantes da vida grega como algo presente ou pelo menos como fator determinante das 

temáticas debatidas pelos contemporâneos de Epicuro. 

 Em primeiro lugar será discutida a vinculação do discurso com a síntese do 

pensamento que investiga a phýsis, e em seguida será apresentada a discussão acerca do efeito 

desse discurso na alma dos indivíduos dentro do ambiente do jardim. Os critérios para esta 

abordagem são as indicações contidas nas passagens das Cartas e Máximas do corpus 

epicúreo. A partir das referências ao tema proposto será possível evidenciar as características 

pertinentes ao uso do pensamento e a sua estreita ligação com a linguagem.  

 Aqui a linguagem está sendo tomada como meio de conter, através de palavras e 

conceitos, aquilo que o pensamento conjectura, na medida em que ele é capaz de ordenar o 

logos e exigir coerência aos significados empregados na compreensão da realidade.  

A apreciação do discurso na antiguidade preserva a instância da disputa e incorpora 

novos elementos a partir do surgimento da pólis como instituição política e social. As 

intervenções em praça pública presentificavam o ímpeto da grandiosa tarefa de se construir 

através do discurso um ideal de civilização, agregando à fala dos interlocutores os valores e o 

próprio modo de ser gregos dos séculos V e IV a.C. Na filosofia, a interferência dos retóricos 

no cenário da fala bem articulada do ágora, trouxe a problemática da intencionalidade nos 



discursos para aportar definitivamente como tema recorrente nas discussões dos pensadores 

comprometidos com a construção de modelos de civilização, que enquanto tais não poderiam 

prescindir da abordagem do lugar e da interferência do discurso como forma de representação 

da realidade, e em alguns casos, até mesmo como sendo a própria realidade.  

 Conforme se apresenta nos textos de Epicuro a posição do interlocutor vincula-„ 

linguagem sintética que tende a conter com maior precisão os caracteres pelos quais se deseja 

representar. A exposição do pensamento por meio de cartas indica que havia um 

entendimento comum de que os conceitos também devem convergir para a imediata 

apreensão por aqueles que dele tomam conhecimento.  

 Desse modo, confluem para o mesmo lugar a imagem projetada pelo pensamento e a 

representação através do uso dos caracteres da linguagem. Os equívocos advindos da ausência 

de coerência entre pensamentos e conceitos são reduzidos na medida em que o interlocutor 

assume o compromisso com a fala simplificada, não no sentido de retirar o rigor necessário 

para a discussão filosófica, mas sim com a intenção de não comprometer a compreensão 

daquilo que está sendo proposto. 

 A célebre passagem inicial da Carta a Heródoto
120

 permite entender a dimensão que o 

discurso sintético desempenha para imprimir clareza e objetividade aos temas do pensamento 

epicúreo. A breve advertência de Epicuro converte-se em parâmetro normativo para a efetiva 

construção do pensamento, que embora seja expresso de modo sintético não perde o seu 

devido efeito naqueles que por ele se interessam. Fica igualmente evidente que Epicuro não 

está buscando uma regra fixa para o discurso filosófico, mas sim uma indicação, ou mesmo 

um parâmetro que lhe permita criar um ambiente favorável ao exercício da filosofia.  

 Isso pode significar que os longos discursos que têm como pretensão a utilização dos 

recursos retóricos para seduzir os interlocutores são postos em um lugar de menor relevância. 
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As distorções comuns aos discursos prolixos da tradição próxima a Epicuro são como uma 

armadilha em forma de labirinto que não leva o pensamento na trilha daquilo que se quer 

conhecer, pois apoiados em estilos e floreios estes discursos tangenciam apenas o perímetro 

dos temas em discussão, não enfrentando, portanto, os problemas na sua totalidade e 

profundidade, e quando não ficam apenas na superfície, a longa exposição de argumentos 

desloca o interlocutor do foco da questão. 

 Os instrumentos de investigação da phýsis estão à disposição dos physiologoi
121

 

através da sua percepção da realidade. A partir dos critérios sensíveis que permitem conhecer 

o que os cerca, o modo de representar os fenômenos observados na natureza tenderá a 

estabelecer maior coerência com opiniões e conceitos que adotem mais rigor quanto à 

simplicidade da linguagem
122

. Epicuro não está propondo uma ruptura com a linguagem usual 

da filosofia antiga, seriam necessárias mais evidências textuais para uma afirmação desta 

natureza. Entretanto, pode ser afirmado que a conformidade entre pensamentos e conceitos 

faz com que os termos empregados no corpus epicúreo possuam significados especificamente 

claros dentro da tradição conceitual da qual fazem parte.  

 A singularidade do projeto epicúreo no que diz respeito ao uso da linguagem se 

expressa principalmente quando é levado em consideração o momento pelo qual a filosofia do 

século III a.C. se insere num contexto de temáticas relacionadas ao modo de ser do homem. 

Por se tratar de um período de profunda crise dos valores e até mesmo de ausência de 

parâmetros para orientar o curso da vida, cabe ao discurso do filósofo restabelecer o sentindo 

essencial da realidade. 

 Notadamente em Epicuro o pensamento expressa o interesse de conservar o estado de 

equilíbrio da alma
123

. Sabe-se que em Retórica das Paixões
124

 Aristóteles apresenta na 

                                                 
121

 A expressão physiologoi define aqueles indivíduos que investigam a phýsiología, ou seja, aqueles que tem 

como objeto de estudo os modos de realização da natureza.  
122

 D.L, X, Máxima XXII, pág. 318.  
123

 Ver tese de doutorado apresentada pelo professor doutor Markus Figueira da Silva.  



segunda parte os tipos de discursos e problematiza os efeitos do logos nos indivíduos. 

Partindo da noção de intencionalidade Aristóteles argumenta a favor da interferência dos 

discursos na alma dos ouvintes. Em Epicuro, as afecções dão a dimensão do envolvimento 

com a realidade e são estas mesmas que provocam o leitor destinatário das Cartas para 

posicionar-se diante das temáticas do pensamento epicúreo. Certamente o teor apresentado 

nos textos que restaram demonstram um pouco das discussões internas do jardim. 

 Não é possível determinar o nível de comprometimento do conteúdo das Cartas com 

determinadas intencionalidades. A escassez dos textos de Epicuro permite apenas projetar a 

forma adquirida pelo discurso elaborado e apresentado no ambiente do Jardim. Ao menos é 

sabido através dos relatos de Diógenes Laértios que dentro do Jardim as conversas pairavam 

sob as mais diversas temáticas, e que Epicuro escolhia, a partir das afinidades e necessidades, 

quais aspectos do seu pensamento seriam tratados. O exercício da filosofia era para os 

epicuristas uma atividade constante e que se desenvolvia de acordo com os interesses mútuos 

de cada um dos indivíduos. 

 O pensamento epicúreo não lança mão de mecanismos que impõem uma postura única 

ou modo de pensar preso a parâmetros, e por isso, não pode ser tratado pejorativamente como 

uma doutrina. O sentido de autárkeia
125

 tão discutido no corpus concede liberdade ao 

pensamento, deixando o logos atuar na convergência ou não das opiniões apresentadas. Cabe, 

portanto, a cada indivíduo a conformação acerca do que é pensado, o discurso pode interferir 

no modo de ser ou pode apenas ser uma fala sem efeito, incapaz de fundar uma perspectiva 

diferente ao que já se pensava anteriormente
126

.  

  Mesmo diante desta constatação é preciso ainda entender que a persuasão no discurso 

pode ter se inserido no contexto do Jardim como instrumento capaz de modificar a alma dos 

                                                                                                                                                         
124

 Aristóteles. Retórica das Paixões. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes.2000. 
125

 O termo autárkeia implica a condição de autonomia e auto-determinação dos indivíduos nos mais variados 

aspectos da vida. Epicuro compromete-se particularmente com a defesa da possibilidade de uma vida em que a 

liberdade se afirme como uma realização possível e não apenas ideal.  
126

 D.L, X. 135. pág. 314.  



sujeitos. Não restam dúvidas de que o discurso de caráter sintético contribui para a coerência 

do pensamento em relação às suas partes, e que a argumentação bem elaborada favorece o 

surgimento das afecções através da fala.  

 As conversas em torno do Jardim se davam sem o veneno da disputa comum em praça 

pública. Pode-se entender a ausência de necessidade de convencimento ou de inflamar a honra 

como algo que fortaleceu a afinidade entre os que conviviam no Jardim. Sem as duras 

disputas que correspondiam aos interesses políticos na vida da pólis, o discurso toma o 

encaminhamento da fala fraterna que implica diretamente no prazer pela boa conversa. Assim, 

o que vincula os indivíduos ao interesse pela discussão não é a força que a tudo faz dissipar, 

mas sim a busca pelo prazer de ouvir e discutir com afinidades mútuas.  

 Uma comunidade filosófica que demanda aos seus participantes a unidade no sentido 

da convivência fraterna tem o discurso como forma de terapia, pois o logos neste ponto 

apresenta-se como o elemento principal para a busca da felicidade. Ainda que a discórdia se 

faça presente em alguns momentos a orientação do discurso tenderá para a retomada do 

estado de equilíbrio.  

