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RESUMO 
 

 
Da relação entre autárkeia (autarquia) e eleuthería (liberdade) emerge o sentido de liberdade na 
filosofia de Epicuro (341-270 a.C.). Essas noções foram textualmente relacionadas nas Sentenças 
Vaticanas. Esta perspectiva é privilegiada por pôr às claras a diferença entre o sentido geral de 
liberdade e seu sentido específico. Este último se identifica com a noção grega de eleuthería. O 
sentido geral de liberdade abrange a physiología (investigação da natureza) e ética epicuristas. O 
exame da física epicurista revela um espaço natural para as ações livres: o espaço para construção 
humana (par’hemás). É nesse espaço fora do domínio da anánke (necessidade) que os homens 
exercem seu poder de livre escolha e podem ser ditos causa de suas ações ou serem 
caracterizados como autárquicos. O exercício da autárkeia condiciona a eleuthería (liberdade). 
Para ser autárquico é preciso conhecer a si mesmo e conhecer a phýsis (natureza). De posse do 
saber da natureza, o sábio se sabe livre para agir segundo sua vontade, sem intervenção de deuses 
nem do destino. No serviço da filosofia, o sábio encontra a eleuthería, a liberdade em seu sentido 
específico, a verdadeira liberdade, que se caracteriza por um agir “positivo”, na dependência 
apenas de si mesmo. Esse é o itinerário percorrido pelo pensamento de Epicuro em direção a 
solução do problema que contrapõe necessidade e liberdade: ou há anánke (necessidade) e não 
somos livres ou somos livres e não há anánke. À primeira alternativa se segue o despropósito da 
filosofia: não haveria razão para transmitir conhecimentos, pois tanto quem erra quanto quem 
acerta, erra e acerta segundo a necessidade; à segunda alternativa se segue a ausência de 
encadeamentos causais, em última instância, impossibilitando a atribuição de causa a quem quer 
que seja. Assim, Epicuro preserva as noções de necessidade e de liberdade, apenas alocando-as 
em suas devidas esferas de atuação. A ideia geral de liberdade no epicurismo excede aquela de 
eleuthería e só pode ser compreendida na conjunção entre autárkeia e eleuthería.  
 
Palavras-chave: Epicuro, autarquia, liberdade, necessidade. 

  



 

 

RESUMÉ 

 

À partir de la relation entre autárkeia (l’autarcie) et eleuthería (liberté) se dégage l’idée de liberté 
dans la philosophie d'Épicure (341-270 avant JC). Ces notions sont textuellement connexes dans 
les Sentences Vaticanes. Cette perspective est privilégié pour mettre en lumière la différence 
entre le sens général de la liberté et son sens spécifique. Ce dernier est identifié avec la notion 
grecque de eleuthería. Le sens général de la liberté est liée à la physiología (investigation de la 
nature) et l'éthique épicurienne. L'examen de la physique épicurienne révèle un espace naturel 
pour les actions libres: l'espace pour la construction humaine (par'hemás) . C'est dans cet espace 
retiré de la zone de l’ananké  (nécessité) que les hommes exercent leur pouvoir de choix et ils 
peuvent être appelés indépendants (autarkés). L'exercice de l'autarcie est la condition à 
l'eleuthería. Pour être  indépendant est necessaire connaître soi même et connaître la phýsis (la 
nature). Avoir la connaissance de la nature  fait qui  le sage sait qui est libre d'agir selon sa 
volonté, sans l'intervention des dieux ou de le destin. Philosophant, le sage pouvoir trouver la 
eleuthería, la liberté dans son sens spécifique, la vraie liberté, qui se caractérise par un acte  
«positif», ne dépendant que de lui-même. C'est la voie prise par la pensée d'Épicure pour 
résoudre le problème qui oppose liberté et nécessité: soit existe l'anánke (nécessité) et les 
hommes ne sont libres pas ou les hommes sont libres et n'existe pas l’anánke. À la première 
alternative si suit la vanité de la philosophie: il n'y a aucune raison de transmettre des 
connaissances, parce que  ce qui se trompe, se trompe et ne se trompe pas, selon la nécessité. À la 
deuxième alternative, si suit l'absence de enchaînement causal, ce qui empêche en définitive, 
l'attribuition de cause à quiconque. Ainsi, Épicure préserve les notions de anánke et de 
eleuthería, just en replaçant liberté et nécessité dans leurs domaines d'activité approprié. L'idée 
générale de liberté dans l'épicurisme est supérieure à celle de eleuthería et seulement peut être 
compris en l'union entre autárkeia et eleuthería . 

 

Mots-clés : Épicure, l'autarcie , la liberté, la nécessité . 
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INTRODUÇÃO 

 

“Epicuro, filósofo da liberdade” (LEWIS, 1975, p. 145). Este é o epíteto que melhor 

traduz a essência das preocupações filosóficas de Epicuro 1 . Conhecido por seu hedonismo 

singular, este filósofo, nascido na ilha grega de Samos, foi protagonista de uma das filosofias 

proeminentes do período helenístico2. O epicurismo teve grandes defensores, mas, sobretudo, 

muitos detratores. E se teve reincidente repercussão entre filósofos de todos os tempos3, foi, entre 

outras coisas, devido ao tratamento dado por Epicuro e pelos epicuristas ao tema da liberdade. 

A liberdade tematizada por Epicuro e seus discípulos envolve, basicamente, perguntas e 

enunciados sobre:1) a origem do movimento livre: “donde vem esta liberdade que têm os seres 

vivos? 4 ”; 2) a influência da necessidade (anánke) e do acaso (týche) nas ações humanas: 

“algumas coisas acontecem necessariamente, outras por acaso, e outras dependem de nós 

(par’hemás)”5; 3) a imputação de responsabilidades aos homens: “Se o destino é crido, toda a 

                                                             
1“Epicuro, filho de Neocles, nasceu em Janeiro ou fevereiro de 341 a.C. em Samos, onde passou a sua juventude. 
Começou a ocupar-se de filosofia aos 14 anos. Em Samos escutou lições do platônico Pânfilo e depois do 
democritiano Nausífanes. Provavelmente foi este último que o iniciou na doutrina de Demócrito, do qual, por algum 
tempo, se considerou discípulo. Só mais tarde afirmou a completa independência da sua doutrina da do seu 
inspirador, a quem então julgou poder designar com o arremedo de Lerocrito (tagarela). Aos 18 anos, Epicuro 
dirigiu-se a Atenas. Não está demonstrado que tenha frequentado as lições de Aristóteles e de Xenócrates que era 
naquele tempo o chefe da academia. Começou sua atividade de mestre aos 32 anos, primeiro em Mitilene e em 
Lâmpsaco, e alguns anos depois em Atenas (307-06 a.C.), onde permaneceu até sua morte (271-70)” 
(ABBAGNANO, 1969, p. 37). Para dados históricos sobre a vida de Epicuro, sugerimos a leitura de histórias da 
filosofia como: ABRÃO, 2002, p. 72-74, que apresenta um ótimo texto intitulado “Epicuro e a medicina da alma”; 
PADOVANI, 1972, p. 149-153; MARIO DAL PRA, 1967, p. 139-142; mas, sobretudo, indicamos a fonte primária 
de onde estas histórias da filosofia se nutrem: o livro X da obra Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, de 
Diógenes Laércio, nos passos 1-16, cuja tradução direta do grego (controversa) foi feita por Mário da Gama Kury e 
publicada pela UNB primeiramente em 1987 e depois em 2008.  
2“Helenístico – desde a época de Alexandre Magno até à conquista romana do Mediterrâneo oriental: séculos durante 
os quais a civilização grega se expandiu para leste, para novos centros como Alexandria e Antioquia, a partir de onde 
uma aristocracia Greco-macedônica governava vastos territórios do Próximo-Oriente (como a Síria e o Egipto), sob 
monarcas absolutos” (FINLEY, 2002, p. 26). 
3 Para não nos extendermos podemos citar, a partir da renascença, nomes como: Lorenzo Valla (1406 -1457) que 
comparou o estoicismo ao epicurismo; Erasmo de Roterdã (1467-1536); Montaigne (1533 - 1592); Giordano Bruno 
(1458-1600), que adotou a física de Epicuro; Gassendi (1592-1655); Kant (1724-1804), que leu traduções de Epicuro 
para o latim e fez críticas a ética hedonista, etc. Para mais informações sobre a recepção de Epicuro na história da 
filosofia, ver: GUAL, 1985, p. 240-269; GIGANDET & MOREL (org.), 2011, p. 231-253; ULLMANN, 1996, p. 
106-108. 
4 Cf. DRN, II, 251. 
5 DL, X, 133. 
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admoestação e censura estão anulados”6; 4) a liberdade que consiste no serviço da filosofia7 e que 

se identifica com a ideia de eleuthería (liberdade) decorrente do exercício da autárkeia 

(autarquia), a “vera libertas” (verdadeira liberdade) (Us, 199). 

 Esses diversos temas de estudo imbricados na noção de liberdade transpassam os âmbitos 

da physiología (investigação da natureza) e da ética epicuristas. Por isso, propomos um itinerário 

percorrido pelo pensamento de Epicuro: após fundamentar na física atomista a ideia de que a 

estrutura do mundo outorga aos homens a capacidade para a liberdade, Epicuro corrige as 

opiniões contrárias, calcula as consequências dessa descoberta na vida humana e sustenta a ideia 

de uma liberdade proveniente do exercício filosófico. Todo o esforço de Epicuro é de propor uma 

solução para a oposição entre a necessidade (anánke) física e o âmbito de ação livre do homem 

(par’hemás). Se a necessidade sob a forma do destino (heimarméne) se estendesse até as ações 

humanas, não haveria liberdade, a censura e o elogio perderiam sua razão de ser e até mesmo a 

defesa de um argumento perderia seu propósito8, de modo que estaria vedada a possibilidade de 

filosofar e de transmitir conhecimentos. 

Conjecturamos que o problema da liberdade na filosofia de Epicuro não pode ser 

compreendido a despeito da relação entre as noções de autárkeia (autarquia) e eleuthería 

(liberdade). Sob estas noções, e sua relação intrínseca, está implícito o panorama da noção de 

liberdade no epicurismo. Supomos que lançar o olhar sobre esse tema à luz da relação entre 

autárkeia e eleuthería permite alcançar todo o percurso filosófico de Epicuro em torno do tema.  

Para evitar confusões é preciso deixar claro que embora traduzamos eleuthería por 

liberdade, o sentido próprio desse termo se inscreve como um dentre vários elementos incluídos 

na ampla ideia de liberdade defendida por Epicuro. Esta ideia abrange desde uma compreensão 

de como a natureza se estrutura para outorgar ao homem a capacidade de agir livremente até as 

consequências éticas, sociais e educacionais de um agir livre de quem se compreende como causa 

de si mesmo.   

Nosso objetivo é demonstrar que o tema da liberdade na filosofia de Epicuro se revela 

pela análise da relação entre as noções de autárkeia e eleuthería. A relação entre essas noções 

está expressa textualmente numa das Sentenças Vaticanas: “O maior fruto da autarquia 

                                                             
6 Cf. PARENTE, 1977, p. 324-325.  
7 “Deves ser servo da filosofia se pretendes obter a verdadeira liberdade” (Us, 199). 
8 Cf. SV, 40 
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(autárkeia), a liberdade (eleuthería)” (SV, 77). A autárkeia, pois, se coloca como condição para a 

eleuthería. J. Bollack (1975) explica que essa liberdade, fruto da autarquia significa o agir na 

dependência do próprio eu, do agir positivamente9, ou seja, trata-se da ação regida pelo seu 

próprio autor, que tem seu princípio nele mesmo, ou ainda, que tem a causa de sua ação em si 

mesmo. Por isso, podemos afirmar que o eleutherós (o homem livre) é necessariamente um 

autarkés (autárquico), pois a noção de eleuthería depende inteiramente daquela de autárkeia, 

cuja definição é a de uma autossuficiência, entendida como característica de quem tem o 

princípio e domínio, em si mesmo, das causas referentes à suas ações10. Portanto, trataremos de 

delimitar o sentido específico de cada uma dessas noções e de todas as outras que conformam a 

ideia geral de liberdade no epicurismo. 

Sendo assim, a questão que se segue à compreensão de que o eleutherós (homem livre) 

tem a causa de sua ação em si mesmo, ou seja, que é um autarkés (autárquico), é: quais fatores 

tornam a liberdade um fim possível e almejável? Ou, mais especificamente, como é possível que 

os homens sejam causa de algo no mundo? A questão da liberdade, pois, pressupõe a pergunta 

pelo real - o que é o mundo e o que somos em relação a ele? - cuja resposta Epicuro encontrou no 

atomismo de Demócrito: átomos e vazio constituem tudo que há11. É indispensável, portanto, 

para os fins a que nos propomos neste trabalho, a análise da physiología (investigação da 

natureza) epicurista. É nela que encontramos o tratamento para a compreensão dos fatores 

naturais envolvidos na possibilidade do homem ser causa de algo que acontece. Para esta matéria 

reservamos o primeiro capítulo deste trabalho. 

No entanto, dizer que a composição do mundo torna a liberdade possível não é suficiente 

para afirmar, por sua vez, que os homens são efetivamente livres (eleutherói). O que se segue da 

compreensão da natureza (phýsis) é que temos a capacidade para agir livremente ou para ser 

causa de nossas ações. De modo que, imbuído do conhecimento da natureza (phýsis) - e de sua 

própria natureza - o homem se compreende inelutavelmente atrelado às suas ações, sendo, pois, 

passível de censuras e elogios. Compreende-se, então, que a resposta para o sentido de eleuthería 

no epicurismo não se dissocia do conhecimento de si mesmo, nem do exercício da autárkeia, 

                                                             
9 Cf. BOLLACK, 1975, p. 555 
10 “[...] autárkeia é uma qualidade de quem se basta a si mesmo. Daí podermos pensar em alguém que exista ou 
subsista por si mesmo, e isto só é possível quando sua ação tem o princípio nele mesmo, ou ainda quando a causa da 
ação esteja nele mesmo” (SILVA, 2003, p. 86).  
11 Cf. DL, IX, 44. 
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sendo, pois, o reconhecimento de si mesmo como capaz de agir livremente12.A eleuthería, assim, 

configura-se como liberdade interior. Cabe ao texto do segundo capítulo comentar esta parte do 

nosso argumento, ensejando a ideia de “um agir positivamente na dependência de si mesmo” 

(BOLLACK, 1975, p. 555) que se identifica com o sentido próprio do termo eleuthería.   

Por fim, no último capítulo, expomos o sentido da liberdade autárquica, do agir 

independente, e seu modo de expressão nas comunidades humanas. A liberdade enquanto fruto da 

autarquia se efetiva nos pactos entre os homens, na amizade que propicia este pacto e na 

esperança de que a filosofia provoque mudanças na vida livre (eleutherós bíos) desses homens 

em comunidade. Trataremos, portanto, nesse capítulo final, da defesa por Epicuro da 

possibilidade de mudança de postura daqueles que se colocam a serviço da filosofia. 

É importante destacar que, embora o alcance do sentido de liberdade que aqui expomos 

esteja presente na filosofia epicurista de maneira geral, focamos, sobretudo, nos textos de 

Epicuro. Recorremos em muitos momentos a Tito Lucrécio Caro (99-55 a.C) devido ao fato de 

seu poema Da Natureza13ser o mais extenso texto epicurista que a antiguidade nos legou, mas, 

fique dito, não temos o mesmo comprometimento com os textos de Lucrécio que com aqueles de 

Epicuro.  Fazemos referência ao poeta epicurista para reforçar as ideias que defendemos estarem 

presentes nos textos de seu mestre, fazendo-se exceção ao argumento do clinamen (desvio), tão 

caro ao assunto da liberdade, mas que não consta nos escritos de Epicuro. De resto, fazemos 

referência, em menor grau, a outros epicuristas, tais quais Diógenes de Enoanda14 e Filodemo de 

Gadara15.  

A doxografia de Diógenes Laércio é um caso à parte. Intitulada Vidas e doutrinas dos 

filósofos ilustres16, nela constam as três cartas que Epicuro endereça a seus discípulos e um grupo 

de quarenta sentenças denominadas de Máximas Principais, além de pequenos textos como o 

testamento de Epicuro e a Carta a Idomeneu. O livro X desta obra é fundamental para 

                                                             
12 “Só há um meio de sermos livres: conhecer, e bem, a nossa a própria natureza (a nossa phýsis), a fim de, a partir 
dela, podermos nos gerenciar e vir-a-ser o que podemos ser” (SPINELLI, 2010, p. 206). 
13 Quando citamos este poema, abreviamos De Rerum Natura, seu título latino, por “DRN” seguido do livro e do 
verso do mesmo.  
14 Viveu em meados do século II d.C. 
15 Viveu entre 110 a.C - 40 ou 35 a.C. 
16 Para esta obra, desde que não haja indicação contrária, utilizamos a tradução do grego para o português realizada 
por Mário da Gama Kury e publicada pela UNB pela segunda vez em 2008. Quando citamos Diógenes Laércio 
utilizamos a abreviação DL seguida do número do livro em algarismos romanos e do referido passo. Por 
exemplo:DL, X, 133. 



13 

 

compreensão de Epicuro, não só pela veiculação das cartas e máximas, mas também pelas 

citações de outros epicuristas e pelos escólios explicativos que o doxógrafo acrescenta aos textos.  

Não podemos deixar de fazer referência à compilação realizada por H. Usener: Epicurea. 

Publicada pela primeira vez em 1887 em Leipzig, esta obra reuniu em um único livro todos os 

textos e referências a Epicuro disponíveis à época17. Um ano após a publicação da Epicurea, no 

entanto, foram descobertas no Vaticano 81 sentenças que, por isso, foram chamadas de Sentenças 

Vaticanas, publicadas por K. Wotke em 188818. Estas sentenças reafirmaram ideias já presentes 

nas cartas e máximas e lançaram nova luz sobre noções como as de autárkeia (autarquia) e 

eleuthería (liberdade).  

Dentre as traduções de que dispomos dos textos de Epicuro elegemos a tradução de Mário 

da Gama Kury (2008) como base para as citações. Isso não significa que a consideramos a 

melhor das traduções (embora reconheçamos que Gama Kury se mantém coerente com suas 

escolhas terminológicas do início ao fim do livro X do Diógenes Laércio), na verdade, a escolha 

desta tradução levou em consideração o caráter único desta tradução brasileira, visto que não há 

outras publicações no Brasil que contemplem a integralidade do livro X de Diógenes Laércio. 

Não obstante, nos permitimos fazer alterações nessa tradução quando as julgamos necessárias. 

No caso das Sentenças Vaticanas, damos preferência à tradução francesa de M. Conche (1976), 

embora, em alguns casos, também consultemos a tradução de J. Bollack. Em caso de citações de 

obras cuja tradução não é disponível, optamos por vertê-las para o português, tanto em notas de 

rodapé, quanto no corpo do texto.  

 Analisamos as diversas noções da filosofia epicurista que se relacionam com a 

imbricação entre autárkeia e eleuthería. As mais relevantes dentre elas são: pár’hemás (o que nos 

cabe), clinamen ou parénklisis (desvio), voluntas (vontade), proaíresis (escolha deliberada) 

anánke (necessidade), týche (acaso), heimarméne (destino). Em cada tópico principiamos por 

definir essas noções, aprofundando-as dentro da conjuntura do argumento principal deste 

trabalho: não se pode pensar a liberdade na filosofia epicurista sem a análise da relação que o 

próprio Epicuro estabelece entre autárkeia e eleuthería. Os termos centrais da filosofia epicurista 

são registrados sob a forma de transliterações dos termos originais gregos ou de seus equivalentes 
                                                             
17 Citamos Usener quando o texto ou fragmento que desejamos evidenciar não faz parte do livro X de Diógenes 
Laércio nem das Sentenças Vaticanas. É usual citar Usener sob a forma: “Us” seguido da numeração da referida 
passagem. 
18Cf. BOLLACK, 1975, p. 413. 
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latinos (da obra de Lucrécio). Ora registramos o termo grego (ou latino) seguido de sua tradução 

entre parênteses, ora, ao contrário, a tradução é seguida do termo grego (ou latino) transliterado.  

Em linhas gerais, podemos dizer que a relação estabelecida por Epicuro entre autárkeia e 

eleuthería põe o estudioso do epicurismo numa situação desconfortável, pois o que se sabe sobre 

a liberdade epicurista não cabe apenas em sua derivação da autarquia. Este desconforto nos leva a 

perceber que o sentido de liberdade que, por exemplo, exige uma explicação física e que nos leva 

ao clinamen ou parénklisis, é mais amplo que aquele que se deriva da noção de autarquia. O 

mesmo vale para a ideia de um espaço aberto na natureza destinado às ações humanas 

(par’hemás), de modo que o tema da liberdade em Epicuro não se resume à eleuthería; antes, esta 

noção é apenas mais uma na conjuntura do problema da liberdade.  
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1. ESPAÇO PARA A LIBERDADE: NATUREZA, CORPO E MOVIMENTO 

 

A relação entre autárkeia e eleuthería e o exame do significado destes termos gregos – o 

primeiro uma espécie de autossuficiência que remete ao homem autárquico o princípio e causa de 

suas ações e o segundo traduzindo a ideia de liberdade – incita-nos a ir adiante e perguntar: não 

seria preciso já ser livre para ser autárquico? Como pode Epicuro ter posto a eleuthería 

(liberdade) como derivação da autárkeia19? É a partir daqui que percebemos a amplitude da 

questão da liberdade no pensamento de Epicuro: a autárkeia pressupõe, sim, a liberdade, mas não 

aquela que se expressa no sentido de eleuthería. Precisamos, então, voltar as atenções para as 

condições que devem ser cumpridas para que os homens possam ser caracterizados como 

princípio e causa de suas ações. A análise dessas condições tem seu ponto de partida na 

physiología (investigação da natureza) epicurista, pois perguntar pelas causas e princípios exige o 

exame do real, expresso na noção grega de phýsis (natureza). 

 O itinerário percorrido pelo pensamento de Epicuro a respeito da liberdade começa pela 

análise da dinâmica da natureza (phýsis). Epicuro entrevê a atuação do acaso (týche) na phýsis, 

quebrando os encadeamentos causais, limitando a extensão da anánke (necessidade)20 e abrindo 

uma folga cosmológica que permite que o homem se estabeleça como causa de suas ações. 

Os átomos e o vazio são o ponto de partida da explicação física no atomismo. Diversos 

níveis de existência são considerados por Epicuro. A realidade se divide em níveis e, 

coerentemente com o seu atomismo, Epicuro reduz a explicação da existência das coisas, em 

maior e menor grau, à existência dos átomos e vazio21. Assim, a própria liberdade humana é 

explicada através do movimento dos átomos no vazio e do movimento aleatório (clinamen) destes 

corpúsculos. A liberdade não é um mero acidente do ser homem, mas é constitutiva de sua 

existência. Inclusive o desvio (clinamen), que possibilita que o homem seja causa de suas ações, 

é constitutivo do próprio ser do átomo, sem o qual este não seria o que é. 

                                                             
19 Cf. SV, 77. 
20“Epicuro não nega, de uma maneira geral, a necessidade, ele a limita” (CONCHE, 1977, p. 80). 
21 Segundo David Konstan, se uma coisa existe, ela “é um composto dos dois constituintes elementares da natureza, 
os átomos e o vazio” (GIGANDET & MOREL [Org.] 2011, p. 123) Embora existam os acidentes (symptómas), os 
quais não são estritamente redutíveis aos átomos e ao vazio, em última instância, podemos dizer que no limite do ser 
de qualquer coisa existente há átomos e vazio.  
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É na physiología (investigação da natureza) que encontramos os pressupostos para a 

defesa da possibilidade de uma ação livre. Esta investigação da natureza permite compreender o 

espaço natural existente entre acaso e necessidade reservado para o homem e suas construções. 

Há um espaço natural para a liberdade. 

Assim, começaremos por apresentar os fundamentos da física epicurista. Sobretudo, nos 

deteremos na questão do movimento e na questão subsequente do clinamen (declinação). A 

discussão sobre o acaso e a necessidade também se inscreve como um dos pontos centrais de 

nossa investigação, desde que o tema da liberdade também emerge do interior desta discussão. 

Poremos à prova a tese de Duvernoy (1993) que afirma que anánke (necessidade) e týche (acaso) 

têm o mesmo sentido22 e concluiremos esse capítulo com a exposição da compreensão epicurista 

da alma como princípio do movimento, condição para se pensar a autarquia do homem.  

1.1 ÁTOMO (átomos) 

O termo átomos23 é a “substantivação do adjetivo a-tómos que quer dizer não-cortado, 

indivisível” (GOBRY, 2007, p. 115). Como o próprio nome indica, os átomos são partículas 

indivisíveis que, enquanto tais, são razão explicativa da realidade. Ideia que deu origem ao 

atomismo, o átomo, teorizado pelos Pré-socráticos Leucipo e Demócrito24 e herdado por Epicuro, 

teve seu legado alastrado pelo mundo romano, então recebendo a denominação latina de atomus 

(átomo) ou indivisum (indivisível), como traduz Cícero, ou ainda semina (sementes) na 

linguagem poética do epígono de Epicuro chamado Lucrécio25. 

Os átomos são elementos (stoicheíon) infinitos em número que constituem os compostos 

(synkríseis). São caracterizados na Carta a Heródoto 26 como partículas corpóreas maciças, 

indissolúveis, imutáveis, indivisíveis e impenetráveis, portanto, subsistindo às dissoluções dos 

corpos compostos desde a eternidade.  

                                                             
22 Cf. DUVERNOY, 1993, p.108.  
23Os termos gregos átomos (nominativo singular), átomoi (nom/voc. plural) ou átomon (acusativo singular) aparecem 
em dezenove passagens das Cartasa Heródoto e a Pítocles: 41, 42, 43, 44, 45, 50, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 65, 86, 
99, 102, 110, 115. Em sua grande maioria as traduções optam por átomo, embora algumas vezes também se traduza 
por indivisível.    
24 Cf. DL, IX, 44. 
25  Assim explica Rodis-Lewis: “Para que a realidade não se disperse em uma poeira indefinível, dividindo-se 
concretamente ao infinito, é necessário que haja “átomos”: o termo significa indivisível (em latim individuum)” 
(1975, p. 70). 
26 Carta na qual Epicuro resume sua teoria física (Cf. DL, X, 35-83). 
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Esses elementos são os átomos, indivisíveis e imutáveis, se é verdade que nem todas as 
coisas poderão perecer e resolver-se no não-ser. Com efeito, os átomos são dotados da 
força necessária para permanecerem intactos e para resistirem enquanto os compostos se 
dissolvem, pois são impenetráveis por sua própria natureza e não estão sujeitos a uma 
eventual dissolução. Consequentemente, os princípios das coisas são indivisíveis e de 
natureza corpórea. (DL, X, 41) 

O objetivo de Epicuro e seus discípulos nunca fora o de explorar detidamente ou 

“cientificamente” as características dos átomos; antes, operavam analogias, inferências indutivas 

e deduções, atribuindo aos átomos propriedades necessárias para a explicação da realidade 

sensível. Nas palavras de Gigandet: “o átomo é princípio de inteligibilidade, não objeto de 

estudo, mas, pelo contrário, é o ponto de partida da explicação” (2001, p.40).  

Sementes eternas de toda a realidade, os átomos são naturezas inteiras (hólas phýseis)27, 

sem qualidades acidentais (symptómata) passíveis de mudança, no entanto, possuindo 

propriedades (symbebekóta) ou qualidades (poiótes) necessariamente permanentes (anankaíon 

hipoménein)28. Constituintes de todos os corpos compostos (visíveis e invisíveis29), os átomos 

não têm outras propriedades além da forma/figura (schematós) do tamanho (megéthous) e do 

peso (bárous)30.  

Devemos sustentar ainda que os átomos não têm qualquer qualidade das coisas do 
mundo dos fenômenos, à exceção da forma, do peso e do tamanho e das propriedades 
necessariamente associadas à forma. Realmente, todas as qualidades mudam, porém os 
átomos não mudam; (...) essas propriedades devem ser necessariamente permanentes 
(DL, X, 54) 

As propriedades permanentes dos átomos são necessárias, visto que sem elas a natureza 

permaneceria carente de explicação. Pois, se o peso explica, em parte, o movimento atômico, 

negligenciar esta propriedade seria negar o próprio movimento da realidade sensível que decorre, 

em última instância, de tais movimentos elementares. Por sua vez, a propriedade do peso implica 

em uma grandeza determinada que, por fim, detém, consequentemente, uma forma ou figura 
                                                             
27 Cf. DL, X, 40. 
28 O jovem Marx parece não distinguir entre as qualidades acidentais e as propriedades permanentes, pois diz ser 
“contraditório com a noção de átomo o ter quaisquer propriedades; pois como afirma Epicuro toda propriedade é 
modificável, enquanto que os átomos não se modificam” (MARX, 1972 p. 179). Por esse equívoco em sua 
interpretação acaba tendo que distinguir o átomo enquanto princípio (arché) do átomo enquanto elemento 
(stoicheíon) (Cf. MARX, 1972, p. 179-196). 
29 A alma, embora invisível e apenas intuída pelo pensamento, não escapa ao axioma básico do atomismo que diz 
que tudo é composto de átomos e vazio.  
30  Neste ponto há uma diferença do atomismo de Demócrito e Leucipo, tal como Aristóteles o apresenta na 
Metafísica A, 985b, e o atomismo de Epicuro, pois este acrescenta o peso (bárous) como uma das propriedades 
atômicas, além de aglutinar a propriedade da ordem (táxis) à forma/figura (schematós); J. Salem cita o doxógrafo 
Aécio para documentar este acréscimo da filosofia epicurista: “Demócrito pensou que existem duas propriedades do 
átomo: a grandeza e a figura, enquanto que Epicuro acrescentava uma terceira: o peso (báros); de fato,declara este 
último, é necessário que os corpos recebam a impulsão do peso para se mover” (Cf. SALEM, 1997, p. 28). 
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específica. O átomo não pode ser pensado a despeito de sua forma. Esta é condição indispensável 

para a compreensão das uniões que formam agregados atômicos e dos choques que promovem a 

dissolução. Pois figuras convenientes geram corpos compostos, desde o inanimado até 

organismos vivos complexos, enquanto que átomos de figuras incompatíveis se chocam, 

produzindo mudança de percurso e dissolução de agregados. Ou seja, a propriedade da forma está 

posta na raiz da explicação do devir natural ou, dito de outro modo, dos movimentos de 

constituição e dissolução corpóreas. Epicuro deixa claro que, embora em número inapreensível 

(aperilépta) pelo raciocínio do homem, as figuras atômicas não são infinitas (ápeira)31. Eis a 

razão: se fossem infinitas, as figuras exigiriam átomos de infinitos tamanhos, o que levaria ao 

absurdo de átomos dados à sensibilidade32.  

Assim, pois, a partir do conhecimento da natureza como produtora do diverso e da 

diferença 33 , infere-se que a pluralidade e diversidade observáveis no nível fenomênico se 

expressem também no nível microcósmico. Pois o pensamento se estende a partir da sensação, 

pela qual percebemos a diversidade e multiplicidade, até o campo do invisível (ádela), exigindo, 

então, que a mesma diversidade se apresente. De modo que os átomos não poderiam ter forma, 

peso ou tamanho idênticos entre si; antes, necessariamente devem ser individuais, únicos, e 

porque não dizer, livres e autárquicos.   

Aos textos epicuristas subjaz uma analogia entre átomos e indivíduos. De acordo com 

Silva (2003, p. 110), “o indivíduo singular (homem) é análogo ao átomo, inicialmente isolado, até 

afetar ou ser afetado por outro, ou outros homens”. Por exemplo, na Carta a Heródoto, em torno 

do tema da formação dos mundos (kósmous), Epicuro afirma que os “compostos separam-se de 

conglomerados (systrophé) especiais de átomos maiores e menores” (DL, X, 73). A título de 

curiosidade, vale notar que o termo systrophé também é usado para descrever as relações 

humanas: “A justiça não era algo em si e por si, mas nas relações (systropháis) recíprocas dos 

homens em qualquer lugar e a qualquer tempo é uma espécie de pacto no sentido de não 

prejudicar nem ser prejudicado” (MP, XXXIII). É possível supor que a imagem do nascimento 

                                                             
31 Cf. DL, X, 42. 
32 O átomo não é perceptível aos sentidos por que não pode emitir simulacros, competência reservada aos corpos 
compostos.  
33 Cf. DRN, I, 333-729; Cf. DELEUZE, 1988, 273-274. 
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dos mundos era utilizada para falar da formação das agregações humanas34. O que significa, 

também, encontrar similitudes entre os átomos e os indivíduos isolados. Uns formam mundos e 

corpos compostos, outros formam comunidades humanas. Como afirma Gual, “o indivíduo vaga, 

tão sem rumo como o átomo no espaço, sem finalidade supraindividual” (1985, p. 224). Silva 

(2003) também vê a relação estabelecida entre átomo e indivíduo, agregado atômico e 

comunidade: 

O modelo se expõe enquanto uma analogia entre átomos e indivíduos, microcosmos e 
comunidade. A mesma philía que provoca e realiza as composições físicas, chamadas 
corpos, é a responsável pelos agregados de sábios, que vivem ou buscam viver de acordo 
com a compreensão de phýsis e dos modos como ela se realiza. (2003, p. 90) 

O epicurismo não é avesso a essa imagem, desde que a vida do epicurista deve ser regida 

pelos limites naturais, como um “átomo dotado de consciência” (DUVERNOY, 1993, p. 91), 

atingindo, assim, o fim (télos) da natureza. Epicuro afirma que “a pobreza, medida conforme o 

fim da natureza (to tés phýseos télei), é grande riqueza; a riqueza sem um limite é grande 

pobreza”35 (SV, 25). Esta passagem das Sentenças Vaticanas se relaciona com o passo 130 da 

Carta a Meneceu em que Epicuro comenta a administração autárquica de nossos desejos, a 

lapidação de nossas paixões em busca do limite da satisfação da carne, em busca da atomização 

de si mesmo. No Epicurismo o átomo serve de modelo para a vida do indivíduo, e a comunidade 

de amigos é análoga às agregações atômicas.  

Portanto, Epicuro busca neste modelo, no átomo, as razões para a liberdade e autarquia do 

homem, mas estas razões dependem inteiramente da compreensão do vazio (kenón) como 

condição para o ser do átomo.   