 O logos que afasta o temor, conforme evidenciam as Cartas e Máximas, proporciona o 

conhecimento dos fenômenos naturais por explicações plausíveis, aquela alma que entrar em 

contato com este discurso estará mais suscetível ao estado de confiança comum aos sábios. 

Não há limites para o discurso que afeta a alma fazendo-a desconsiderar as opiniões 

infundadas em detrimento de noções melhor dispostas através de um discurso claro e 

sintético. A argumentação passa a ser um refúgio seguro para as almas autárquicas que 

buscam verter as perturbações ordinárias da vida em prazeres latentes.  

 Na Carta a Meneceu, nas Sentenças e Máximas a temática da ética apresenta-se focada 

nas discussões que orientam o modo de viver. A forma de expor os argumentos demonstra a 

necessidade de vincular o discurso filosófico que aborda o viver com retidão a uma fala que 



obtenha efeito contínuo na alma. Assim, as palavras não são apenas elementos soltos e 

despojados de sentido, elas adquirem sentidos singulares dentro do corpus, interferindo 

paulatinamente na forma de agir e de pensar. 

 O logos, como já fora dito, assume uma função terapêutica, pois as afecções que ele 

provoca na alma podem subverter o estado anímico dos indivíduos conformando-os no 

sentido da boa disposição. A aproximação dos termos epicúreos com os termos da medicina 

hipocrática evidenciam o intuito de se construir um discurso capaz de modificar, de acordo 

com a natureza, todo o composto físico. A associação entre o discurso e as afecções converge 

para a noção atomística de que as partes que constituem o todo atuam a partir de uma mesma 

ordem de sensações.  

 No corpus epicúreo a argumentação segue a orientação da forma da fala cotidiana. 

Não há, portanto, linhas argumentativas que demandem uma complexa depreciação das 

premissas apresentadas. Epicuro sequer parece se interessar por seduzir o leitor com aspectos 

estilísticos ou com elementos meramente figurativos
127

. A persuasão dentro do seu 

pensamento está caracterizada nos elementos da simplicidade e do rigor que juntos são 

capazes de trazer o interlocutor para analisar a perspectiva do filósofo de Samos.  

 Não quer isto dizer que o epicurismo converteu-se numa linha de pensamento cuja 

força do discurso se perde na medida em que não lhe é cara a utilização de recursos retóricos. 

O que revigora o pensamento epicúreo são as afecções derivadas de um discurso rico em 

coerência e pautado na clareza, instrumentos imprescindíveis para a investigação filosófica. 

Dessa forma, o discurso no Jardim fomenta não apenas a argumentação precisa e franca 

necessária para o conhecimento acerca da phýsis, mas sobretudo proporciona prazer na alma 

por instaurar o equilíbrio e o sentimento de philia como forma de abertura para o diálogo 

filosófico.    
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4.3 PROJETO DE SOCIEDADE (POLÍTICO) EPICÚREA (O): A UNIDADE 

DA KOINONÍA 

 

 A questão em torno da concepção política de Epicuro também é entendida como um 

aspecto polêmico do seu pensamento. O contexto sócio-político do período helenístico 

influencia diretamente a projeção da atuação política dentro do epicurismo, de modo que 

normalmente se interpreta a posição assumida por Epicuro como sendo combativa em relação 

às atividades da vida pública. Sabe-se que o momento histórico em que Epicuro viveu não era 

favorável a tentativa de se estabelecer projetos políticos voltados para a construção de um 

modelo de sociedade aplicado no sentido macro-cósmico. As dificuldades causadas pela perda 

da hegemonia política e a profunda crise dos valores na Grécia do século III a. C condicionam 

as investigações da filosofia política a restringirem o campo de atuação dos indivíduos na 

atividade política. 

 O embate político notadamente admitido com uma das mais notórias características da 

civilização grega
128

 perde muito de seu significado, tornando especulação acerca da 

convivência mútua entre os indivíduos restrita aos aspectos da vida privada. Isso implica na 

mudança de perspectiva que traz o foco dos questionamentos da vida coletiva para o âmbito 

da situação individual. Desaparece paulatinamente o discurso para construção de uma 

sociedade arquitetada na participação política voltada para o benefício da coletividade. As 

preocupações passam a convergir para a determinação das condições de vida que se realizam 

no próprio indivíduo, tentando restabelecer o senso de equilíbrio perdido em meio ao 

ambiente de crise dos valores.   
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 Diante dessa tendência, as discussões encontradas em Epicuro sobre as questões 

políticas e da organização social direcionam-se para uma proposta de pensamento crítico no 

que se refere a essas temáticas. O lugar a ser idealizado para realização das convivências entre 

os indivíduos tem o seu perímetro restringido, a comunidade do jardim tem por constituição 

um número reduzido de relações, entretanto, surge como um lugar que simula uma molécula 

social, e não um tecido social, ainda que sem possuir as características da estruturação 

institucional advinda da pólis decadente.  

 Pode-se afirmar, de acordo com as evidências recorrentes nos textos epicúreos, que o 

projeto político do epicurismo não deve ser pensado como totalmente inexistente, e nem 

sequer que possua projeção limitada. É preciso ressaltar que alguns estudiosos como Pierre-

Marie Morel
129

defendem que o interesse pela discussão política no epicurismo permanece 

como uma questão em aberto, necessitando aprofundar a investigação sobre a real dimensão 

desta questão na tradição epicúrea. As preocupações sobre o tema surgem nas Máximas 

Principais (XXXI a XXXVIII), bem como o próprio relato de Diógenes Laértios
130

 

enunciando os assuntos das principais obras de Epicuro faz menção a três obras (Dos modos 

de vida, Da maneira justa de agir, Da justiça) que indicam as incursões pelos assuntos da 

vida em comunidade.      

 Sabe-se que Epicuro não apresenta explicitamente nenhum projeto político através da 

ética, entretanto o direcionamento dado a discussão que envolve o modo reto de viver indica 

que Epicuro não faz somente críticas para rejeitar a participação política. Dentro da exposição 

contida em algumas Máximas fica evidente a preocupação de constituir um logos sobre a 

melhor forma de convivência entre os homens. Assim, além possuir um teor crítico, o 
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pensamento político epicúreo também esboça a realização de um modo específico de viver, 

ainda que não seja a mesma maneira de atuar na política comum no período de apogeu da 

pólis, o pensamento projetado por Epicuro sintetiza a condição singular da vida comunal do 

ambiente do jardim.  

 

4.4 CONCEITO DE JUSTIÇA EPICÚREO: A PERMANÊNCIA DA 

UNIDADE DO AGREGADO SOCIAL 

 

A interpretação que deve ser seguida nessa discussão busca a aproximação da imagem 

da corporeidade para compor o cenário das convivências no jardim epicúreo. Comprometido 

com a projeção de um novo modelo de comunidade, Epicuro expressa suas objeções ao modo 

de conceber as relações na associação dos homens dentro da pólis. Ele postula outras 

interpretações acerca da noção de justiça, refutando as generalizações no que concerne às 

relações sociais, priorizando a medida do viver a partir do sentimento de philía
131

. Assim 

como os corpos que se agregam para formar novas constituições a comunidade do jardim 

possui com princípio a agregação a partir da confluência das afinidades dos indivíduos que 

dele faziam parte.     

 Compreende-se a ênfase dada ao conceito de justiça por parte de Epicuro como uma 

tentativa de sintetizar as práticas sociais dentro da esfera da convenção (nomos). Ao 

estabelecer a conformidade das relações comuns é possível experimentar certo grau de 

harmonia social, possibilitando também que os indivíduos permaneçam alimentando as 

mesmas formas de relações exatamente porque estas instauram, ainda que pela força da 

convenção, a ausência de prejuízo. 
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 O pensamento epicúreo acerca da doutrina do direito converge para as discussões que 

são encontradas nos sofistas do século IV a. C. devido ao fato de retomar a oposição 

conceitual entre natureza (phýsis) e convenção (nomos). As breves referências ao tema da 

justiça presentes nas Máximas Principais dão conta dos aspectos essenciais sobre a origem da 

justiça e permitem que sejam percebidas as impressões de Epicuro para essa temática. A 

Máxima a seguir reflete a ideia principal da teoria do direito em Epicuro: 

 

O direito natural simboliza a vantagem recíproca de impedir os homens de 

prejudicarem os outros, e os livra de serem prejudicados.
132   

  

 A Máxima citada acima simboliza a caracterização das relações comumente 

encontradas no ambiente da pólis e que demonstram a realização dos indivíduos através do 

prejuízo e da iniquidade. De modo diferente as relações no âmbito do jardim epicúreo devem 

ser norteadas pela afinidade (philia), tornando a convivência entre os indivíduos distante de 

qualquer intenção de interesse. O trecho citado revela ainda que o direito pode ser reduzido a 

uma constituição contratual visando estabelecer a harmonia devido ao temor do prejuízo 

mútuo. Desse modo, o direito seria uma garantia para a preservação da ordem do que é 

privado, sendo necessária a sua realização como forma de manter os bens dentro de uma 

sociedade que tem por natureza inclinações à injustiça. 

 Não é possível determinar até que ponto a comunidade do jardim possuía alguma 

orientação no sentido da ausência de propriedade ou até mesmo de bens. Segundo as 

informações de Diógenes Laértios
133

, ao morrer, Epicuro destinou todos os seus bens para os 

amigos e seguidores do seu pensamento, tanto para lhes garantir as condições de subsistência 

quanto para permanecerem no exercício da filosofia. Em outra passagem Diógenes Laértios 

afirma:  
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O mesmo autor acrescenta que Epícuros não admitia a comunhão de bens e 

não aceitava, portanto, a máxima de Protágoras “Os bens dos amigos são 

comuns”, pois a comunhão traria desconfiança, e sem confiança não pode 

haver amizade
134

. 

 

 

 A preocupação com os companheiros revela que Epicuro fez do jardim um lugar de 

relações fraternas. A filosofia dentro do jardim restaura o sentido da unidade entre os 

membros de uma escola, por essa razão é plausível afirmar que Epicuro tenha, de fato, 

exercido grande influência sobre os seus seguidores devido às características singulares da 

vida na koinonia do jardim, evidenciando que esse ambiente fora constituído do mesmo corpo 

de indivíduos.  

 As condições da vida na politéia se afirmam por meio das instituições de poder, 

inclusive impõem-se o poder através do uso da punição, no intuito de se restabelecer os 

prejuízos causados por alguma ação injusta. A visão epicúrea destoa dessa imagem da 

sociedade, admitindo que os códigos legais permanecem em vigor devido à correspondência 

que possuem para tornar as relações da vida em sociedade mais próxima da realização do 

estado de harmonia entre os seus membros constituintes. Assim, encontra-se na Máxima a 

seguir: 

Das disposições codificadas no direito vigente, aquelas confirmadas como 

úteis nas relações recíprocas da vida comunitária apresentam o requisito do 

justo, sejam ou não sejam as mesmas para todos. Mas se for promulgada 

uma lei que não se mostre útil nas relações recíprocas da vida comunitária, 

essa lei não terá mais a natureza do justo. E também se aquilo que é útil de 

conformidade com o direito vigente vier cessar, embora tenha correspondido 

durante um certo período de tempo à noção primordial do justo, apesar disso 

durante aquele período foi justo, desde que não nos preocupemos com 

palavras vãs e tenhamos em vista simplesmente os fatos
135

.                                                                                                       

 

 

Para analisar a Máxima acima se deve ter em conta que a esfera de atuação dos homens 

pressupõe as situações de disputas e que o direito torna-se algo necessário a partir do 
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momento em que as relações de convivências tornam-se mais complexas. Outra discussão 

evidenciada no trecho citado é a admissão da utilidade para a teoria do direito em Epicuro. O 

fato de afirmar a utilidade como preceito para a vigência das leis permite que se interprete o 

direito como um valor que pode transmutar-se de acordo com a situação da sociedade. A 

noção de utilidade dimensiona a perspectiva sobre a questão do direito para a conformação da 

convenção, colocando-se em discussão a universalidade do que é justo.  

 

A dificuldade desse tema corresponde a aproximação de Epicuro em relação à alternância das 

leis no sentido de suas validades. Ao vincular a validade das leis ao aspecto utilitário que elas 

possuem, dentro de um contexto específico, lança-se mão da noção de justiça incorporando o 

relativismo. A necessidade de contextualização para a validação das leis demonstra também 

que Epicuro percebeu a diferença entre as civilizações, tanto em relação aos períodos 

históricos das suas constituições quanto à diferença dos valores pertencentes a cada uma 

delas. 

Com isso a teoria do direito no epicurismo faz referência direta aos períodos evolutivos das 

civilizações, adequando a cada época as características determinantes das mesmas para 

apropriar devidamente a compreensão de justiça que elas possuíam ao longo do tempo. Não 

quer isso dizer que o epicurismo defenda a evolução das sociedades como fator principal para 

a interpretação dos valores assumidos pelos indivíduos. Em Lucrécio apresenta-se essa 

assertiva nos versos do Livro V
136

 de seu poema. Nessa passagem evidenciam-se as relações 

de dependência entre as condições de atuação dos homens e possibilidades de realização 

material da própria sociedade. É preciso discutir se essa noção aparentemente se assemelha ao 

materialismo histórico fundado século XIX. Do ponto de vista do pensamento atomista a 

transformação da realidade de acordo com as necessidades da civilização é de certo uma 
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compreensão possível. Outro aspecto a ser analisado é a interferência das condições técnicas 

desenvolvidas pelo homem para a manipulação da realidade e com isso fazer surgir uma 

sociedade cuja estrutura requer um maior número de relações entre os indivíduos. 

A conformação da natureza através do desenvolvimento das técnicas de produção deve ser 

levada em consideração como um fator condicionante para impulsionar o desenvolvimento 

das civilizações. Por outro lado atrelar as condições sociais ao domínio de técnicas mais 

avançadas não implica necessariamente que um povo seja mais civilizado do que outro, ou até 

mesmo que possuam o senso de civilidade e justiça mais enraizado na sua cultura
137

. 

Para a consolidação de um modelo de sociedade justa e civilizada não se dá como necessária 

apenas a posse do conhecimento para as transformações materiais da realidade. É preciso 

compreender que a noção de direito não se encontra melhor fundada devido apenas ao fator de 

desenvolvimento material e técnico de uma civilização. Epicuro certamente entendia que em 

cada âmbito aonde haja o convívio entre os homens as condições para reconhecer o que é 

justo está relacionado ao modo de viver específico de cada povo. A noção de utilidade 

associada ao que deve ser considerado justo pressupõe que os homens consigam visualizar 

mutuamente aquilo que favorece a harmonia social e política do ambiente em que vivem, e se 

realizam enquanto seres dotados de racionalidade.       

A noção de justiça pode, assim, exercer influência decisiva para a permanência da 

constituição da sociedade, ou seja, para a manutenção do estado de harmonia que permite que 

os indivíduos convivam sem conflitarem em relação aos seus interesses próprios. Diferente do 

que se observa na pólis, a koinonía do jardim assume-se como a instância da realização dos 

laços de amizade, e por essa razão é também pertinente fazer uso da noção de justiça como 

garantia da unidade entre os indivíduos. Epicuro compreende que a justiça incorpora o sentido 
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de conveniência mútua (ophélia), fazendo dos indivíduos partícipes da justiça pela 

conveniência de ser justo para viver tranquilo.Sabe-se que Epicuro expurga do seu 

pensamento ético as noções de temor e de punição concernentes aos deuses. A tentativa de 

disseminar a postura autárquica através do exercício da filosofia faz com que se afirme no 

epicurismo a ausência de temor sobre a atuação dos deuses nos assuntos ordinários dos 

homens. Com isso Epicuro também emprega a mesma medida para pensar a noção de justiça, 

reiterando a rejeição dos instrumentos de punição quando o indivíduo possui o princípio das 

suas ações em si mesmo. Dentro desse contexto, o jardim conserva a imagem do sábio que 

permanece em sólida relação de unidade com aqueles que lhes são próximos, e por essa razão, 

não há necessidade alguma de temor porque nesse ambiente de amizade os indivíduos se 

reconhecem enquanto semelhantes. As reações agressivas e desagregadoras presentes na 

instituição da pólis desaparecem completamente, fazendo do convívio no jardim o momento 

favorável para o exercício da filosofia.  

 

 

4.5 O MODELO DE SOCIEDADE: OS AGREGADOS HUMANOS 

 

A proposta do jardim epicúreo apresenta-se como alternativa para as contradições do modo de 

viver encontrado na pólis decadente. Compreende-se que a vida em sociedade instaura as 

dificuldades de convivência e os conflitos de interesse, tornando a perspectiva da maioria dos 

indivíduos inclinada para a delimitação do campo de atuação dentro da comunidade. Isso 

significa dizer que necessariamente são postas as distinções entre os indivíduos, expondo as 

características singulares como parte da identificação de cada grupo social.  

A crítica feita por Epicuro ao modelo vigente na sociedade grega do século III a. C. 

concentra-se na adequação do espaço comum, onde a convivência retome o sentido da 



agregação por afinidade para que se reduza sensivelmente a existência dos conflitos. O jardim 

expressa-se como representação do ambiente voltado para o exercício da filosofia, e enquanto 

tal reproduz um modelo de relações recíprocas baseadas no vínculo da amizade. A Máxima 

Principal XXVII afirma a vinculação da filosofia com a amizade: 

 

De todos os bens que a sabedoria proporciona para produzir a felicidade por 

toda a vida, o maior, sem comparação, é a conquista da amizade
138

.   
 

 

Essa Máxima reproduz a ideia de que amizade no pensamento epicúreo adquire o sentido e a 

realização da vida feliz (makàrios zen). Dentro dessa perspectiva a amizade norteia a 

convivência dentro do jardim, não apenas como forma metafórica para estabelecer um modelo 

ideal de sociedade, mas porque essa era a prática comum aos que viviam no jardim. A 

dificuldade em tentar projetar uma comunidade a partir dessas características está 

principalmente no fato de que a amizade não pode ser forjada, ou seja, não há como 

estabelecer uma relação de amizade quando não existe nenhuma afinidade entre os indivíduos. 