 

1.2 VAZIO (kenón) 

Para falar do vazio, Epicuro recorre a três expressões: kenón36, chóran e anaphé phýsin, as 

quais, respectivamente, podem ser traduzidas por vazio, espaço e natureza intangível ou 

                                                             
34 Cf. MÜLLER, 1980, p. 337; SILVA, 2003, p. 90: “O modelo se expõe enquanto uma analogia entre átomos e 
indivíduos, microcosmos e comunidade. A mesma philía que provoca e realiza as composições físicas, chamadas 
corpos, é a responsável pelos agregados de sábios, que vivem ou buscam viver de acordo com a compreensão de 
phýsis e dos modos como ela se realiza”. 
35 Tradução francesa de CONCHE, 1977, p. 253, vertida para o português.   
36 O termo kenón aparece, no livro X de Diógenes Laércio, em oito passagens: 40, 41, 42, 44, 46, 67, 89, 90 e é 
traduzido por “vazio”. Ao passo que chóra surge no passo 40 e duas vezes nas Máximas XXXVI, XXXVII e é 



20 

 

impalpável. Juntamente com os átomos, o vazio constitui o princípio fundamental do atomismo 

que afirma ser tudo composto de átomos e vazio. Como natureza (phýsis), ainda que intangível, o 

vazio é uma substância elementar indispensável para a constituição do real. É caracterizado por 

Epicuro como incorpóreo (asómatos), mas que, no entanto, tem a singularidade de ser existente 

por si mesmo.  

Epicuro afirma a existência do vazio e, a crermos na transmissão aristotélica do atomismo 

pré-socrático, embora Leucipo e Demócrito o chamassem de não-ser (mè ón)37 também admitiam 

que “o ser não tem mais realidade que o não ser, pois o cheio não tem mais realidade que o 

vazio” (Metafísica, A, 985b 9). O vazio é um não-sensível e, como tal, não pode ter sua 

existência atestada pelos sentidos. Portanto, as razões aduzidas por Epicuro na explicitação da 

existência do vazio são estas: 

Se aquilo que chamamos vazio ou espaço, ou aquilo que por natureza é intangível, 
(Kenón kaì chóran kaì anaphé phýsin) 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. 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 (DL, X, 40).  

Através de um raciocínio indutivo, Epicuro infere a realidade do vazio. Primeiro, declara que a 

realidade do átomo requer a existência do vazio, visto que sem este, aquele não teria espaço a 

ocupar. Esta natureza intangível (anaphé phýsin) é “condição de possibilidade da existência dos 

corpos” (NASCIMENTO, 2011, p. 23). É necessário que o vazio “seja”, pois sem espaço os 

átomos não seriam e, consequentemente, a natureza não se apresentaria tal como se apresenta. 

Em outras palavras, o modelo atomista de compreensão da natureza (phýsis) não se sustentaria 

caso o vazio não fosse considerado uma “natureza realmente existente” (DL, X, 40).  Depois, de 

acordo com a ordem do texto, Epicuro articula o nível sensível ao inteligível38, demonstrando que 

                                                                                                                                                                                                     

traduzido por espaço ou lugar. Enquanto que anaphés phýsin se localiza nos passos 40 e 86, significando natureza 
intangível ou impalpável.  
37 Segundo NASCIMENTO (2011, p. 23), “O vazio é inadvertidamente associado ao nada (não-ser), mas para o 
pensamento epicúreo ele é representado como realmente existente”. GUAL (1985, p. 115), por exemplo, caracteriza 
o vazio como uma “forma mitigada do não-ser”, no entanto, os textos de Epicuro não justificam essa caracterização. 
38 Podemos evocar aqui o quarto critério epicurista para o conhecimento verdadeiro: as phantastikaì epibolaì tès 
dianoías (projeções imaginativas do pensamento). Com estas, acredita Gual, Epicuro se referia “a um determinado 
momento na última etapa do processo cognitivo, mediante o qual podia a inteligência inferir, ‘projetar’, a existência 
de algo não atestado pelas sensações, como a existência dos átomos e do vazio...” (1985, p. 81) 
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se não houvesse vazio, não haveria deslocamento de corpos, assim como observamos em nossa 

experiência sensível cotidiana39.   

O vazio não é apenas o espaço entre os corpos compostos, mas também o espaço entre os 

átomos que compõe esses agregados40. Todo composto é formado de átomos e vazio. Só não há 

vazio no interior do átomo, caso contrário, este último não poderia ser caracterizado como 

impenetrável41. Assim, excetuando o átomo, em todo corpo há vazio. Vale salientar, de acordo 

com Silva, que “o vazio é também aquilo que diferencia essencialmente um átomo de um corpo 

composto” (2003, p. 29), ou seja, os átomos são indissolúveis por serem isentos de vazio em sua 

extensão, enquanto que os corpos compostos são descontínuos em sua inteireza por possuírem, 

nos interstícios dos átomos, espaços vazios. O incorpóreo existente está entre os átomos, 

agregados corpóreos e mundos. Assim, pois, o define Duvernoy: “(...) é o espaço situado 

‘entre...’. É real e constitui, com os átomos, a totalidade. Existe vazio entre os átomos, entre os 

compostos, entre os mundos. Ele é ilimitado, e os átomos, os compostos, os mundos, são 

indefinidamente dispersos” (1993, p.23). Esta última frase da definição de Duvernoy enseja o 

comentário de uma característica fundamental do vazio: sua infinitude.  

Após demonstrar logicamente a infinidade do todo42 – ao afirmar que pensar a totalidade 

implica em descartar a possibilidade de qualquer coisa exterior ao todo que o limite –, Epicuro 

explica que nem os átomos podem ser finitos num vazio infinito, nem o vazio pode ser finito para 

abrigar átomos infinitos.   

Mas, o todo é infinito (ápeiron) também pelo número enorme de corpos e pela grandeza 
do vazio, porquanto se o vazio fosse infinito e os corpos fossem finitos, os corpos não 
permaneceriam em lugar algum e se moveriam continuamente, dispersos pelo vazio 
infinito, nem teriam um suporte, nem um impacto para a volta ascendente; se por outro 
lado o vazio fosse finito, os corpos, que são infinitos, não teriam onde estar. (DL, X, 42)  

                                                             
39 Embora não fosse a primeira vez que esse argumento surgiu ao longo do pensamento filosófico grego e já tivesse 
sido replicado por Aristóteles, Epicuro não o descarta, mas simplesmente dá de ombros à opinião aristotélica: “A 
conclusão do movimento a partir do vazio não é de modo algum necessária... Ele não é, de forma alguma, condição 
absoluta de todo movimento... E isso se vê principalmente no turbilhão das coisas contínuas, nos líquidos, por 
exemplo” (Física 214 7 a-b, apud DUVERNOY, 1993, p. 34). 
40“A própria natureza do vazio determina a separação de cada átomo do resto” (DL, X, 44). 
41Cf. DL, X, 41. 
42 “Mais ainda: o todo é infinito, pois aquilo que é finito tem uma extremidade e a extremidade se vê somente em 
confronto com outra coisa, e portanto, não tendo extremidade não tem limite, e por não ter limite deve ser infinito e 
ilimitado” (DL, X, 41). Ver também o “argumento do arqueiro” de Lucrécio (DRN, I, 958-983).  
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Estamos, portanto, diante de duas infinidades, a do átomo e a do vazio43. No entanto, o primeiro é 

infinito aritmeticamente, enquanto que o último é infinito geometricamente44. Ou seja, o vazio é 

infinito espacialmente, ao passo que os átomos o são numericamente.  

Essa infinitude enseja pensar a phýsis (natureza) como produtora do sempre diverso, do 

múltiplo. Pois as possibilidades de conformação de agregados corpóreos são infinitas. Uma vez 

que o vazio não produz obstáculo ao movimento dos átomos45, estes viajam ao sabor do acaso 

formando agregados ou chocando-se para dispersão. Infinitas possibilidades de mundos, de 

corpos, de seres viventes. Embora os átomos não tenham formas/figuras infinitas, as têm em tal 

profusão que não podemos apreendê-las pela mente (aperilépta). 46 De modo que, somando 

átomos infinitos, com figuras incontáveis, a infinitas possibilidades de combinações atômicas no 

vazio, podemos supor uma inimaginável variedade de seres, corpos e mundos, dos quais o nosso 

mundo é apenas uma amostra 47 . Inclusive as constituições atômicas iniciais ou a natureza 

primeira de cada homem pode sofrer múltiplas modificações ao longo da vida. É nisso, de fato, 

que repousa a possibilidade de um pensamento ético, visto que é a partir do pressuposto básico de 

que o homem pode alterar o seu comportamento, desviando-se de atitudes que o enfraquecem, 

que se estabelece a viabilidade da ética epicurista. Ou seja, a ética de Epicuro repousa sobre o 

pressuposto da liberdade e da autarquia do homem, de sua plasticidade, de capacidades infindas 

de mudança, pois a natureza possibilita sempre novas e infinitas reorganizações no interior de um 

agregado corpóreo.  

Posto que o homem seja um agregado de átomos, a explicação do que é o homem em 

relação ao mundo passa pelos comentários de Epicuro em torno dos athroísmas (agregados) ou 

dos corpos compostos (sýnkrisis). Os corpos compostos têm características diferentes das que 

encontramos no átomo, sendo, pois, importante nos determos brevemente em sua explicação. 

 

                                                             
43 Cf. ROCHA, 2011, p.74. 
44 Cf. DUVERNOY, 1993, p. 35-36. 
45Cf. DL, X, 44. 
46Cf. DL, X, 42. 
47 “Além disso, existe um número infinito de mundos, tanto semelhantes ao nosso como diferentes dele, pois os 
átomos, cujo número é infinito como acabamos de demonstrar, são levados em seu curso a uma distância cada vez 
maior. 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 mundos 
sejam semelhantes a este ou diferentes deste. Nada impede que se admita um número infinito de mundos” (DL, X, 
45). 
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1.3 COMPOSTOS (sýnkrisis) OU AGREGADOS ATÔMICOS (athroísma) 

Os corpos (sómai) são átomos considerados individualmente ou são composições 

atômicas. Estas recebem, por isso, as denominações de compostos (sýnkrisis) e 

agregados/organismos (athroísma) 48 . O que diferencia fundamentalmente o corpo atômico 

singular do corpo composto é a presença de vazio nos interstícios atômicos que compõem este 

último49. 

Diógenes Laércio nos informa que os corpos compostos eram objeto de estudo de três 

livros do Perì Phýseos (Sobre a natureza) e também do seu Megále Epítome (Grande 

Compêndio). 

Além disso, (isto ele diz também no primeiro, no décimo 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. (DL, X, 40)  

Lamentavelmente50, não contamos com o Sobre a natureza entre as obras preservadas, tampouco 

podemos ter acesso ao seu Grande Compêndio. Quando muito, temos apenas fragmentos do 

Sobre a Natureza ou Da Natureza, sua maior obra, que contava trinta e sete livros51. No entanto, 

dispomos da Carta a Heródoto que foi escrita com a intenção de resumir os princípios mais 

importantes da physiología (investigação da natureza)52. Nessa carta Epicuro discorre brevemente 

sobre a formação dos compostos e suas raízes infinitas: 

Devemos ter em vista ainda que o mundo e todos os compostos finitos, acentuadamente 
semelhantes às coisas que vemos com frequência, nasceram do infinito (gegonénai apò 
tou apeírou), e todos esses compostos separaram-se de conglomerados especiais de 
átomos maiores e menores, e todos dissolvem-se, alguns mais velozmente, outros mais 
lentamente, e alguns sofrem esse processo de dissolução por uma causa, enquanto outros 
o sofrem por outra causa. (É claro, então, que ele sustenta igualmente a perecibilidade 
dos mundos, porque suas partes mudam) (DL, X, 73).  

                                                             
48 Epicuro utiliza os dois termos, sýnkrisis e athroísma, um pelo outro. O primeiro tem nove ocorrências em seus 
textos e o último surge em oito passagens. No entanto, Epicuro elege o termo athroísma quando deseja falar do corpo 
humano, de modo que algumas vezes o termo é traduzido por organismo (Cf. DL, X, 142). Eis as passagens em que 
os termos ocorrem: sýnkrisis, 40, 41, 42, 54, 55, 62, 66, 73, 110; athroísma, 62, 63, 64, 65, 69, 100, 108, IX.  
49Cf. SILVA, 2003, p. 29. 
50 A despeito do que pensava Hegel em sua História da filosofia (1995, p. 378-379), acreditando ser dispensável e 
repetitivo o que se apresentaria em uma possível descoberta dos demais textos de Epicuro, tendo em vista que já 
muito nos dizem Cícero, Sêneca e Sexto Empírico, julgamos, através dos fragmentos disponíveis no Da Natureza, 
que seria muito esclarecedor se dispuséssemos do restante de seus textos, ou pelo menos do Perì Phýseos (Da 
natureza) em sua integralidade.  
51Cf. DL, X, 27; Para informações sobre os conteúdos dos livros do Perì Phýseos (Sobre a Natureza) ver GUAL, 
1985, p. 119-124.  
52Cf. DL, X, 35 
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Os compostos finitos nasceram do infinito (apeíron). Isso significa que o conjunto de 

coisas finitas que experienciamos têm suas raízes na infinidade de átomos e vazio53. O infinito 

está no lastro da formação dos corpos e mundos limitados ou finitos, pois é a fonte geradora de 

toda multiplicidade e da recomposição mantenedora dos corpos compostos, uma vez que a 

permanência de um corpo agregado depende do equilíbrio entre perdas e ganhos de átomos.  

Porém, isso não nos autoriza a pensar que um corpo limitado seja formado de elementos 

ilimitados, pois para tal, deveríamos admitir a divisibilidade infinita 54 , à qual se segue a 

dissolução dos corpos no não-ser55. As coisas não desaparecem no não-ser, pois atestamos a 

existência de corpos, e estes, segundo o modelo atomista, são agregados atômicos, ou seja, 

formados por átomos inascíveis e imorredouros. Seguindo o “paradigma do alfabeto” 

(GIGANDET, 2001, p. 59), em que os átomos estão para as letras assim como as palavras estão 

para os corpos compostos56, os átomos se agregam e formam corpos que possuem qualidades que 

os átomos isolados não possuem. Os compostos são granulares e descontínuos, pois há vazio 

entre seus átomos constituintes e esse espaço vazio, embora pequeno, permite o movimento 

vibratório (palmós) desses átomos57. É o vazio imiscuído nos corpos compostos que os tornam 

perecíveis, pois, por força de choques de outros átomos, o movimento que antes era apenas 

vibratório no interior do corpo pode se estender para um movimento de deslocamento para longe 

do agregado atômico, causando assim, a dissolução do composto.  

Há, portanto, duas instâncias naturais com características diferentes, a primeira, acessada 

somente pelo pensamento, abarca os elementos que compõe a natureza; a segunda é o fruto das 

composições desses elementos primordiais, aparecendo sob os mais diversos fenômenos 

acessíveis pela sensibilidade.  Infinitude, imperecibilidade, ausência de qualidades acidentais, 

necessidade, movimento eterno e existência, no sentido mais abrangente do termo, são 

características do nível ou instância elementar e constituinte; enquanto que finitude, 

perecibilidade, presença de qualidades acidentais, casualidade, movimento (fenomenicamente) 

                                                             
53Cf. DL, X, 42; DRN, II, 1049-1089. 
54 Se os átomos, contraditoriamente, se dividissem cada vez mais em partes menores, acabariam por ultrapassar os 
limites do ser e cairiam no não-ser, deixando assim, a realidade sem fundamento.  
55Cf. DL, X, 56. 
56 O paradigma do alfabeto foi largamente referido por Lucrécio (DRN, I, 196-197, 825-826; II, 1013-1022) e 
também aparece na Metafísica de Aristóteles por ocasião dos comentários ao atomismo pré-socrático (Cf. Metafísica, 
A, 985b, 16-17). 
57 Nas palavras de GIGANDET (2001, p.15): “Os átomos se movem sempre e em todo lugar, não somente enquanto 
se encontram em seu estado ‘livre’, desembaraçado de toda composição, mas do mesmo modo quando estão 
‘entrelaçados’, combinados a outros com os quais formam um composto sensível”; Cf. DL, X, 43.  
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intermitente e existência relativa são características da instância constituída ou do nível dos 

corpos compostos. Isso aponta para uma diferença relevante entre o atomismo pré-socrático e o 

atomismo epicurista: segundo o primeiro, as qualidades sensíveis dos corpos compostos são mera 

convenção, não podendo ser ditas “existentes”, pois existência só pode ser atribuída aos átomos e 

ao vazio, enquanto que o atomismo epicurista admite em seus princípios fundamentais que os 

dados sensoriais são verdadeiros e se referem a coisas realmente existentes.   

Demócrito de Abdera (460-360 a.C.), antecessor de Epicuro na compreensão atomista da 

phýsis, dizia: “Por convenção (nómoi) existe o frio, por convenção existe o calor, mas em 

verdade existem apenas os átomos e o vazio58” (DL, IX, 72). Nesta passagem, nómos está 

relacionado com as qualidades sensíveis. O testemunho dos sentidos como os que atestam a 

existência de cores, sabores e sensações térmicas não merece confiança, desde que os sentidos 

nos enganam frequentemente e as sensações variam de acordo com o tempo, lugar, indivíduo e 

comunidade na qual são experimentados. Não se pode, portanto, atribuir a condição de ser, 

reservada aos átomos e ao vazio, a coisas tão inconstantes e mutáveis. Como diz Morel: “as 

qualidades sensíveis se relacionam simultaneamente à comunidade dos homens, que concordam 

sobre seu valor, e aos indivíduos [isolados], que não os experimentam de maneira idêntica” 

(2000, p. 95). Em contraposição, Epicuro redime as sensações, estabelecendo-as como critério de 

verdade e desloca o erro e a falsidade para a opinião que não foi atestada pela confirmação 

(prodoxazómeno) sensorial59.  

A posição de Epicuro decorre de uma mudança fundamental em relação ao atomismo pré-

socrático. Os compostos atômicos têm propriedades que os átomos isolados não possuem60, e 

estas não são inscritas na ordem do não-ser, embora não possuam a mesma realidade que os 

elementos que as tornam possíveis61. Os compostos e suas propriedades são, pois, uma realidade 

                                                             
58 Cf. DK B 6-11 “Convenção o doce, convenção o amargo, convenção o frio, convenção a cor. Na realidade, não há 
senão átomos e vazio”. 
59 DL, X, 50 “A falsidade e o erro dependem sempre da superposição de uma simples opinião quando um fato espera 
confirmação crítica, ou pelo menos espera não ser contraditado.” 
60  DL, X, 54 “Devemos sustentar ainda que os átomos não têm qualquer qualidade das coisas do mundo dos 
fenômenos, à exceção da forma, do peso e do tamanho e das propriedades necessariamente associadas à forma”. 
61 Cf. DUVERNOY, 1993, p. 50. 
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de segunda ordem62. Para Epicuro as qualidades que percebemos não são apenas convenções, 

mas são radicadas também na ordem do ser.  

No entanto, a origem dessas novas propriedades além da forma, peso e tamanho dos 

átomos, só podem ser explicadas pela intervenção do acaso (týche) na natureza. Pois nada explica 

porque os átomos que formam agregados como a lua e o sol, por exemplo, também são os 

elementos constitutivos do composto anímico. O acaso se expressa na própria ideia de uma 

natureza sem propósito e finalidade na formação dos compostos. Os átomos viajam no vazio 

infinito, repelindo-se se não houver afinidade entre eles ou formando corpos quando suas formas 

são favoráveis entre si.  Não há intenção nem na formação nem na destruição dos corpos63.  

Na natureza reina a necessidade e o acaso: é necessário que existam átomos e vazio, no 

entanto, as formas que os corpos em composição assumem são casuais. A essência dos corpos 

compostos está nos átomos e vazio. Porém, as propriedades dos corpos compostos não se 

reduzem àquelas dos átomos singulares, de modo que os próprios agregados corpóreos só podem 

ser vinculados à acidentalidade. Assim, pois, só podemos atribuir necessidade e essencialidade 

aos átomos e ao vazio.  De modo que a instância dos corpos compostos tem um nível de 

existência que difere daquela dos átomos, bem como a existência deste difere da existência do 

vazio. No entanto, como vimos, o atomismo epicurista não reduz o nível dos compostos e suas 

propriedades ao não-ser como fizera Demócrito; antes, o estabelece na ordem do ser, embora o 

compreenda como acidentalidade, como fruto do acaso; acaso que está na raiz da compreensão da 

phýsis como produtora de uma infinda diversidade. Para entender a atuação do acaso na phýsis é 

preciso focar, primeiramente, em sua ação no nível atômico, especificamente no movimento dos 

átomos e no clinamen ou parénklisis, movimento atômico especial apontado por Lucrécio, 

Filodemo e Diógenes de Enoanda. Este movimento está na raiz da explicação física para o espaço 

natural de ação do homem, espaço no qual ele pode ser causa e princípio de suas ações. 

Antes de analisarmos o movimento chamado clinamen, examinaremos os tipos de 

movimento apontados por Epicuro em seus textos. A compreensão do movimento é de suma 

                                                             
62 DL, X, 68-69 “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, sejam naturezas existentes por si mesmas (isto é 
inconcebível) nem totalmente inexistentes... (oúte hólos hós oúk eisín)”. 
63 MOREL, 2003, p. 168. 
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importância na compreensão do tema da liberdade, desde que toda ação se origina em 

movimentos atômicos elementares. 

 

1.4 MOVIMENTO 

O movimento (kinésis64) e o deslocamento (phorá65) são duas maneiras de explicar a 

dinâmica natural no atomismo de Epicuro. O primeiro, kinésis, presta-se a explicar o movimento 

de maneira geral, desde o movimento elementar até o movimento de corpos compostos e mundos 

inteiros, movimento de dissolução e de composição, geração e corrupção, portanto, também 

indica mudança e devir e, inclusive, a própria ideia de deslocamento (phorá) também está 

expressa na ideia de kinésis (movimento)66. Por outro lado, phorá traz a noção de movimento 

apenas sob a forma de deslocamento, de mudança de lugar ou posição. Epicuro utiliza o termo 

phorá para expressar o deslocamento dos corpos compostos e dos átomos. Para ele, phorá explica 

kinésis e o justifica, pois só existe o movimento em sentido amplo porque existe o deslocamento 

de átomos. O movimento que percebemos a nossa volta é derivado do deslocamento atômico. 

Assim, o movimento, em última instância, resume-se ao deslocamento dos elementos 

primordiais, deles derivando o movimento dos corpos compostos. Até mesmo o movimento de 

geração e corrupção é explicado em termos de deslocamentos atômicos no interior de um corpo 

composto67.  

O movimento (kinésis ou phorá) é condição indispensável para a compreensão atomista 

da realidade. Pensar átomos e vazio como princípios explicativos do real pressupõe considerar os 

movimentos elementares, pois estes, em última instância, condicionam os movimentos 
                                                             
64Kinésis aparece no Livro X de Diógenes Laércio nos passos: 50, 51, 59, 64, 66, 67, 73, 77, 92, 98, 101, 105, 106, 
111, 112, 115, 136. E Usener identificou o termo em passagens como: 2 Us, 191 Us, 280 Us.  
65Phorá pode ser encontrado nas passagens do Livro X de Diógenes Laércio: 46, 47, 49, 60, 61 (eisphérontai), 62 
(phoretésetai), 70, 76, 101, 107, 115. Essas passagens são das Cartas a Heródoto e a Pítocles, referindo-se ao 
deslocamento dos átomos, deslocamento dos simulacros (eídola) e dos corpos celestes.     
66 Até mesmo quando Epicuro quer falar de um prazer diversificado ele fala em prazer em movimento (en kinései) 
(Cf. DL, X, 136). 
67Vale transcrever aqui a explicação de SILVA acerca de kinésis: “O termo grego kinésis pode ser compreendido 
num sentido geral e num sentido estrito, sendo, todavia, necessário concebê-lo inicialmente como expressão dos 
processos de geração e corrupção, o que só é possível nas esferas dos corpos e dos mundos. Num sentido geral, 
kinésis é pressuposto na realização de phýsis, pois dele resultam as afecções que dão origem aos agregados e aquelas 
que são responsáveis pela desagregação dos compostos. Em virtude de os átomos terem em si o princípio do 
movimento, a mudança apresenta-se como uma necessidade. Destarte, cabe afirmar que compreender kínesis como 
mudança significa estabelecer que a realidade (física) dos corpos compostos só é alterada em função do movimento 
dos átomos.Num sentido estrito, é possível o emprego de kínesis para designar apenas o deslocamento dos átomos no 
vazio” (2003, p. 34-35). 
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fenomênicos (phaínetai kinoúmena). Como esclarece Lucrécio, “o movimento sobe desde os 

elementos e a pouco e pouco chega aos nossos sentidos, até que se movem aquelas mesmas 

coisas que podemos ver na luz do sol” (DRN, II, 139-140). Explicar a dinâmica da natureza, seus 

movimentos de nascimento, crescimento e dissolução, determinando o móvel e o imutável é o 

empreendimento primordial da physiología (estudo da natureza) epicurista68. Lucrécio dedica 

todo um livro do seu De Rerum Natura (Da natureza das coisas), a saber o livro II, à explicação 

do movimento dos “elementos geradores da matéria”69. Além disso, doutrinas fundamentais do 

epicurismo como, por exemplo, a percepção sensível, compreendida através da teoria dos 

simulacros, e, inclusive, a defesa da liberdade das ações humanas, assunto em torno do qual 

circula este trabalho, são inteiramente devedoras da compreensão do movimento. Portanto, é 

imprescindível comentar os textos de Epicuro que tratam do movimento e suas peculiaridades, 

explicitando as contribuições epicuristas ao modelo atomista de compreensão da natureza.  

 

1.4.1 A dinâmica da phýsis 

Não houve princípio absoluto para o movimento, tampouco é cogitada a possibilidade de 

um motor transcendente que tenha posto a natureza em seu devir70, nem mesmo há um motor 

imóvel no modelo cosmológico atomista71. O movimento é eterno, seja o deslocamento dos 

átomos ou a transformação da natureza (phýsis), composição ou dissolução corpórea. Isso 

significa que não houve princípio72, nem haverá fim para a dinâmica do real.  

A realidade para os gregos é phýsis (natureza) e, a esta, acredita Epicuro, o atomismo 

explica em sua integralidade. A natureza é pensada em diferentes níveis que passam do átomo ao 

todo (tó pán) e do todo ao átomo, de forma que pensar a natureza é trafegar por todos os níveis 

                                                             
68  A Carta a Heródoto, resumo da physiología epicurista, inicia sua explicação da phýsis (natureza) pela 
determinação daquilo que permanece na dinâmica eterna de nascimentos e dissoluções (Cf. DL, X, 38 - 41).  
69 “Vamos, então, agora explicar por que movimento os elementos geradores da matéria engendram os vários corpos 
e os dissolvem depois de engendrados, por que força são obrigados a fazê-lo, e que possibilidade lhe foi dada de, 
movendo-se, percorrerem o vago espaço imenso” (DRN, II, 63-66). 
70 “Dizer ainda que foi por causa dos homens que eles quiseram preparar a maravilhosa natureza do mundo e que, 
por conseguinte, convém louvar a louvável obra dos deuses e julgá-la eterna e imortal (...) é, ó Mêmio, perfeita 
loucura (...). Que novidade pôde levá-los, depois de estarem tanto tempo sossegados, ao desejo de mudarem a sua 
vida anterior?” (DRN, V, 156-160; 165; 170-171). 
71 “Não há um início para tudo isso porque os átomos e o vazio existem eternamente” (DL, X, 44). 
72 A noção de criação a partir do nada (ex nihilo) é estranha ao pensamento grego antigo (Cf. RODIS-LEWIS, 1975, 
p.71).  Além disso, como salienta GIGANDET (2001, p. 22): “o movimento dos átomos é sem fim, nos dois sentidos 
da palavra: não tem fim nem começo”. 
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entre esses dois extremos73. Podemos, assim, explicar o real sob a forma de camadas que se 

sobrepõem. A primeira delas é a base de sustentação da realidade, a camada microcósmica ou 

atômica; a segunda, o mundo fenomênico, é a camada dos corpos compostos, a esta se 

sobrepondo a camada dos megacorpos, aquela em que habitam os mundos inteiros e, por último, 

a camada do todo infinito. Este último, o todo, jamais se modifica em sua inteireza, não se 

desloca, translada ou se corrompe, apenas abarca os movimentos traçados em seu interior.  Por 

sua vez, o átomo, embora se desloque, jamais sofre os movimentos de dissolução, permanecendo 

sempre o mesmo. Assim, o nível microcósmico ou atômico é imóvel quanto à dissolução e o todo 

(tó pán; tó hólon) é imóvel em todos os sentidos do termo, pois não se corrompe, não se desloca 

nem se modifica, pois nada pode, vindo de fora, alterar-lhe74. No entanto, os átomos e os corpos 

compostos estão em movimento eternamente, os primeiros perfazendo apenas movimentos de 

translado ou deslocamento e, os últimos, os corpos compostos, além de realizar movimentos de 

deslocamento ou translado sofrem também os movimentos de dissolução ou corrupção. É 

importante ressaltar que todo movimento, seja qual for, é derivado do deslocamento dos átomos e 

tais movimentos só são possíveis devido à existência do vazio como condição sine qua non do 

movimento dos corpos.  

O único incorpóreo existente, o vazio (kenón), permite passagem livre aos átomos, pois 

“não é capaz de produzir qualquer resistência” (DL, X, 44). A realidade é descontínua, granular, 

pois há vazio entre os corpos e, por isso, o deslocamento ou o movimento vibratório (palmós) dos 

átomos jamais cessa; antes, os elementos se unindo ou se chocando persistem perenemente em 

movimento: 

Os átomos estão em movimento contínuo por toda a eternidade. Alguns deles são projetados a 
grande distância uns dos outros, enquanto outros, ao contrário, recebem o impacto onde estão, 
quando se encontram com um aglomerado de átomos ou permanecem aglomerados (DL, X, 43).   

 

Assim, partindo do nível sensível em que o movimento é observável, Epicuro salta para o reino 

do invisível (ádelon), para a instância microcósmica, acessível somente pelo pensamento, 

buscando nele encontrar as condições necessárias para que o movimento se manifeste na 

                                                             
73Phýsis expressa, primeiramente, a natureza do todo (tó pan); em segundo lugar, a natureza dos átomos (átomoi); em 
terceiro lugar, a natureza dos corpos compostos; e a natureza dos mundos (SILVA, 2003, p.25). 
74 “Entretanto, o todo sempre foi exatamente como é agora, e sempre será assim. Então, nada existe em que ele 
poderia transformar-se, porque além do todo, nada há que possa penetrar nele e provocar a transformação” (DL, X, 
39). 
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instância dos corpos compostos, no nível fenomênico 75 . Para tanto, servindo-se do modelo 

atomista, Epicuro fundamenta a compreensão do movimento nas relações entre átomos 

condicionadas pelo vazio. 

Se aquilo que chamamos 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 (kinoúmena). (DL, X, 40) 

E o vazio não é ativo nem passivo, mas simplesmente permite aos corpos o movimento 
(kínesin) através de si mesmo (DL, X, 67) 

 

O vazio é, desse modo, condição de possibilidade dos átomos e do movimento de 

deslocamento e vibração destas partículas no interior de um corpo composto ou agregado. No 

entanto, a compreensão da dinâmica natural não se esgota na constatação do vazio como meio 

possibilitador do movimento. É preciso também considerar as características dos átomos que 

fazem deles seres motores que guardam em si o princípio do movimento. Devemos incluir em 

nossas considerações a propriedade do peso e os entrechoques atômicos, os quais Lucrécio 

relaciona diretamente com o movimento, bem como a rapidez dos átomos e a capacidade de 

desvio. Em primeiro lugar, devemos considerar a propriedade atômica que mais intimamente se 

relaciona com o movimento: o peso e sua relação com as colisões entre os átomos.  

 

1.4.2 Peso e colisões 

Lucrécio, epígono de Epicuro, estabelece o peso e os choques atômicos como causas para 

o movimento dos átomos76. O primeiro é causa interna e o outro é causa externa de movimento. 

Os choques produzem o movimento de deslocamento dos átomos por via externa, ou seja, um 

átomo colide com outro fazendo com que o último assuma uma direção diferente da que seguia. 

Por outro lado, o peso tem uma peculiaridade: ele impinge o movimento de dentro para fora, 

obrigando o átomo a cair no vasto espaço infinito.  O peso é uma das poucas qualidades 

observáveis nos corpos compostos, juntamente com a forma e o tamanho, que pode ser atribuída 

                                                             
75 “O método epicuriano [ou epicúreo] é um método de passagem ou de transição: guiado pela analogia, se passará 
do sensível ao pensado e do pensado ao sensível por transições, paulatim, a medida que o sensível se decompõe e se 
compõe. Passa-se do análogo ao noético ao análogo sensível, e inversamente, por uma série de graus concebidos e 
estabelecidos a partir de um procedimento de exaustão” (DELEUZE, 1988, p. 275). 
76“Efetivamente, como erram através do vazio, é fatal que ou sejam os elementos das coisas levados pelo seu próprio 
peso ou pelo casual choque com os outros” (DRN, II, 84-85). 
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aos átomos77. Segundo Rodis-Lewis “o peso funciona como uma espontaneidade interna no 

átomo 78 ” (1975, p. 20). Esta propriedade dos átomos, que se movem espontaneamente, os 

direciona para baixo. O movimento constante dos átomos não pode ser remetido a uma causa 

primeira que justifique toda a cadeia subsequente de causas motrizes. Enfatizamos, por isso, a 

expressão “espontaneidade interna”, pois não há uma razão que explique o movimento num 

panorama geral, externamente aos átomos, visto que, o movimento é eterno e, por isso mesmo, 

incausado, sem princípio. Não há uma única cadeia causal que explique todo movimento 

retroativamente, mas uma cadeia causal em cada átomo isoladamente e, assim como infinitos são 

os átomos, infinitas são as cadeias causais cuja origem está sediada na eternidade. Portanto, não 

podemos falar de uma causa absoluta do movimento, apenas indicamos as causas da direção do 

movimento dos átomos individualmente, sendo o peso uma delas.  Podemos, assim, falar de uma 

razão para o direcionamento dos átomos, seja um movimento oblíquo ou de ascensão, causado 

pelos entrechoques atômicos, ou de queda, movimento descendente causado pelo peso. Diz 

Epicuro que “nem o movimento ascendente é mais veloz, nem o movimento descendente devido 

ao próprio peso afeta a sua [do átomo] velocidade” (DL, X, 61). 

 

1.4.3 Rapidez (táchos) 
 

A citação que fecha o parágrafo precedente nos incita a pensar mais uma característica do 

movimento dos átomos: sua velocidade ou rapidez (táchos). Os átomos, de acordo com o passo 

61 da Carta a Heródoto, “têm necessariamente a mesma velocidade” (isotachés). Átomos 

pesados, grandes, pequenos ou leves, em movimento ascendente, oblíquo ou descendente viajam 

no espaço vazio com a mesma rapidez79. Epicuro identifica, ainda, a rapidez do átomo àquela do 

                                                             
77Como aponta Silva, “ao que se sabe, Demócrito não havia introduzido o peso entre as qualidades dos átomos” 
(2003, p. 30), no entanto, Epicuro acrescenta esta qualidade, indicando-a como um fator importante na compreensão 
do movimento. 
78Esta expressão, “espontaneidade interna”, poderia ser muito bem atribuída à capacidade de desvio aleatório dos 
átomos; no entanto, o próprio peso já possui um caráter de espontaneidade, porém em oposição ao desvio (clinamen). 
Poderíamos colocar este de um lado e o peso de outro, o primeiro direcionando o átomo para baixo, enquanto o 
outro, o desvio (clinamen), exerce a função de desviar os átomos dessa rota que o peso tem por função delinear. 
79Cf. DRN, II, 225-229; A sensibilidade parece atestar o contrário quando se trata da rapidez dos corpos em queda, 
no entanto, não podemos esquecer que a trajetória dos átomos se dá no vazio, onde não há resistência nem por parte 
do ar nem da água, meios em que vemos corpos mais pesados serem mais rápidos que corpos leves. Vale citar aqui a 
afirmação de Boyancé: “Epicuro professou, de fato, isso que pode parecer uma antecipação genial, que no seio do 
vazio a velocidade de todos os corpos pesados é igual. Pois na queda dos corpos que nós vemos, as velocidades 
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pensamento80, ou seja, os átomos se movem com a mesma rapidez com que operamos cálculos 

racionais ou com que apreendemos o sentido de algo. Para que a natureza se expresse da maneira 

que se apresenta aos homens é preciso que os átomos não apenas se movimentem, mas que se 

movimentem com celeridade, pois os elementos que se desprendem dos corpos devem ser 

imediatamente repostos para que a continuidade provisória dos compostos possa ser explicada 

pelo atomismo de maneira coerente. Tendo em vista que os elementos que compõem os corpos 

têm figuras diversas, um átomo com figura “N” não pode ser substituído por um átomo de figura 

“O”, mas apenas por átomos de figura “N”81. Isso significa que algumas reposições são efetuadas 

por átomos que se encontravam a grandes distâncias, mas que, por possuírem uma ligeireza 

comparável àquela do pensamento, alcançam aglutinar-se ao corpo agregado que deles precisava 

para persistir na configuração corpórea que assumia. É necessário, pois, ao modelo atomista 

epicúreo de compreensão da phýsis, que os átomos percorram espaços vazios com grande 

rapidez. 

 

1.4.5 Emanações e simulacros 
 

Outra razão aduzida para estabelecer a necessidade de átomos ligeiros é a explicitação 

epicurista acerca dos modos pelos quais conhecemos algo, ou, mais especificamente, a parte da 

filosofia que os epicuristas denominaram canônica82. A relação da rapidez dos átomos com a 

canônica ou teoria do conhecimento se coloca na medida em que o conhecimento é explicado, 

fisicamente, por afecções (páthos). As imagens ou simulacros (eidólon) dos corpos compostos 

                                                                                                                                                                                                     

diferentes são devidas não somente ao peso, mas as diferentes resistências que lhe são opostas, tanto pelo ar como 
pela água” (1978, p. 114-115). 
80DL, X, 61; DELEUZE, 1988, p. 276. 
81Lucrécio explica que cada corpo tem sementes específicas, ou seja, os corpos compostos são formados por átomos 
de figuras particulares, sem os quais o corpo composto não se apresentaria da mesma maneira e, além disso, qualquer 
coisa poderia gerar-se de qualquer coisa, um absurdo que não constatamos ocorrer na natureza. Nas palavras do 
poeta epicurista: “Mas, como todos (os seres e as coisas) se formam por sementes certas, só nascem e chegam às 
margens da luz no lugar em que existam a matéria e os corpos elementares que lhe são próprios; por isso, não pode 
tudo nascer de tudo: cada ser determinado tem em si possibilidades próprias” (DRN, I, 167-172). 
82 “Os epicuristas, todavia, costumam reunir a canônica e a física e chamam a canônica de ciência do critério da 
verdade e do primeiro princípio, e também doutrina elementar” (DL, X, 30). Esse hábito de unir canônica e física 
constatado por Diógenes Laércio, embora não tenha esclarecido se foi introduzido por Epicuro ou algum discípulo 
depois dele, fez Sêneca declarar que “Os epicuristas enumeram duas partes da filosofia, a física e a moral; eles 
descartaram a lógica. Depois, constrangidos pelas coisas a dissipar as ambiguidades, a desmascarar as falsidades 
escondidas sob a aparência do verdadeiro, eles introduziram a lógica sob outro nome, o que eles chamam de critério 
ou cânon. Mas eles consideram esta adição como uma parte da física” (Cartas a Lucílio, Ep. 89, 11 apud LEWIS, 
1975, p. 67). 
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constantemente se desprendem atingindo os nossos órgãos sensoriais, de modo que o corpo 

composto dos seres sencientes entra em contato com o composto atômico que experimentam. 

Explicar pelo movimento dos simulacros ou imagens como o pensamento se produz a partir de 

sua raíz sensível até as operações mais complexas do pensamento implica em asseverar que o 

movimento dos átomos que compõem estes eídola seja tão ligeiro quanto o próprio fenômeno do 

pensamento.  

Deve-se ter em mente que a formação das imagens (eídola) 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. (DL, X, 
48) 

  

As imagens (eidólon) são corpos, agregados sutis de átomos, que emanam (réusis) dos corpos 

expostos à sensorialidade, preservando a “disposição e a sequência” (DL, X, 48) dos átomos que 

formavam os corpos dos quais emanam. Segundo Silva,  

Epicuro usa diversos termos para caracterizar as imagens. Alguns dizem respeito às imagens 
como aquilo que emana dos corpos sólidos. Assim ele chama de simulacros (eídola) as imagens 
das formas que são similares aos objetos sólidos. Ele também chama de týpoi (réplicas) as 
imagens emanadas dos objetos e que atingem os órgãos da percepção (SILVA, 2012, p. 270). 

 

Como as imagens ou simulacros são composições de átomos que escapam dos corpos, quando 

sentimos algo podemos depositar a confiança no que sentimos, desde que a sensação se refere a 

algo real e concreto: uma fina camada de átomos que se desprende e nos toca83. Portanto, para 

justificar a capacidade humana de articular pensamentos e imagens numa rapidez incalculável, 

exige-se na compreensão atomista da phýsis (natureza) que os átomos que compõe os simulacros 

se desloquem numa rapidez que só pode ser comparada à rapidez do próprio pensamento 

humano. Além disso, os átomos que se desprendem dos corpos, são imediatamente repostos por 

outros semelhantes, preservando, assim, a configuração provisória assumida pelos agregados até 

que se dissolvam permanentemente. Enfim, se não houver obstáculos ao seu movimento, os 

átomos percorrem “qualquer distância imaginável num lapso de tempo inconcebivelmente breve” 

(DL, X, 46). 
                                                             
83 “Toda sensação, diz ele (Epicuro), é destituída de lógica e incapaz de memorizar; nem por si mesma, nem movida 
por causas externas, pode acrescentar e tirar seja o que for. E nada existe que possa contradizer as sensações (...) A 
veracidade das sensações está garantida pela existência efetiva das percepções imediatas” (DL, X, 31-32). Ou seja, a 
sensação sempre corresponde a algo real e concreto que nos afeta, porém a opinião que acrescentamos à sensação 
pode nos levar ao erro e ao engano.  
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No entanto, os átomos nem sempre se deslocam sem resistência alguma; antes, se chocam 

e formam corpos, mundos, seres vivos etc. Pois, se os átomos sempre se movessem, de alto a 

baixo, com a mesma rapidez (isotachés), não haveriam choques entre eles e nada existiria além 

de átomos isolados e dispersos no vazio. Pensando assim, o poeta e discípulo de Epicuro, Tito 

Lucrécio Caro sustenta a necessidade de um desvio na rota dos átomos que propicie o encontro 

entre estes, formando, assim, os corpos compostos. Este desvio Lucrécio denominou de 

clinamen84(declinação).  

 

1.5 CLINAMEN 

Clinamen é o termo latino pelo qual ficou conhecida a doutrina dos desvios atômicos85 

assim como anunciada por Lucrécio no livro II do De Rerum Natura (Da natureza das coisas) nos 

passos 216-220. 

Quando os corpos são levados em linha reta através do vazio e de cima para baixo pelo seu 
próprio peso, afastam-se um pouco (depellere paulum) da sua trajetória, em altura incerta e em 
incerto lugar, e tão somente o necessário para que se possa dizer que se mudou o movimento. 

 

O desvio se coloca como mais uma causa do movimento dos átomos além das causas puramente 

mecânicas: colisões, ausência de resistência do vazio ou o próprio peso dos átomos 86 . A 

declinação não tem causa externa, mas é um princípio interno assim como o peso, mas que, ao 

contrário deste, não promove o percurso dos átomos em uma direção constante, antes luta contra 

toda determinação, introduzindo na phýsis o acaso como causa de ser. O elemento casual se 

encontra nas ocasiões em que os átomos tendem a desviar de sua trajetória descendente, “em 

                                                             
84 Cf. DRN, II, 244-250. 
85 Lucrécio também utiliza outros termos para designar o desvio, tais quais: depellere, declinare, inclinare (DRN, II, 
219;221;250;253;259;243). O termo clinamen aparece apenas uma vez no verso 292 do livro II (Cf. GIGANDET, 
2001, p. 24, n. 3). Segundo Moraes: “Vale notar que Lucrécio utiliza muito menos, quando expõe esta sua doutrina 
no De rerum natura (II, 216-93), o substantivo latino clinamen, pelo qual a posteridade a designou, do que das 
formas verbais decedere (v. 219), declinare (v. 221), inclinare (v. 243), declinare (v. 250), declinando (v. 253), 
declinamus (v. 259). Clinamen só aparece no final desta exposição (verso 292). O termo, muito pouco empregado, 
vem do verbo clino, que também existe em grego (klíno), com o mesmo significado (inclinar). O parentesco com 
inclinare e declinare salta aos olhos. Muito provavelmente, sob reserva de uma investigação filológica mais acurada, 
o prestígio do termo clinamen se deve justamente ao fato de, por ser raro, prestar-se mais do que declinação ou 
inclinação para denotar o desvio espontâneo” (MORAES, 2004, p. 16); “Clinamen parece ter sido criado por 
Lucrécio para evitar clinatio, que não podia entrar em seus versos hexâmetros, (SALEM, 1997, p. 67). 
86 O doxógrafo Aécio afirma que: “Os átomos se movem ora segundo a reta, ora segundo o desvio (katà parénklisin); 
os movimentos para cima ocorrem segundo o choque e a rebatida” (280 Us); cf. DRN, II, 285-286. 
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altura incerta e em incerto lugar”, somente “um pouco” (paulum), sem causa aparente, sem 

choques que constranjam seu deslocamento e indo de encontro às determinações do peso.  

São dois os argumentos usados por Lucrécio para defender a tese do clinamen (nos versos 

II, 216-293): 1) Se não ocorressem desvios atômicos, a natureza permaneceria estéril “o mundo 

não poderia nascer: a necessidade seria infecunda” (GUYAU, 1927, p. 77), uma vez que não 

haveria colisões atômicas nem, consequentemente, corpos compostos, mundos, seres etc.; 2) 

Somos livres e, para tanto, é necessário que as “causas não se sigam perpetuamente às causas” 

(DRN, II, 255), antes deve haver movimentos atômicos que não podem ser remetidos à causas 

exteriores. “A existência desta curiosa propriedade dos corpos primevos pode ser deduzida da 

observação dos fenômenos imputáveis à vontade dos seres vivos”. (SALEM, 1997, p. 167)  

Lucrécio, para justificar o movimento de declinação dos átomos, propõe, primeiramente, 

imaginar um “momento” hipotético da eternidade em que nenhum agregado atômico existisse, 

mas apenas átomos isolados percorressem seu trajeto descendente “como gotas de chuva”87.  Se 

assim fosse, jamais um átomo se encontraria ou colidiria com outro, não haveria corpos 

compostos, mundos ou seres viventes. É, pois, através de um raciocínio por absurdo que Lucrécio 

justifica a necessidade dos desvios atômicos: 

Se não pudessem desviar-se, todos eles, como gotas de chuva, cairiam pelo profundo espaço 
sempre de cima para baixo e não haveria para os elementos nenhuma possibilidade de colisão e 
de choque; se assim fosse, jamais a natureza teria criado coisa alguma. (DRN, II, 221-224) 

 

Eis aí a justificativa física para o clinamen. O argumento se resume assim: 1) se não há clinamen, 

a natureza não teria gerado coisa alguma; 2) a natureza gerou coisas; 3) portanto, há clinamen. 

Assim, para evitar o absurdo de afirmar que jamais houve choques atômicos e que, portanto, nada 

há além de átomos isolados dispersos no vazio, não havendo corpos, planetas ou vida, é preciso 

crer nos desvios dos átomos ensejando as colisões atômicas e a existência de tudo o mais na 

natureza. Se aceitarmos os pressupostos básicos do atomismo epicurista, devemos aceitar também 

a tese da declinação.   

 No entanto, Lucrécio enfrenta dificuldades ao submeter a tese do clinamen aos critérios 

canônicos ou epistemológicos do epicurismo. Ao propor ou veicular a teoria do desvio em seu 

                                                             
87 Como esclarece GIGANDET (2001, p. 29): “a queda primitiva e estéril é colocada como uma ficção, um simples 
momento abstrato, permitindo reconstruir o movimento caótico efetivo”. 
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poema, ele se preocupa em destacar que os átomos “se inclinem um pouco, mas somente um 

pouco (nec plus quam minimum), para que se não pareça conceber movimentos oblíquos e o 

refute a realidade (et id res vera refutet)” (DRN, II, 245). O que Lucrécio teme é que a teoria do 

desvio entre em expressa contradição (diacromia) com os fenômenos naturais, uma vez que não 

observamos na natureza corpos que se desviem diagonalmente, quando em queda, por um 

princípio que parta somente deles mesmos88. Como diz outro discípulo de Epicuro, Filodemo de 

Gadara89 , “é necessário provar que esta declinação (paréncklisis) não combate nenhum fato 

evidente (enargón)” (De Signis, XXXVI, 17)90. Assim, a tarefa de Lucrécio é mostrar que sua 

tese em torno do mundo microfísico invisível (ádelon) não é contraditada (ouk antimartýretai) 

pelos fenômenos dados à sensibilidade91. Para tanto, Lucrécio sugere uma saída para o problema: 

no nível fenomênico os corpos também declinam infimamente, assim como os átomos se 

inclinam nec plus quam minimum (não mais que um pouco). 

De fato, pelo que observamos, é evidente e manifesto que os graves, por si próprios, não podem 
tomar caminhos oblíquos, pelo menos visíveis para nós, quando se precipitam de cima para 
baixo. Mas quem há que possa verificar que em nada se desviam do caminho direito? (DRN, II, 
245-250) 

 

O poeta argumenta, dentro dos limites que seus versos permitem, que o clinamen não pode ser 

contraditado pelos fenômenos porque também não se pode provar que não haja um desvio 

mínimo na trajetória dos corpos compostos em queda.  

 Uma segunda dificuldade enfrentada por Lucrécio tem a ver com a coerência de sua teoria 

física, pois o clinamen parece assumir um papel ambíguo92 na medida em que é tanto princípio do 

encadeamento causal da realidade como elemento de ruptura dessa mesma cadeia causal. Assim, 

o desvio atômico assume um caráter ao mesmo tempo necessário, pois sem ele “jamais a natureza 

teria criado coisa alguma”, e contingente, que garante a possibilidade de movimentos livres aos 

seres viventes e explica todo o mundo fenomênico. A questão problemática é: como 

compatibilizar a regularidade da natureza com movimentos espontâneos e contingentes? No 

                                                             
88“A evidência sensível parece excluir o movimento diagonal da natureza” (GIGANDET, 2001, p. 27). 
89110 a. C. - 40 ou 35 a. C. 
90apud SALEM, 1997, p. 68. 
91 Com respeito às investigações sobre os imperceptíveis (ádelon), onde a espera por confirmação sensorial é 
impraticável, resta ao epicurista compatibilizar suas teses com fenômenos análogos, ou seja, se sua tese sobreviver ao 
embate com os fenômenos sem que seja por eles contraditada, então essa é uma tese válida, (Cf. DL, X, 34). 
92GIGANDET, 2001, p. 28. 
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entanto, mais uma vez Lucrécio lança mão do argumento de que o desvio é mínimo e por ser 

mínimo não interferiria na regularidade e constância das foedera naturae (leis da natureza).  

 A grande justificativa para o clinamen, na verdade, é sua justificativa ética. Segundo 

Boyancé, o critério ético parece ter sido, para Epicuro, “a principal” razão de admitir o desvio 

atômico (1978, p.115). Para garantir a liberdade de movimento e ação dos homens e da 

responsabilidade que se lhes segue, os epicuristas falam de desvios de átomos, de possibilidade 

de mudanças propiciadas por uma phýsis sedimentada sobre o acaso. O clinamen rompe as leis do 

destino, outorgando ao homem a capacidade de agir a partir de si mesmo, sendo causa de si 

mesmo, consoante sua vontade e deliberação. O fato de Filodemo asseverar que “não é suficiente 

admitir ínfimas declinações dos átomos por causa do acaso e da liberdade (tò tycheròn kaì tò 

par’hemás), mas é necessário provar que esta declinação não combate nenhum fato evidente 

(enargón)” (De Signis, XXXVI, 7-17; apud SALEM, 1997, p. 68), não exclui o sentimento de 

liberdade como uma evidência para o clinamen. Não exclui que possamos experimentar o 

sentimento interno de que nossa vontade é livre, desprovida de amarras exteriores, e eleger esse 

sentimento como critério para se falar em desvios atômicos93. Diógenes de Enoanda parece se 

referir a esse critério quando afirma que há um fenômeno que prova o clinamen, o qual 

Demócrito falhou em observar: 

Se alguém adota a teoria de Demócrito e afirma que por causa das colisões entre os átomos não 
há movimento e que consequentemente torna-se visível que todo movimento está determinado 
pela necessidade, nós dizemos a ele: Tu não sabes, quem quer que sejas, que há atualmente um 
livre movimento nos átomos que Demócrito falhou em descobrir, porém Epicuro trouxe à luz, - 
um movimento de declinação, como prova do fenômeno? A mais importante consideração é 
esta: Se o destino é crido, toda a admoestação e censura estão anulados e nem sempre os maus 
podem ser punidos justamente, desde que eles não são responsáveis por seus atos. (fr. 30, col. 
II-III Grilli; apud PARENTE, 1977, p. 324-325) 

 

Nesse fragmento de Diógenes de Enoanda está explícita a crítica de Epicuro e dos epicuristas ao 

atomismo Pré-socrático, visto que este, aparentemente, supõe uma necessidade (anánke)94 de 

alcance universal que impede a liberdade de ação dos seres vivos,  incluindo a liberdade humana. 

                                                             
93“A ideia do desvio dos átomos se impõe se quisermos explicar aquilo que é dado na experiência, cuja evidência é 
ligada a sensação externa ou interna: no primeiro caso a existência de um mundo formado de corpos compostos 
implicando os choques entre átomos; no segundo, a espontaneidade de uma vontade livre que detêm a iniciativa de 
seus próprios movimentos” (GIGANDET, 2001, p. 25).   
94 “Tudo acontece por força de necessidade” (Pánta te kat’ anánken gínesthai) (DL, IX, 45). 
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Voltaremos a esse assunto em breve, por hora é importante expor os argumentos de Lucrécio em 

favor do clinamen. 

Na passagem que se segue, Lucrécio expõe a ligação existente entre os desvios atômicos e 

a liberdade dos seres vivos, defendendo que o clinamen é condição para a liberdade:  

 

Finalmente, se todo movimento é solidário de outro e sempre um novo sai de um antigo, 
segundo uma ordem determinada, se os elementos não fazem, pela sua declinação, qualquer 
princípio de movimento que quebre as leis do destino (fati foedera rumpat), de modo a que as 
causas não se sigam perpetuamente às causas, donde vem esta liberdade que têm os seres vivos, 
donde vem este poder solto dos fados, por intermédio do qual vamos aonde a vontade nos leva e 
mudamos o nosso movimento, não em tempo determinado e em determinada região, mas 
quando o espírito o deseja? É sem dúvida na vontade que reside o princípio de todos estes atos; 
daqui o movimento se dirige a todos os membros (DRN, II, 251 - 263). 

 

O que está por trás da tese do clinamen como condição para a liberdade de movimento é a 

identificação entre a phýsis (natureza) inanimada e a phýsis animada. Nas palavras de GUYAU 

(1927, p. 98), há uma “solidariedade estreita estabelecida entre o homem e o mundo”, e ele 

continua, dizendo: “se a liberdade humana existe, ela não pode ser absolutamente estranha à 

natureza… Em uma palavra, se se quer que o homem seja livre, é necessário que em torno dele 

tudo possua também, nos seus elementos atômicos, os germes da liberdade”95. Para que, de fato, 

haja movimentos livres é preciso que os átomos que formam os corpos também tenham a 

propriedade do livre movimento. Não se trata de reduzir todas as propriedades dos corpos 

compostos às propriedades atômicas, pois existem qualidades nos compostos que não podem ser 

reduzidas às características substanciais dos átomos. Existem acidentes (simptómata), mas a 

liberdade de movimento não é um deles, pois todo movimento que observamos na natureza pelos 

nossos sentidos deve sua efetivação ao deslocamento dos elementos primordiais. Portanto, se os 

animais são capazes de se mover, tendo a causa de seu movimento em si mesmo, então devemos 

concluir que este movimento também se deve ao deslocamento atômico e, principalmente, à 

capacidade que os átomos possuem de ser causa deles mesmos.  

 Não podemos confundir esta liberdade do movimento com o livre-arbítrio discutido, 

principalmente, na filosofia moderna. É de suma importância o esclarecimento de Salem:  

                                                             
95Ibid. p. 99 
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Deve-se, entretanto, ser destacado primeiro que a libera voluntas (liberdade da vontade) que 
fala Lucrécio não pode ser comparada ainda à vontade livre tal qual a entende a nossa filosofia 
clássica, - cartesiana em particular. Além disso, nenhuma expressão grega corresponde 
estritamente a esta maneira de falar lucreciana, todos os mal-entendidos possíveis são 
facilitadospelo fato que - como a liberdade cartesiana - a libera voluntas de Lucrécio se 
manifesta psicologicamente por um sentimento de não-constrangimento externo” (1997, p. 79). 

Não é raro que se confunda a libera voluntas epicurista com a “liberdade cartesiana”, esta 

diferença deve estar clara na leitura de Lucrécio, pois não observá-la pode nos fazer incorrer em 

graves erros de interpretação. Qual a diferença? Dois pontos precisam ser expostos. 1) Se nos 

atermos ao Livro II do De Rerum Natura (Da natureza das coisas), veremos que não só os 

humanos gozam dessa liberdade, mas todos os animais, retirando, assim, os privilégios que o 

homem teria por fazer uso da razão. “Esta liberdade nos torna comum com os animais e não tem 

nada a ver com uma razão especial ao homem” (BOYANCÉ, 1978, p. 117)96. A liberdade de 

movimento se coloca depois da deliberação, prescindido, assim, do elemento racional, apenas se 

apresentando no momento de realização do movimento ou após a decisão sobre o agir já ter sido 

realizada; 2) Lucrécio quer embasar na substância corpórea do mundo uma teoria da liberdade. 

Como nada nasce do nada, a liberdade deve ter seu fundamento nas propriedades atômicas, mais 

especificamente no clinamen. Não interessa a Lucrécio situar a liberdade em outra instância que 

não a corpórea; em todo caso, não existe outra instância além daquela expressa em átomos e 

vazio.  

No nível ou camada dos corpos compostos, Lucrécio sinaliza a vontade (voluntas) como 

sede da qual emergem todos os atos livres. Em última instância o movimento livre é derivado do 

clinamen atômico, mas quando se trata de um olhar sobre os fenômenos é na vontade que 

sentimos se originar nossos movimentos; não é na razão, mas na vontade comum a todos os seres 

vivos. Sobre isso falaremos no tópico reservado à alma como princípio do movimento97.  

Embora o clinamen sob a forma de seu referente grego parénklisis não figure em 

“nenhum dos escritos de Epicuro que até nós chegaram” (MORAES, 1998, p.72)98, encontramo-

                                                             
96 Cf. SALEM, 1997, p. 78. 
97 Ver o tópico 1.7 deste trabalho. 
98  “A declinação do átomo, que o desvia de sua trajetória e o faz encontrar outros átomos não tem nenhuma 
existência nos textos de Epicuro” (DUVERNOY, 1993, p. 112); Os estudiosos esperavam encontrar nos recém 
descobertos fragmentos do Peri Phýseos elementos que pudessem comprovar a paternidade da doutrina, no entanto 
como mostra SALEM: “Theodor Gomperz (filósofo e professor de filologia clássica austríaco) em 1876, após a 
primeira apresentação que fez três anos antes diante da Academia de Viena, publica nos  Wiener Studien os 
fragmentos do Perì Phýseos no qual Epicuro trata do livre arbítrio, ficando muito decepcionado de não encontrar 
uma só palavra sobre a famosa parénklisis, ou clinamen dos átomos”, (SALEM, 1995, p. 71). 



40 

 

lo nas inscrições de Diógenes de Enoanda99, nos textos de Filodemo de Gadara (De Signis, 

XXXIV, 7-17)100, ambos discípulos de Epicuro, e na doxografia de Aécio (Us., 280). O discípulo 

de Epicuro, e divulgador da doutrina, Diógenes de Enoanda, bem como o filósofo eclético e 

orador romano Marco Túlio Cícero 101  “atribuem expressamente ao filósofo do Jardim a 

paternidade desta singular doutrina” (SALEM, 1997, p. 72). No entanto, a despeito da discussão 

sobre a origem da doutrina do desvio, o clinamen ou parénklisis é uma construção teórica 

indubitavelmente epicurista que no mínimo se coaduna com as demais teses desenvolvidas no 

Jardim. Em todo caso, a tese do clinamen “existiu como problema a resolver, difícil, polêmico, ao 

mesmo tempo indispensável e incômodo” (DUVERNOY, 1993, p. 113).  

A doutrina do clinamen se inscreve no contexto da tensão entre týche (acaso) e anánke 

(necessidade), sendo, portanto, oportuno por à prova a inquietante identificação entre estas 

noções sustentada por Duvernoy (1993).  

 

1.6 ACASO E NECESSIDADE 

Devemos levar em consideração a afirmação de DUVERNOY (1993, p. 108) a respeito 

do acaso (týche)102 e da necessidade (anánke)103: týche e anánke “têm estritamente o mesmo 

sentido”. Mas é preciso distinguir os diversos sentidos do termo anánke para podermos indicar 

qual deles é identificável com týche e com que sentido de týche. Por outro lado, é notório que 

Epicuro distinga o que acontece por anánke (necessidade) e o que acontece por týche (acaso)104. 

Portanto, é preciso pensar em que sentido esses termos se igualam e em que sentido eles se 

diferenciam, pensando, sobretudo, em como a liberdade de movimento pode ser afetada por essas 

noções.  

 

 

                                                             
99 Cf. PARENTE, 1977, p. 324-325. 
100Apud SALEM, 1997, p. 68. 
101 Cícero, séc I a.C, não só atribuía a doutrina do desvio dos átomos a Epicuro, mas também o criticava por tê-la 
elaborado (Cf. Sobre o Destino, IX, 19, 2001, p. 18). 
102 O termo grego para acaso (týche) aparece nas seguintes passagens dos textos de Epicuro: DL, X, 120 (584 Us.), 
131, 133, 134; na Máxima Capital XVI; e na Sentença Vaticana de número 17.  
103Anánke está presente nas seguintes passagens: DL, X, 74, 77, 90, 92, 115, 133, 134; e na Sentença Vaticana de 
número 40.  
104 Cf. DL, X, 133. 
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1.6.1 Necessidade (anánke) 

Traduzir o termo anánke não é problemático, facilmente o vertemos para palavras como 

necessidade, constrangimento ou coação; no entanto, determinar em que contexto e com que 

sentido o termo foi usado é uma tarefa difícil, para a qual precisamos recorrer a dicionários 

etimológicos como o de Pierre Chantraine. 

A grande maioria dos empregos de anánke e de seus derivados se ligaà noção de 
constrangimento (contrainte), por vezes sob seu aspecto mais material. Por outro lado, em um 
certo número de empregos de anankáios são designadas as ligações de parentesco. A noção de 
fatalidade etc., só é desenvolvida secundariamente (CHANTRAINE, 1999, p. 83). 

 

No grego jônico-ático os empregos de anánke são diversificados, mas podem ser resumidos em 

três sentidos básicos: a) necessidade enquanto força material; b) necessidade lógica e 

“excepcionalmente”105 c)  necessidade como fatalidade. Esses sentidos são intercambiáveis por 

a’) necessidade como princípio cosmológico; b’) como princípio lógico; c’) como destino106. A 

fatalidade personificada em deusa aparecerá na poesia e na filosofia, mas não será cultuada. No 

grego do período helenístico anánke aparecerá também com o sentido de pena, sofrimento, 

catástrofe e etc. 

 

1.6.2 Necessidade como princípio cosmológico 

 A anánke (necessidade), antes de ser um princípio cosmológico, é uma força material 

limitadora ou constrangedora107que se expressa até mesmo nas ligações de parentesco ou nas 

relações de senhorio e escravidão108. Ainda, no grego posterior, anánke ou anankáios assume o 

sentido de indispensável109, aquilo sem o qual não se pode ser, nem viver.  

Estendendo essas ideias ao princípio de todas as coisas, os atomistas empregam o termo 

anánke para designar a “necessidade mecânica das causas puramente físicas que operam sem 

finalidade (télos)” (SILVA, 2003, p. 36).  O cosmos se organizou sem que fosse preciso uma 

                                                             
105 Cf. CHANTRAINE, 1999, p. 82. 
106 MOREL, 2000, p. 12. 
107“Atlas sustêm o amplo céu sob cruel coerção (anánkes)” (TEOGONIA, v. 517). 
108  “Odisseu e os três outros, deixando a cidade, alcançaram as propriedades de Laertes, campo cuidadosamente 
cultivado pelo próprio. Adquiri-lo lhe custou caro. A casa dele estava cercada pela senzala onde comiam, viviam e 
dormiam os escravos (anankaiói), forçados a trabalhar para ele” (Odisséia, 24, 205-210). Para esta obra utilizamos a 
tradução de Donaldo Schüler. Porto Alegre, RS: L&PM, 2008.   
109Cf. Chantraine, 1999, p. 83. 
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mente soberana, sem um plano, sem finalidade ou propósito, meramente seguindo a ordem dos 

eventos físicos que se sucediam ininterruptamente, movimento constrangendo outro movimento, 

causas gerando efeitos que geram, por sua vez, novas causas. Rompendo com todas as 

interpretações míticas, os atomistas pensam anánke “somente como uma força natural que, com 

uma inflexível necessidade, conduz violentamente os átomos levados em seu movimento 

turbilhonante” (AMAND, 1945, p. 3). A esta força natural se deve o cosmos.  

No entanto, a necessidade não privilegia a ordem, na verdade ela não é mais um 

“princípio de ordem que de desordem” (MOREL, 2000, p. 14). Anánke, desse modo, é uma força 

cega com poder de geração e destruição. Como define Morel: “A necessidade não é nada mais 

que uma relação de forças mecânicas entre a resistência interna de um composto e a pressão do 

meio que lhe envolve”110. 

 

1.6.3 Necessidade como princípio lógico 

 O sentido de necessidade como princípio lógico figura em expressões como húp’ anánke 

(por necessidade). Expressões desse gênero se referem a exigências do pensamento 111 . No 

interior de um sistema de pensamento, as construções posteriores são decorrência necessária das 

construções basilares, de modo que Epicuro, por exemplo, afirma: “Os átomos têm 

necessariamente (anankáion) a mesma velocidade” (DL, X, 61). Essa afirmação é decorrente de 

outra tese atomista: o vazio não oferece resistência ao deslocamento dos corpos.   

 A necessidade lógica é tema de uma discussão entre epicuristas e megáricos. O megárico 

Diodoro Crono afirmava que o futuro está inteiramente determinado112. Baseava essa afirmação 

na crença de que poderíamos predicar verdade e falsidade sobre eventos futuros. Pensava que o 

impossível, seja no passado, presente ou futuro, identifica-se com o falso, de modo que o 

possível, aquilo que de fato acontece, identifica-se com o verdadeiro. Assim, se no passado só 

aquilo que aconteceu era para acontecer, então no futuro só o que é verdadeiro ou possível 

                                                             
110 Ibid. p. 14. 
111 Essas exigências do pensamento podem ser exemplificadas pelo princípio de identidade, de não contradição e do 
terceiro excluído. 
112 Segundo Cícero: “Agrada então a Diodoro somente poder acontecer aquilo que ou seja verdadeiro ou haja de ser 
verdadeiro. Esse ponto atinge esta questão: nada que não haja sido necessário acontece, e, tudo o que possa 
acontecer, isso ou já é ou haverá de ser; e não mais podem ser alteradas de verdadeiras em falsas estas coisas que 
haverão de ser, tanto quanto aquelas que foram feitas. Mas a imutabilidade nos fatos passados é evidente” (De Fato, 
IX, 17). 
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acontecerá, jamais o que não era para acontecer acontecerá.  Diodoro transfere a necessidade 

dos fatos passados para os fatos futuros. Ou um fato futuro é verdadeiro e acontecerá ou é falso e 

não acontecerá. Não existe contingência ou acaso, pois um fato tem de ser verdadeiro ou falso, 

embora não saibamos de antemão qual fato é o verdadeiro, sabemos, por outro lado, que apenas 

um (o verdadeiro) acontecerá, enquanto o outro será marcado como falso e impossível. Trata-se 

da “identidade entre o futuro possível e o que é verdadeiro desde toda a eternidade, e portanto 

necessário, excluindo os fatos futuros contingentes” (MONDOLFO, 1968, p.. 369). A 

necessidade lógica, neste ponto, se confunde com a necessidade como destino. Epicuro, como 

veremos adiante113, escreveu uma obra intitulada “Contra os megáricos” em que, provavelmente, 

apresentava a ideia esboçada em DL, X, 123: “Devemos lembrar-nos de que o futuro não é 

inteiramente nosso, de tal maneira que não devemos esperar a sua realização de qualquer modo, 

nem que não se realize de modo algum”. 