Assim, o espaço do jardim epicúreo preserva, como aspecto principal, a associação dos 

indivíduos através da amizade, muito provavelmente seja incompatível esse modelo com as 

noções de sociedade que estimulam a individualidade e a divergência causada pelos interesses 

nos assuntos privados.  

Outro modo de perceber a amizade é entender que sua associação se dá pela convergência de 

valores. É por essa razão que Epicuro apresenta através da sua crítica a divergência de valores 

como um fator que proporciona atos de injustiça. Aqueles que compartilham de um mesmo 

ethós e conjugam os mesmos valores estão mais inclinados à associação pela amizade. A 

visão da ética epicúrea aproxima-se da física nesse ponto, pois projeta a constituição da 

sociedade analogamente à conformação dos corpos. 

 

                                                 
138

 D.L, X, 148, p. 319, 2008.  



 

4.5.1 A constituição dos corpos sociais: limites da atuação (política)      

 

A ética epicúrea tem como tema recorrente a definição do que pode tornar a vida equilibrada e 

feliz.  Esse estado não se supõe de modo apenas hipotético ou ideal, mas corresponde a uma 

possibilidade real de realização principalmente quando é levada em consideração a 

convergência dos valores para a vida em sociedade. É importante marcar que Epicuro não se 

dedicou a vida pública, como afirma Diógenes Laértios no Livro X que “Por excesso de 

moderação, Epicuro não participou da vida política”
139

, entretanto, a  projeção do corpo social 

para o epicurismo leva a compreensão de que a atuação dos indivíduos no corpo social seja 

possível se for permeada pelas mesmas noções de limite encontradas na própria concepção 

corpórea. A Máxima Principal XXI afirma o seguinte: 

 

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; 

sendo assim, não há necessidade de ações que envolvam luta
140

. 

 

É importante ressaltar que a noção de limite permeia a natureza dos corpos, e nesse ponto 

serve de imagem também para a compreensão acerca da forma como se dá a atuação dos 

indivíduos na convivência social. Surge no contexto da convivência social a identificação dos 

elementos que tornam a realização da vida plena no sentido mesmo da ausência de 

perturbações. Nem todos os indivíduos conseguem reconhecer que suas atitudes devem visar 

apenas a realização do que é mais evidente para suprir as carências do corpo-carne e do 

corpo-alma. Epicuro não impõe uma receita de como agir, nem mesmo admite que haja um 

único modo de conduzir as atitudes tem como finalidade a busca da felicidade. Quando ele 

afirma que não há a necessidade de conflito ou luta para que se conquiste o estado de plena 
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realização da vida está admitindo que na vida em comunidade devem predominar as ações de 

resultem em concórdia. Na Carta a Heródoto encontram-se algumas indicações acerca do 

modo de viver buscando a realização da vida simples: 

 

Às vezes consideramos a auto-suficiência um grande bem, não porque em 

todos os casos devemos contentar-nos com pouco, mas para que se não 

tivermos o muito nos contentemos com o pouco, sinceramente persuadidos 

de que quanto maior a moderação com que se goza a abundância, tanto 

menor a necessidade dela, e de que todo desejo conforme a natureza pode ser 

facilmente satisfeito, ao passo que todo desejo vão é difícil de satisfazer
141

. 

  

 A postura de se buscar a autárkeia é resultado da compreensão dos limites impostos 

pela natureza, estes mesmos limites também são definidos pelas relações de convívio, fazendo 

preceder a cada atitude o exercício reflexivo em torno da medida correta para a abrangência 

das ações na vida comum. Epicuro emprega o direcionamento tanto para a questão dos limites 

do corpo-carne (sarkós) quanto para os limites da atuação em sociedade, em ambas as esferas 

parte-se da conservação do princípio de moderação como interpretação chave.  

 A moderação não se associa a noção de agir na expectativa de receber alguma 

recompensa ou de condicionar-se a evitar determinadas ações tendo como motivação algum 

sentimento de culpa. Ao contrário disso, ela atua como uma atitude prática que é precedida da 

reflexão que se manifesta nos indivíduos dotados de autárkeia, ou seja, a moderação reflete o 

modo protelado de agir daqueles que possuem o princípio da ação em si mesmos. Os indícios 

textuais indicam que Epicuro admitia como determinante a busca pela sabedoria
142

 

(phrónesis):  

Consequentemente a possessão mais preciosa da própria filosofia é 

sabedoria, origem natural de todas as outras formas de excelência restantes; 

como efeito, ela ensina que não se pode levar uma vida sábia, moderada e 

justa se não se vive agradavelmente. As formas de excelência são 
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concomitantes com a vida agradável, e a vida agradável é inseparável 

delas
143

. 

 

 O exercício da filosofia leva a conquista da phrónesis que conduz o modo de agir para 

as escolhas das ações que resultem no equilíbrio da alma. Epicuro atrela a vida virtuosa à 

realização do prazer (hedonè). Assim, as formas adquiridas pelo sábio para determinar as suas 

ações priorizam necessariamente a busca pelas situações que resultem no prazer. Essa 

assertiva traz para a ética epicúrea as inferências do hedonismo, bem como demonstra a 

preocupação de que a realização do corpo-carne possibilite a vida agradável em todos os seus 

aspectos.  

 A filosofia como um exercício representa, portanto, a perspectiva da atuação 

autárquica onde o indivíduo inclina-se notadamente para as ações que resultem no prazer, 

implicando com isso na condição peculiar do pensamento epicúreo como aquele que 

evidencia a boa constituição do corpo-carne como fator imprescindível para a conquista 

sabedoria que instaura na alma a tranquilidade ou a ausência de perturbações (ataraxía).      

   

 

4.6 O CONTÁGIO A PARTIR DO JARDIM 

 

 O jardim epicúreo é pensado como ambiente de interações entre os indivíduos, e 

enquanto tal permite a realização plena do sentimento de philía, permitindo, assim, que o 

exercício da sabedoria revele as condições para a conformação do logos que instaura na alma 

o estado de equilíbrio. Dentro do jardim as interações se dão para agregar os indivíduos a 

partir do mesmo modo de viver, que por sua vez, prioriza a aquisição das ações baseadas na 

simplicidade e na moderação. O jardim, portanto, é um ambiente de convergências que 
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resultam em um modelo de vida marcado pela ausência de disputas e pelo cuidado com os 

aspectos que envolvem o corpo-carne e o corpo-alma. 

 Por essa razão o jardim epicúreo afirma-se como uma experiência prática que reflete o 

pensamento ético de Epicuro. Não há no jardim a construção idealizada seja pelo pensamento 

ou pela imaginação, ele é concebido a partir das relações existentes no âmbito da convivência 

desinteressada. Pode-se afirmar que para Epicuro importam as evidências que permitem 

inferir que o modelo experimentado no jardim possui de fato realização possível. 

Compromete-se a ética atomista com as interações que fazem do corpo social um agregado 

bem constituído.  

 Compreende-se a convivência no jardim determina-se através do contágio das ideias e 

das práticas realizadas nesse ambiente
144

. Pode-se afirmar que cada indivíduo apesar de ser 

considerado autárquico quanto ao pensamento, resolve-se no convívio do jardim de modo a 

reconhecer os mesmos direcionamentos temáticos do exercício da filosofia epicúrea. 

Encontram-se voltados para as questões correspondentes aos interesses comuns do 

pensamento atomista, filiando-se a partir do vínculo com a sabedoria que lhes dá a medida 

correta para a ação autárquica. O contágio do jardim possui, portanto, uma significação 

positiva, pois implica a necessidade de associação a partir das convergências dos modos de 

pensar e de agir.  

De forma semelhante ao corpo-carne que é influenciado pelos corpos que o atingem 

mudando os seus estados fisiológicos, o corpo social, na perspectiva de Epicuro, também é 

constituído através das posições, práticas e pensamentos produzindo no seu âmago. Enquanto 

corpo possui a constituição suscetível de sofrer interferências que vão ser disseminadas por 

todas as partes constituintes. Epicuro não está com isso articulando nenhuma imagem do 

jardim que o associe a noção de corpo social revolucionário. Ele apenas percebe a estrutura do 
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corpo social como uma constituição bem articulada entre as suas partes, admitindo que dentro 

dele o pensamento flui de forma contagiosa, influenciando a própria condição dos seus 

membros participantes.  