 

1.6.4 Necessidade como destino ou heimarméne. 

O destino é a necessidade estendida até o campo de ação dos homens. Sob esta forma 

recebe a denominação de heimarméne. Amand afirma que heimarméne é um sinônimo de anánke 

(1945, p. 3). Ambos os termos expressam a ideia de necessidade e já eram utilizados pelos 

filósofos Pré-socráticos114. No entanto, no período helenístico heimarméne se presta a designar o 

fatalismo lógico dos megáricos, a providência dos estóicos, o destino da religião astral e, até 

mesmo, a falta de discernimento dos primeiros atomistas em não compreender a atuação limitada 

da anánke no mundo. 

O destino tão presente na cultura grega sob a forma mítica115 das Moiras que teciam as 

sortes e as distribuía de acordo com o que cabia a cada homem, agora, no pensamento helenístico, 

sofre pesadas críticas, principalmente da filosofia epicurista, em relação aos prejuízos que causa 

                                                             
113 Ver tópico: 2.6 “Futuro e necessidade: Jardim e Liceu contra os megáricos”. 
114 Cf. AMAND, 1945, p. 2. 
115“As Moîrai (na tradução latina, as Parcas), ‘a quem mais honra deu o sábio Zeus’ (Teogonia, v. 904), fixam aos 
homens mortais os seus lotes de bem e de mal. Enquanto filhas de Zeus e Thémis, as Moîrai representam a 
Fatalidade sob o aspecto positivo de configuração e ordenação dos destinos humanos segundo um peso e medida 
divinos; sob o aspecto negativo, essas Moîrai são filhas da Noite (Teogonia, VV. 217-9) e representam a sofrida 
experiência do restrito e inexorável lote de bem e de mal a que cada homem tem de se submeter como seu único 
destino. As Moîrai regram o que de bem e de mal aos homens é dado viver, segundo uma medida divina pela qual a 
vida humana (feliz ou desventurada) encontra sua razão de ser e se integra na ordem maior de Zeus”, (TORRANO, 
2001, p. 65). 
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ao senso de responsabilidade116. Ora, se são seres divinos que controlam a vida humana, não 

podemos ser, em última instância, responsabilizados por nada que fazemos, tampouco podemos 

ser elogiados. Assim, a noção de destino é contraditada pelo próprio éthos (hábito, costume) 

grego. Por isso, Epicuro diz: “o destino (heimarméne) introduzido por alguns como senhor de 

tudo, é uma crença vã”, e ainda diz no mesmo passo: “a necessidade (anánke) gera a 

irresponsabilidade” (DL, X, 133).  

No entanto, Epicuro, embora critique também os mitos, considera mais nefasta a 

influência do destino apresentado pelos físicos do que a influência do destino narrado nos mitos. 

Pois a crença nas determinações divinas inclui a esperança de que a vontade dos deuses possa ser 

aplacada, enquanto que o destino dos naturalistas “é uma necessidade inflexível” (DL, X, 134). 

Este destino é o heimarméne, a extensão da necessidade ao campo de ação humana. Esta 

compreensão é terminantemente rejeitada pelos epicuristas.  

Apesar de criticar a noção de anánke (necessidade) enquanto heimarméne (destino), 

Epicuro não exclui anánke de sua compreensão da natureza; pelo contrário, a estabelece como 

uma das causas de realização da phýsis (natureza), junto com o acaso (týche) e aquilo que 

depende dos homens (par’hemás)117. Esta é uma das diferenças entre o atomismo epicurista e o 

atomismo Pré-socrático, o qual generalizava a ação da necessidade. Portanto, é preciso entender, 

como afirma Morel que “a atitude epicurista não consiste em negar a necessidade, mas somente 

sua onipotência” (2000, p. 10), pois ao lado da necessidade temos týche, o acaso.  

 

1.6.5 Týche 

O termo týche pode ser traduzido por acaso ou fortuna, mas, assim como anánke, teve 

diversos usos ao longo do desenvolver do pensamento grego. A ideia de fortuna se liga à 

compreensão religiosa da deusa týche. A týche se relaciona com a sorte dos homens, sorte ou 

fortuna em concordância com a dádiva da deusa118. A despeito desse sentido religioso, týche é 

                                                             
116Desde Sólon que as representações míticas são criticadas tendo em vista a noção de responsabilidade, (Cf. 
JAEGER, 1995, p. 181). 
117 Cf. DL, X, 133. 
118 “A Fortuna, filha de Oceano e Tétis, não tem Fábula que lhe seja particular na mitologia. Mas a arte lhe dá uma 
fisionomia e atributos particulares segundo o aspecto pelo qual é encarada. Quando segura o leme, representa o 
destino que governa o mundo; quando segura uma cornucópia, torna-se símbolo da prosperidade. Os poetas dão-lhe 
asas para indicar a sua instabilidade, mas os artistas lhe cedem de boa vontade, um globo ou uma roda como atributo. 
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também princípio cosmológico. Nesse sentido, a týche se opõe a noção de anánke, se referindo, 

portanto, a eventos que escapam ao constrangimento da necessidade. Não podemos confundir a 

ideia de acaso expressa em týche com a ideia de acaso que se põe sob o termo grego autómaton 

(espontâneo) utilizado por Demócrito, mas que não aparece nos textos de Epicuro. 

Não cabe aqui tratar da noção de týche como fortuna, no entanto vale salientar que neste 

caso existe uma proximidade entre týche e anánke, pois a fortuna dos homens é determinada pela 

divindade, sendo, então, necessária. Porém, esta necessidade não é de todo inflexível; é passível 

de mudança. De modo que não podemos falar de uma fortuna regida estritamente pela anánke, 

mas que está sujeita as deliberações dos deuses.    

Como princípio cosmológico a týche se opõe à anánke. Epicuro, em suas explicações a 

respeito da phýsis, aponta para a atuação do acaso na formação dos mundos119 e o mesmo acaso 

está presente na explicitação lucreciana do clinamen (declinação). Assim sendo, o acaso está na 

origem do cosmos, como força geratriz da natureza. Sem clinamen, desvio casual dos átomos, 

não haveria nada do que vemos existir. O mesmo é dizer que sem acaso o mundo não viria à luz. 

Mas, é importante lembrar, sem anánke também não haveria nada. O acaso e a necessidade 

desempenham funções diferentes. O movimento dos átomos e seus choques são necessários, mas 

o desvio é casual, assim como a forma assumida por um corpo é da ordem do acaso. A diferença 

ou diversidade na natureza é também da ordem do acaso. Assim explica Silva: “tudo o que 

acontece – a geração, o desenvolvimento e a corrupção dos corpos – acontece por necessidade, 

porém a diversificação dos acontecimentos é resultado da interferência do acaso, ou dos desvios 

nas trajetória dos átomos” (2003, p. 36). Necessidade e acaso são contíguos, por isso devemos 

evitar o exagero de pensar que os epicuristas são “maníacos da contingência, os inimigos 

irredutíveis da noção mesma de necessidade” (SALEM, 1997, p. 158). Existe anánke na phýsis 

epicurista, mas ela é limitada, na medida em que existe a contingência ou acaso. Este, o acaso, é 

fundamental na constituição do cosmos, pois sem ele, nada do que veio a ser teria princípio. Pois 

o acaso, na forma do desvio atômico sem causa ou clinamen, está na raiz de toda existência. Até 

mesmo a existência do átomo seria apenas uma existência fantasmagórica antes do desvio, pois 

                                                                                                                                                                                                     

Os romanos pretendiam que, tendo deixado a Assíria e a Pérsia, a Fortuna se detivera um instante na Grécia e na 
Macedônia, para em seguida pousar sobre o monte Palatino, onde se desfizera das asas e da roda, por estar ali fixada 
para sempre. Essa divindade sem lenda era muito honrada na antiguidade e dispunha de vários templos em Roma” 
(MENARD, 1991, p. 113). 
119 Cf. DL, X, 74 e 90. 
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não seria elemento constitutivo de coisa alguma, mas apenas átomo estéril, infecundo, levado 

pela necessidade mecânica que força o movimento do átomo para além de toda possibilidade de 

encontro. Já comentamos que o encontro dos átomos é condicionado pelo clinamen, movimento 

que determina, portanto, a existência do que, de fato, observamos na natureza.  

Nesse sentido, temos que discordar de Duvernoy quanto a sua afirmação de que no 

epicurismo necessidade e acaso têm o mesmo sentido; no entanto, deve-se considerar que sua 

interpretação parte da negação da teoria do clinamen como uma tese propriamente de Epicuro, e 

que, além disso, atribui a týche o mesmo sentindo de automantón, termo democritiano não 

utilizado por Epicuro em seus textos.  

 

1.6.6 Autómaton e anánke. 

 O que traduzimos por acaso nas cartas de Epicuro é o termo grego týche. Como dissemos, 

ele pode significar acaso ou fortuna, este último mais ligado à noção religiosa e também mais 

próxima da noção de anánke na medida em que se aproxima da ideia de destino (heimarméne). 

Se pudermos falar de uma identificação de týche e anánke, esta está, em todo caso, limitada à 

acepção de týche enquanto fortuna e não como ausência de constrangimento ou coação natural.  

 Por outro lado, autómaton traz a ideia de acaso, mas também se traduz por espontâneo. 

Esta última tradução se aplica melhor a ideia de autómaton, aquilo que se dá espontaneamente ou 

“automaticamente”. É aqui que podemos encontrar uma identificação entre acaso e necessidade, 

mas esse acaso é autómaton e não týche, espontaneidade e não ausência de constrangimento no 

interior de uma ordem necessária. E, justamente, as noções de autómaton e anánke foram 

mobilizadas por Demócrito para expressar a ausência de um plano ou projeto para o cosmos. O 

espontâneo e o necessário servem para explicar a falta de finalidade, de objetivo, de um télos 

(fim) para o todo. Anánke e autómaton se identificam na falta de regência, ordem ou propósito 

dos movimentos da phýsis (natureza). Não existe uma razão última para o universo e só nos resta 

a constatação de que as coisas são porque são. Mas, o “como” as coisas são é dever do filósofo 

investigar. Demócrito, Leucipo e Epicuro pensaram no atomismo como resposta. O que os 

diferencia radicalmente é a preocupação epicurista em teorizar acerca da liberdade de 

movimento. 
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1.6.7 Liberdade de movimento 

Epicuro e seus discípulos pensavam que a anánke (necessidade) é um dos modos pelos 

quais se explica a realidade, mas apenas um. Pois o acaso e aquilo que concerne ao homem 

escapam à força constrangedora da anánke. Como pensava Lucrécio, se tudo é da ordem da 

necessidade, como explicar o movimento livre dos seres? 

Como vimos, a liberdade de movimento se explica pelo desvio aleatório dos átomos. 

Assim, a liberdade de movimento tem suas raízes na própria estrutura do mundo. Podemos dizer 

que agimos com liberdade porque a natureza do mundo nos permite que assim seja. 

O argumento utilizado por Epicuro para inferir uma abertura na esfera do necessário é 

aquele que parte da constatação da responsabilidade dos homens por suas ações ou, ainda, parte 

da impossibilidade de se defender discursivamente o domínio onipotente da necessidade. Pois 

aquele que defende esse ponto de vista não deveria nem mesmo tentar dissuadir seu interlocutor 

da crença na tese contrária. Este último estaria apenas discorrendo ações necessárias e, portanto, 

não livres. Ou seja, Epicuro acusa os físicos da necessidade de defender uma tese que contradiz o 

seu próprio modo de viver. 

Para entendermos o “como” somos livres, devemos, então, apresentarmos aqui a 

explicação epicúreo-lucreciana da alma e de como o movimento partindo dos deslocamentos 

atômicos outorga à alma, enquanto corpo, a prerrogativa de ser princípio do movimento do 

corpo-carne.    

 

1.7 A ALMACOMO PRINCÍPIO DO MOVIMENTO DOS SERES VIVOS   

A compreensão atomista de psyché (alma) não foge ao axioma básico que afirma ser tudo 

composto de átomos e vazio. Se tudo o que há é composto de átomos e vazio, a alma não 

configura uma exceção à regra. Sendo assim, a alma não é de uma substância diferente daquela 

de todo o resto dos seres. Exclui-se do mundo qualquer sobrenaturalidade ou transcendência. 

Epicuro pensa que este “corpo dentro do corpo” (SILVA, 2003, p. 61) só pode ser 

inferido a partir da observação daquilo que falta aos corpos inanimados. Assim, podemos afirmar 

que atributos como vida, sensibilidade, movimento, calor etc., caracterizam a psyché. 
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 Nosso objetivo principal neste tópico é apontar elementos textuais que permitam pensar a 

alma como um composto atômico que atua como princípio do movimento dos seres. Apoiamo-

nos na interpretação de Silva, segundo o qual, Epicuro “pensa a psyché como um princípio 

corporal energético unificador do corpo”120. Nesse contexto, apresentaremos também o trecho do 

De Rerum Natura de Lucrécio em que o movimento orientado dos animais é explicado através da 

noção de vontade (voluntas). 

 

1.7.1 Psyché 

Na passagem 63 da Carta a Herôdotos, Epicuro se ocupa em explicar, longe das 

narrativas míticas e supersticiosas, o papel da alma (psyché)121 na sensação, esta “alguma outra 

coisa” (DL, X, 64) que é congênita (singegeneméno) ao corpo e que produz a capacidade de 

sentir. Epicuro se esforça por apresentar uma compreensão imanente de psyché, que não persista 

à decomposição e não preexista ao corpo-carne122, mas que nasça e morra com ele. A alma é 

corpórea, formada por átomos e vazio. 

Para falar do composto anímico que é ádelon (imperceptível, invisível), Epicuro recorre a 

analogias, tecendo comentários que partem de imagens sensíveis como “sopro e “calor”, 

procurando nelas encontrar propriedades semelhantes às que a alma, para produzir sensação e 

movimento, precisa ter. 

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 aos sopro e em outros ao calor. Há também uma terceira parte, 
que pela sutileza 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 ainda considerar que a alma desempenha o papel mais 
importante na sensação. (DL, X, 63). 

 

De acordo com os pressupostos básicos do atomismo, seguem-se duas possibilidades para 

a natureza da alma: ou ela é corpórea, constituída de átomos e vazio, ou ela é incorpórea, apenas 

                                                             
120 Ibid. 
121 O termo psyché está presente nas seguintes passagens dos textos de Epicuro: DL, X, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 77, 81, 
122, 128, 131, 132; SV, 69, 81.  
122 Expressão cunhada por SILVA (2003) para diferenciar o corpo contido do corpo continente, ou seja, diferenciar o 
vaso (corpo-carne) de seu conteúdo (corpo-alma) (Cf. DRN, III, 440).  
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vazio. No entanto, a alma não poderia ser pensada segundo a indiferença do vazio ou incorpóreo, 

pois este apenas cede o lugar e permite passagem aos átomos. Pelo contrário, a alma desempenha 

funções imprescindíveis em sua conjunção com o resto do organismo. Pois, por ocasião da morte 

de um ser vivo, podemos observar a ausência de potencialidades. Epicuro parte da constatação da 

ausência de algo na morte, para poder indicá-lo na vida e nomeá-lo como psyché. A alma é ativa 

e, portanto, corpórea. Lucrécio argumenta que a constatação de que a alma recebe influências das 

afecções do corpo sugere que ela não pode deixar de ser pensada como corpórea, uma vez que 

não poderia haver ligação de causa e efeito entre um corpóreo e um incorpóreo123.  

Epicuro diz que os átomos que compõem a alma são leptomerés (partículas sutis). 

Entretanto, isso não significa que seja composta por átomos especiais; na verdade, encontramos 

em outras passagens o termo leptomerés indicando átomos que constituem outros corpos na 

natureza. Atribuir sutileza a esses átomos se presta a explicar a contiguidade da alma com o 

corpo-carne, além de explicar porque os corpos mortos perdem, em primeiro lugar, a sua fonte de 

movimento, sensibilidade, calor etc., ou seja, a sutileza dos átomos da alma explica porque ela se 

dispersa primeiro no momento da morte. Sendo a alma composta de “elementos diminutos”, 

perfeitamente sutis, dissolve-se primeiro. É necessário que os elementos constituintes do corpo da 

alma sejam sutis para fazê-los coabitar em harmonia com os átomos densos do corpo-carne. No 

passo 66 da Carta a Herôdotos há um escólio de Diógenes Laércio que caracteriza os átomos da 

alma como “extremamente lisos e arredondados”124. Junte-se a esses argumentos aquele que 

considera a rapidez do pensamento125, pois o composto anímico, responsável pelo raciocínio, 

deve se mover com mais celeridade que qualquer outro movimento. Esta rapidez aponta para 

compostos que se caracterizam por sua fácil mobilidade, tal qual a água, constituída por 

elementos lisos e arredondados.126 

Não obstante o esforço em caracterizar os átomos da alma, Epicuro se vale de imagens 

sensíveis que ajudem a compreender a natureza da psyché. Esta parece um sopro (pnêuma) 

misturado com calor (thérmon), ora se identificando mais ao sopro, ora ao calor. Obscuridade dos 

comentários à parte, Epicuro ainda se refere a uma “terceira parte” que difere das outras duas por 

                                                             
123“Quando vemos a alma impelir os membros, arrebatar o corpo ao sono, demudar o rosto, reger e dirigir todo o 
corpo, como nada disto pode fazer sem contato e como não há contato sem corpo, não é verdade que se tem de 
aceitar que o espírito e a alma são de natureza corpórea?” (DRN, III160-165). 
124Segundo Diógenes essa afirmação se encontrava em outro texto de Epicuro (DL, X, 66). 
125 Cf. DRN, III, 185. 
126Cf. DRN, III, 190. 
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sua maior sutileza. Esta, por ser ainda mais sutil, mantêm uma relação mais estreita com todo o 

organismo. Esta parte também é conhecida como o elemento akatanomáston127 (sem nome), 

identificado com a parte racional da alma que não é passível de comparação com qualquer outra 

experiência sensível que extraiamos da natureza.  

Há dois registros de divisão da alma no epicurismo. Epicuro fala em três partes, uma 

semelhante ao calor, outra parecida com um sopro e uma que não pode ser comparada a nada128. 

Por sua vez Diógenes Laércio veicula uma divisão bipartite da alma, parte racional e parte 

irracional: “A alma é composta de átomos extremamente lisos e arredondados, muito diferentes 

dos átomos do fogo; (...) a parte esparsa por todo o corpo é irracional, enquanto a parte racional 

reside no peito, como podemos perceber claramente em nossos temores e em nossa alegria…” 

(DL, X, 66). 

No caso da divisão tripartite da alma, devemos ter em mente que calor, sopro e 

akatanomáston (sem nome) não são segmentações do corpo da alma, mas aspectos de uma 

totalidade que se manifesta de diferentes modos. “De fato”, diz Lucrécio, “os elementos destas 

substâncias entrecruzam movimentos de tal modo que não se pode separar nenhuma nem há 

possibilidade de localizá-las: ficam, pois, e sendo muitas, como as propriedades de um só corpo” 

(DRN, III, 260- 270).  O mesmo Lucrécio também apresenta a divisão bipartite da alma, 

nomeando cada uma das partes como alma (anima) e espírito129 (animus). Faz isso, deixando 

claro que as partes não configuram substâncias diferentes, mas um conjunto de “uma só 

substância” (DRN, III, 135). Anima e animus são respectivamente a alma irracional e alma 

racional do registro de Diógenes Laércio. O animus “domina no corpo todo” (v.135) e se 

identifica com a parte racional da alma, localizada na região média do peito, onde nasce a 

vontade (voluntas) que impulsiona os movimentos do corpo. A anima está subordinada às ordens 

da parte racional (animus), movimenta-se de acordo com os movimentos do animus nela 

repercutidos. Como está disseminada por todo o corpo, move, por sua vez, também o corpo-

carne.  

                                                             
127Cf. DRN, III, 285-280; 314 Us, 315 Us. 
128Lucrécio acrescenta o ar nesta divisão. 
129 Agostinho da Silva, que traduziu o De Rerum Natura para o português (Da Natureza, 1988), elege o termo 
espírito como a melhor tradução para o termo animus, no entanto, embora utilizemos essa tradução, ressalvamos que 
não há nenhuma conotação religiosa no pensamento de Lucrécio, assim como também não há no pensamento de seu 
mestre Epicuro. Animus, portanto, pode ser traduzido como parte racional da alma do modo como se apresenta em 
DL, X, 66.  
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A psyché também se movimenta de acordo com estímulos sensíveis, informando aos 

órgão sensitivos a tradução ou significado de cada afecção. A “alma desempenha o papel mais 

importante na sensação” (DL, X, 63), portanto, analisemos os textos de Lucrécio e Epicuro no 

que tangem a esta função da alma.   

 

1.7.2 Papel da psýche na sensação (aisthésis) 

Epicuro caracteriza a alma partindo daquilo que nela se evidencia: as faculdades 

(dýnamis) da alma, sentimentos, pensamentos, etc. Ou, dito de outro modo, parte de “tudo aquilo 

cuja perda causa a morte” (DL, X, 63). Mas o filósofo se detém especialmente no papel da alma 

na sensação, lastro de todo sentimento, imaginação e pensamento. Epicuro, pois, pretende dar 

conta de uma teoria do conhecimento (kanón) que se fundamente na corporeidade da alma, na 

expressão motora de átomos e compostos interagindo. 

Tampouco a alma jamais teria sensações se não fosse de certo modo contida no organismo. Mas 
todo o resto do organismo, ao fornecer à alma a causa da sensação, participa também dessa 
propriedade que atinge a alma, embora não participe de todas as faculdades da alma. Por isso 
com a perda da alma o organismo também perde a faculdade de sentir. De fato o corpo não 
possuía em si mesmo tal faculdade, que lhe era suprida por alguma outra coisa, congenitamente 
afim a 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 ligada por uma estreita relação de vizinhança e 
consenso. (DL, X, 64) 

 

O corpo da alma e a carne (sárx) estão intimamente ligados, de modo que uma afecção na 

carne provoca na alma um movimento que traduz a afecção em sentimento130. A sensação se 

explica pelos movimentos da alma, recebendo afecções (páthe) do organismo, tornando-as 

cognoscíveis, alocando-as na memória e as dispondo para serem trabalhadas pelo pensamento. 

Cada operação da alma se dá por meio de deslocamento de agregados atômicos. O animus 

(espírito) ou o logikón (raciocínio) que está concentrado no peito, recebe informações sensíveis 

dos órgãos sensoriais através da intermediação da anima que está espalhada por todo corpo.  

A corporeidade da alma unida à corporeidade da carne veta qualquer forma de conjectura 

acerca da independência da alma em relação à carne e da carne em relação à alma. “Com a perda 

da alma o organismo perde a capacidade de sentir”, afirma Epicuro, e mais abaixo segue dizendo: 

                                                             
130 Cf. SILVA, 2003, p. 62. 
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“Tampouco a alma jamais teria sensações se não fosse de certo modo contida no resto do 

organismo” (DL, X, 63,64). A relação existente entre alma e carne não é hierarquizada, ambos 

são aspectos do mesmo agregado atômico. A sensação não é apenas do domínio da psyché, mas 

dela também participa a carne. Não há sensação sem psyché (alma), como também não há sem 

sárx (carne). O alcance desta afirmação vai além de uma mera compreensão física da alma, mas 

serve de fundamento para um dos princípios basilares da ética de Epicuro: “a morte nada é para 

nós, pois o que se decompõe é insensível, e o que é insensível nada é para nós” (MP, II; DL, X, 

139). A alma não persiste à decomposição da carne, tornando dispensável qualquer discurso que 

defenda sensações, dores ou prazeres, após a morte. 

Lucrécio, diferente de Epicuro, não tinha a intenção de resumir a doutrina epicurista para 

seus leitores, por isso descreve, com riqueza de detalhes, o movimento do animus (espírito) e da 

anima (alma) nas operações sensoriais.   

Já, portanto, se descobriu a tríplice natureza do espírito; mas ainda não bastam elas todas para 
criar a sensibilidade: o espírito não aceita que qualquer delas possa criar os movimentos 
sensitivos e tudo o que no espírito se revolve. É preciso, então, juntar-lhes uma quarta 
substância. Carece ela de qualquer nome: nada existe de mais móvel ou de mais tênue do que 
ela, nem formada de elementos menores131 e lisos; é ela que primeiro reparte pelos membros os 
movimentos sensitivos. 

É ela de fato a primeira que se move, formada como é por elementos diminutos; depois o calor e 
o invisível poder do sopro recebem os movimentos e em seguida os recebe o ar; depois todos se 
movem, agita-se o sangue, tudo sentem os órgãos e por fim é comunicado aos ossos e às 
medulas ou o prazer ou um ardor contrário (DRN, III, 240- 250). 

 

Lucrécio acrescenta o “ar” aos elementos da alma, de modo que esta teria uma tríplice 

natureza acrescida de uma quarta: o elemento sem nome. Ar, sopro e calor não são suficientes 

para “criar a sensibilidade”. É para explicar a sensibilidade que tanto Epicuro como Lucrécio 

falam desse elemento akatanomáston (sem nome) que se compõe de átomos ainda mais sutis e se 

liga ao corpo-carne numa “estreita relação de vizinhança e consenso” (DL, X, 64). Esta quarta 

substância ou natureza informa aos órgãos dos sentidos, descrevendo movimentos que passam 

por todos os elementos constituintes da alma, que tal e tal afeccão (páthe) recebida é de dor ou 

prazer.  Lucrécio também chama a quarta substância de “alma de toda a alma” (DRN, III, 275), 

                                                             
131 Mudamos a expressão “mais pequenos”, presente na tradução de Agostinho da Silva, para “menores”. 
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pois é a “primeira origem dos movimentos sensitivos dos órgãos” e se identifica com o animus 

(espírito) por dominar sobre todo o corpo132.  

 Resta-nos agora, depois de ter comentado os movimentos da psyché, especificamente na 

sensação, descrever os movimentos da alma numa ação em geral para podermos assim 

caracterizá-la como princípio do movimento dos seres vivos.   

 

1.7.3 Vontade (voluntas) 

A ausência do clinamen (desvio) na estrutura física do mundo interditaria qualquer ação 

voluntária. Se as causas se encadeassem ferrenhamente, segundo a necessidade, nossas ações não 

poderiam ser ditas voluntárias, mas apenas consequências de causas anteriores. O clinamen, 

portanto, “quebra as leis do destino” (foedera fati) e propicia que novas cadeias causais 

principiem em cada movimento voluntário. Lucrécio compartilha com Aristóteles a ideia de que 

uma ação voluntária não pode ser forçada, mas deve ter seu movimento de origem no próprio 

agente133. Utilizando-se do exemplo dos cavalos nas cavalariças que se abrem, Lucrécio localiza 

este princípio motor na vontade (voluntas): “Tudo vem primeiro do espírito (animus) e da 

vontade e se dirige depois pelo corpo e pelos membros” (DRN, II, 260).  

No livro II do De Rerum Natura, a ação voluntária se identifica com a liberdade de 

movimento. Esta liberdade se explica pela ação autárquica do espírito (animus) em direção da 

realização de sua vontade (voluntas). É no espírito que se localiza a vontade e esta busca a 

realização do prazer134. Os seres buscam sempre o prazer, pois esse é o fim (télos) e o bem de 

todo ser vivo135 (v. 258). A vontade de gozar é, por um lado, o motor de todo homem, mas por 

outro, o espírito (animus, logikón) o direciona para a fonte que lhe propiciará um maior prazer. 

Assim, o homem é livre para deliberar e escolher os prazeres que lhe parecem mais frutíferos, 

mas não pode escapar a necessidade da satisfação dos desejos.  

A raiz de todo movimento orientado está na alma. Em absoluto, o princípio do movimento 

está nos átomos que se movem eternamente, no entanto, relativamente ao corpo dos seres vivos, é 

                                                             
132 Comparar DRN, III, 275-280 com III, 135-140. 
133“O voluntário parece ser aquilo cujo princípio motor se encontra no próprio agente” (Ética a Nicômaco, 1111a, 20-
25). 
134 Cf. SALEM, 1997, p. 81; GIGANDET, 2001, p. 32-33. 
135 “O prazer é nosso bem primordial e congênito” (DL, X, 129). 
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na alma que podemos indicar a arché (princípio) dos movimentos de rejeição e escolha. A alma 

tem uma natureza dinâmica. Para isso apontam as comparações feitas por Epicuro para explicar o 

corpo da alma. Sopro, calor (e ar no poema de Lucrécio), conotam uma natureza que tem no 

movimento sua maior expressão. Assim, é possível pensar a psyché como “energia”.  

De tudo isso, podemos ultrapassar Epicuro e, com o auxílio das modernas concepções de 
matéria, pensar a alma como “energia”, ou seja, matéria em movimento.  Se assim for, então se 
explica o fato de que a morte traz a perda da sensibilidade e, consequentemente, do movimento 
do pensar. Sem esta “energia”, o corpo já não sente e deixa de viver (SILVA, 2003, p. 63). 

 

Esta energia também se move no sentido da manutenção das configurações do corpo, ela 

mantém a figura do agregado em estabilidade, portanto, unificando o corpo. Sem a alma o corpo-

carne se dissolve em seus átomos constituintes. Deste modo, a alma é compreendida como um 

princípio unificador dos corpos.  

A alma é arché (princípio), pois a estrutura corpórea do mundo quebra suas cadeias 

causais e sempre reinicia no universo de cada alma senciente um conjunto de novas causas. Por 

isso Epicuro coloca ao lado do acaso e da necessidade o que nomeia par’hemás, aquilo que nos 

concerne ou que de nós depende. Veremos este modo de realização de phýsis com mais detalhes 

no próximo capítulo. 

Embora Epicuro tenha focado a explicação de psyché (alma) nas funções que ela 

desempenha na percepção do mundo, não podemos negar que nas entrelinhas da Carta a 

Herôdotos está presente a ideia de que a alma é responsável pelo movimento orientado dos seres 

vivos. Em última análise, os átomos são o princípio do movimento de tudo o que há. No entanto, 

no nível dos corpos compostos, é na alma que se originam os movimentos que vão produzir as 

ações ou reações dos viventes. 

Partimos, então, da interpretação de SILVA (2003, p. 61) ao afirmar que no epicurismo a 

alma “é um princípio corporal energético unificador do corpo”. Se tudo o que há é composto de 

átomos e vazio, a alma não configura uma exceção à regra. Assim, Epicuro afirma a corporeidade 

da alma, atribuindo-lhe tudo aquilo que observamos estar ausente em corpos sem vida. 

Esta justificativa física da liberdade permitiu a Epicuro criticar as opiniões dos físicos 

partidários da necessidade e apontar as incongruências da defesa da onipotência da anánke 

(necessidade). Veremos no próximo capítulo a afirmação do par’hemás (aquilo que nos cabe) que 
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identificamos com o espaço para construção dos homens. A defesa do par’hemás implica na 

defesa da responsabilidade dos indivíduos por suas ações. Resguardados da necessidade, os 

homens podem lançar mão de sua autárkeia e gozar dos benefícios da eleuthería. Analisaremos 

detalhadamente no capítulo seguinte as noções de autárkeia (autarquia) e eleuthería (liberdade).   
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2. A LIBERDADE NA ÉTICA DE EPICURO 

 

 Epicuro deu corpo à liberdade ao fundamentar, em seu discurso sobre a natureza, a 

expressão física desta potencialidade humana. No movimento dos átomos existe um desvio 

incausado que abre precedentes para ações livres da necessidade. O indivíduo, analogamente ao 

átomo, é livre para desviar e seguir rotas segundo o seu desejo. O modo de vida de cada homem 

não é determinado necessariamente pela natureza. Esta se deixa neutra, permitindo a construção 

dos homens no lugar exato em que a atuação do destino e da necessidade são obstados pelo 

acaso. 

  Do conhecimento adquirido pela observação da natureza Epicuro retira um saber ético, 

um modo de vida em consonância com a natureza (katà phýsin). Viver segundo a natureza nada 

mais é que compreender o espaço natural destinado ao bem agir do homem. 

 A physiología (investigação da natureza) nos põe a par de nosso potencial para a 

liberdade. Porém, destacar que somos potencialmente livres é apenas a primeira parte do 

argumento de Epicuro; o passo seguinte vai em direção à exortação à prática (prátte) que se 

segue dessa reflexão (mélleta) acerca da natureza. Neste capítulo, portanto, analisaremos as 

consequências éticas desse saber sobre a phýsis (natureza). Após demarcar o espaço de 

construção do homem (par’hemás) e caracterizar a noção de autárkeia, esboçamos apresentar o 

sentido de eleuthería como liberdade interior e concluímos com as discussões sobre a 

responsabilidade do homem por suas ações e sobre a relação entre futuro e necessidade.   

 

2.1 PAR’HEMÁS 

 

 Gama Kury (2008, p. 314) traduz a expressão par’hemás por “depende de nós”, diferente 

de Hicks (1925, p.659), em quem se baseia nas demais traduções, que traduz por “nossa própria 

ação136”. Por sua vez, Bollack (1975, p. 81) traduz par’hemás por “o que nos concerne137”. A 

despeito do mérito das traduções, devemos, antes, entender o contexto do passo 133 da Carta a 

Meneceu.  
                                                             
136 “our own action”. 
137 “ce que tient à nous”. 
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Crê, então, Meneceu, que ninguém é superior a tal homem. Sua opinião em relação aos 
deuses é piedosa e ele se mostra sempre destemeroso diante da morte. Ele reflete 
intensamente sobre a finalidade da natureza e tem uma concepção clara de que o bem 
supremo pode ser facilmente atingido e facilmente conquistado, e que o mal supremo dura 
pouco e causa sofrimentos passageiros. Finalmente ele proclama que o destino, introduzido 
por alguns filósofos como senhor de tudo, é uma crença vã, e afirma que algumas coisas 
acontecem necessariamente, outras por acaso, e que outras dependem de nós, porque para ele 
é evidente que a necessidade gera a irresponsabilidade e que o acaso é inconstante, e as coisas 
que dependem de nós são livremente escolhidas e são naturalmente acompanhadas de censura 
e louvor. (DL, X, 133)  
 

 

 

Nessa passagem da carta há uma descrição das características do homem que assimilou os 

preceitos básicos do epicurismo. Nela está resumido aquilo que os epicuristas chamaram de 

tetraphármakos (o quádruplo remédio138). O homem, como “um deus entre os homens” (DL, X, 

135), não teme a morte, é feliz e traça seus próprios caminhos. Desdenha qualquer possibilidade 

de intervenção divina e defende que nós somos livres. Investigou a natureza (phýsis), conhece 

seus princípios e diagnosticou no prazer o fim (télos) de todo homem.  

Epicuro não diz expressamente a quem se refere ao afirmar: “ninguém é superior a tal 

homem”, ou como traduz Conche, “Quem estimas tu superior àquele...”. No entanto, a descrição 

das características do sábio e do que se deve fazer para ter uma vida sábia começa no passo 126 

que diz: “o sábio (hó dè sophós) não renuncia à vida nem teme a cessação da vida”. O que não 

nos coloca em terreno seguro para afirmar, terminantemente, que Epicuro se refere à figura do 

sábio é que hó dè sophós (o sábio pelo contrário) é um acréscimo tardio ao texto original139. 

Apesar da omissão de Epicuro, as características desse homem são arroladas: 1) não teme a 

morte; 2) Deu-se conta do fim (télos) da natureza e da facilidade de sua consecução; 3) Sabe que 

o mal dura pouco ou causa sofrimentos passageiros; e 4) Considera vã a crença dos que 

apresentam o destino como senhor de tudo. Esta última característica é a que mais nos interessa, 

desde que a negação do destino implica na consideração de um âmbito natural da ação humana 

em que se veta a atuação da necessidade (anánke) sob a forma do destino (heimarméne). Este 

homem superior afirma que “algumas coisas acontecem necessariamente (anánke), outras por 

acaso (týche) e que outras dependem de nós” (par’hemás). Par’hemás é o espaço natural 

destinado às ações dos homens, espaço aberto pelo acaso no interior da necessidade. Embora 

                                                             
138 Cf. MP, II. 
139 De acordo com nota de Conche (1976, p. 218), hó dè sofós, teria sido acrescentado por Usener.  
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Epicuro não tenha se referido ao desvio dos átomos, parénklisis, a ideia expressa na noção de 

par’hemás se adéqua perfeitamente àquela trazida por Lucrécio.   

Esse espaço aberto para a ação humana expressa o modo como a natureza (phýsis) é 

compreendida pelos epicuristas. A phýsis (natureza) é tanto permanência quanto origem e 

desfecho de si mesma, sem princípio nem finalidade, repleta de infinitos átomos agregando-se e 

desagregando-se eternamente ao sabor do acaso – natureza esta que é necessária em seus 

fundamentos corpóreos, mas que é casuística na formação dos compostos, pois é desprovida de 

finalidade interna, assim como nos diz P.-M. Morel: 

Os Epicuristas, e em particular Lucrécio, rejeitam inequivocamente, não somente o finalismo 
cosmológico e providencialista, mas também a ideia de finalidade interna: não há intenção nem 
na formação nem na destruição dos mundos e também não há uma anterioridade da função em 
relação aos órgãos nos seres naturais.  (MOREL, 2003, p. 168) 

A natureza não está indo em direção ao progresso de si mesma ou a um fim estabelecido por uma 

mente soberana. Tampouco os compostos que constantemente se geram e se corrompem têm 

uma finalidade intrínseca. Nada exige que um mundo seja tal qual o nosso. Assim como somos 

poderíamos não ser, pois não há determinação prévia nas formas que os átomos em conjunto irão 

assumir. “De uma maneira geral”, diz MOREL (2003, p. 182), “a ordenação relativa de nosso 

mundo não deve nos fazer crer que a ordem tem qualquer privilégio ontológico sobre a 

desordem”. A estabilidade de um corpo depende do tipo de átomos que o compõe; às vezes sua 

dissolução é lenta, outras rápida, no entanto, assim que se agregam os átomos persistem em seu 

movimento eterno, vibrando nos espaços entre-átomos, ricocheteando-se, iniciando seu processo 

de dissolução logo que se compõem. Sem pronóia (providência) nem divindades previdentes o 

todo permanece. A phýsis, assim entendida, permite que os homens se auto-determinem no 

espaço deixado vago pela natureza. Não podemos, por exemplo, deixar de comer ou beber, mas 

podemos escolher o que comer ou o que beber. “A necessidade é um mal, mas não há 

necessidade de se viver com a necessidade” (SV, 9).  

A natureza está, portanto, aberta àquilo que cabe aos homens realizar. Par'hemás é o 

espaço aberto no interior da necessidade para a realização das ações humanas. O acaso limita a 

extensão da necessidade e abre as portas para novas cadeias causais serem iniciadas. Embora 

Epicuro não tenha mencionado nada a respeito do desvio aleatório dos átomos (pelo menos não 

nos seus textos remanescentes), percebe-se que a noção de par'hemás é possibilitada pelo acaso 
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sob a forma dos desvios, bem como sua vigência envolve a vontade, deliberação, autarquia e 

escolha dos viventes. Enfim, par’hemás se relaciona com a noção de liberdade em sentido 

amplo. Já Filodemo faz equivaler diretamente a liberdade decorrente do clinamen com o 

par'hemás:  

Não é suficiente admitir ínfimas declinações dos átomos por causa do acaso e da liberdade (tò 
tycheròn kaì tò par’hemás), mas é necessário provar que esta declinação não combate nenhum 
fato evidente (enargón) (De Signis, XXXVI, 7-17, apud SALEM, 1997, p. 68). 

 

Apesar do problema epistemológico levantado por Filodemo em relação à não-

contradição do clinamen ou parénklisis, fica claro que par’hemás é uma expressão utilizada para 

falar de liberdade de maneira geral, ou seja, de todas as possibilidades abertas pelo desvio 

aleatório dos átomos. A expressão par'hemás abrange um conjunto de coisas que se relacionam 

com o agir do homem.  Aquilo que depende de nós ou que nos concerne é, em última instância, o 

espaço para a construção humana. Existem coisas geradas pela natureza, outras em que o acaso 

intervêm sob a forma do elemento inesperado, e outras que são fruto da ação, da construção dos 

homens, cujas causas são imputáveis somente a eles140. 

 Podemos seguir na esteira de Duvernoy (1993) e dizer que Par'hemás é o espaço 

para construção: 

Essa construção, precisamente, se torna possível pela neutralidade cosmológica (o espaço 
deixado vago pela necessidade-acaso). Num oceano de indefinido [indefinição?] espacial e 
temporal, é possível, para o composto humano, existir como unidade provisoriamente 
totalizante, centro de si mesmo, momentaneamente sintético, das impressões e dos instantes. 
(DUVERNOY, 1993, p. 110) 

 

Em sentido amplo, essa construção abrange desde a utilização das artes para fins variados à 

construção do caráter de outro, pela educação, como da ação de alguém sobre si mesmo na 

tentativa de melhorar ou de se aperfeiçoar. Os pactos de não prejudicar nem ser prejudicado141 

também são frutos da construção do homem, construção livre, expressão das capacidades de 

realizar deliberadamente convenções (nómos) e modos de vida de acordo com a vontade de cada 

homem. O homem constrói sua língua, convenciona os valores, filosofa, discursa, dialoga, cria, 

enfim, estabelece um mundo humano, uma comunidade humana, sem que a menor sombra de 

                                                             
140 Essas ideias se encontram também em textos de Aristóteles: “as causas de todas as ações humanas são exteriores 
ou interiores ao agente. Quando o agente não tem nele mesmo a causa, a ação se deve tanto à fortuna (týche) quanto 
à necessidade” (Retórica I, 10, 1368 b 32-35 apud CONCHE, 1976, p. 225, n.4). 
141 Cf. MP, XXXII. 
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uma necessidade onipotente interfira em suas ações. Sobre um lastro necessário e natural se 

constroem, sem mestre algum (adéspotos), as comunidades humanas.  

 Nenhuma das ações realizadas com o fim de estabelecer essas comunidades têm causas 

extrínsecas aos próprios homens. “O que depende de nós (par’hemás) é sem mestre (adéspotos)” 

(DL, X, 133), diz Epicuro. O comando da ação dos homens está neles mesmos. Isso significa que 

existem ações auto-orientadas, que partem dos próprios agentes em direção da própria satisfação. 

Em outras palavras, há um espaço para ações autárquicas e, portanto, livres.  

 Nesse ínterim a ação adquire um caráter autárquico. Esta atua como elemento positivo na 

ação livre, desde que o clinamen apenas “quebra as leis do destino”, abrindo um espaço para 

construção (par’hemás) que, por sua vez, permite ações positivas, auto-orientadas, autárquicas. 

 

 

2.2 AUTÁRKEIA 

 

O termo autárkeia já foi traduzido de diferentes modos. Desde “independência”, 

“autossuficiência”, até “o que basta a si mesmo”. Alguns tradutores preferem a proximidade do 

texto grego ao traduzirem autárkeia, simplesmente, por autarquia ou, como faz Conche (1977), 

“l’autarcie” (autarcia). Em todo caso, a ideia expressa no termo é a da atribuição de um domínio 

e princípio intrínseco. Como afirma Silva, autárkeia alude “a uma noção básica de domínio e 

principio — arché, que está em poder de quem age — to autó — (a partir de) si mesmo” (2003, 

p. 85). 

Chamamos de autárquico (autarkés) aquele que age a partir de si mesmo ou que tem o 

princípio de sua ação em si mesmo. A autárkeia atua no espaço aberto para construção humana 

(par’hemás). É apenas a respeito do que cabe ao homem realizar que se pode atribuir autarquia 

ou não. No âmbito da necessidade e do acaso ninguém pode ser autárquico, pois da autárkeia, 

segue-se imediatamente a eleuthería (liberdade)142. 

O autarkés é aquele que tem o domínio de si em relação ao corpo (sárx) e à alma 

(psyché). Mas o domínio de si não é alcançado a despeito de um exercício contínuo de reflexão e 

prática (prátte kaì meléta). É preciso ter a alma serena e o corpo em equilíbrio para não ser 

afetado pelas vicissitudes da vida, mantendo as rédeas de seu próprio destino em suas mãos. 

                                                             
142 “O maior fruto da autarquia: a liberdade” (SV, 77). 
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Tampouco deve-se estar perturbado com o que a physiología (investigação da natureza) mostrou 

ser inexistente: intervenções divinas ou a dor da morte – esta última especialmente contraditória 

para Epicuro143. A noção de autárkeia, portanto, está indissociavelmente ligada as de eleuthería 

(liberdade)144, eustathéia (boa disposição), ataraxía e aochlesía (imperturbabilidade), phrónesis 

(sabedoria prática) e proaíresin (escolha deliberada).  

 

2.2.1 Autárkeia e eusthatéia 

No fragmento 68 da Epicúrea145de H. Usener (2010) podemos encontrar esta citação: 

(...) O gozo mais alto e mais sólido resulta da condição de equilíbrio (boa disposição) da 
carne,e a esperança fundada de a conservar, para quem saiba considerá-la, proporciona 
(contém) a mais alta e segura alegria (...) (Us 68) 

 

Equilíbrio é a tradução corrente para eustatheía. No entanto, Silva (2003), cuja tese é a de que a 

noção de eustatheía é a questão fundamental do epicurismo146, vê na expressão “boa disposição” 

a melhor tradução para o termo. Argumenta que essa tradução expressa de maneira mais 

imediata o sentido físico do corpo em equilíbrio em relação ao meio em que se encontra. As 

ideias de harmonia e estabilidade física também estão presentes na noção de eustatheía. O 

homem é natureza assim como o meio em que vive; seu corpo e sua alma devem estar em 

consonância com a natureza (phýsis) - e com a sua própria natureza - para se conservar em sua 

configuração provisória e gozar em grau máximo, estágio que se confunde com a simples 

ausência de dor na carne e ausência de perturbação na alma147.  

 A eusthateía depende de atitudes autárquicas frente aos desejos, às escolhas e às recusas. 

O homem autárquico é caracterizado como tal por ser capaz de satisfazer todas as suas 

necessidades. Porém, a autárkeia exige o conhecimento do que é de fato necessário e daquilo 

que apenas parece ser necessário. Deste modo, a autárkeia é condicionada pelo exercício 

filosófico de reflexão e prática (prátte kaì meléta). A investigação da natureza (physiología) abre 

as portas à autárkeia. Esta investigação outorga ao homem a capacidade para distinguir o que é 

realmente desejável, por ser natural, do que é indesejável, por ser vão, dispensável, e, além disso, 

acarretar dores e sofrimento, sintomas do mal-estar de um corpo desequilibrado, em desarmonia 

                                                             
143 Cf. DL, X, 124. 
144No que toca a relação com a eleuthería não nos deteremos neste tópico visto que esse é o tema geral de nossa dissertação. 
145Compilação de textos antigos sobre Epicuro e o epicurismo publicado pela primeira vez em 1887; ver introdução 
deste trabalho. 
146 Cf. SILVA, 2003, p. 19. 
147 Cf. MP, XVIII-XIX. 
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com a natureza. A autárkeia, portanto, resulta de um exercício contínuo de compreensão da 

phýsis (natureza) e do exercício de escolha e rejeição (airéseon kaì phygón) condicionado pelo 

espaço aberto para construção humana (pár’hemás). Em outros termos, o autarkés (autárquico) 

escolhe apenas o que é natural e necessário para sua satisfação ou repleção (pléroma)148. O sábio 

epicurista é autárquico, na medida em que nele reside o poder de realizar, por si mesmo, todos os 

seus desejos, poucos e indispensáveis, mantendo, assim, sua “boa disposição”. “A autárkeia 

significa, neste contexto, o equilíbrio máximo que o homem pode alcançar quando usa a 

sabedoria em proveito do seu bem-estar físico, psíquico e social” (SILVA, 2003, p. 18). A 

relação, pois, do homem consigo mesmo e com seu meio, também se estende à relação com a 

comunidade em que vive. Esta se encontra eivada de opiniões vazias (kenón dóxai) que 

despotencializam o homem e o afastam da simplicidade de sua relação consigo e com a natureza. 

É preciso conhecer, com base na phýsis, o que deve ser rejeitado e escolhido.  

 

2.2.2 Escolha e rejeição 

Epicuro escrevera, segundo Diógenes Laércio, um livro, hoje para nós perdido, intitulado 

Do que Deve Ser Escolhido e Rejeitado (Perì airéseon kaì phygón)149. Mas, felizmente, este 

também é o tema dos passos 127-132 da Carta a Meneceu de que dispomos integralmente. Cabe 

aqui citar o passo 130 da referida carta: 

Nós consideramos a autossuficiência (autárkeian) um grande bem, não porque em todos os 
casos devemos contentar-nos com o pouco, mas 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 (DL, X, 130) 

 Nesse intervalo da carta, Epicuro classifica os desejos; identifica o prazer como o critério 

de escolha e recusa; caracteriza a autárkeia como um grande bem, e explica sua concepção de 

prazer (hedoné). Comecemos, seguindo a ordem de exposição da carta, por apresentar a 

classificação dos desejos feita por Epicuro: 

Devemos também ter em mente que alguns dos desejos são naturais, e outros são 
infundados. Dos naturais alguns são necessários, e outros apenas naturais; dos 

                                                             
148“Não é o ventre que é insaciável, como diz a multidão, mas a opinião falsa sobre a repleção ilimitada do ventre”. 
(SV, 59). 
149Cf. DL, X, 27. 
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necessários alguns são necessários à felicidade, outros à tranquilidade sem perturbações 
do corpo, e outros à própria vida (DL, X, 127). 

Os desejos são divididos por Epicuro em duas classes: os desejos naturais (physikaí) e os 

infundados ou vazios (kenaí). Dos desejos naturais deriva-se a subclasse dos que não são apenas 

naturais, mas são também necessários (anankaiai). Estes, por sua vez, dividem-se em necessários 

à felicidade (eudaimonían), necessários à tranquilidade (aochlesían) do corpo e necessários à 

vida (tò zén). A máxima XXIX junto ao escólio de Diógenes Laércio é elucidativa: 

Dos desejos, alguns são naturais e necessários, outros são naturais e não-necessários; 
outros ainda, nem naturais nem necessários, devidos à imaginação ilusória. (Epicuro 
considera naturais e necessários os desejos que nos livram do sofrimento, como beber 
quando temos sede; naturais e não-necessários são os desejos que simplesmente fazem 
variar o prazer, sem remover o sofrimento, como os alimentos suntuosamente 
preparados; nem naturais nem necessários são os desejos por coroas e ereção de estátuas 
em honra da própria pessoa) (DL, X, 149). 

 

2.2.3 Desejos necessários à vida 

Os desejos naturais e necessários são os mais caros ao sábio autárquico, desde que não 

requerem riquezas ou abundância. São o motivo pelo qual a autárkeia é considerada um grande 

bem, pois através do exercício de manutenção da autarquia nos habituamos a satisfazer apenas os 

desejos naturais e necessários. E por isso mesmo, o epicurista está mais apto a gozar das “mesas 

suntuosas que se lhes oferecem às vezes” (DL, X, 131).  

Não satisfazer os desejos necessários à vida (tò zén) conduz à morte. Estes são os desejos 

que visam à recomposição do corpo (antanaplérosis) 150 . Os corpos estão em constante 

dissolução, por isso é necessário comer e beber com vistas à reposição dos seus elementos 

constitutivos 151 . O prazer máximo é resultante da satisfação desses desejos. “Pão e água 

proporcionam o prazer supremo (akrotáten apodídosin hedonèn) quando levados a uma boca 

faminta” (DL, X, 131). Isso significa que o sábio autárquico administra seus desejos para que 

                                                             
150DL, X, 48. 
151 Essa ideia epicurista foi explicada em detalhes por Lucrécio: “Efetivamente, já demonstrei que de todos os corpos 
fluem e escapam elementos de todas as espécies; mas é dos animais que eles vêm em maior número. Como são 
agitados pelo movimento, os elementos são trazidos do interior por meio do suor e exalam-se em grande quantidade 
pela boca quando, fatigados, ficam anelantes; então o corpo todo fica rarefeito e toda natureza quase cai em ruínas; e 
logo a dor surge como consequência.Por isso se toma o alimento que sustente os membros e reanime as forças e 
acabe, espalhando-se pelos membros e pelas veias, com o aberto desejo de comer. Do mesmo modo, os líquidos se 
distribuem a todos os lugares que os reclamam” (DRN, IV, 860 – 871). 
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eles reflitam os limites da natureza, esperando na satisfação dos desejos mais simples e 

necessários o prazer em sua máxima manifestação. Assim escreve em versos o poeta Lucrécio: 

“Pouco é necessário, naturalmente, pelo que diz respeito ao corpo: tudo o que suprime a dor 

pode dar-lhe ao mesmo tempo numerosas delícias” (DRN, II, 20-21).  

O tesouro mais abundante do sábio se encontra na autarquia152 pelo fato mesmo de, em 

seu exercício, não precisar de artifícios para ter prazer, pois não necessita despender grandes 

somas de dinheiro, nem dele são exigidos esforços fatigantes para poder satisfazer-se, pois seu 

desejo mais profundo e cuja satisfação é mais aprazível pode ser facilmente saciado. “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” (MP, XXI). Quanto mais o sábio exerce sua autarquia, mais claros ficam os 

desejos que são realmente necessários à vida. Quanto mais se habitua a ter o maior prazer nos 

menores desejos, o sábio autárquico mais independente se torna, capacitado por si mesmo a 

gozar de sua felicidade a despeito de circunstâncias adversas.  

 

2.2.4 Desejos necessários à imperturbabilidade do corpo 

A expressão que indica o segundo grupo de desejos necessários, na ordem exposta por 

Epicuro em DL, X, 127, “tou sómatos aochlesían”, significa a ausência de perturbações do 

corpo. Como nos diz M. CONCHE (1977, p. 64),“O frio, as intempéries e os perigos podem 

iniciar um processo de destruição da natureza, que assinala a dor”. Estar aquecido no frioou 

abrigado do sol tórrido e de todas as intempéries é um desejo natural e necessário. O homem 

tende a esse tipo de desejos naturalmente e sem eles não pode suportar a vida. Trata-se dos 

desejos de abrigo, vestimentas e proteção aos perigos. Viver segundo a natureza (katà phýsin) 

não quer dizer viver como os homens primitivos, mas é ter o necessário para gozar de prazeres 

na vida.  

Para o homem primitivo, o desejo de imperturbabilidade do corpo reduzia-se a quase 

nada, pois sua compleição era outra e o mundo gozava, segundo Lucrécio, de sua “florida 

                                                             
152 “O sábio, confrontado às necessidades da vida, é mais disposto a dar do que tem do que receber dos outros: tão 
grande é o tesouro que ele tem encontrado na autossuficiência (autarcheías)” (SV, 44). 
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juventude” (DRN, V, 943). O poeta epicurista explica: “Mas a raça humana que houve naqueles 

campos foi muito mais dura, como era natural, dado que a tinha criado uma dura terra (DRN, V, 

925).” Dado a rudeza de seus corpos não precisavam de artifícios para suportar o calor e o frio, e 

não queriam mais que um teto de pedra para sua proteção. Porém, o mundo foi mudando e junto 

com ele a constituição física dos homens. De um lado o frio se intensificou e de outro a cultura 

humana lentamente desabituou-os das temperaturas extremas. “O fogo tornou-lhes os corpos 

sensíveis ao frio e menos capazes de suportá-los só com o abrigo do céu” (DRN, V, 1015). 

Assim “o poder inventivo do homem”, segundo a expressão de L. ROBIN (1967, p.535), na 

intenção de suprir às carências humanas, respondia a uma “necessidade verdadeira”.153
 

 

2.2.5 Desejos necessários à felicidade 

A filosofia e a amizade são duas condições necessárias à felicidade. Sem a filosofia o 

homem não tem meios de se livrar dos temores infundados, das vãs opiniões, da escravidão e de 

tudo que o prosterna. A filosofia é condição para a felicidade, pois indica o caminho para o bem 

da vida humana. Por sua vez, a amizade é um desejo necessário à felicidade, na mesma medida 

em que as agregações atômicas são necessárias à formação da vida e do cosmo. “A amizade é 

por ela mesma desejável”, diz Epicuro, “ainda que ela tenha começado por conveniência” (SV, 

23). No epicurismo a amizade tem importância capital. Uma vida prazerosa não pode dispensar a 

companhia dos amigos sem abandono do prazer. Em sua Carta a Idomeneu, Epicuro relata os 

prazeres gerados pela lembrança das conversas amigáveis que tiveram154. A Philía (amizade) é o 

fundamento da comunidade do jardim, fonte dos acordos da comunidade e de prazeres 

inesgotáveis. “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” (MP, XXVII).  

Diógenes Laércio veicula, após a transcrição da Carta a Pítocles, sentenças esparsas do 

próprio Epicuro, a estas acrescentando algumas afirmações de Diógenes de Tarso referentes aos 

epicuristas. Cabe destacar aqui o passo 120 que corrobora a inclusão da amizade entre os desejos 

necessários: “A amizade é uma necessidade (chreías). Da mesma forma que lançamos a semente 

na terra, devemos tomar a iniciativa da amizade; depois ela cresce e se transforma na vida em 
                                                             
153 Ibid. p. 533. 
154DL, X, 22. 
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comum entre todos aqueles que realizaram plenamente o ideal da agradável serenidade” (DL, X, 

120). Essa necessidade com que a amizade é identificada por Diógenes de Tarso é a chréia, 

mesmo termo utilizado por Parmênides em seu poema, Da Natureza155, para dizer que o ser é e 

não pode deixar de ser: “É necessário (chrè) que o ser, o dizer e o pensar sejam” (frag. 6). Isso 

indica que para Epicuro a amizade tem um papel indispensável na vida. Assim como Demócrito 

dizia: “a vida não vale a pena sem um amigo”, Epicuro afirma a necessidade da amizade, sem a 

qual a vida vale pouco ou nada.  

2.2.6 Desejos apenas naturais 

Os desejos naturais, mas não necessários são aqueles que se não satisfeitos não causam 

sofrimento. Porém não são desejos infundados, pelo contrário, estão radicados na natureza. 

Diógenes Laércio os descreve como “os desejos que simplesmente fazem variar o prazer, sem 

remover o sofrimento, como os alimentos suntuosamente preparados” (DL, X, 149). Se tivermos 

fome, necessitamos de qualquer alimento e não dos mais saborosos. Porém, uma vez suprimido o 

sofrimento e gozado o prazer disso resultante, naturalmente desejamos variar o prazer.  

M. Conche (1977) destaca, dentre os apenas naturais, os desejos estéticos. O prazer 

decorrente da contemplação de coisas belas é alvo de desejos fundados na phýsis (natureza). 

Lucrécio narra que os homens primitivos, depois de terem suas carências satisfeitas, 

principiaram por imitar o silvo dos ventos e o gorjeio dos pássaros. Depois, desenvolveram suas 

produções sob a forma da aulética, citarística, canto, pintura e poesia156. E assim como os homens 

primitivos sentiam prazer em artes simples, o sábio autárquico frui o prazer das menores 

manifestações artísticas157. Por isso está apto a “discorrer acertadamente sobre a música e a 

poesia” (DL, X, 120).  

No entanto, embora radicados na natureza, não podemos fazer desses desejos o motor de 

nossa vida, pois é justamente por isso que a autarquia é considerada um grande bem (autárkeian 

dè agatòn mega nomídzomen)158, por contentar o seu possuidor com as coisas simples. Se o sábio 

autárquico não tiver o muito, não sofrerá por ter pouco. Por outro lado, sabe gozar do muito 

                                                             
155 Para esta obra utilizamos a edição comentada e traduzida por José Trindade Santos, São Paulo: Loyola, 2002. 
156Cf. DRN, V, 1380-1410. 
157A complexidade da arte pode vir a obstruir o prazer da contemplação do belo e, portanto, critica-a Epicuro: “Odeio 
o belo e aos que estupidamente o admiram quando não produz prazer algum” (EPICURO, 1996, p.119). 
158Cf. DL, X, 130. 
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quando deste dispõe. Assim, o autarkés não sofre com o que não depende dele, mas goza 

independentemente das circunstâncias.  

O desejo de variar (poikíllein) o prazer não é necessário, isto é, é passível de ser 

escolhido ou rejeitado. O homem é livre para variar seus prazeres, no entanto, é preciso agir com 

sabedoria ou prudência (phrónesis) – ou ainda, como define BRÉHIER (1967, p. 319): “vontade 

esclarecida” – para não ultrapassar os limites de seu domínio, outorgando a outrem o poder de 

sua satisfação pessoal. Por isso, diz Epicuro que “uma vida livre (eleutherós bíos) não pode 

adquirir grandes riquezas, porque isso não é fácil de conseguir sem se tornar servidor das 

assembleias populares ou dos monarcas” (SV, 67). Epicuro não combate as riquezas; o perigo 

está no que se faz para consegui-las. O epicurista não entrega sua autárkeia nas mãos dos 

poderosos, não é dócil; pelo contrário, é orgulhoso (sobarós) e destemido, recusando àquilo que 

a multidão insensata acolheria de bom grado, pois sabe que seu maior tesouro está na autárkeia.  

 Os desejos naturais permitem aos homens a escolha de seu modo de vida dentro dos 

limites da naturalidade: o homem pode ser frugal, comedido ou dado a banquetes, exagerado, ou 

ainda, indiferente a tudo isso, desde que os desejos não causem um descompasso entre o domínio 

do homem sobre si e o que ele de fato escolhe - a escolha deve estar em consonância com a 

autárkeia. Não há um plano específico traçado pela natureza pelo qual nós devamos viver. O 

homem é livre para viver como quiser, pois a natureza “não predetermina o vivente a viver de tal 

ou tal maneira em virtude de um programa específico” (MOREL, 2003, p. 187). A phýsis é 

neutra e, assim, viver de conformidade com ela (katá phýsin) é saber agir autarquicamente nos 

espaços abertos à ação livre do homem, administrando o descaso da natureza em relação à ordem 

e a desordem, à composição e a decomposição dos corpos. 

2.2.7 Desejos vãos 

Poder, fama e honrarias não são carências verdadeiras, nem estão no rol dos desejos 

ratificados pela natureza. Na verdade, são frutos da imaginação humana, desejos vazios (kenón), 

assim como vazios são os espaços entre os corpos. Em outras palavras, não existe um referente 

real dessas aspirações. Frutos da desmedida, tais desejos, se alastram e nunca são satisfeitos, 

sempre exigindo um nível de complexidade cada vez maior para serem saciados. A compreensão 

errônea da natureza se identifica com a incompreensão dos limites de satisfação do homem, pois 
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desejar a imortalidade, por exemplo, é ignorar a dinâmica da natureza. Aquele que deseja o vazio 

nunca pode ser saciado e em vez do prazer da repleção recebe em troca o sofrimento gerado por 

sua própria desmedida.  

Epicuro, na Sentença Vaticana 71, adverte: “Diante de qualquer desejo devemos formular 

a seguinte questão: o que me acontecerá se o objeto de meu desejo se cumprir, e o quê se não se 

cumprir?” É preciso, pois, reflexão e sabedoria no agir. Se o objeto de meu desejo é vão ou 

vazio, nunca serei satisfeito e sempre estarei perturbado.    

O critério para a escolha do sábio epicurista é o prazer. O prazer (hedoné) segundo 

Epicuro “é nosso bem primordial e congênito, e partindo dele movemo-nos para qualquer 

escolha e rejeição” (DL, X, 130). No entanto, o sábio autárquico entende que a um prazer pode-

se seguir “um aborrecimento maior” (ibidem) e, assim, faz uso do logismós, do seu poder de 

cálculo, mecanismo ou instrumento do pensar, para decidir qual prazer é prejudicial e qual não é. 

E, por outro lado, o sábio também pondera sobre as dores a que podem seguir-se grandes 

prazeres e, a estas, escolhe. Não existe bem ou mal absolutos - em si - assim como dirá numa das 

Máximas Principais 159  que não há “justiça em si” (kath’heautó), porque “em certas 

circunstâncias, o bem é um mal para nós e o mal é um bem para nós” (DL, X, 130). Na difícil 

distinção entre o bem e mal para nós, em que o instrumento do pensar deve se apresentar de 

modo sóbrio (nephón logismós) na tentativa de prever dores maiores acarretadas por más 

escolhas, a sabedoria (phrónesis) é o princípio e “o maior bem” (archè kaì tò mégiston agathòn 

phrónesis)160.  

 

2.2.8 Phrónesis 

O termo phrónesis pode ser traduzido por “sabedoria prática” e, na filosofia de Epicuro, 

tem a função de modular os desejos e as ações para nos direcionar à vida feliz (makários zén). A 

sabedoria advinda da investigação da natureza (physiología) é aplicada às ações humanas. Esta 

sabedoria ensina que 

Não se pode levar uma vida agradável se não se vive com sabedoria, moderação e justiça, nem 
se pode levar uma vida sábia moderada e justa se não se vive agradavelmente. As formas de 
excelência são concomitantes com a vida agradável (zén hedéos), e a vida agradável é 
inseparável delas (DL, X, 132). 

                                                             
159MP XXXIII. 
160 Cf. DL, X, 130. 
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Vale salientar aqui que diante de tantos “bens” nomeados por Epicuro, podemos 

confundir qual deles é o bem (agathón) do homem. No entanto, é com a intenção de mostrar que 

o agradável (hedéos) ou prazer (hedoné) é o nosso bem primordial e congênito que Epicuro 

estabelece o prazer como a interação indispensável entre as virtudes da sabedoria, justiça e 

moderação. Não se pode viver com prazer se não se vive com sabedoria. Isso significa que o fim 

diagnosticado pela physiología e pela ética epicuristas não pode ser alcançado sem sabedoria 

(phrónesis). Por outro lado, a sabedoria não dispensa uma vida em que o prazer seja 

reconhecidamente o fim a que almejamos. O mesmo vale para as demais virtudes, a justiça 

(dikaíos) e a moderação (kalós). Estas expressam a noção de medida e equilíbrio em relação a si 

e aos outros. O sábio não pode experimentar a satisfação de suas carências se não fizer isso com 

moderação e justiça. Ou seja, o sábio não consegue gozar de uma vida feliz se não é virtuoso. 

A noção de phrónesis goza de uma posição privilegiada na compreensão do epicurismo. 

Se a autárkeia é considerada um grande bem (autárkeian dè agatòn méga nomízein)161 , a 

phrónesis é o “maior bem” e, além disso, “a possessão mais preciosa da própria filosofia” 

(philosophías timióteron hipárchei phrónesis)162. Sem a noção de phrónesis o epicurismo não 

diferiria muito de um hedonismo comum. No entanto, a sabedoria prática rege as escolhas e 

rejeições, na medida em que juntamente com o logismós (cálculo) atua na modulação dos 

desejos. O desejo é da ordem do limitado, porém uma alma imoderada pode supor que pode 

desejar ilimitadamente, de modo que o homem se equivoca, impondo-se sofrimentos quando 

compartilha de opiniões vazias como a que diz que o prazer pode ser aumentado 

indefinidamente. A physiología (investigação da natureza) ensina ao sábio o que de fato é 

infinito (ápeiron) e o que é da ordem do finito e limitado (péras).  

Para ser um autarkés (autárquico) é preciso sabedoria, pois o domínio de si não se 

alcança deixando-se levar por desejos que nos enredam em circunstâncias irrefletidas que trazem 

consigo dor, sofrimento e mal-estar. É necessário, pois, que a carne (sárx) e a alma (psyché) 

estejam em equilíbrio para que o sábio autárquico se mantenha no comando de suas próprias 

ações.  

 

 

                                                             
161Idem. 
162 Cf. DL, X, 132. 
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2.2.9 Ataraxía e aochlesía 

 

Os termos ataraxía e aochlesía podem ser traduzidos por imperturbabilidade, porém, nas 

cartas e máximas, Epicuro distingue a imperturbabilidade do corpo (toû sómatos aochlesían) da 

imperturbabilidade da alma (tés psychés ataraxían)163. A aochlesían é uma noção permutável 

pela de hygiéia (saúde). A imperturbabilidade do corpo nada mais é que a saúde, o estado de 

equilíbrio orgânico. As escolhas e rejeições visam à preservação do equilíbrio tanto do corpo 

como da alma. Por isso o sábio escolhe o que o livra do desequilíbrio, do mal-estar e, escolhe, 

enfim, a ausência de dor e sofrimento. 