 

4.6.1 As atitudes do jardim: renúncia ao desejo de poder 

 

 Para compreender as indicações de Epicuro sobre a melhor forma de convivência em 

comunidade é preciso a articulação de princípios decisivos para a sua ética. Em primeiro 

lugar, ele apresenta o seu projeto de comunidade (o Jardim) como um lugar destituído de 

pretensões políticas, principalmente quanto ao engajamento para a transformação direta da 

sociedade. Para reconhecer a posição de Epicuro toma-se o caminho em direção à analise das 

atitudes dentro do jardim, elas devem buscar a realização plena da vida sem tender para as 

questões ligadas ao que é da ordem do supérfluo, ou seja, desprovido de necessidade.  Na 

sentença vaticana 58 Epicuro afirma que se dedicar às questões referentes à vida pública pode 

trazer para a vida perturbações difíceis de serem superadas (“nós devemos nos libertar da 

prisão das rotinas dos assuntos públicos”
145

. Isso reflete a distância em que o jardim se 

encontra em relação aos outros modelos de comunidade, determinando que a sua forma de 

associação se dá a partir de uma constituição que busca a menor interferência possível na vida 

dos outros indivíduos. 

 Em segundo lugar, o jardim possui como característica principal a ausência de 

pretensões de transformação da sociedade. Assim, aqueles que habitam no jardim epicúreo, 

por falta de afinidade, não possuem inclinações para a atuação no poder, principalmente se o 

modelo de sociedade for comparado ao da pólis já desgastado pelas inconstâncias do período 

helenístico. Epicuro compreende que a imagem de corpo social que se liga ao modelo da pólis 
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decadente grega representava um corpo adoecido. Devido as contradições internas, esse 

modelo de sociedade perde a sustentação e coloca-se a disposição das rupturas que convergem 

para a constituição de um novo modelo de organização social.  

 Epicuro não afirma que o habitante do jardim não tenha direito de ascender ao poder, 

nem afirma que tal condição seja impossível de se realizar, entretanto, ele apóia sua posição 

de renúncia ao exercício do poder por compreender que a convivência nessa esfera 

consequentemente traz perturbações aos indivíduos. Dentro do jardim, o poder não se instaura 

na medida em que a convivência amistosa converte os seus membros em sujeitos de uma 

mesma categoria. O poder não se instaura porque não há a necessidade de marcar a diferença 

entre os homens, fazendo das relações de poder um momento totalmente alheio às práticas 

vivenciadas no ambiente do jardim. De acordo com o texto da Máxima Principal tem-se: 

 

Alguns homens procuram torna-se famosos e ilustres, pensando que desse 

modo garantiriam para si mesmos segurança diante dos homens restantes. 

Se, então, a vida de tais pessoas for realmente segura, elas terão atingido o 

bem conforme a natureza; se, entretanto, for insegura, elas não terão atingido 

o fim que perseguiram impelidos pela própria natureza
146

.     
  

 A tendência natural dos homens de se constituírem de modo diferente uns dos outros, 

tomando para si mesmos o desejo impulsivo pelo poder, não tem ressonância no jardim 

epicúreo. Epicuro afirma que o jardim é o lugar da plena realização da tranquilidade e da 

ausência de temor, para isso é preciso tê-lo como ambiente afastado das contradições 

encontradas entre os homens desprovidos de moderação (phronesis). Seria difícil determinar 

qual era a medida do poder exercido pelo mestre no jardim, mas fica evidente que as 

distinções deveriam ser minimizadas dentro das relações de amizade e convivência mútua.  

 A necessidade do tratamento diferenciado, ter o forte desejo de se tornar ilustre 

perante o grupo social consiste numa opinião completamente vazia de fundamento, pois essa 
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categoria de desejo caracteriza-se pela realização dos anseios que nem são necessários nem 

sequer são naturais. Assim, para a vida que se afirma como plena de realização da 

tranquilidade e da felicidade não existem razões suficientes para acreditar na busca pela 

notoriedade, conforme adverte Lucrécio no seu poema: 

 

Se, contudo, se seguisse na vida um verdadeiro raciocínio, as grandes 

riquezas para o homem consistiriam em viver serenamente com pouca coisa. 

Nunca existe penúria do que é pouco. Mas fizeram-se os homens ilustres e 

poderosos para a que a fortuna ficasse assente numa sólida base e pudessem 

passar na opulência uma plácida vida: tudo inútil, porque ao lutarem pelo 

acesso às honras supremas tornaram o caminho cheio de perigos; muitas 

vezes, já lá no cimo, os derruba como um raio a inveja e os precipita 

ignominiosamente nos terríveis Tártaros; porque a inveja, como os raios, 

abrasa quase sempre os cimos e tudo o que está colocado mais alto
147

.     
   

  A determinação pela conformação do modo de viver na simplicidade reafirma que o 

sábio no jardim deve condicionar-se à vida de acordo com a natureza, e dessa maneira, deve 

compreender que a sua atuação com os outros indivíduos consiste na visibilidade dos mesmos 

interesses, bem como a afirmação da postura autárquica sendo pensada como fator 

condicionante da liberdade. A perspectiva da ausência de desejo pelo poder instaura um 

ambiente sem precedentes nas sociedades, pois necessariamente os modelos de sociedade, por 

mais primitivas que sejam, apresentam o poder como objeto do desejo coletivo.  

 No epicurismo, o poder representa um aspecto desagregador para a boa constituição da 

comunidade do jardim. Entende-se que as relações de poder podem ser consideradas 

características inerentes das interações humanas, e sobretudo não se podem objetar as 

implicações para uma sociedade na qual o poder e a disputa pelo mesmo não se fazem 

presentes. A discussão passa pela definição do modelo projetado por Epicuro para representar 

as práticas realizadas no jardim, assim, ao ser encontrada a imagem coerente para representar 

essa comunidade de amigos, igualmente será conhecida a medida adquirida pelo poder no 

contexto do pensamento epicúreo.     
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 A metáfora apresentada por Lucrécio nos versos citados acima demonstra que os 

homens inclinam-se para a constituição de riquezas e se esforçam para obter honrarias não 

apenas por necessidade, o fazem principalmente por ignorância. Converter as virtudes da alma 

que se traduzem em sabedoria para o modo de viver é afastar as realizações conflituosas 

envolvidas na busca pelas formas de poder. Seria preciso considerar a aquisição de poder 

como fator condicionante para a felicidade, fato que não reflete a realidade, tendo em vista as 

inconstâncias sofridas pelos que atuam no poder, flertando constantemente para conquistar 

ainda mais poder. Assim, o próprio Lucrécio afirma na sequência: 

 

É por isso que vale mais obedecer com sossego do que desejar o governo do 

mundo e ocupar os tronos. Deixa, pois, que se cansem inutilmente e suem 

sangue, enquanto lutam pelo estreito caminho da ambição: eles só tem o 

sabor por boca alheia e tudo procuram mais por ouvirem dizer do que pelas 

próprias sensações
148

.   
 

 A passagem citada dos versos de Lucrécio traz à tona indicações significativas acerca 

da ética no epicurismo. O sábio deve empreender esforços para se distanciar do exercício do 

poder, não apenas por temer as perturbações que são geradas dessa atividade, mas 

principalmente pelo fato do poder representar uma realização projetada a partir das 

impressões dos outros indivíduos, impossibilitando, portanto, o modo de viver autárquico, 

pois cada atitude tomada depende da opinião advinda de outro indivíduo. Tendo em vista a 

preocupação com a afirmação da vida autárquica é preciso manter distância das formas de 

atuação através do poder.  

 Nesse ponto o epicurismo não faz uso da noção que toma o poder como fator 

responsável pela corrupção dos valores e da forma de viver pela phronesis. As condições 

exercidas pela vida no poder por si mesmas já são pensadas como as causas que levam a 

ausência de virtude. Por essa razão o desejo de poder leva tanto as perturbações na alma 

quanto a inclinação os indivíduos para a injustiça e a ausência de moderação. A caracterização 
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do poder no epicurismo é feita a partir da relação deste para a vida em tranquilidade, situando 

o poder na esfera de atuação social que se baseia no conflito e no uso da força, situações que 

não favorecem a construção da vida autárquica, bem como reduzem o grau de civilidade de 

um grupo ou sociedade para um patamar de animosidades e de discordâncias.   

 

 

4.6.2 A expansão do modelo do jardim  

 

 O modelo de organização social apresentado no pensamento epicúreo representa um 

subterfúgio para as contradições da vida na pólis. Ainda que seja evidente que o projeto do 

jardim não possa se assemelhar ao encontrado na pólis, pode-se admitir que a constituição 

desse tipo de corpo social seja pensado como alternativa para a convivência no momento em 

que se instaura a crise de valores no período helenístico. 

 As advertências para que o sábio evite enveredar-se pelas questões públicas são 

suficientemente claras para desencorajar qualquer atuação direta no poder. Entretanto, isso 

não inviabiliza a perspectiva de que o jardim epicúreo possa ser redimensionado no sentido de 

ter a sua unidade disseminada. A comunidade do jardim constituída como um corpo 

autônomo situa-se para além das relações ordinárias experimentadas em sociedade.  

 Aparentemente essa comunidade não pode ser afirmada como um projeto de 

intervenção direta, com o intuito de transformar as práticas sociais, mas pode ser entendido 

como uma dimensão possível para a realização de interações voltadas para a busca da 

harmonia social. Nesse contexto, Epicuro preocupa-se em apresentar a argumentação que 

articula as demandas comuns ao convívio humano, fazendo, a partir das dimensões do jardim, 

a estruturação dos aspectos contemplados para a vida em comunidade. Como fora 



anteriormente afirmado, o jardim não pode ser admitido apenas como uma idealização, ele 

conforma-se como uma evidência real e possível acerca do modo sábio de viver.  