 Entretanto, um corpo (sárx) em harmonia não pode estar em descompasso com a 

harmonia da psyché (alma). A perturbação anímica interfere na saúde do corpo, exigindo que 

tudo o que nos causa temor seja rejeitado. Por isso, as narrativas míticas são desprezadas em 

proveito da physiología (investigação da natureza), pois aquelas apequenam a alma, tornam-na 

temerosa diante de um pretenso poder divino que castiga, vigia e controla as ações dos homens. 

O corpo e alma distanciadas das opiniões vazias164 das multidões insensatas, preservam sua 

autárkeia, pois o autarkés é destemido e orgulhoso, rejeitando, através de uma sólida 

compreensão dos modos em que a phýsis (natureza) se realiza, tudo aquilo que insensatamente o 

enche de temores e fraqueza.    

 Os atos de escolha e rejeição são condicionados pelo espaço natural aberto na 

necessidade para as ações humanas (par’hemás). Não basta que o acaso (týche) sob a forma do 

clinamen (desvio) interfira na extensão da anánke (necessidade) para que o homem esteja apto a 

escolher e rejeitar. A escolha é uma atividade que envolve cálculo (logismós), sabedoria 

(phrónesis) e autárkeia. Estas noções convergem para a noção de proaíresis.  

 

2.2.10 Proaíresis (escolha deliberada) 

Proaíresis é a escolha deliberada, ou como traduz CONCHE (1977), “vontade 

deliberada”. Escolher deliberadamente é escolher algo em detrimento de outra coisa. Faz parte de 

uma ação resoluta que tem seu curso deliberado de antemão. Encontramos em Aécio 165  a 

seguinte citação: “Epicuro diz que tudo acontece por necessidade, por escolha deliberada 

                                                             
163 Cf. DL, X, 128. 
164 Cf. MP,XXVI. 
165 Doxógrafo que viveu entre o fim do séc. I a.C. e o início do séc. I de nossa era. 
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(proaíresin) ou por acaso” (Us. 375). Esta é a mesma ideia presente no passo 133 da Carta a 

Meneceu: “algumas coisas acontecem necessariamente, outras por acaso, e que outras dependem 

de nós”. A escolha deliberada não pode concorrer com a necessidade nem com o acaso; assim, 

ela só pode acontecer no âmbito do par’hemás (aquilo que depende de nós ou que nos concerne), 

razão pela qual supomos que Aécio tenha tomado proaíresis e par’hemás um pelo outro. A 

diferença é que a proaíresis é uma atividade e par’hemás o espaço natural que a possibilita.  

A escolha deliberada implica em sua conjugação com o logismós (cálculo). Epicuro diz 

que “raramente o acaso atinge o sábio, pois as coisas principais e fundamentais têm sido 

governadas pelo logismós, e por todo curso da vida as governa e governará” (DL, X, 144). O 

sábio delibera por meio do logismós, seu instrumento do pensar. Suas escolhas são 

fundamentadas em razões que prezam pela manutenção de seu estado de bem-estar e equilíbrio. 

Isso implica que a escolha deliberada é natural apenas à vida racional. Os animais desprovidos 

de logismós não escolhem baseados em razões, mas apenas são levados pelos apetites à sua 

satisfação imediata. Embora a vontade dos animais seja livre, ela não é deliberada. 

Assim, a escolha deliberada ou a vontade deliberada se inscreve como elemento que 

enseja o conhecimento da liberdade em seu aspecto mais afirmativo: aquele que se deriva da 

autarquia, a eleuthería.  
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2.3 ELEUTHERÍA 

 

A noção grega de liberdade não é unívoca. Desde suas origens, o termo eleuthería passou 

por muitos desdobramentos. Epicuro apresenta uma noção de liberdade que participa do processo 

de interiorização do homem. Devemos a Sócrates o raciocínio que equipara a liberdade da cidade 

à liberdade interna ao homem, expressa sob a noção de autodomínio e que veio a influenciar toda 

filosofia posterior. A ideia de liberdade interior é comum às diferentes escolas de filosofia do 

período helenístico, porém o epicurismo a aprofunda, fazendo com que o sentido de eleuthería se 

submeta ao de autárkeia. 

Segundo Benveniste166, o termo latino liber e o grego eleútheros167são derivados da 

mesma raiz indo-européia leudh- que significa “crescer, se desenvolver”. Essa imagem do 

“crescimento”, e de sua completude na formação de um homem, levou à compreensão 

socializada de leudh- como fonte “do conjunto daqueles que são nascidos e desenvolvidos 

conjuntamente” (BENVENISTE, 1969, p. 323). A ideia de liberdade, pois, se relaciona com o 

pertencimento a uma linhagem, a um povo. “A liberdade do homem grego consiste em se sentir 

subordinado, como membro, à totalidade da pólis e das suas leis” (JAEGER, 1995, p. 228). Toda 

a liberdade que os gregos poderiam gozar advinha de seu pertencimento à pólis, não apenas por 

habitarem a cidade, mas por serem cidadãos. Espanto à parte, o sentido original de liberdade não 

tem a ver com emancipação, mas, pelo contrário, com pertencimento. Nas palavras de 

Benveniste: 

O primeiro sentido não é, como seria tentador imaginar, “liberto de alguma coisa”; e 
sim, é este de um pertencimento a uma fonte étnica designada por uma metáfora de 
crescimento vegetal. Este pertencimento confere um privilégio que o estrangeiro e 
escravo jamais conhecem (BENVENISTE, 1969, p. 324).  

 

O exemplo das Guerras Pérsicas no início do século V a.C. representa esta diferença 

radical entre os gregos e os estrangeiros persas que não gozavam dos privilégios da liberdade 

(eleuthería). Os invasores persas tinham mestres diante dos quais se curvavam e aos quais 

obedeciam, enquanto que os cidadãos gregos, os eleútheros, “não tinham um chefe único, nem 

para cada cidade um homem que as comande” (ROMILLY, 1989, p. 40). Essa diferença de 

postura é representada na tragédia de Ésquilo, Os Persas, a partir da perspectiva dos bárbaros: 

                                                             
166Cf. BENVENISTE, 1969, p. 322-323. 
167 Ambos significam “livre”. 
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Rainha: Quem é o seu senhor? Quem comanda o seu exército? Corifeu: Eles (os gregos) não 
são escravos (doúloi) de ninguém, nem são súditos (Ésquilo, Os Persas, linhas 241, 242).168

 

 

Essa é a diferença política fundamental entre os gregos e os bárbaros169. Enquanto estes têm 

mestres, os gregos devem obediência apenas à lei, sem a qual não haveria pólis, nem 

liberdade170. Assim, a noção de eleuthería enquanto oposta à servidão se define a partir da 

diferença fundamental entre gregos e bárbaros. Esse sentido, que podemos chamar de liberdade 

política, depende do regime e se opõe à opressão171. 

 Entretanto, no fim do século V a.C. surge um novo aspecto da eleuthería, a liberdade 

democrática. A liberdade e a igualdade (isonomía) se confundem. Está aberta a possibilidade de 

todos os cidadãos intervirem na política da cidade. Todos têm direito de falar (isegoría) e a 

justiça é a mesma para todos. Porém, a influência funesta dos demagogos e as arbitrariedades 

populares acabaram implodindo a liberdade democrática172. A partir daí (e essa é a noção de 

liberdade que nos interessa principalmente) desponta outra forma de liberdade: a liberdade 

interior.  

É através das palavras de Sócrates que Xenofonte173 transmite a nova ideia da liberdade 

interior174.   

- Ora, diz-me lá, Eutidemo, acreditas que haja um bem mais belo e bom para o homem e para a 
cidade do que a liberdade (eleutherían)? 
-Não. E esse é de fato o maior dos bens. 
- E acreditas que é livre (eleútheron) o homem que é dominado pelos prazeres do corpo e que, 
por causa deles, não consegue agir bem? 

-De modo nenhum (Memoráveis, IV, 5. 2-3).175
 

 

                                                             
168 Para esta obra utilizamos a edição de David Grene & Richmond Lattimore. The Complete Greek Tragedies 
Aeschylus.The University of Chicago Press, 1959, p. 229. 
169Cf. ROMILLY, 1989, p. 47. 
170 “Surge então a pergunta: se a pólis tinha assim uma autoridade ilimitada, em que sentido é que os Gregos eram 
livres, como julgavam ser? Até certo ponto, a resposta era dada pelo epigrama: ‘A lei é o rei’. A liberdade não se 
equipara à anarquia, mas a uma existência ordenada, dentro de uma comunidade que era governada por um código 
estabelecido, por todos respeitado. Por isso se lutara durante parte do período arcaico, primeiro contra os privilégios 
tradicionais e o monopólio do poder que a nobreza detinham, depois contra o poder incontrolado dos tiranos” 
(FINLEY, 2002, p. 51). 
171 Cf. NOVAES (Org.), 2002, p. 16. 
172Cf. Ibid. p. 117. 
173 Historiador grego do séc. IV a.C. 
174 É importante ressaltar que W. JAEGER (1995, p. 247) já identificava a liberdade interior nos textos de Sólon. 
175 Para esta obra utilizamos a edição: XENOFONTE. Memoráveis. Trad. Ana Ellias Pinheiro. Coimbra: CECH, 
2009. 
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Sócrates coloca lado a lado a liberdade da cidade e a liberdade interior. Esta se evidencia pelo 

autodomínio ou domínio das paixões. Sem o autodomínio (enkrateía) o homem não pode ser 

considerado realmente livre, mesmo que viva sob um regime de liberdade política.  

Essas noções de autodomínio e liberdade interior foram fundamentais para o 

desenvolvimento das filosofias helenísticas, uma vez que a vida política se esfacelara sob o 

domínio do império macedônico: “A Ágora apresenta-se agora fechada nos quatro lados, como 

que para proclamar através desta simples evocação arquitetônica que a livre movimentação e 

reunião do povo eram coisas do passado” (FINLEY, 2002, p.135). E quando Diógenes, o cínico, 

proclamou seu cosmopolitismo, condenou o conceito de cidadania à falta de sentido176. O que 

interessa a partir de agora é o indivíduo e sua busca interior de liberdade, sabedoria e virtudes 

para uma vida bela. A sociedade é apenas um acidente no percurso de melhoramento do 

indivíduo. E é como herdeira das noções socráticas de liberdade interior e autodomínio que 

aparece a noção epicurista de eleuthería177, fruto mais precioso da autarquia e resultado do 

exercício da sabedoria.  

 

 

2.3.1 A noção epicurista de Eleuthería 

As ocorrências dos termos eleuthería e eleútheros aparecem ambos nas Sentenças 

Vaticanas: 

O maior fruto da autossuficiência (autárkeia): a liberdade (eleuthería) (SV, 77).  
 
Uma vida livre (eleútheros bíos) não pode adquirir grandes riquezas, porque isso não é coisa 
fácil de conseguir sem se fazer servidor das assembleias populares ou dos monarcas, mas ela [a 
vida livre] possui tudo em uma abundância incessante; e se ela chega a dispor de grandes 
riquezas, facilmente também ela as distribui em favor do vizinho (SV, 67).   

 

A liberdade de que se trata aqui tem a ver com aquela problematizada por Sócrates no 

citado texto de Xenofonte, ou seja, aqui também se trata de um tipo de liberdade interior. No 

entanto as noções de eleuthería e autárkeia socráticas ainda estão, segundo Jaeger, ligadas à 

pólis. “Sócrates vive ainda dentro da pólis” (JAEGER, 1995, p.552-553) e suas noções de 

                                                             
176Cf. FINLEY, 2002, p.116. 
177 “Além de fundar sua filosofia escavando o antes de Sócrates, a doutrina epicurista edificou sua arquitetônica a 
partir de Sócrates” (SPINELLI, 2009, p.51). 
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autárkeia e eleuthería não têm ainda os traços individualistas que, os cínicos primeiro, depois 

estoicos e epicuristas, vão lhes dar.   

A autárkeia é condição para a eleuthería. Se pensarmos em qualquer sentido para esta 

liberdade interior que prescinda da autárkeia, estaremos cometendo um erro de interpretação. 

Portanto, não podemos subsumir sob a noção de eleuthería o repertório de assuntos que se 

relacionam com o tema da liberdade no Epicurismo: o parénklisis ou clinamen, a noção de 

par’hemás, a crítica aos físicos da necessidade, a crítica às superstições fatalistas e à ideia de 

destino etc., pois todos esses assuntos excedem o sentido de eleuthería. Por isso falamos em um 

sentido de liberdade geral, que passa por todos os objetos de estudo do epicurismo, e um sentido 

de liberdade específica que, por sua vez, se identifica com a noção de eleuthería. Esta é a noção 

de liberdade em seu sentido positivo; não mais apenas o reconhecimento de um espaço para a 

liberdade, mas uma tomada de posição diante da vida. 

Propomos que o sentido de eleuthería está para aquele de átomo assim como o sentido de 

par’hemás está para aquele de vazio. O átomo não existiria sem o vazio, mas a existência do 

vazio, por si só, não garante a existência do átomo. Do mesmo modo, o espaço para construção 

dos homens ou o âmbito das ações livres não garante a existência efetiva dessas mesmas ações. 

A ética de Epicuro tem, por isso, a escolha e a recusa como tema principal. Agir com eleuthería 

é construir no espaço deixado vago pela natureza; é escolher e recusar sem indiferença, é sentir 

prazer e sentir a dor quando convier.  

Epicuro, segundo Sêneca, diz que “a liberdade consiste precisamente em servir a 

filosofia”, e ainda, “aquele que se lhe submete e a ela se entrega já não tem que esperar; é 

imediatamente emancipado” (Epistolae ad Lucilium VIII, 7; Us, 199). O sentido do termo latino 

libertas tem aqui o mesmo sentido de eleuthería empregado por Epicuro nas Sentenças 

Vaticanas. A eleuthería só é alcançada por quem, uma vez dedicado ao serviço da filosofia e à 

compreensão da natureza, põe-se ao exercício da autárkeia. A vida livre não é uma vida de ócio, 

e sim de exercício filosófico, de prátte kaì meléta (prática e reflexão). O homem autárquico e 

livre não depende de riquezas, fama ou honrarias para ser feliz, pois entendeu que o bem 

primordial, o prazer, lhe é congênito e que basta calcular por si mesmo os limites dos prazeres e 

das dores para que seus objetivos mais importantes – que são ao mesmo tempo os mais simples e 

naturais – sejam alcançados. A filosofia epicurista é libertadora.  
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A eleuthería traz consigo a afirmação da censura e do elogio. O eleutherós quer ser 

censurado ou elogiado quando merecer. Ele assume o erro e suporta, sem tentar abster-se da 

culpa, todo o peso de suas ações.  

 

2.3.2Censura e elogio 

 

Epicuro relaciona a necessidade (anánke) com a irresponsabilidade (anhypeýthynon). 

Além disso, afirma que o acaso é inconstante (ástaton), mas aquilo que nos cabe fazer 

(par’hemás) é livre e suscetível de censura e elogio (tò memptòn kaì tò enantíon)178.  

As ações humanas não são determinadas pela necessidade. O destino (heimarméne), a 

necessidade ampliada até as ações humanas, não entra no cálculo da atribuição de 

responsabilidade. O mesmo vale para o acaso (týche) que é caracterizado como inconstante 

(ástaton), da ordem do aleatório e inesperado. Por outro lado, o espaço para as ações humanas 

permite pensar em causas que partam do próprio agente em sua atuação.  

Epicuro se inscreve numa tradição que reivindica a responsabilidade dos homens por suas 

ações179. Primeiro em disputa com as narrativas míticas, depois com o destino dos físicos, a 

noção de responsabilidade se desenvolveu juntamente com a noção de liberdade. É preciso agir 

livremente ou voluntariamente para alguém ser passível de censuras e louvores. Uma ação livre 

não pode ser remetida à vontade dos deuses nem ao encadeamento de causas anteriores. Assim, 

rejeita-se o mito e não se atribui responsabilidade por uma ação cuja causa é externa ao agente. 

No entanto, a possibilidade para a liberdade torna indesculpável o agir desarrazoado, pois 

o espaço para as ações humanas (par’hemás), que por ser livre autoriza a imputação de 

responsabilidades, confere ao homem a obrigação de se agir sempre com deliberação e 

autodomínio.  

 

[E nós podemos opor ao argumento de que o nosso comportamento deve ser causado pela nossa 
constituição inicial ou por] fatores ambientais, através da qual nunca deixamos de ser afetados, 
[o fato de que] nós repreendemos, nos opomos e reformamo-nos uns aos outros como se nós 
tivéssemos a causa em nós mesmos, e não apenas em nossa constituição inicial e na 
necessidade mecânica que nos rodeia e penetra-nos (Sobre a natureza, C, 34.26apud LONG& 
SEDLEY, 1987, p. 103). 

 

                                                             
178C.f DL, X, 133. 
179 O desenvolvimento da noção de responsabilidade entre os gregos antigos remete a Homero (Cf. JAEGER, 1991, 
p.185). 



77 

 

 Epicuro, nesse fragmento do Perì Phýseos (Sobre a Natureza), critica aqueles que 

defendem que o comportamento humano se resume ao complexo de causas decorrentes da 

relação entre os fatores ambientais e nossa constituição inicial180. Essa doutrina recebe críticas de 

Epicuro por negar ao homem o seu potencial para liberdade e por negligenciar o fato de que 

“repreendemos, nos opomos e reformamo-nos uns aos outros”. Epicuro, pois, encara as práticas 

de censura e louvor como uma evidência que permite inferir, ou pelo menos reforçar, a tese de 

que há um espaço aberto para ações livres que tenham sua causa de ser no próprio agente que as 

pratica.      

Diógenes de Enoanda usa um argumento semelhante para demonstrar a doutrina dos 

desvios atômicos (parénklisis): 

Se alguém adota a teoria de Demócrito e afirma que por causa das colisões entre os átomos não 
há movimento e que consequentemente torna-se visível que todo movimento está determinado 
pela necessidade, nós dizemos a ele: Tu não sabes, quem quer que sejas, que há atualmente um 
livre movimento nos átomos que Demócrito falhou em descobrir, porém Epicuro trouxe a luz, - 
um movimento de declinação, como prova do fenômeno? A mais importante consideração é 
esta: se o destino é crido, toda a admoestação e censura estão anulados e nem sempre os maus 
podem ser punidos justamente, desde que eles não são responsáveis por seus atos (PARENTE, 
1977, p. 324-325). 

 

Diógenes anuncia, em tom de descoberta científica, a doutrina do parénklisis ou 

clinamen. Atribui a Demócrito a tese de que “tudo está determinado pela necessidade” e na 

sequência estabelece a existência de um “fenômeno” que prova o movimento de declinação. 

Acreditamos que se refira, assim como Lucrécio, à vontade solta dos fados que nos leva aonde 

queremos. A demonstração do parénklisis através do fenômeno da vontade implica em que a 

causa da ação esteja radicada no próprio agente. É por isso que segue afirmando “a mais 

importante consideração”: se acreditamos no destino, anulamos a censura e o louvor. Se todas as 

ações humanas são determinadas pela necessidade mecânica não há razão para censuras, 

admoestações e louvores. A própria filosofia perde sua razão de ser, pois não haveria 

aprimoramento, nem se poderia esperar que qualquer pessoa fosse dissuadida de sua má 

interpretação do mundo.  

Epicuro está às voltas com a questão da possibilidade de admoestação numa de suas 

Sentenças Vaticanas: “Aquele que diz que tudo acontece por necessidade não tem nada a 

reprovar àquele que diz que tudo não acontece por necessidade, porque diz que isso mesmo 
                                                             
180  Dedicaremos o tópico à explicação da ideia de “constituição inicial”. Por ora, basta dizer que se trata da 
configuração atômica assumida na formação de nosso corpo. Os físicos da necessidade explicam as ações humanas 
pela mera influência do meio em nossa constituição inicial.  
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acontece por necessidade” (SV, 40). Ou seja, se tudo está determinado pela necessidade, 

inclusive as ações dos homens, então não há razão para tentar dissuadir um possível interlocutor 

de sua opinião, pois esta é fruto também da necessidade. Deste modo, até mesmo a defesa da 

verdade se torna um despropósito, e toda a filosofia um mero resultado de encadeamentos 

causais anteriores.  

Tendo dito isso é dispensável dizer que a doutrina da onipotência da necessidade produz 

problemas em relação à imputação de responsabilidades ou à atribuição de censuras e louvores, 

desde que até mesmo nossas opiniões e pensamentos são, na doutrina da necessidade onipotente, 

produtos da interação necessária entre o meio e nossa constituição atômica originária.  

Portanto, faz-se preciso taxar a doutrina da necessidade de incoerente com o homem e 

com a vida. Pois, as censuras e louvores são uma prática do mundo humano, uma construção do 

homem, possibilitada pelo espaço aberto para as ações humanas (pár’hemás). Aliada ao 

fenômeno da vontade, a prática das admoestações, censuras e louvores, não somente demonstra a 

liberdade, mas agora também a exige e torna o homem indesculpável por ações cometidas sem 

logísmos (cálculo) e sem phrónesis (sabedoria prática). 

Nos tempos de Epicuro, um dos empecilhos à autárkeia do homem grego eram as crenças 

e superstições populares. Os homens compartilhavam a responsabilidade por suas ações com os 

deuses, desdenhando a liberdade que a natureza lhes deu. Assim, a crítica de Epicuro à 

religiosidade grega é feita em função da preservação da inteira e inalienável responsabilidade 

humana.  

 
2.5ASTROS, DEUSES 

 

Seria melhor, realmente, aceitar os mitos sobre os deuses do que aceitar ser o escravo do 
destino adotado pelos filósofos naturalistas, pois os mitos têm como se fosse impressa em si 
mesmos a esperança de que os deuses podem ceder às preces e homenagens que lhes são 
prestadas, enquanto o destino dos filósofos naturalistas é uma necessidade inflexível (DL, X, 
134). 
 

Epicuro critica a crença nos deuses segundo o modo como ela comumente se apresenta 

em seu tempo. Embora na Carta a Meneceu afirme que os deuses existem, logo em seguida 

ressalva: “mas eles não existem como a maioria crê” (DL, X, 123). Por outro lado, Epicuro quer 

deixar claro que não compartilha da religião dos doutores (tón physikón) de sua época, a 

chamada religião astral. Assim, a crítica de Epicuro a respeito das divindades tem dois alvos: a 

crença vulgar e a crença douta. Esta última é rejeitada com mais ímpeto que a primeira por 
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desconsiderar a liberdade humana. Como ressalta FESTUGIÉRE (1946, p. 106-107), “Epicuro 

toma a religião astral por ainda mais perigosa que as crenças do povo”.  

A posição de Epicuro a respeito dos deuses é condicionada pela compreensão do espaço 

natural de ação do homem, de modo que tudo o que fira o princípio da liberdade e da autarquia é 

rejeitado como suposições falsas e infundadas. Passando pelas exposições das crenças vulgar e 

douta sobre os deuses, apresentaremos as concessões e restrições que Epicuro faz ao culto 

religioso de seu tempo, propondo em seu lugar a noção da divindade enquanto paradigma do 

modo de ser do homem no mundo.  

 

2.5.1 Crença vulgar 

 A crença vulgar nos deuses contêm “suposições falsas” (hipolépseis pseudeís), acusa 

Epicuro. Afirma que essas crenças não são baseadas em prolépseis (impressões), mas em 

hipolépseis (suposições). As prolépseis são as impressões resultantes do contato sensório entre o 

percebedor e a coisa percebida, ou, como explica Diógenes Laércio, “uma apreensão imediata do 

real” (X, 33), sendo, portanto, correspondentes ao real e verdadeiro. Por outro lado, as 

hipolépseis são suposições que não necessariamente correspondem à realidade. O termo 

hipolépseis é equivalente ao termo dóxa (opinião) nos escritos de Epicuro181, e uma suposição 

falsa não passa de uma opinião falsa ou, como costuma escrever Epicuro, uma opinião vazia 

(kenón dóxa). A diferença acentuada entre prolépseis e hipolépseis nesse contexto demarca que, 

embora Epicuro admita a existência dos deuses, a crença vulgar não condiz com a existência 

deles. As suposições (hipolépseis) sobre os deuses são falsas por serem desprovidas de um 

referencial corpóreo. 

As hipolépseis da religião grega trazem, como consequência de sua opinião vazia – a 

saber, que o divino é capaz de interagir com os mortais – a ideia de que “derivam dos deuses os 

maiores males e bens” (DL, X, 124). O culto dos tempos de Epicuro se expressava de uma 

maneira quase mercantil182. Acreditava-se que oferendas e sacrifícios podiam aplacar a ira e 

alcançar o favor dos deuses, bem como más oferendas ou a negligência delas podiam suscitar 

                                                             
181 Cf. DL, X, 34. 
182"O culto é, a esse respeito, um negócio quase mercantil, no qual os deuses, por força de oferendas e indulgências 
diversas, são supostamente gratos a nós" (SALEM, 1994, p. 181). 
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penas e castigos183. Epicuro não pretende persuadir as pessoas que os deuses não existem, antes 

quer demonstrar que suas crenças são contraditórias com a noção de divindade que expressam: 

“Se um deus obedece às preces dos homens, muito rapidamente todos os homens teriam 

perecido: continuamente eles pedem muitas coisas prejudiciais uns aos outros” (Us, 388). Deuses 

são seres imortais e sumamente felizes e, enquanto tais, não se envolvem com a vida humana. 

Epicuro evidencia a contradição entre a noção de divindade e a expectativa de ser beneficiado ou 

castigado por um deus184. 

Esperar por favores divinos torna o homem indolente; esperar por castigos o torna 

temeroso. O temor dos deuses perturba os homens e impede sua felicidade. A imagem de deuses 

castigadores introduz nos espíritos o medo do futuro e da morte. O homem cultua por sacrifícios 

e oferendas esperando que deuses guiem sua vida, mas esses seres, de fato, são indiferentes. “É 

estúpido pedir aos deuses o que se pode procurar por si mesmo” (SV, 65), diz Epicuro. Supor 

que seres indiferentes governam e guiam a vida humana, nada mais é que se deixar ao acaso, 

resignando-se aos “desígnios” de pretensas divindades. Pior que ser escravo de senhores reais é 

ser escravo de senhores inexistentes. Esses homens vivem ao sabor da sorte, levados pela 

inconstância do acaso, negligenciando seu poder de escolha e decisão. A estes Epicuro convoca a 

tomar as rédeas da vida nas mãos, incitando-lhes à autarquia e a exercer ativamente sua 

liberdade: “O infortúnio do sábio é melhor que a prosperidade do insensato, pois acha melhor 

numa ação humana o fracasso daquilo que é bem escolhido que o sucesso por obra do acaso 

daquilo que é mal escolhido”. (DL, X, 135) 

No entanto, são justamente essas recomendações ao exercício da autarquia e liberdade 

que são vetadas quando se trata da religião astral. 

 

                                                             
183 “A situação agravou-se ainda mais pelo fato de Licurgo (390 – 324 a.C) eleito em 338 pelos atenienses, para 
cuidar das finanças, ter administrado tudo tão bem que, ao lado de outras obras, restaurou, em toda Atenas e na Ática 
em geral, os templos e reintroduziu o brilhantismo das festas religiosas. Com isso, floresceu grandemente o zelo pela 
adoração das divindades e recrudesceu a deisidaimonía (superstição)” (ULLMANN, 1996, p. 39). 
184 “Eram raros os gregos, filósofos ou iletrados, que abandonavam a crença de que os deuses e os espíritos 
intervinham na vida dos homens, para bem ou para mal, que puniam quando ofendidos e que faziam intimidações – 
por meio de oráculos e vários outros mecanismos – anunciando seus desejos ou intenções. Xenófanes e o atomista 
Demócrito talvez fossem exceções, provavelmente Tucídides e Crítias, Epicuro por certo (cujo nome se tornou o 
termo hebreu para ‘ateu’); mas, neste aspecto, estavam completamente fora da corrente principal do pensamento 
grego, sem influência constante até mesmo nos círculos intelectuais mais avançados” (FINLEY, 2002, p.121). 
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2.5.2 Crença douta ou religião astral 

No que diz respeito a todos os astros e a Lua (...) já que ficou demonstrado que são todos 
movidos por uma ou mais almas, que são dotadas de todas as virtudes, declaramos que essas 
almas são deuses, seja porque alojados nos corpos, como seres vivos que são, organizam todo 
o céu, seja porque atuam de qualquer outra forma que se queira (Platão, As Leis, 899b).185

 

No passo 894c das Leis de Platão é estabelecido que a alma move, mas jamais é movida 

e, portanto, está na origem de qualquer movimento físico186. Assim, o movimento dos astros 

celestes também se origina em almas, almas divinas, “dotadas de todas as virtudes”. As almas 

são deuses que habitam os perfeitos corpos celestes e que “zelam, com toda propriedade, pelo 

universo” (900d). Os astros, portanto, “são seres animados, dotados de sentido e de razão” 

(FESTUGIÈRE, 1946, p. 107).  

Segundo Ullmann, “os precursores da religião astral haviam ensinado que a ordem 

instituída pelos astros é de todo imutável” (1996, p. 91). A imutabilidade da ordem celeste é 

transposta para a vida humana sob a forma do destino, necessidade inflexível. Se as crenças 

populares ainda podem esperar que os deuses voltem atrás em suas decisões, a crença douta não 

pode alimentar essa esperança, pois o movimento ordenado dos céus expressa uma vontade 

firme, em perfeita deliberação e que, portanto, jamais erra ou se equivoca.  

Epicuro rejeita a religião astral na medida em que sua aceitação implica na negação da 

liberdade do homem. Até mesmo Ptolomeu, reconhecendo que a religião astral prende o homem 

à teia do destino, procura reformular suas teses. Diferencia o heirmarméne théia (destino divino) 

do heimarméne physiché (destino físico). O primeiro rege o movimento dos astros, enquanto que 

o segundo domina o mundo dos fenômenos ou o mundo sublunar. Ptolomeu se serve da 

nomenclatura aristotélica que distingue entre mundo supra e sublunar para inserir uma distinção 

na noção de destino (heimarméne): no mundo sublunar, o destino é physiché (físico) e não se 

estende até as ações humanas; no mundo supralunar, o destino é théian (divino), perfeito e 

imutável. Deste modo a imutabilidade das vontades divinas não subjugaria os homens à força 

inflexível da necessidade187. Em todo caso, Ptolomeu reconhece, assim como Epicuro, que há um 

espaço para ações livres no interior da necessidade. A diferença entre eles é que Epicuro diz que 

                                                             
185 Para esta obra utilizamos a edição: PLATÃO. As leis, ou da legislação e Epinomis. Trad. de Edson Bini. 2ª 
edição. Bauru, SP: Edipro, 2010. 
186 Desde que as coisas que se relacionam ao pensamento antecedem “as coisas moles e duras” (892b). 
187 Cf. AMAND, 1945, p. 17. 
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os astros “não são mais que esferas de fogo aglomeradas” (DL, X, 90). Os deuses existem, mas 

os astros não são seus corpos, nem eles são causa de favores ou penas. 

A questão que fica é: como Epicuro compreende seus deuses, de modo que estejam 

resguardadas a liberdade e a autarquia dos homens?  

 

2.5.3 Deuses paradigmas 

O primeiro componente do “quádruplo remédio” (tetraphármakos) diz respeito aos 

deuses: “sua opinião [do sábio] em relação aos deuses é piedosa” (DL, X, 133). Uma opinião 

piedosa, segundo Epicuro, é a de quem rejeita os deuses aceitos pela maioria188. Esta opinião, 

segundo a noção impressa (noésis hypegráfe) em nós pela natureza, considera a divindade “um 

ser vivo e feliz” (DL, X, 123). Sobretudo, não se deve atribuir à divindade qualquer atributo que 

contradiga sua imortalidade e felicidade. 

“Os deuses realmente existem, e o conhecimento de sua existência é manifesto” (idem). 

Essa afirmação inviabiliza a caracterização de Epicuro como ateu. Lactâncio189, em seu De Ira 

Dei (A Ira de Deus), certamente desejava acentuar ainda mais as diferenças entre o epicurismo e 

o cristianismo quando atribuiu a Epicuro o famoso argumento:  

Ou bem, diz Epicuro, Deus quer suprimir o mal e não pode; ou ele pode e não quer; ou ele 
nem quer e nem pode; ou ele quer e pode. Se ele quer e não pode, então é impotente e isso 
não convêm à Deus; se ele pode e não quer, ele é invejoso, mas isso não pode conferir 
vantagem a Deus; se ele nem quer nem pode, ele é de uma só vez invejoso e impotente, sendo 
assim, ele não pode ser Deus; se ele quer e pode, somente o que convêm à Deus, então de 
onde vem o mal? Ou porque Deus não o suprime? (Us, 374).  

 

No entanto, o texto da Carta a Meneceu não sugere que Epicuro se referisse a um deus singular, 

nem tampouco a um deus de que se esperasse a expurgação do mal do mundo. Pelo contrário, 

Epicuro se refere a múltiplas divindades que, a despeito dos problemas humanos, 

sossegadamente habitam os intermundos (metakósmion)190. Desse modo, esperar que a prova da 

existência de Deus seja derivada da intervenção do mesmo no mundo vai totalmente contra ao 

que consta nos textos de Epicuro que nos restaram. 

                                                             
188 “Ímpio não é aquele que elimina os deuses aceitos pela maioria, e sim quem aplica aos deuses as opiniões da 
maioria” (DL, X, 123).  
189 Lactâncio viveu entre 240-320 d.C. e seu comentário sobre Epicuro foi catalogado por H. Usener em Epicurea 
(1887). 
190 Espaços entre mundos. 
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Os deuses de Epicuro não se preocupam com bens ou males. A perfeita felicidade desses 

seres se compreende exatamente na medida em que não se preocupam com os afazeres dos 

homens. São livres, autossuficientes, felizes, imortais e, por isso, são modelo para o sábio 

epicurista. “Serás como um deus entre os homens” (DL, X, 135), diz Epicuro a seu discípulo 

Meneceu. O epicurista não espera dos deuses nada além de um exemplo perfeito pelo qual 

moldar sua vida. Os deuses expressam ideais de liberdade e autarquia: têm tudo o que desejam e 

realizam sua vontade como querem. Se aos homens não cabe ter tudo que desejam, podem, no 

entanto, administrá-los com vistas a desejar somente o que podem realizar independentemente 

das circunstâncias. É com este fim que Epicuro adverte: “A pobreza medida segundo o fim da 

natureza é uma grande riqueza; a riqueza sem limite é grande pobreza” (SV, 25). É este, também, 

o grande bem da autárkeia, pois o sábio autárquico não depende de banquetes sofisticados, nem 

precisa variar seus prazeres constantemente, tampouco considera que o fim da vida é a soma 

irrestrita de prazeres, nem cultiva riquezas, pois encontrou na autárkeia um grande tesouro191. 

Ter deuses como modelo de autossuficiência não significa desejar espraiar nosso domínio para 

além das fronteiras de nosso ser; antes é ter o domínio irrestrito daquilo que nos compete. Não é 

desejar ardentemente a Lua 192  e os astros inalcançáveis, mas é querer apenas o limite da 

satisfação da carne. 

 

Compreender os deuses da maneira epicurista livra o homem de dois males de uma só 

vez: o temor dos deuses e a ideia de fatalidade. Na medida em que se passa a crer que os deuses 

nada se preocupam com o agir humano, o temor de castigo se esvai e não se coloca mais em 

questão a vontade dos deuses. Quanto à crença no destino, fica claro que a indiferença dos 

deuses veta qualquer ação divina que tencione penetrar o espaço deixado vago pela natureza para 

a liberdade humana. Portanto, a única afirmação teológica que é compatível com o homem, sua 

liberdade, autarquia, responsabilidade, poder de escolha e felicidade é: os deuses existem, mas 

não se importam com os homens.   

                                                             
191 “O sábio, confrontado às necessidades da vida, sabe, na partilha, antes dar do que tomar para si; tão grande é o 
tesouro de sua própria autossuficiência” (SV, 44). 
192 “Tenho, portanto, necessidade da Lua, ou da felicidade, ou da imortalidade, de qualquer coisa de demente, talvez, 
mas que não seja deste mundo” (CAMUS, 1966, p. 19). 
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A noção de destino, tão em voga no período helenístico, se manifestava tanto no âmbito 

das crenças populares quanto entre doutores e sábios, e uma das disputas mais notáveis no que 

toca a este tema foi aquela entre epicuristas e os filósofos da escola megárica.  

 

2.6 FUTURO E NECESSIDADE: JARDIM E LICEU CONTRA OS MEGÁRICOS 

Dentre as advertências iniciais de Epicuro ao seu discípulo Meneceu, há uma que merece 

atenção especial por ser muito pontual e facilmente passar despercebida pelo leitor. Trata-se da 

compreensão epicurista dos eventos futuros. Diz Epicuro: “Devemos lembrar-nos de que o futuro 

não é inteiramente nosso, de tal maneira que não devemos esperar a sua realização de qualquer 

modo, nem que não se realize de modo algum” (DL, X, 123). A despeito do fator terapêutico 

indiscutível que essa visão produz, na medida em que nos torna mais atentos ao presente e ao 

que depende de nós, é preciso destacar a relação existente entre esta advertência de Epicuro e as 

opiniões que circulavam em sua época. Nomeadamente, não podemos falar desse assunto sem 

trazer à baila as opiniões de Aristóteles no Sobre a interpretação e as de Diodoro Crono193, 

veiculadas através do Sobre o Destino de Cícero.  

Esperar que tal ou tal coisa aconteça no futuro tem a ver com a possibilidade de predicar 

verdade ou falsidade em relação a proposições sobre eventos futuros. Afirmar, opostamente a 

Epicuro, que o futuro já está determinado194, valendo-se do princípio de contradição, coloca-nos 

junto à opinião de Diodoro Crono. Por outro lado, afirmar que não podemos predicar verdade ou 

falsidade de eventos futuros nos coloca na esteira das opiniões de Aristóteles e Epicuro. 

Comecemos, portanto, com a perspectiva epicurista. 

Antes de tudo, para o Mestre do jardim, somos livres e, portanto, detentores do poder de 

escolha e deliberação. Sem isso não haveria motivo para a filosofia nem para o aperfeiçoamento 

ético do homem. Por isso qualquer discurso que, para a sua aceitação, pressuponha a ausência da 

liberdade humana deve ser prontamente rejeitado. Antes um relato mitológico que um pretenso 

saber que nos faz apáticos; diz Epicuro:  

Seria melhor, realmente, aceitar os mitos sobre os deuses do que aceitar ser o 
escravo do destino adotado pelos filósofos naturalistas, pois os mitos têm como 

                                                             
193 Filósofo da escola de Mégara (século IV a.C). 
194 Deste ponto já podemos notar que o assunto se une a outro também muito controverso: o tema do destino.    
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se fosse impressa em si mesmos a esperança de que os deuses podem ceder às 
preces e homenagens que lhe são prestadas, enquanto o destino dos filósofos 
naturalistas é uma necessidade inflexível (DL, X, 134). 

Quais seriam a filosofia e os filósofos que Epicuro acusa? Segundo Salem, “Não é impossível 

pensar, num primeiro momento pelo menos, no necessitarismo absoluto de Diodoro Crono, O 

Megárico” (SALEM, 1998, p. 63). Ademais, constava no Corpus epicureum, segundo nos conta 

Diógenes Laércio, um escrito intitulado Contra os Megáricos (DL, X, 27). Infelizmente as 

intempéries históricas nos impediram o acesso à maioria dos textos de Epicuro, e com este texto 

em particular não foi diferente. Em todo caso, o que Epicuro criticava na filosofia da escola de 

Mégara e, sobretudo, no discurso de Diodoro Cronos?  

 Cícero nos conta em seu texto Sobre o Destino a opinião de Diodoro: 

Agrada então a Diodoro somente poder acontecer aquilo que ou seja verdadeiro 
ou haja de ser verdadeiro. Esse ponto atinge esta questão: nada que não haja sido 
necessário acontece, e, tudo o que possa acontecer, isso ou já é ou haverá de ser; 
e não mais podem ser alteradas de verdadeiras em falsas estas coisas que haverão 
de ser, tanto quanto aquelas que foram feitas. Mas a imutabilidade nos fatos 
passados é evidente. (De Fato, IX, 17)195

 

Olhando para o passado, Diodoro identifica o impossível com o falso, de modo que o que 

aconteceu necessariamente deveria ter acontecido. Assim, projetando essa necessidade para o 

futuro, pensa que como o impossível não deixa de ser impossível, no futuro só o possível 

acontecerá, ou seja, apenas as proposições verdadeiras acontecerão, enquanto as falsas 

permanecerão impossíveis. Em outras palavras, o futuro já está determinado de antemão. 

Diodoro, desse modo, estende a necessidade lógica196 às ações humanas, transformando-a num 

destino inflexível.   

Contra esse modelo de discurso nos restaram algumas passagens de Epicuro das quais 

elegemos aqui uma das mais significativas de seu pensamento:  

Aquele que diz que tudo acontece por necessidade não tem nada a reprovar 
àquele que diz que tudo não acontece por necessidade, porque diz que isso 
mesmo197 acontece por necessidade (SV, 40). 

                                                             
195 Para esta obra utilizamos: CÍCERO. Sobre o destino. Trad. José Rodrigues Seabra Filho. São Paulo: Nova 
Alexandria, 2001. 
196 Morel (2000 p.12) afirma sobre a necessidade que: “Nós podemos distinguir três (sentidos) gerais: a necessidade 
como princípio lógico, como princípio cosmológico e como destino”. 
197“O fato de dizer que tudo não acontece por necessidade”, explicação de CONCHE (1977, p. 257). 
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Ora, por qual motivo o partidário do necessitarismo198discutiria com seu opositor? A 

menos que acreditasse poder demover o seu interlocutor de sua opinião, não deveria apregoar o 

domínio da necessidade, pois se a oposição existe, ela também deveria ser necessária e 

inamovível. Assim, o defensor da onipotência da necessidade entra em contradição com seus 

atos, produzindo apenas uma verbosidade vã. A opinião de Epicuro está fundamentada nas 

nossas experiências de escolhas e da subsequente responsabilidade que resulta delas: “(...) a 

necessidade gera a irresponsabilidade” e “o acaso é inconstante, e as coisas que dependem de nós 

são livremente escolhidas e são naturalmente acompanhadas de censura e louvor” (DL, X, 133). 

A partir dessa evidência, a saber, que há um espaço de ação que concerne apenas ao homem e 

suas escolhas (par’hemás), Epicuro explica sua posição no âmbito da physiología (investigação 

da natureza) 199 . Epicuro pensa, como nos conta Cícero, “que há diferenças entre causas 

fortuitamente anteriores e causas que encerram em si uma eficiência natural” (De Fato, IX, 19). 

Ou seja, o acaso também está presente na cosmologia epicurista, de modo que nem tudo acontece 

por necessidade, e é justamente o acaso que quebra as cadeias causais da necessidade e abre as 

portas para o espaço de ação livre e calculada dos homens.  

Assim, os eventos futuros não podem ser nem verdadeiros nem falsos, pois, em primeiro 

lugar, isso geraria uma necessidade inflexível, consequência que é contraditada pela experiência 

humana e, em segundo lugar, como nos mostrará Aristóteles, só podemos predicar verdadeiro ou 

falso de uma proposição quando o acontecimento a que elas se referem for atualizado.  

Aristóteles pensa da mesma maneira que Epicuro no que concerne às consequências de 

predicar verdade ou falsidade de proposições sobre o futuro. No Sobre o Destino, Epicuro, 

segundo Cícero, diz que “(...) aqueles que dizem ser imutáveis as coisas que estejam para existir, 

e não poder o verdadeiro futuro converter-se em falso, não confirmam a necessidade do destino, 

mas só interpretam o sentido das palavras” (De Fato. IX, 20). Além disso, acreditamos que 

Aristóteles diria que os Megáricos interpretaram mal os sentidos das palavras. Assim como 
                                                             
198 Para utilizar o termo de Salem (1998, p. 63). 
199 Pode nos parecer estranho que a fundamentação física venha depois da constatação de como vivemos e nos 
portamos, no entanto, segundo nos diz Hadot (1999), essa era a forma em que se processava a filosofia dos gregos, 
uma vez que a justificativa filosófica viria depois da escolha do modo de vida: “(...) Essa opção existencial implica, 
por seu turno, certa visão de mundo, e será tarefa do discurso filosófico revelar e justificar racionalmente tanto essa 
opção existencial como essa representação do mundo. O discurso filosófico teórico nasce dessa opção existencial 
inicial e reconduz, na medida do possível ou por sua lógica persuasiva, à ação que quer exercer sobre o interlocutor; 
ele incita mestres e discípulos a viver realmente em conformidade com sua escolha inicial ou, ainda, conduz de 
alguma maneira à aplicação de um ideal de vida” (HADOT, 1999, p. 18). 
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Epicuro, Aristóteles, antes dele, já tinha como evidente a nossa capacidade de escolha e 

deliberação e também conhecia os riscos dos discursos da necessidade: “Não podemos sustentar, 

todavia, que nem uma nem outra proposição seja verdadeira. Por exemplo, não podemos 

sustentar que um certo evento se realizará nem que não se realizará no futuro”, pois, se fosse 

possível, tudo estaria determinado necessariamente e “não haveria necessidade de deliberar ou 

ter cuidados se conjeturássemos que uma vez adotada uma particular linha de conduta, um certo 

resultado se seguiria e que, se não o fizéssemos, não se seguiria”(Arist., De inter. IX, 18b1, 16-

20 e 30-35)200.   

Após constatar a influência do elemento humano na realização do futuro, Aristóteles 

pensa que o futuro não pode estar determinado, uma vez que o que é possível está aberto à 

contingência.  Aristóteles exemplifica isso com o clássico exemplo da batalha naval: 

Por exemplo, uma batalha naval amanhã necessariamente ocorrerá ou amanhã 
não ocorrerá uma batalha naval. E assim, como a verdade das proposições 
consiste na correspondência com os fatos, fica claro, no caso de eventos nos 
quais se encontra contingência ou potencialidade em sentidos opostos, que as 
duas proposições contraditórias têm o mesmo caráter. (Arist. De inter. IX, 19 a, 
30-35) 

Potencialmente a batalha naval poderia ocorrer ou não ocorrer amanhã, pois o que está em 

potência admite o ser e o não ser sem, no entanto, ferir o princípio de não contradição. A verdade 

de uma proposição depende, pois, de sua adequação ao fato, atualizado ou realizado que ela 

descreve. Enquanto falarmos de potencialidade, estaremos considerando que o futuro está aberto 

às contingências. 

Portanto, tanto Aristóteles como Epicuro rejeitam a possibilidade de predicar verdade ou 

falsidade sobre o porvir, negando o destino e o domínio absoluto da necessidade. O futuro não 

está totalmente sob o nosso domínio, mas também não independe de nossas escolhas. Existe 

acaso, necessidade, mas também existe o que nos concerne. Aceitar a opinião de Diodoro é 

aceitar a apraxia, é saber e admitir que nossas ações não fazem diferença no mundo.   

  

                                                             
200 Para esta obra utilizamos: ARISTÓTELES. Órganon.Trad. Edson Bini. Bauru -SP: EDIPRO, 2010.  
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3. FILOSOFIA, JUSTIÇA, AMIZADE E JARDIM: EXPRESSÕES DA LIBERDADE 
 

 Neste capítulo analisaremos o modo como as teorias epicuristas sobre a liberdade se 

efetivam na vida prática das comunidades e do Jardim. O estabelecimento de convenções como o 

justo e o injusto, a criação independente de um mundo fora da pólis, a proposta de um novo modo 

de viver e o paradigma da amizade são exemplos da máxima expressão da liberdade epicurista. 

Com o intento de discorrer sobre a expressão positiva e a autêntica da liberdade (eleuthería), 

investigaremos cada um desses tópicos com base nos textos de Epicuro. Ademais juntaremos à 

nossa perspectiva da liberdade a curiosa referência de Epicuro no livro 25 do Peri Phýseos (Sobre 

a Natureza) ao desenvolvimento (apogegenneména) de nossa constituição original (archés 

sistásei). Esta referência leva em consideração os movimentos atômicos, no interior de um corpo 

agregado, que possibilitam a livre mudança e desenvolvimento do caráter no contexto 

educacional da escola epicurista.  

 Concluiremos, portanto, nossa dissertação sobre a relação entre as noções de eleuthería e 

autárkeia com uma imagem da comunidade epicurista delineada pelos ideais da liberdade.  

 

3.1 O JUSTO (tò díkaion)201 
 

 Para Epicuro não há justiça independente das convenções humanas, isto é, não há uma 

justiça “pré-legislativa que existiria em si” (MOREL, 2011, p. 220). De acordo com Epicuro: “A 

justiça não era a princípio algo em si e por si, mas nas relações recíprocas dos homens em 

qualquer lugar e a qualquer tempo é uma espécie de pacto (synthéke) no sentido de não prejudicar 

nem ser prejudicado” (MP, XXXIII). Sendo assim, o que é considerado justo num tempo x e num 

lugar y é diferente do que é considerado justo num tempo x’ e num lugar y’. Nas palavras de 

Epicuro, “a mesma coisa não é justa para todos” (MP, XXXVI). A justiça é, portanto, “uma 

invenção humana” (O’KEEFE, 2010, p. 139) e, como tal, é do domínio dos homens, daquilo que 

cabe aos homens realizar, ou seja, é do âmbito do par’hemás (o que nos cabe). Em termos da 

physiología, poderíamos dizer que a justiça é um acidente (symptóma) da agregação de 

indivíduos202 . Assim, a justiça não tem uma realidade independente dos pactos particulares 

realizados em tempo e espaço determinados. Por isso que Epicuro prefere, na grande maioria de 
                                                             
201 O termo díkaios (justo) aparece em 8 passagens dentre as cartas, máximas e sentenças: 132, XVII, XXXI, XXXII, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII; S. 43.  
202Como afirma Morel, “A associação humana, sem ser propriamente falando um corpo, deve, portanto, receber 
propriedades cujo status é análogo ao das propriedades de um agregado corpóreo” (MOREL, 2011, p. 219-220). 
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seus textos, utilizar o termo díkaios (justo) e não dikaiosíne (justiça), pois o primeiro remete 

sempre a um evento singular, enquanto o último sugere “uma noção abstrata que os filósofos 

essencialistas, nomeadamente os platônicos, consideram uma ideia em si” (MORAES, 2010, p. 

55)203. O justo e o injusto são determinados pelos pactos realizados aqui e alhures.   

 No entanto, uma das máximas de Epicuro parece, à primeira vista, entrar em contradição 

com esse caráter convencional da justiça: “O justo da natureza simboliza (tò tés phýseos díkaión 

estí sýmbolon) a vantagem recíproca de impedir os homens de prejudicarem os outros, e os livra 

de serem prejudicados” (MP, XXXI). A expressão “o justo da natureza” parece contradizer a 

expressão “a mesma coisa não é justa para todos” (MP, XXXVI). É preciso considerar aqui, 

como diz Morel, que essas reflexões de Epicuro estão “no centro da problemática, tornada 

clássica a partir da expansão do movimento sofístico no século V, da oposição entre natureza 

(phýsis) e convenção (nómos)204” (MOREL, 2011, p. 208). Tentar definir a justiça como natural 

ou convencional não foi o caminho escolhido por Epicuro. Para ele a justiça é convencional e 

natural ao mesmo tempo, “variável em suas manifestações e natural em seu princípio” (MOREL, 

2011, p. 217). Na Máxima XXXVI está escrito que, “em seu aspecto geral a justiça é a mesma 

para todos, pois representa uma espécie de vantagem recíproca nas relações dos homens uns com 

os outros; mas com referência às peculiaridades locais e outras circusntâncias quaisquer, a mesma 

coisa não é justa para todos”. O aspecto geral da justiça (tò koinòn) é natural e universal, 

enquanto que o justo expresso nas peculiaridades locais (tò ídion chóra) é convencional e 

particular. Epicuro diz, portanto, que a justiça pode ser identificada e compreendida em qualquer 

lugar como a conveniência (sympherón) mútua estabelecida sob a forma de um pacto. No 

entanto, este mesmo pacto se apresenta de diversas maneiras, dependendo das necessidades que 

se apresentem na comunidade em que o pacto foi firmado205.   

                                                             
203 De acordo com Bulhões: “Embora a expressão ‘o justo’ seja um substantivo, refere-se o adjetivo que qualifica, 
por exemplo, um acordo, uma lei, um indivíduo ou um comportamento, isto é, um acordo pode ser dito justo, uma 
lei, justa, um individuo e um comportamento, justos. Por outro lado, a expressão de gênero neutro tò díkaion, 
diferencia-se intencionalmente do feminino ‘a justiça’, hé dikaiosíne. Esta indica uma realidade em si” (BULHÕES, 
2009, p. 100).  
204Em tempos sofísticos os termos nómos e phýsis se tornaram antitéticos. Nómos significa crença, costume, hábito, 
lei, mas pode ser compreendido, em sentido largo, por convenção. A discussão adquire o status de filosófica ao 
chegar ao ponto em que nómos adquire o sentido de falso em detrimento do phýs(ico) em que repousa a verdade e o 
ser.  O problema pode ser representado por Protágoras, de um lado, explicando as leis e valores por sua relatividade 
no tempo e no espaço; e do outro lado Platão que passa ao largo da relatividade das convenções e quer encontrar uma 
base segura para a política no ser e na verdade; Cf. C. GUTHRIE, 1991, p. 58. 
205O comentário de Morel é elucidativo: “A máxima XXXVI deve, de fato, ser compreendida da maneira seguinte: o 
justo é, num sentido, o que é comum e idêntico para todas as cidades, porque é uma propriedade permanente das 
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 A justiça não é a única noção considerada ao mesmo tempo natural e convencional na 

filosofia de Epicuro; a linguagem humana também pode ser qualificada assim. Sobre as origens 

da linguagem, diz Epicuro: 

 
(...) Os nomes das coisas (...) não foram originariamente postos por convenção, 
mas a natureza dos homens de conformidade com as várias raças os criou (...). 
Mais 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 (DL, 75-76).206 

 

Assim como a linguagem finca suas raízes na natureza e depois a conveniência entra em cena, 

desenvolvendo esta capacidade que a natureza legou ao homem, da mesma forma, pois, acontece 

com a justiça, porque temos uma pré-noção desta que é passível de ser desenvolvida pelo útil ou 

conveniente (sympherón). A justiça tem um aspecto geral e outro específico. O primeiro é natural 

e, portanto, universalmente compreendido de acordo com a pré-noção que temos da justiça, 

enquanto o último é, pelo contrário, variável, convencional, determinado útil e conveniente em 

cada comunidade em particular. Assim, a justiça é ao mesmo tempo natural e convencional, da 

ordem da phýsis e também da ordem do nómos207. 

 

3.1.2 A pré-noção (prólepsis) da justiça. 
 

Por prólepsin (pré-noção) eles [os epicuristas]entendem uma espécie de cognição 
ou apreensão imediata do real, ou uma opinião correta, ou um pensamento ou 
uma ideia universal ínsita na mente, ou seja, a memorização de um objeto 
externo que apareceu frequentemente, como quando dizemos: "isto aqui é um 
homem". De fato, logo que se pronuncia a palavra "homem", sua figura se 
apresenta imediatamente ao nosso pensamento por via de antecipação guiada 
preliminarmente pelo sentido (DL, X, 33). 

 
Como diz Silva, as pré-noções “são a ‘matéria do pensamento’” (SILVA, 2012, p. 269). 

As pré-noções são as marcas deixadas nas almas em cada interação sensível. É por via dessas 

marcas ou impressões que reconhecemos uma sensação, figura ou atitude uma vez experienciada. 
                                                                                                                                                                                                     

comunidades humanas. Todavia, o justo - ou a justiça - assume muitíssimas formas particulares. O justo entendido 
no primeiro sentido é a expressão da utilidade comum, que é o próprio princípio da comunidade política, enquanto o 
justo entendido no segundo sentido não passa da particularização desse princípio” (MOREL, 2011, p. 221). 
206“Quanto aos vários sons da linguagem, foi a natureza que obrigou a emiti-los e foi a utilidade que levou a dar 
nomes à coisas” (DRN, V, 103). 
207 Vemos nessas passagens que a linguagem teve sua origem na natureza, mas seu desenvolvimento dependeu dos 
acordos realizados entre os homens. Do mesmo modo, a justiça tem seu “lado” natural na utilidade, na manutenção 
da vida e do prazer. Pois sem pactos para utilidade mútua os homens viveriam a mercê dos piores males. Já o caráter 
convencional da justiça reside nas múltiplas formas de se preservar a vida e o prazer. Esses são aspectos das 
agregações humanas; inicialmente o processo de agrupamento se deu naturalmente, posteriormente as relações se 
tornaram complexas. 
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Há um conjunto enorme de prólepseis nas almas, e elas são arranjadas e rearranjadas pelos 

mecanismos do pensamento. A justiça também provoca uma pré-noção pela qual reconhecemos e 

podemos realizar atos justos. Na MP XXXVII Epicuro nos fala de uma prólepsis (pré-noção) da 

utilidade (symphéron) inerente à justiça. Sabemos o que é justo por termos a pré-noção da 

utilidade ou conveniência, ou seja, porque temos uma representação imagética do que é 

conveniente ou, em outras palavras, do que nos impede de prejudicar ou de ser prejudicado pelos 

outros. Mas isso não garante que as leis uma vez promulgadas serão justas em todo tempo e 

qualquer lugar, pois o que define o justo é a conveniência que é passível de variação. 

 

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 a cessar, embora tenha correspondido durante um certo 
período de tempo à pré-noção208 do justo, apesar disso durante aquele período foi 
justo, desde que não nos preocupemos com palavras vãs e tenhamos em vista 
simplesmente os fatos (MP, XXXVII). 
 

Nem toda lei acordada deve ser considerada justa meramente por ter resultado de um pacto ou 

acordo209 , pois a justiça da lei é determinada pela confirmação (epimartyroúmenon) de sua 

utilidade para comunidade. Assim como vemos uma torre no horizonte e não temos certeza se ela 

é arredondada ou retangular e esperamos pela confirmação sensorial210 , uma lei precisa ser 

confirmada por sua utilidade ou conveniência para a comunidade. Se uma lei não for útil, então 

não é justa. Uma lei, portanto, confirmada como justa, pode, entretanto, não ser justa em outro 

contexto. A justiça se fundamenta na utilidade (sympherón), se uma lei deixa de ser útil, ela deixa 

de ser justa e se, por exemplo, numa comunidade é proibido pescar garoupas não significa que 

em outra comunidade onde esse peixe é abundante se deva proibir sua pesca também. O justo está 

delimitado a um tempo e espaço e condicionado pelo que se faz útil nesse mesmo tempo e 

espaço. Não há, absolutamente, no epicurismo a ideia de justiça em si. Mas o justo depende de 

um pacto conveniente.  

O que impede, portanto, um membro da comunidade de não cometer injustiças é a 

punição e o castigo. Possivelmente cometeria “injustiças” se considerasse que não seria punido 

                                                             
208G. Kury traduz o termo prólepsin dessa passagem por “noção primordial”. Preferimos traduzir por pré-noção por 
manter a unidade desse termo que foi provavelmente cunhado pelo próprio Epicuro.  
209 “As ações não são justas ou injustas meramente porque alguém diz que elas são” (BROWN, 2009, p. 192).  
210 Cf. DL, X, 34. 
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ao cabo de sua ação. Por outro lado, um membro sábio não cogita a possibilidade de transgredir o 

pacto e permanecer impune, pois seria punido imediatamente, não pelas penas cabíveis acordadas 

no pacto, mas pela perda de sua ataraxía (imperturbabilidade). 

 

 

3.1.3 A ataraxía do homem justo. 
 

 De acordo com o argumento de Glauco na República de Platão, um homem só age com 

justiça pela impossibilidade de cometer injustiças e permanecer impune (359a)211. Nesse sentido, 

a justiça só seria boa pelas suas consequências, concluindo-se, pois, que “haveria momentos em 

que a pessoa racional, por interesse próprio, faria o que é injusto” (O’KEEFE, 2010, p. 142). 

Epicuro rejeita esta conclusão. 

 A MP XVII diz que “O [homem] justo desfruta de plena serenidade (ataraktótatos); o 

injusto, porém, está cheio da maior perturbação (tarachés)”. Assim, não haveria vantagem para 

aquele que comete injustiças, embora pense que há. De ações injustas, segue-se a perturbação e o 

temor de que suas más ações sejam descobertas: “Quem viola secretamente uma das cláusulas do 

pacto estabelecido para que ninguém cause ou receba males não pode ter a esperança de 

conseguir permanecer ignorado, embora no presente seja bem-sucedido dez mil vezes. Não há 

realmente certeza de que conseguirá permanecer ignorado até a morte” (MP, XXXV). A justiça, 

por outro lado, é um requisito para vida prazerosa212 ; diz Epicuro que “é impossível viver 

prazerosamente sem viver prudentemente, belamente e justamente” (MP, V). Portanto, o homem 

não gozará dos prazeres necessários a uma vida feliz se proceder com injustiças. Nem mesmo 

Giges213 com seu anel da invisibilidade poderia viver serenamente, pois, desconhecendo a origem 

dos poderes do anel, viveria com a expectativa de cessarem os poderes da jóia mágica e ser 

surpreendido em ato de delito. Assim sendo, o sábio não age justamente por temer as punições 

legais, mas age e vive com justiça para alcançar a “realização de uma vida feliz”, ou seja, “a 

saúde do corpo e a imperturbabilidade (ataraxían) da alma” (DL, X, 128), ou ainda, - o que dá no 

mesmo - age com justiça, porque é condição indispensável para a obtenção do prazer (hedoné). 

Em última instância, só os ignorantes agem injustamente.   

                                                             
211Para esta obra utilizamos: PLATÃO.  A República. Trad. Maria Helena da Rocha Pereira. 9ª edição.Lisboa: 
Calouste Gulbenkian, 2010. 
212“Epicuro não distingue explicitamente uma justiça moral de uma justiça legal ou política” (GIGANDET, 2011, p. 
215). 
213Cf. República, 359d.  
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 O sábio não reconhece nenhuma razão para prejudicar os outros; sendo assim, também 

não se necessita de leis ou de punições para uma comunidade de sábios.  “O homem sereno não 

causa qualquer perturbação para si ou para outro” (SV,79). Evidentemente que estamos falando 

de uma comunidade ideal de sábios; no entanto, concretamente, esta comunidade não existe. Por 

isso são pactuadas leis para que os membros dessa comunidade não se prejudiquem mutuamente. 

O ideal de amizade epicurista dispensa qualquer lei, mas os ignorantes e dissimulados dela 

necessitam. 

 

3.2 A AMIZADE (philía) 
  

Segundo Mazzantini “a amizade214  supera qualquer outro valor humano, e vem a se 

constituir em Epicuro como o supremo valor” (2003, p. 382). Epicuro diz que a amizade é um 

“bem imortal” (SV, 78) e, para confirmar as palavras de Mazzantini, também diz que “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 (MP, XXVII). A amizade (philía) é um bem natural, assim 

como os átomos se agrupam e formam corpos complexos, os indivíduos se agrupam e formam 

comunidades. Do mesmo modo que, naturalmente, formas atômicas compatíveis propiciam a 

união, as uniões entre amigos se dão também por uma afinidade natural. Entretanto, ao lado do 

fator natural para a amizade existe o elemento da escolha e da recusa. Epicuro nas Sentenças 

Vaticanas parece advertir a seus leitores que fiquem atentos a quem escolher como amigos: “Não 

é amigo nem aquele que busca sempre o útil, nem aquele que jamais não o ligou [o útil] à 

amizade: pois o primeiro, com o benefício, faz tráfico do que se dá em troca, e  o outro retira as 

boas esperanças para o futuro” (SV, 39). Ou seja, é preciso ser criterioso e sábio na escolha de 

seus pares, pois, embora  a amizade tenha seu princípio na conveniência mútua, ela deve ser 

desejável “por si mesma” (SV, 23). É preciso, então, harmonizar a relação de ajuda e retribuição 

de modo a que o valor da nossa relação não esteja mais na ajuda que prestamos ou recebemos do 

que na confiança (písteos) (SV, 34) que depositamos uns nos outros. 

 Novamente é a busca do prazer que está em jogo na amizade. Se uma relação traz mais 

dores que prazeres, mais insegurança e intranquilidade do que tranquilidade e segurança, ela deve 

ser rejeitada. A amizade, pelo contrário, deve prover segurança e, provendo-nos de segurança, 

                                                             
214Existem 9 passagens em que aparece o  termo philía; primeiro ocorre numa passagem escrita entre as cartas por 
Diógenes Laércio, depois em duas das  Máximas Principais, e, finalmente, em seis das Sentenças Vaticanas: DL, X, 
120; XXVII, XXVIII; S. 23, S.28, S.34, S.39, S.52, S.78.  
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nos dar tranquilidade e, com esta, todos os benefícios de uma vida feliz e prazerosa. “A amizade 

provê um tipo de sociedade de ‘ajuda mútua’; os amigos protegem uns aos outros dos perigos e se 

dispõe uns aos outros em tempos de necessidade” (OKEEFE, 2010, p. 148). A amizade 

epicurista, fique dito, não é pulverizada em pequenos pares no interior da comunidade, mas trata-

se, pelo contrário, de uma amizade comunal, única forma em que a segurança e a tranquilidade 

podem estar asseguradas de maneira eficiente.   

 

3.2.1 Amizade comunal 
Aqueles que, graças principalmente a seus vizinhos, conseguiram colocar-se em 
segurança, também convivem, nutrindo a mais firme confiança, da maneira a 
mais prazerosa e, tendo desfrutado a mais completa amizade, não se lamentam , 
como se faz por piedade, quando algum deles morre antes dos demais (MP, XL) 

 

A amizade pode ser dita “um pacto [espontâneo] de ajuda mútua” (O’KEEFE, 2010, p. 

151). Se a justiça visa não prejudicar nem ser prejudicado, a amizade quer que tratemos aos 

outros tão bem quanto a nós mesmos. É sob este prisma que Epicuro funda a comunidade do 

Jardim, que como diz Silva, tratava-se de uma “comunidade de pensamento e ação” (SILVA, 

2003, p. 91). Compartilhando o saber sobre a phýsis e o modo de vida dele decorrente, os sábios 

vivem tranquilos na esperança de serem ajudados na necessidade, bem como nas questões de 

filosofia e no modo de proceder. A ajuda mútua dos amigos da comunidade se transforma numa 

rede em que cada um, buscando sua própria independência, prazer e felicidade, provê a cada 

membro as condições para se tornar autárquico, livre, tranquilo, seguro e feliz. Por isso, diz 

Epicuro ao fim da Carta a Meneceu: “Medita, portanto, sobre essas coisas e outras afins dia e 

noite, por ti mesmo e com companheiros semelhantes a ti, e nunca serás perturbado, desperto ou 

adormecido, mas viverás como um deus entre os homens” (DL, X, 135). A filosofia não é uma 

tarefa que possa ser realizada em solidão, mas, pelo contrário, a condição para que o pensamento 

reflexivo atinja sua finalidade é de que esta atividade racional se dê  na companhia de 

“companheiros semelhantes (homoiós)”. 

O desejo por amizade é um desejo necessário à felicidade e ao bem-estar215, objetivos que 

nada mais são do que, em outras palavras, viver prazerosamente. Mas, se a amizade requer a 

ajuda do outro, isso não significaria uma pausa na busca pelo prazer? Se for assim, a amizade 

destoaria em relação ao bem supremo do epicurismo. No entanto, é preciso lembrar as palavras 

de Epicuro na Carta a Meneceu, logo depois de afirmar o prazer como o bem do homem: 

                                                             
215“A amizade é uma necessidade” (DL, X, 120). 
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“consideramos muitos sofrimentos superiores aos prazeres, quando a submissão ao sofrimento 

por um longo período nos traz como consequência um prazer maior” (DL, X, 129). O hedonismo 

de Epicuro não se resume à busca de prazeres a qualquer custo e a toda hora, mas incita à ações 

plenas de sabedoria prática na manutenção de uma vida prazerosa. Além disso, na ajuda mútua 

está implícito que enquanto um indivíduo descentra-se na busca do prazer do outro, outros, nesta 

rede comunitária, estão dispostos a renunciar a prazeres particulares e efêmeros para que este 

indivíduo não perca o equilíbrio da vida prazerosa.  