   Portanto, a especulação sobre a expansão dos corpos sociais a partir do modelo do 

jardim epicúreo possui pertinência na medida em que se entende Epicuro reserva os seus 

esforços na efetiva realização de um ambiente comunitário
149

. Apesar de não serem 

pretensiosas, as suas intenções podem ser interpretadas como respostas aos problemas 

normalmente recorrentes dentro dos modelos de sociedades vigentes. Assim, considera-se que 

o projeto do jardim possa ser estendido para outros núcleos, como corpos que se constituem 

obedecendo às mesmas dinâmicas para a composição dos corpos, ou seja, a relação de 

interação por contato, afinidade e pertencimento. A discussão refere-se a possibilidade de 

entender o jardim como modelo suscetível de ser colocado em prática disseminando as 

vivências dadas em seu núcleo originário.  No texto epicúreo isso repercute de forma sutil, a 

Máxima Principal XXXIX diz: 

 

O homem que soube enfrentar melhor o temor de inimigos externos 

transformou por assim dizer numa família todas as criaturas que pôde; e as 

que na pôde ele ao menos não tratou como estranhas; mas até quando isso 

lhe pareceu impossível, evitou toda espécie de relações, e tanto quanto lhe 

era conveniente as manteve à distância
150

. 

 

  Essa passagem demonstra a inclinação natural do homem dotado de sabedoria para a 

constituição de laços de afinidade com os outros. A recomendação de Epicuro leva em 

consideração a necessidade de reconhecer os indivíduos como semelhantes, dotados das 

mesmas características e suscetível a desenvolver as mesmas virtudes. Ao se referir a atitude 

de transforma numa família todas as criaturas com quem se convive trata-se de estabelecer 
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relações verdadeiramente amistosas com os outros, até mesmo aqueles que não fazem parte 

do ambiente do jardim. 

 Por essa razão acredita-se que a partir do modelo posto em prática no jardim seja 

possível conceber a disseminação do jardim como unidade social através dos territórios da 

Grécia, não de forma necessariamente sistemática, mas simulando as relações cultivadas pelo 

exercício da filosofia através de contágio. Assim, seria preservado o lugar da reflexão, 

resguardando os indivíduos das práticas desprovidas de moderação. O modelo de organização 

social do jardim pode ser expandido como células que comporiam um macro corpo social, 

estabelecendo, assim, uma cadeia de núcleos articulados entre si para darem sentido de 

unidade a essa rede de comunidades. A unidade da koinonia dependerá da boa disposição das 

suas partes, logo, por analogia aos modos de realização do corpo-carne a sociedade do jardim 

deve ser pensada a partir da imagem de athroisma, posto que representa de fato a constituição 

de agregados humanos. 

 

 

4.7 NATUREZA E SABEDORIA: O ESPAÇO TERAPÊUTICO DO JARDIM 

 

 Os elementos que compõem o jardim são dispostos para favorecer as condições 

necessárias à vida tranquila. A construção do modo de viver de acordo com os limites da 

natureza impõe a aquisição do conhecimento acerca da physiología, pois os movimentos da 

natureza quando observados e levados em consideração possibilitam identificar a medida das 

ações moderadas. Fica evidente a preocupação de Epicuro em relação às dificuldades 

suscitadas no período de crise que ele viveu. Uma sociedade de valores corrompidos, onde se 

manifestam práticas baseadas no excesso e na ignorância acerca dos limites do corpo-carne.  



 A proposição do jardim afirma-se com o intuito de instaurar o ambiente aberto para 

lidar com as carências de virtude do período helenístico. A vida frugal compartilhada no 

íntimo das relações de amizade reproduz um modelo de sociedade no qual os indivíduos 

recorrem para restabelecer o equilíbrio perdido. O desgaste causado pelos conflitos de 

interesse e pela ausência de unidade subverteu a postura dos contemporâneos de Epicuro a 

estabelecerem um modo de viver em que permaneciam inertes, sendo inadvertidamente 

levados a agirem pelas opiniões vãs (kenon doxai).  

 É importante ressaltar a aproximação da natureza como aspecto decisivo para a 

reestruturação do equilíbrio da alma dos indivíduos. O estímulo ao modo de viver a partir de 

hábitos simples tem como consequência a boa conformação do corpo-carne, condicionando-o 

a ter suas necessidades e carências supridas com pouco esforço. Para Epicuro não haverá boa 

disposição do corpo se for tomado o caminho do excesso, o que demonstra o interesse tanto 

da física quanto da ética pela definição da compreensão de limite. Para atingir o conhecimento 

dos limites no jardim deve ser adotado o comportamento que vise suprir apenas as carências 

mais imediatas do corpo-carne, para que dessa forma não se favoreça a perda da noção de 

limite. Na Carta a Meneceu afirma-se:  

 

O hábito de alimenta-se com simplicidade, e não suntuosamente, não só 

garante a boa saúde e faz com que o homem enfrente sem hesitação as 

inevitáveis necessidades da vida, mais ainda o predispõe melhor a apreciar 

as mesas suntuosas que se lhe oferecem ás vezes, e o torna destemeroso 

diante da sorte
151

.  

 

 Esse parágrafo mensura a abrangência da moderação como o critério para determinar 

as atitudes viáveis ao projeto do jardim. Encontra-se, nesse ponto, a demonstração do lugar 

que o sábio ocupa na comunidade do jardim, dispondo-se a afastar o olhar dos desejos que lhe 

trarão apenas sofrimentos e desequilíbrios. Com isso Epicuro não nega a busca pela realização 
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do prazer, impondo para a vida apenas as situações necessariamente limitantes, pelo contrário, 

ele afirma como possibilidade real da vida no jardim a realização dos prazeres advindos da 

abundância e da diversidade de prazeres.  

 O jardim difere-se de qualquer instância de punição para corpo-carne, ou seja, onde é 

vetada a condição do prazer enquanto algo necessário para vida. A ética epicúrea remete 

constantemente ao prazer como critério para o modo de viver, determinando as escolhas e as 

rejeições a partir dele. Fica evidente que a comunidade projetada pelo epicurismo tem como 

finalidade integrar os aspectos da vida ética sem o temor da culpa da realização prazerosa das 

situações ordinárias encontradas no cotidiano. Por causa desse contexto é possível afirmar que 

o jardim abrigava as mais variadas expressões de indivíduos, sem haver preconceito quanto as 

suas condições sociais na sociedade grega. Diógenes Laértios expõe um pouco acerca dos 

freqüentadores do jardim epicúreo:  

 

A continuidade ininterrupta de sua escola que, enquanto quase todas as 

outras desapareceriam, permanece para sempre com o seu contingente 

inumerável de discípulos transmitindo uns aos outros o posto de escolarca; e 

a gratidão a seus pais, a generosidade para com os irmãos, a gentileza em 

relação aos servos, como demonstram claramente seu testamento e o fato de 

estes últimos participarem de seu ensinamento filosófico; e de um modo 

geral sua filantropia extensiva a todos
152

.     
    

 Os relatos apresentados acima colocam Epicuro e os seguidores do jardim na condição 

de pertencimento em relação ao modelo de comunidade aberta a todos, sem restrições a classe 

social, lugar de origem, atividade realizada, sem a necessidade de conhecimentos prévios, 

bem como a definição dos limites do acesso ao exercício da filosofia. O jardim correspondia, 

portanto, ao amadurecimento da autonomia intelectual dos indivíduos que dele faziam parte, 

fato que leva a entendê-lo como espaço terapêutico para a reflexão orientada e direcionada 

pela forte vinculação à natureza.  
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    A constituição que define o tratamento igual a todos os componentes do jardim 

explicita as convergências desse modelo com o das comunidades em que todos atuam em prol 

da noção de unidade, fortalecendo a presença do espaço do diálogo como princípio 

fundamental para a conquista da sabedoria através do exercício da filosofia. Aqueles que 

gozavam dos momentos no jardim epicúreo, certamente sabiam que aquele ambiente traduzia 

o desejo de Epicuro em fundar valores ligados ao mérito da moderação e da amizade. O 

jardim presentifica a condição humana dando um sentido também humanitário aos momentos 

de reflexão ali dedicados. Ao refletir sobre qual é o papel do sábio nesse processo, sabe-se 

que ele deve se assemelhar a figura do condutor que intervém no modo de ser e de pensar a 

realidade, principalmente por fazer aparecer as noções fundadas em opiniões infundadas.  

 Assim, o jardim desempenhava também uma função terapêutica para aqueles que o 

frequentava, tornando-os detidos às práticas do convívio comunitário e desprovidos de 

interesses particulares, normalmente alheios aos valores da vida coletiva e comunal. 

Frequentar a escola epicúrea traria esclarecimento a respeito da dimensão de atuação da 

natureza na existência humana, e ainda faria transmutar as relações viciosas pertencentes as 

almas intranquilas que lá buscavam se restabelecer.  

 

 

4.7.1 A interpretação do equilíbrio no âmbito do jardim epicúreo 

 

 Em diversas passagens do presente capítulo encontrou-se a noção de equilíbrio 

diretamente colocada como um pensamento-chave para a interpretação do pensamento 

epicúreo, principalmente no quis diz respeito à ética. Notadamente é possível construir 

interpretações a partir dos vários sentidos adquiridos pela noção de equilíbrio no pensamento 



epicúreo
153

. Essa é uma compreensão que permite conhecer a dimensão do pensamento de 

Epicuro entorno das questões da física e da ética, proporcionando uma imagem 

correspondente as intenções da escola atomista.  

 É preciso levar em conta que a proposta do epicurismo para a o pensamento ético 

possui inclinações metodológicas advindas do modelo médico hipocrático
154

, e enquanto tal 

representa de forma análoga os modos de realização do corpo-carne (sarkós) e as condições 

da vida expressas através das impressões acerca dos movimentos da phýsis. Sem que se 

prenda profundamente ao sensualismo presente no pensamento epicúreo, deve-se buscar quais 

são os sentidos referentes à noção de equilíbrio implicados na constituição do modelo de 

comunidade em Epicuro. Voltando-se sob estes sentidos será explicitada a finalidade envolta 

da compreensão de sociedade livre e autárquica.  

 Epicuro articula a expressão do equilíbrio como forma de garantir a mensurabilidade 

dos atos e estados encontrados na vida humana, fazendo correspondência ao aspecto 

fundamental da vida moderada e dotada de phrônesis. As relações concernentes ao equilíbrio 

como meta estão presentes na maioria dos pensadores da antiguidade
155

, Epicuro apenas 

recupera esta concepção, trazendo-a para os propósitos do seu modo de pensar a realidade. 

 O epicurismo, por sua vez, pensa o equilíbrio de modo a tomá-lo como uma busca 

permanente, definindo o equilíbrio como estado a ser conquistado, o que não implica 

necessariamente em buscar a conservação eterna desse estado, nem pelo corpo-carne, nem 

sequer pelo corpo-alma.  Assim, o equilíbrio pode ser pensado como o momento pelo qual se 

instaura a busca pela medida correta para cada ato a ser realizado. A atuação dos indivíduos 

deve ser norteada pela noção de equilíbrio. Sendo compartilhado coletivamente o desejo de 

instaurar a ordem do equilíbrio pode favorecer a harmonia também da comunidade.  
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 Uma koinonia com o aspecto do jardim epicúreo necessita da compreensão de 

equilíbrio em todos os sentidos que lhe dizem respeito, uma vez que sendo uma sociedade de 

valores não reativos imperam as concepções de intimamente intencionadas com a tarefa de 

redimensionar a compreensão mesma da realidade, permitindo que se privilegiem as atitudes 

moderadas em detrimento da conduta pelo excesso.  O sentido de equilíbrio que será tomado 

nessa discussão refere-se a confluência da vida no jardim para a determinação das situações 

que evitem disputas ou conflitos de interesse. Acha-se o modelo epicúreo de sociedade 

contido por uma dimensão da atuação equilibrada entre os membros pertencentes a ela. A 

busca pelo equilíbrio se dá na relação direta com os fenômenos da natureza, com efetiva 

satisfação das necessidades mais elementares do corpo-carne, e por fim, nas interações com os 

demais indivíduos. As observações de Epicuro a respeito do equilíbrio permitem compreender 

essa noção: 

 

Então, quando dizemos que o prazer é a realização suprema da felicidade, 

não pretendemos relacioná-lo com a voluptuosidade dos dissolutos e com os 

gozos sensuais, como querem algumas pessoas por ignorância, preconceito 

ou má compreensão; por prazer entendemos a ausência de sofrimento no 

corpo e a ausência de perturbações na alma
156

.   
 

 Esse parágrafo citado refere-se ao prazer, mas dá a dimensão do estado de equilíbrio 

buscado pelas práticas no jardim, ou seja, um equilíbrio que possui a ideia de conservação da 

medida correta para a ação, advinda da atividade racional que reflete e mensura sobre a 

melhor forma de agir. O logismós tem como função fazer a articulação dos raciocínios que 

constroem conjecturas, para que a partir daí sejam deliberadas as possibilidades de escolhas a 

serem acatadas pela alma. Não existem discrepâncias para aquele que faz uso dos 

instrumentos da razão para melhor adequar seu modo de intervir na realidade, pois muitas das 

decisões tomadas no âmbito particular possuem implicações para a vida dos outros. Assim, 
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apesar de Epicuro vincular a imagem do jardim à figura do indivíduo autárquico, ele entende 

que as escolhas e atitudes tomadas vivenciadas dentro de uma comunidade podem promover 

situações que favorecem o desequilíbrio das relações.  

   

 

4.7.2 A ataraxía: efeitos e reflexos acerca da koinonia do jardim 

 

 A compreensão em torno da noção de ataraxía permeia de modo significativo o 

projeto do jardim epicúreo. Em primeiro lugar, isso se deve ao fato de que a finalidade última 

da postura do sábio é a vivenciar a experiência da ausência de perturbações. Como tema 

particularmente encontrado na ética de Epicuro e em boa parte dos pensadores do período 

helenístico a ataraxía
157

 converge seu significado para o sentido de imperturbabilidade
158

.  A 

ataraxía pode ser interpretada como estado em que estão ausentes as perturbações que afetam 

o corpo-carne e a alma. Tal definição remete à ideia de que se encontrar sem perturbações, 

necessariamente em todos os aspectos da sua realização, representa a experiência da própria 

felicidade.  

  Há ainda a identificação de outros termos para explicitar a compreensão do estado de 

imperturbabilidade, entre eles o termo galene que significa calma ou a serenidade encontrada 

no mar, hesychia que indica o estado de quietude, por fim o termo eustatheia representando a 

estabilidade ou a boa disposição no sentido do equilíbrio. Essas variações auxiliam na 

definição do estado idealizado para a busca da felicidade (eudaimonia), e demonstram 

também que a temática suscitou várias discussões no pensamento antigo.  

 Para Epicuro a ataraxía surge como resultado da conduta moderada e da ação 

calculada (logismós), representando um estado possível de ser realizado, ainda que para sua 
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conquista seja preciso adequar-se ao modo de viver específico ao sábio. A experiência da 

imperturbabilidade é mensurada através do modo pelo qual os indivíduos reconhecem-se 

enquanto responsáveis pela realização do próprio estado de equilíbrio. A ataraxía é 

apresentada como um estado transitório e não permanente, sendo uma vez instaurado está 

suscetível de ser superado por qualquer espécie de perturbação. Por essa razão o projeto 

epicúreo para o jardim possui pressupõe a instabilidade dos estados da alma, fato que coloca o 

pensamento epicúreo muito próximo da adequação na realidade das situações da vida humana, 

uma vez que para a inexistirem permanentemente as perturbações, os indivíduos deveriam 

estar nas mesmas condições de vida dos deuses. 

 Se a ataraxía pode ser associada à finalidade última do projeto ético no epicurismo, 

logo ela deve corresponder às pretensões inferidas no ambiente do jardim, a saber, o 

estabelecimento da vida feliz e equilibrada. Com isso, percebe-se que a busca por esse estado 

ideal reduz-se ao condicionamento do modo de viver pela simplicidade, visualizando os 

limites do corpo-carne e as suas implicações na alma. A especulação acerca dos caminhos que 

levam a experiência da ataraxía domina o cenário das discussões do período helenístico. 

Muito embora se saiba que Epicuro aborda essa questão aproximando  a sua possibilidade de 

existência as condições em que se realizam os prazeres e boa disposição do binômio 

corpo/alma. O parágrafo a seguir da Carta a Heródoto afirma: 

 

Um entendimento correto dessa teoria permitir-nos-á dirigir toda escolha e 

rejeição com vistas à saúde do corpo e à tranquilidade perfeita da alma, pois 

isto é a realização suprema de uma vida feliz
159

.   
 

     Retornando à imagem do jardim epicúreo, faz-se necessário admitir a procedência 

da afirmação que o expressa para além das convenções contidas nas relações sociais 

ordinárias, pois as experiências advindas do modelo epicúreo de organização social pressupõe 

                                                 
159

 D.L, X, 128, p. 312, 2008.  



a ausência de perturbações como indício de que as perspectivas da vida sábia sejam 

satisfeitas. A tranquilidade perfeita da alma
160

 na concepção de vida em acordo com a 

natureza.  

 O modelo de agregado social sugerido na perspectiva epicúrea encontra ressonância 

para a idealização de uma sociedade justa e igualitária. Nos moldes do jardim assemelham-se 

as visões correspondentes às sociedades comunais, cuja aparência e dinâmica de suas 

estruturas visam a definição do bem-estar da coletividade. O projeto epicúreo destoa dessas 

propostas por não compreender o empreendimento de uma macro-estrutura. Epicuro simulou 

no jardim as relações que produziriam a existência efetiva de felicidade e a harmonia social a 

partir da experiência do pequeno núcleo por ele ordenado. 

 Toda visão de realidade que se expressa na medida de cada atitude é considerada 

reflexo da postura a que o sábio se submete enquanto indivíduo que possui o princípio da ação 

em si mesmo. Sem necessariamente esquecer a condição de dependência e de inter-relação 

entre os indivíduos, a koinonia do jardim destaca a uniformidade dos princípios da física e da 

ética na tentativa de demonstrar a composição da perspectiva que se aproxime da percepção 

da realidade.  

 Tendo em vista o que foi discutido até esse ponto, a abordagem do presente capítulo 

voltou-se para a caracterização da constituição do jardim epicúreo a partir da perspectiva da 

corporeidade. Foram apresentados os indícios que demonstram a ideia de Epicuro em 

constituir os corpos sociais utilizando-se da mesma dinâmica presente na constituição dos 

corpos e dos mundos.  

 Entende-se ainda que o projeto do jardim converge para a adequação das práticas 

sociais aos princípios da física e da ética epicúrea, fato que destaca o pensamento de Epicuro 
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em relação aos seus contemporâneos, tendo em vista que ele se dispôs a vivenciar as 

experiências resultantes do convívio entre amigos, partindo do exercício da filosofia. Por essa 

razão seu projeto de sociedade é considerado de cunho filosófico, uma vez que compreende 

que a atividade reflexiva na sua época ainda poderia produzir efeitos prodigiosos para a 

conservação do aspecto unitário da sociedade, bem como dos valores que estão nas bases das 

relações dos homens.  

 O pensamento epicúreo absorve, portanto, a disposição para a conservação do modelo 

de organização social, cujas características elementares são referenciadas ao longo da história 

da filosofia. Ainda que se admita que o pensamento político em Epicuro se expresse de modo 

crítico em relação aos projetos de atuação e intervenção da realidade, é necessário atentar para 

o fato de que a experiência do jardim permeia os esforços para tornar o espaço da convivência 

e das interações humanas bem mais harmonioso e fraterno. Assim, a principal virtude da 

constituição corpórea da sociedade é a conformação dos indivíduos em direção da mesma 

afinidade, a saber, buscar a realização plena da vida sábia e feliz.   

 

 

5. Conclusão 

 

 Tendo em vista as discussões apresentadas ao longo dos capítulos da presente tese, 

apresentou-se a abordagem acerca da corporeidade através do pensamento de Epicuro. Entre 

os aspectos elencados para a constituição da discussão em torno da questão corpórea destaca-

se a admissão do corpo como chave interpretativa do pensamento epicúreo. Assim, 

demonstrou-se que a partir da concepção corpórea é possível aprofundar a compreensão 

acerca das propostas do pensamento atomista de Epicuro.  



 A apresentação dos modos de realização dos corpos teve como principal intuito 

discutir a confluência da perspectiva epicúrea no sentido da constituição da realidade. Coloca-

se, portanto, o corpo e suas formas de realização no centro da interpretação do pensamento 

epicúreo devido às evidências que indicam a inter-relação dele com as inferências da física e 

da ética. 

 Atentou-se para os princípios elementares do pensamento atomista buscando-se a 

afirmação da corporeidade como eixo articulador de toda estrutura do pensamento epicúreo. A 

partir dessas explicitações realizou-se a investigação acerca da compreensão corpórea do 

pensamento, norteando a hipótese de que o pensamento possui origem no corpo e, portanto, 

manifesta-se como um processo essencialmente corpóreo. A discussão acerca do processo que 

produz o pensamento incorpora-se às pesquisas realizadas na ciência contemporânea para se 

determinar os aspectos fisiológicos envolvidos na constituição do pensamento como 

expressão da singularidade humana.  

 De certo modo, Epicuro antecipa parte dessa discussão ao apresentar a problemática 

do pensamento, associando-o aos modos de realização do corpo. Orientado por esses 

objetivos a presente pesquisa deteve-se na análise da possível teoria da linguagem advinda 

dos textos epicúreos. A partir das inferências sobre o uso da linguagem e a sua relação com o 

pensamento foi possível expor como a admissão do logos se dá em conformidade com a 

phýsis, fato que revela a origem da linguagem na própria natureza. 

 A linha desenvolvida para a exposição da questão da corporeidade seguiu as 

evidências dos textos de Epicuro e do epicurismo como continuidade das discussões, bem 

como para tornar plausíveis as análises realizadas nos capítulos que se seguiram. É preciso 

ressaltar que a composição dos argumentos para a hipótese referente ao modelo de sociedade 

do jardim foi derivada a partir das relações com a tradição próxima, bem como das analogias 

inferidas do contexto do pensamento de Epicuro. 



 Entende-se que para a conformação do ambiente favorável ao exercício da filosofia 

Epicuro tenha se esforçado para projetar um modelo de comunidade baseado nos próprios 

princípios do seu pensamento. Com isso, ele pôde instaurar a experiência da comunidade que 

é resultante das afinidades filosóficas de seus membros. Há de se conferir a esse modelo o 

status de verossimilhança ao modo epicúreo de viver, pois nele são emuladas as relações 

pertencentes à vida em conformidade com a natureza. 

 Pode-se afirmar, de acordo com as evidências encontradas, que no âmbito do jardim 

havia a prática do uso do logos para transformar as opiniões dos frequentadores no sentido da 

busca pela realização do equilíbrio. Nesse sentido deriva-se do uso do discurso a orientação 

para a definição da conduta dos indivíduos, sem necessariamente corrompê-los, pois essa 

forma de argumentação coloca-se como prática que observa a condição autárquica de cada 

indivíduo. 

 É possível afirmar como plausível a perspectiva de existência de um modelo de 

sociedade baseado na física e na ética epicúrea, fato que igualmente corrobora para a ideia de 

que Epicuro empenhou-se em elaborar um projeto político singular a partir das possibilidades 

vivenciadas no jardim. Modelo este que representa uma alternativa, pois está comprometido 

com as práticas que destoam da dinâmica das relações sociais encontradas no meio dos 

interesses da pólis em crise.  

 A tese desenvolvida ao longo da pesquisa identificou que dentro do jardim 

desenvolve-se o conceito de justiça dotado de um caráter jurídico dimensionado para a 

convivência harmônica, o que pressupõe a presença da característica elementar da ética 

epicúrea, a saber, a noção de equilíbrio. Assim, a definição epicúrea de justiça conjuga os 

elementos trazidos da discussão sofística (a oposição conceitual entre phýsis e nomós), 

entretanto, as relações com a justiça se afirmam além das situações praticadas na pólis, posto 

que a tendência sugerida a partir da análise realizada nessa pesquisa indica a aproximação 



desse conceito com a postura crítica em relação à formulação das leis. Quanto à utilidade das 

normas constituídas para o enfrentamento das situações de disputa Epicuro preconiza a 

referência ao utilitarismo retomado com corrente do pensamento nos pensadores dos séculos 

XVIII e XIX.  

 É preciso considerar a discussão acerca do jardim levando-se em conta as suas 

dimensões enquanto projeto de sociedade. Dentre os aspectos que ele apresenta a partir da sua 

estrutura está a possibilidade de continuidade e de expansão das relações sugeridas por 

Epicuro. Assim, é possível afirmar que a unidade do jardim pode ter sido suposta para 

imprimir o seu desenvolvimento em outros lugares, simulando a noção de contágio presente 

tanto na constituição dos corpos na física, quanto na utilização da metáfora médica 

hipocrática na ética.  

 Outro aspecto engendrado a partir da discussão do modelo de sociedade diz respeito à 

conduta política dentro do epicurismo. Os encaminhamentos dessa pesquisa tiveram como 

evidência a demonstração de que o projeto político epicúreo deve ser pensado como mais 

extenso do que é normalmente admitido. Em primeiro lugar porque suas críticas ao modelo 

vigente apontam para a preocupação em propor uma alternativa para a vida política. Em 

segundo lugar, porque a experiência do jardim por si só já é considerada um esboço de 

realização para a atuação política a partir da incisiva transformação dos indivíduos. Pelos 

motivos expostos, percebe-se que a perspectiva de Epicuro para a atuação política não se 

conserva moldado por limites firmemente pré-estabelecidos. 

 A busca pelo sentido da realidade torna-se possível através da investigação da 

physiología, transformando-se na principal consequência do pensamento epicúreo. Ao longo 

da presente tese, intencionou-se abordar o corpo como elemento central para a interpretação 

da filosofia de Epicuro. Ver na corporeidade a imagem singular do atomismo sobre o modo de 

pensar a natureza implica admitir que a sua máxima (tudo que existe é composto por átomos e 



vazio) seja capaz de traduzir a realidade. A suposição de que o elemento primordial 

responsável pela composição de tudo o que existe seja impossível de ser percebido ou mesmo 

sentido, indica que a preocupação com explicação dos fenômenos deve ser orientada por 

princípios firmemente estabelecidos, e ainda que a natureza possua, potencialmente, a 

condição de ordenar toda a multiplicidade de eventos que reunidos dizem o que é a realidade.           
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