Entretanto, esta comunidade de amigos deve, necessariamente, cumprir as exigências de 

afinidade de pensamento e conduta. Para tanto, precisa constituir um corpo sólido de 

companheiros, coisa impraticável no âmbito público da pólis em que os mais diversos interesses e 

pensamentos convivem, de modo que, sem as leis promulgadas no intento de tentar manter esta 

diversidade em união216, não haveria sombra de associação humana.  Por isso, Epicuro muda o 

paradigma de associação dos homens, estabelecendo uma descontinuidade com a pólis, criando 

“um mundo dentro de outro mundo” (SALEM, 1994, p. 140), no qual os homens se mantêm 

unidos não por advertências legais, mas pelo interesse natural, necessário e espontâneo da 

amizade. Segundo Silva, 

 
Epicuro vislumbra a possibilidade de substituir as normas gerais de uma 
sociedade pelo princípio da philía, que tem origem e comando em cada um. Não 
se trata, evidentemente, de construir um novo modelo de sociedade histórica em 
substituição ao vigente, mas de estabelecer uma ordem descontínua, molecular, 
uma comunidade autárquica onde a convivência se estabeleça enquanto 
convivência mútua, alimentada por uma vontade esclarecida e impulsionada pela 
afinidade (SILVA, 2003, p. 93) 

 

Tal foi a intenção de Epicuro na fundação do Jardim que, sem ser afetado pelos descaminhos a 

que a política grega foi levada no comando dos macedônicos, estabelece para si um “ideal de 

sociabilidade restrita” (MOREL, 2011, p. 228) distante da multidão e de seus valores 

desnecessários e desnaturalizados. Jamais esteve em questão qualquer esboço de discurso que 

envolvesse as desventuras da cidade de Atenas, pois, como salienta Farrington, “Epicuro não 

tinha a intenção de restaurar a autonomia de Atenas nem se queixava de sua perda” 

(FARRINGTON, 1967, p.1).  

                                                             
216“Segundo a crítica epicúrea, os problemas de ordem política podem ser explicados pela dessemelhança de atitudes 
dos seus membros, causada, sobretudo, pela ausência de reflexões sobre a natureza de uma comunidade e do modo 
de vida equilibrado” (SILVA, 2003, p. 92). 
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A philía (amizade), como define Salem (1997, p. 134), é “uma virtude impolítica”217 , 

pois a alternativa da amizade comunal se coloca em contraposição à política tradicional grega, 

estabelecendo uma ativa rejeição ao engajamento político218, na mesma medida em que este é um 

impedimento a uma vida prazerosa, de modo que se tornou emblemática a máxima “esconde tua 

vida” ou “vive oculto” (láthe biósas), ou ainda “vive de maneira que as pessoas não percebam 

que tu tens estado no mundo” (Us. 551). Assim, a filosofia epicurista é concebida como uma 

“arte da esquiva” (SALEM, 1997, p. 137)219 . Esta arte de esquivar-se, de retirar-se ou de 

esconder-se, não deve ser entendida como expressão de fraqueza ou covardia para enfrentar os 

problemas sociais; pelo contrário, o epicurismo é resultado de um esforço positivo de reflexão em 

direção a uma alternativa que trouxesse autarquia e liberdade para o indivíduo. Epicuro parece 

propor, implicitamente, a imagem analógica de átomos que se chocam produzindo repulsão e 

desordem e de átomos que, pelo contrário, deslizam suavemente no vazio até encontrar outros de 

formas adequadas à composição de um corpo. Os primeiros são os revolucionários e 

reformadores sociais que fazem frente e que se “chocam” nos embates políticos, que vivem 

perturbados na sofreguidão de seus sonhos de grandeza. Os últimos são aqueles que sabedores 

dos limites do prazer e da dor, rejeitam o embate vão da multidão desmesurada e constroem um 

modo de vida em que a amizade é o valor fundamental porque conduz à vida feliz e prazerosa 

distante de tudo o que enfraquece e que retira dos homens sua liberdade e autarquia. “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” (MP, XXI).  

Epicuro não é um pensador político220; as mudanças que propõe são internas, pois se 

existem homens de paixões desmedidas como o imperador Alexandre é porque a alma e o corpo 

destes homens estão enfraquecidos por discursos danosos. É por isso que a ética de Epicuro é, por 

vezes, comparada a um tipo de medicina221 (téchne hé ietriké) e, vale lembrar, a base de toda 

                                                             
217impolitique, termo que SALEM (1997, p. 134) escolhe em detrimento do “banal ‘apolitico’”, na medida em que a 
posição de Epicuro é de uma rejeição positiva à política e não apenas de uma indiferença em relação a ela; “O 
epicurismo seria melhor visto como uma radical porém seletiva crítica da política contemporânea, antes que uma 
postura apolítica com que é frequentemente identificada” (LONG & SEDLEY, 1987, p. 137). 
218“O sábio não fará política” (DL, X, 119). 
219 Cf. SALEM, 1994, p. 142. 
220 Diógenes Laércio nos informa que Epicuro “não participou da vida pública” (DL, X. 10). 
221 Cf. ABRÃO, 2002, p. 72; Esta analogia com a medicina ganha corpo na medida em que o próprio Epicuro diz: “é 
vã a palavra do filósofo que não cura nenhuma afecção da alma. Pois, assim como é inútil a arte médica que não 
lança a enfermidade fora dos corpos, também é inútil a filosofia que não remove a afecção da alma” (Us, 221); Silva 
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ética epicúrea é conhecida como tetraphármakos (o quádruplo remédio). Sendo assim, Epicuro 

surge como um médico das almas que está disposto a curar o temor dos fenômenos naturais, da 

morte e da dor. Para tanto, é preciso desvencilhar-se das opiniões vazias dos insensatos e cultivar 

a sabedoria derivada da investigação da phýsis (natureza) na companhia de amigos (phíloi) que 

visam à finalidade da vida prudente, justa, bela e prazerosa: “A amizade é uma necessidade; da 

mesma forma que lançamos a semente na terra, devemos tomar a iniciativa da amizade; depois 

ela cresce e se transforma na vida em comum entre todos aqueles que realizaram plenamente o 

ideal da agradável serenidade” (DL, X, 120).  

 

 

3.2.2 Vida em comum 

 
“O Jardim de Epicuro era localizado fora dos muros de Atenas e de seu portão chamado 

Dipylon [porta dupla]. Ele era visto como uma metáfora do retiro e do caráter não-político [ou 

impolítico] de sua filosofia” (CLAY, 2009, p. 9). O jardim teria sido comprado por Epicuro por 

80 minas, o que não é muito dispendioso se considerarmos que era possível gastar 1 mina por dia 

em alimentos222. De acordo com Sêneca, havia uma inscrição, à maneira da Academia platônica, 

na entrada do Jardim que dizia: “Estrangeiro seu tempo será prazeroso aqui. Aqui o maior bem é 

o prazer”223. Mesmo que isso não se comprove, é verossímil e condizente com a filosofia de 

Epicuro, ademais, a referência a esta inscrição à entrada do jardim soa em tom de crítica à 

conhecida inscrição da Academia de Platão: “Não entre aqui quem não souber Geometria”224. Ao 

contrário da Academia, o Jardim de Epicuro era aberto às mulheres, crianças e escravos225 e todos 

participavam intensamente da vida filosófica em igualdade. Nos tempos de Diógenes Laércio 

(200-250) a escola de Epicuro contava com um contingente inumerável de discípulos, certamente 

não apenas no Jardim, mas em outras comunidades epicuristas espalhadas pelo mundo de então. 

“Os amigos vinham de todas as partes para vê-lo, e viviam juntamente com ele no Jardim” (DL, 

X, 10). Através de cartas, das quais conhecemos algumas, Epicuro e seus discípulos se 

                                                                                                                                                                                                     

estende a comparação da medicina e da filosofia epicurista que têm a physiología (investigação da natureza) como 
questão fundamental em comum, a partir da noção de eustathéia (equilíbrio) (SILVA, 2003, 54-58). 
222Timócrates, discípulo dissidente de Epicuro, fazia críticas exageradas, afirmando que Epicuro gastava uma mina 
por dia à mesa (DL, X, 7). 
223“hospes hic bene manebis hic summum bonum voluptas est”, Ep. 79.15. 
224 Cf. Clay, 2009, p. 9. 
225 Diógenes Laércio nos relata a gentileza com que Epicuro tratava os seus escravos e acrescenta que eles 
participavam de seu ensinamento filosófico.; Cf. DL, X, 10. 
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comunicavam, seja com o intuito de incentivar a continuidade das investigações filosóficas, seja 

para transmitir um resumo de um segmento de sua filosofia, ou simplesmente para recomendar 

cuidados aos filhos de algum discípulo. De todo modo, os assuntos diziam respeito à vida em 

comum.   

A vida no Jardim e nas outras comunidades não era extravagante, não havia excessos de 

comida e bebida, mas, longe disso, coerente com os ensinamentos de Epicuro transmitidos na 

Carta a Meneceu226, “viviam numa convivência muito simples e modesta” e, diz Dioclés - de 

acordo com Diógenes Laércio - que eles “contentavam-se com um copo de vinho ordinário, mas 

geralmente bebiam apenas água” (DL, X, 11). O intuito de Diógenes Laércio em relatar o modo 

de vida dos epicuristas era o de mostrar que as notícias que os detratores de Epicuro davam dele 

não correspondiam com a realidade227.  Diógenes fecha o texto de sua defesa da excelência de 

Epicuro dizendo que ele se “contentava com água e um simples pão” e cita uma passagem de 

carta que dizia: “Manda-me um pequeno pote de queijo, para que eu possa banquetear-me quando 

tiver vontade” (DL, X, 11). Por fim graceja: “Este era o homem segundo o qual o prazer é o fim 

supremo da vida”228. 

Embora os participantes da comunidade do Jardim compartilhassem de uma vida em 

comum, seus bens não eram compartilhados. E isso era assim por uma razão simples: a 

comunhão dos bens traria a desconfiança e “sem confiança não pode haver amizade”229 . A 

amizade, virtude fundamental da comunidade, é o maior bem que se deriva da sabedoria e, como 

tal, deve ser preservada, extinguindo da comunidade tudo que venha a miná-la. A philía se faz, 

assim, o critério para as decisões administrativas do Jardim: se uma atitude reforça a amizade, 

então ela deve ser realizada, se, ao contrário, a ameaça, deve ser rejeitada.  

O Jardim era uma comunidade de amigos em torno de Epicuro e de suas palavras. O 

discurso de Epicuro era composto de termos bem definidos e seus tratados de palavras 

escolhidas; exigia dos discípulos que seus discursos também tivessem “clareza no estilo como 

requisito fundamental” (DL, X, 13). Epicuro era consciente do fator terapêutico de suas palavras 

                                                             
226Uma dieta simples proporciona um prazer análogo ao de uma mesa suntuosa, desde que se elimine o sofrimento 
provocado pela necessidade (DL, X, 130).  
227As calúnias à Epicuro são relatadas nas passagens DL, X, 3-8.  
228Ibid.  
229Ibid.  
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e, por isso, “exercitava seus discípulos para decorarem seus tratados” (DL, X, 12)230. No início da 

Carta a Heródoto, Epicuro trata da importância da memorização dos elementos fundamentais de 

seu sistema doutrinário, de modo que as particularidades do sistema possam ser derivadas 

logicamente dos pressupostos fundamentais231. O objetivo da Carta a Heródoto é prover seu 

discípulo com esses elementos fundamentais de sua physiología: “Preparei para teu uso uma 

espécie de epítome e um sumário dos elementos fundamentais de minha doutrina em sua 

totalidade” (DL, X, 37). Assim, para que a rápida compreensão de sua doutrina e a fácil 

memorização de suas palavras sejam possíveis, Epicuro preza pela clareza, de modo a que “a 

primeira imagem mental (próton ennóema) associada a cada palavra seja percebida” (DL, X, 38). 

Isso evita repetidas explicações e torna possível a investigação conjunta de um problema.  

Tomando esses cuidados com as palavras, Epicuro se desobriga de ser compreendido por 

aqueles que se enredam nos falsos discursos, pois não se interessa por elogios, mas fala com 

liberdade e franqueza (parresía) o que é útil à humanidade.  

 

3.2.3 Parrêsia (fala franca)232 
 

“Eu prefiro, usando a parrêsia (fala franca)233 daqueles que estudam a natureza, dizer 

profeticamente coisas úteis a todos os homens, ainda que ninguém o perceba, em vez de 

concordar com a opinião comum e assim aproveitar o elogio constante da multidão” (SV, 29).  A 

palavra parrêsia geralmente é traduzida em francês por franc-parler e em inglês por free speech, 

e aqui traduziremos por fala franca. O termo parrêsia tem duas áreas semânticas, fato que 

justifica a diferença entre as traduções francesa e inglesa. Na primeira aparece o caráter ligado à 

verdade da fala, ou seja, a fala franca, que diz o verdadeiro, sem falsidades, enquanto o outro está 

relacionado com a liberdade de falar e dizer tudo que se queira com liberdade ou, em termos 

atuais, com liberdade de expressão234. No epicurismo a parrêsia é um atributo derivado da 

investigação da natureza, na medida em que o discurso advindo desta investigação não leva em 

consideração as opiniões correntes sobre o melhor modo de proceder, nem com vazias 

                                                             
230 No Jardim e escolas epicuristas, a memória era uma capacidade não só incentivada, mas também exigida; tanto as 
palavras do mestre quanto datas comemorativas deviam ser guardadas (DL, X, 18) 
231 DL, X, 35-37 
232 Aqui, nos limitaremos a comentar o uso que Epicuro faz do termo parrêsia, não nos comprometendo com os 
trabalhos de Filodemo, nem, tampouco, com os cursos de M. Foucault. 
233O termo parrêsia aparece uma única vez nos textos remanescentes de Epicuro, Sentença Vaticana 29. 
234  Dizia Demócrito que “sinal da liberdade é a parrêsia, mas perigo é a avaliação do momento oportuno” 
(ESTOBEU, III, 13, 47) 
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convenções. A parrêsia no pensamento de Epicuro não tem o caráter político que tinha na Atenas 

clássica, ou seja, o direito de se posicionar e intervir, falando livremente, nos caminhos políticos 

da cidade; agora a parrêsia é uma qualidade privada que se preocupa com a coerência do 

discurso com o modo de vida escolhido. “Na época helenística, o sentido de parrêsia deslocou-se 

do campo político, onde traduzia o direito e a liberdade do cidadão para declarar suas opiniões, 

para o campo privado, onde passou a denotar a lisura, a sinceridade e a franqueza apreciada entre 

verdadeiros amigos” (FERNANDES, 2009, p. 164). O epicurista não usa de subterfúgios 

retóricos para persuadir seus interlocutores, mas se esforça por transmitir com rigor e clareza seus 

pensamentos que, em última instância, provêm da simples experiência sensorial no mundo. A 

parresía de Epicuro é o compromisso de transmitir com verdade e liberdade o discurso da 

natureza.  

A fala franca também é condição sine qua non para a philía (amizade)235, sem franqueza 

nas palavras a amizade se corrói pela desconfiança, restando apenas a adulação (kolakeia). 

Assim, a franqueza pode ser ditaum modo de vida do physiologói (investigador da natureza), cuja 

interação com a verdade da natureza exige a sua  transmissão por um discurso verdadeiro, franco 

e livre.  

O processo educacional entre os amigos do Jardim é outro fator que exige a parrêsia, de 

modo que a transmissão de conhecimentos se dá livremente, dentro do contexto educacional, 

desde que haja franqueza de ambas as partes: o discípulo disposto a se corrigir e o mestre 

admitindo o pressuposto de que é possível a correção do discípulo.    

 
 
3.3 FILOSOFIA E DESENVOLVIMENTO 
 

Epicuro, nos fragmentos textuais do livro 25 de sua obra Sobre a Natureza (Peri phýseos), 

defende a tese que afirma a liberdade e responsabilidade do homem, criticando os argumentos, 

supostamente democríticos, que defendem a onipotência da necessidade (anánke). Ao lado destes 

temas principais existem outros temas subjacentes como, por exemplo, o tema do 

desenvolvimento (apogegenneména) de nossa constituição original (archés systásei).  

Em termos gerais, a constituição original é a composição congênita do homem. Esta pode 

e deve ser desenvolvida através da educação e de mudanças de postura tornadas possíveis pelas 

                                                             
235 Cf. FERNANDES, 2009, p. 167. 
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prerrogativas de um espaço ou âmbito natural que é do domínio do homem (par’hemás). Assim, 

podemos afirmar, em coerência com nossa perspectiva a respeito da noção de eleuthería, que a 

possibilidade de se desenvolver é garantida pelo espaço natural para a construção humana que 

Epicuro denomina par’hemás, mas que, no entanto, a atitude autárquica de mover-se em direção 

à mudança, através de um complexo movimento anímico, é da ordem da eleuthería em seu 

sentido mais positivo.  

Dada a evidente dificuldade de se trabalhar com fragmentos, fazemos uso, sobretudo, das 

interpretações de Sedley (1983) e O’keefe (2005) que em seus trabalhos analisaram e traduziram 

os fragmentos do livro 25 do Peri Physeos de Epicuro. Também comparamos as traduções 

inglesas com a tradução italiana de M. Isnardi Parente e tomamos a liberdade de trafegar entre 

estas traduções ao citarmos os fragmentos do texto.   

 
 

3.3.1 Constituição original (archés systásei) 
 
Se ele, exatamente por causa dele mesmo, vai em direção do que é semelhante à 
sua constituição original (archés systásei) que é má, nós, ocasionalmente, o 
criticamos ainda mais - e não da maneira pela qual nós inocentamos aqueles 
animais que são selvagens por misturar seus produtos (apogegenneména) e sua 
constituição como sendo uma única coisa. (Sobre a Natureza, 25, B apud 
O’KEEFE, 2005, p. 86) 

  

Átomos e vazio compõem o corpo e a alma dos homens. Conjuntos e subconjuntos de 

átomos formam o composto humano. Mas cada homem é distinto do outro, bem como, suas 

constituições (systásei) carregam particularidades acidentais. O modo com que os átomos de 

nosso corpo estão arranjados difere do modo que estavam ao nascermos. Epicuro, no Sobre a 

Natureza livro 25236, chama esse estado original de archés systásei (constituição original) que, de 

acordo comParente, é “a estrutura e composição atômica da alma” (PARENTE, 1974, p. 17)237. 

Este tema surge no contexto da discussão sobre o comportamento humano, envolvendo as 

questões da responsabilidade e liberdade do homem.  

 
Desde o início nós sempre tivemos sementes (spérm[ata]), algumas nos dirigindo em 
direção a isto, algumas em direção aquilo, algumas em direção a isto e aquilo, ações e 

                                                             
236“(PHerc., 419, 1634, 1420, 697, 1056, 1191) - Neste livro (transmitido em três exemplares), Epicuro devota-se a 
uma defesa da liberdade de agir do ser humano, provavelmente contra as teses de Demócrito” (DORANDI, 2011, p. 
44). 
237 Epicuro também se refere à constituição original como “natureza original” (archés phýsis); Cf. O’KEEFE, 2010, 
p. 95. 
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pensamentos e características, em grande e menor número. Consequentemente que o que 
nós desenvolvemos (appogegenneména) – características deste ou daquele tipo – é, 
primeiramente, em absoluto dependente de nós (par’hemás), e as coisas que da 
necessidade fluem através de nossas passagens (pó[rous]), oriundas disto que nos rodeia, 
são em uma fase dependente de nós e dependente das opiniões (dóx[as]) de nossa própria 
produção. (Sobre a natureza, 25 apud SEDLEY, 1983, p. 21). 

 
 

Epicuro, no fragmento de que dispomos, argumenta em favor da nossa habilidade de decidir 

sobre nossa própria vida. De acordo com a interpretação de Sedley, Epicuro comenta que, “ao 

nascer, nós temos uma larga variedade de alternativas potenciais (‘sementes’) para desenvolver 

nosso caráter” (SEDLEY, 1983, p. 23). Assim, cabe a nós (par’hemás) proceder com o 

desenvolvimento do caráter, que de maneira alguma está determinado de antemão em nossa 

constituição original238. Embora haja a influência do fator ambiental, nós podemos controlá-lo: 

“nós somos capazes, particularmente pelas crenças [dóxas] que nós formamos, decontrolar as 

impressões provocadas em nós pelo ambiente”239 . A alma (psyché) seleciona as impressões 

(prolépsis), de modo que só somos afetados pelo que passa por esse filtro de percepções. Como 

sugere Lucrécio: “Por que nos havemos, então, de admirar se o espírito perde todas as coisas a 

não ser aquelas a que está entregue?”. Ou seja, as imagens que formamos em nossa mente são 

dependentes de uma predisposição anímica, de modo que, se estamos saudosos vemos imagens 

do passado, de um outro ambiente; se cremos nos mitos, imaginamos que a afecção sonora do 

trovão é resultado da ira de Zeus ou que o mar revoltoso é uma ação de Poseidon. Assim, as 

opiniões (dóxas) “de nossa própria produção” funcionam como um filtro das afecções que a 

natureza necessariamente produz em nós. Epicuro, enquanto sofria das dores provocadas pelo 

cálculo renal, movia sua mente em direção das agradáveis conversas que tivera com Idomeneu 

(DL, X, 22) e permanecia sereno desde que suas opiniões estavam fundamentadas no 

conhecimento da phýsis (natureza). Deste modo, o que é inevitável pode transformar-se ao ser 

recebido por uma sólida opinião derivada da physiología (investigação da natureza). Por essa 

razão é preciso nos moldarmos à physis, viver de acordo com a natureza. Mas, para tanto, é 

indispensável desenvolvermos nossa constituição original por um movimento psíquico associado 

a um processo educacional. Se não a desenvolvermos, seremos passíveis de toda punição que 

                                                             
238 Como diz Sedley: “O ponto, sem dúvida, é que nosso futuro desenvolvimento não está já construído dentro de 
nossa constituição original” (SEDLEY, 1983, p. 23). 
239 Ibid.; Lucrécio em DRN, IV, 777- 820 comenta a respeito do controle dos simulacros: “Será que por acaso os 
simulacros obedecem à nossa vontade e nos ocorre uma imagem quando queremos, quer se trate do mar, quer se trate 
da terra, quer finalmente do céu? 
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decorra de nossa falta de autarquia e seremos, portanto, indesculpáveis por negligenciar a 

possibilidade de agir com liberdade e independência.  

 A constituição original é passível de ser desenvolvida e aperfeiçoada quase em sua 

totalidade, restando apenas vestígios do que era a princípio. O nosso futuro caráter não é 

determinado por nossa composição congênita. Lucrécio está às voltas com a questão do 

desenvolvimento da constituição original quando comenta que “embora a educação dê a alguns 

uma uniforme polidez, todavia lhes deixa os antigos vestígios do caráter que tinha cada um” e 

acrescenta que esses vestígios restantes são aqueles “que a razão (ratio) não pode afastar de nós” 

(DRN, III, 310, 320). Disso se depreende que o elemento que desenvolve a constituição original é 

a razão, dentro do contexto do processo educacional. Epicuro, por outro lado, fala em termos de 

um movimento da alma. Este é um movimento de rearranjo atômico motivado pelo processo 

educacional. Também Demócrito afirmava que a didaché (ensino) era alguma coisa que alterava 

a “configuração do homem” (metarhysmoi), então fazendo “criar natureza” (physiopoiei)240. Está 

implícito em qualquer forma de transmissão de conhecimento, e de qualquer conhecimento, que 

ambos, discípulo e mestre, esperam mudanças. No mínimo, esperam passar de um estágio de 

conhecimento à outro mais elevado, seja teórica, técnica ou experimentalmente. No atomismo, 

tanto o de Demócrito quanto o de Epicuro, para ser coerente com os princípios da teoria atomista, 

o processo de ensino espera e busca mudanças corpóreas, mais especificamente, mudanças nas 

posições dos átomos que formam o agregado humano. Epicuro, à exemplo de Demócrito, utiliza 

o verbo metarhythmízein que Sedley traduz por “[to] reform”, ou seja, quando nos educamos, 

literalmente nos reformamos, na medida em que há um rearranjo dos átomos do nosso corpo: 

“nós repreendemos, nos opomos e reformamos (metarythmízein) uns aos outros como se nós 

tivéssemos a causa em nós mesmos, e não apenas em nossa constituição (archés mónon systásei) 

original e na necessidade mecânica que nos rodeia e penetra-nos” (Sobre a Natureza, 25, 15-19 

apud SEDLEY, 1983, p. 21)241  Neste passo, Epicuro constrói um de seus argumentos anti-

fatalistas, reafirmando nossa liberdade e autarquia na mesma medida em que seria absurdo 

responsabilizar alguém que não tivesse a causa de sua ação em si mesmo. Mas o que merece 

destaque neste tópico é a posição epicúrea sobre o dever de desenvolver a constituição original, 

                                                             
240 Cf. DK, 33 apud COLE, 1967, p. 117; Cf. MÜLLER, 1980, p. 331: metarhysmein significa transformação do 
rhysmós, figura. 
241No capítulo 2, no tópico “Censura e elogio”, citamos esta passagem e comentamos a posição de Epicuro a respeito 
da evidência de nossa responsabilidade por nossas ações, aqui, queremos demarcar apenas a mudança no nível 
atômico que se segue ao processo educacional.  
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produzindo uma mudança corpórea em nível atômico. Epicuro chama o resultado das mudanças 

operadas livremente pelos movimentos anímicos de “apogegenneména”.  

 

3.3.2 apogegenneména 
  

 Isnardi Parente traduz o termo apogegenneména por “moto psichico”242  (movimento 

psíquico). Porém, logo notamos que não se trata de uma tradução acurada.  De acordo com 

O’KEEFE (2005, p. 95), Epicuro faz uma utilização técnica do referido termo. O termo 

apogegenneména é derivado do verbo (apo)gennán, que significa “produzir”. Por esse motivo 

LAURSEN (1991) traduz o termo por “products” (produtos). Sedley, por sua vez, opta por 

traduzi-lo por “developments” (desenvolvimentos). Embora esta tradução não seja tão fiel à letra 

de Epicuro quanto a de Laursen, ela expressa a relação estabelecida por Epicuro entre um estado 

inicial - natureza originária ou constituição original - e um estado posterior de desenvolvimento. 

“O que nós desenvolvemos [nosso caráter] (apogegenneména)”, diz Epicuro, “depende de nós 

(par’hemás)243”, portanto, a noção de apogegenneména expressa a liberdade de determinar-se em 

detrimento das imposições da constituição original (archés sistásei). O exemplo de Arrighetti 

ilustra essa relação entre “desenvolvimento” e constituição original através de um caso particular: 

um homem com medo pode escolher não fugir, mesmo que sua composição atômica o 

predisponha a fazê-lo, porque desenvolveu seu caráter ao ponto de tornar a escolha possível, em 

vez de se submeter cegamente aos desmandos de sua natureza originária244.  

Supomos que haja uma íntima relação entre a noção de apogegenneména 

(desenvolvimentos) e a de metarythmízein (reformar, rearranjar). Este último condiciona o 

primeiro, ou seja, o desenvolvimento do caráter só é possível devido a um rearranjo no nível 

atômico. Em outros termos, o desenvolvimento é resultado das mudanças de posição dos átomos 

no interior dos agregados corpóreos, o que justifica a tradução de Laursen (1991) do termo 

apogegenneména por “produtos”. Estes produtos são os sujeitos dos quais se predicam elogios e 

reprovações, pois são a mais pura expressão da liberdade e consequente responsabilidade dos 

homens245.  

                                                             
242 Cf. PARENTE, 1974, p. 17, 254 
243SEDLEY, 1983, p. 21 
244 Cf. PARENTE, op. cit. p. 252, nota 3. 
245 Cf. O’KEEFE, 2005, p. 95. 



105 

 

Esta modificação na estrutura do agregado atômico é, de acordo com o que lemos em 

Lucrécio246, e também no fragmento de Demócrito247, fruto da educação (em sentido largo) e dos 

processos racionais de exclusão de comportamentos indesejados. O ensino era prática constante 

nas comunidades epicuristas. A repreensão, a crítica, a reflexão conjunta e a memorização dos 

tratados são atividades que contribuem conjuntamente para a criação e reforma da natureza 

(physiopoiei) humana. Memorizar os tratados, por exemplo, afasta da alma as imagens de deuses 

furiosos ou do mundo dos mortos, treinando-a para estar atenta às explicações naturais. Em 

última instância o ensino tem a simples finalidade de mostrar aos homens o bem, identificando-o 

com o prazer. No entanto, esse ensino obedece a procedimentos que conduzem não só ao prazer 

futuro, mas ao prazer imediatamente contido nesses mesmos procedimentos. O maior exemplo 

disso é a atividade da physiología que conduz ao prazer sereno ao livrar os homens dos temores, 

mas que em si mesma é uma atividade prazerosa. Dizia Epicuro que da physiología retirava toda 

a sua calma248.  

É interessante notar que a mudança de postura do homem diante da vida pode traduzir-se 

em intensas mudanças físicas. Até mesmo a assimilação de novos conhecimentos significa uma 

mudança na estruturação corpórea do composto humano. Claramente passar de um estado de 

perturbação para o de serena ataraxía é resultado de uma mudança corpórea, e esta mudança tem 

origem em ensinamentos transmitidos, recebidos e assimilados.  

Um discurso quando recebido e aceito, isto é, quando as imagens provocadas pelas 

palavras encontram almas receptivas, provocam alterações em nível atômico, os quais resultam, 

consequentemente, em mudanças comportamentais. Por isso que a filosofia grega, como defende 

P. Hadot, não pode ser separada de um modo de vida ou de certo modo de proceder dela 

resultante249.  

A relação entre autárkeia e eleuthería abraça a compreensão de que o conhecimento 

adquirido provoca mudanças corpóreas, as quais transformam nossas posturas diante do mundo. 

O conhecimento da phýsis embasa toda a prática ética disseminada entre os epicuristas, pois 

reorganiza o composto humano, ensejando a prática da liberdade e do domínio de si.  

                                                             
246 Cf. DRN, III, 310-320. 
247Cf. COLE, 1967, p. 117; ver o tópico 3.3.1. 
248Cf. DL, X, 37 
249“A filosofia antiga admite muito bem, de uma maneira ou de outra e desde o Banquete de Platão, que o filósofo 
não é um sábio, mas ela não se considera um puro discurso que é suspenso no momento em que a sabedoria aparece; 
ela é, ao mesmo tempo e indissoluvelmente, discurso e modo de vida, que tendem, ambos para a sabedoria sem 
jamais atingi-la” (HADOT, 1999, p. 19). 
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CONCLUSÃO 

 

“A excelência é a única coisa inseparável do prazer” (DL, X, 138) 
 

 

Nossa proposta de evidenciar a trajetória de Epicuro em direção do sentido próprio de 

eleuthería, ou seja, aquele que decorre da relação entre esta noção e a de autárkeia, adquiriu seu 

caráter de conjunto pela agregação de pequenas anotações sobre elementos do epicurismo. 

Poderíamos dizer que a escrita deste trabalho seguiu o modelo segundo o qual o atomismo 

explica a geração, isto é, através da agregação de pequenas partes que, neste caso, não são 

indissolúveis, mas que dizem o mínimo necessário sobre cada ponto. A noção de liberdade 

sempre foi chave para nossa interpretação de Epicuro e do epicurismo, pois por meio dela 

compreendemos esta filosofia em seus aspectos éticos e físicos.  

No entanto, compatibilizar as noções engajadas na conformação desta noção ampla de 

liberdade, parece, à primeira vista, uma tarefa impossível de realizar. Porém, essa impressão 

decorre da tentativa de tomar o sentido específico de eleuthería pelo sentido amplo de liberdade. 

Este, como já demarcamos, é aquele proveniente da conjunção de todas as noções que envolvem 

a ideia de liberdade no epicurismo, tais quais: clinamen, movimento, alma, responsabilidade etc., 

ou seja, toda a conjuntura físico-ética da noção de liberdade. O sentido específico, por sua vez, 

pelo qual pautamos nossa interpretação do sentido de eleuthería, é aquele que provêm da relação 

estabelecida entre autárkeia e eleuthería e que expressa positivamente o sentido de liberdade.  

Explicamos que grande parte do discurso de Epicuro sobre a liberdade se ocupa de 

argumentos anti-fatalistas, que como tais, defendem a possibilidade do agir livre em detrimento 

da compreensão irresponsável de uma necessidade (anánke) onipotente. Assim, nesta etapa da 

trajetória epicúria, é posta, à custa de teorias como a do clinamen, a possibilidade de se agir com 

liberdade. Esta possibilidade se expressa através da noção de par’hemás (o que nos cabe). O 

âmbito do par’hemás torna certo que os homens devem ser responsabilizados pelos seus atos e 

pelo que fazem deles mesmos. Esta instância de possibilidade para construção humana, que 

permite o estabelecimento de pactos convencionais de não prejudicar nem ser prejudicado, que 

possibilita a escolha do modo de viver e permite nos desenvolver em direção de um 

aperfeiçoamento ético, e que nos abre a possibilidade de buscar o prazer e não se entregara dor, 

obriga-nos, em última instância, a fazermos uso desta potência de ser livre e tomar nas mãos as 

rédeas de nossa própria vida.  
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A eleuthería, em seu sentido positivo, é fruto da autárkeia. Isso significa que o homem 

livre é um autarkés, ou seja, aquele que tem em si o princípio e comando de suas ações e não é 

levado pelas opiniões vazias da multidão, nem permite que influências do meio venham destroná-

lo de sua posição de comando sobre si mesmo. A noção de eleuthería é proveniente da de 

autárkeia. No entanto, se alocarmos no sentido de eleuthería todo o percurso de Epicuro em 

direção à noção ampla de liberdade, não compreenderemos porque a autárkeia, que já pressupõe 

que os homens sejam livres, pode ser causa da eleuthería. Para resolver esta questão, propomos 

uma divisão no discurso de Epicuro, afirmando que primeiro é defendida a possibilidade da 

liberdade, para tanto, utilizando-se de argumentos anti-fatalistas, e depois é exigido, por uma 

perspectiva ética, que os homens sejam causa de si mesmos, sob pena de, em caso contrário, 

serem incondicionalmente responsabilizados por seus atos.   

Epicuro, nesta perspectiva, é o filósofo da liberdade. Defendeu a liberdade do homem de 

uma maneira tão peculiar que suas ideias reverberam de modo polêmico até hoje, principalmente 

no que se refere a teoria do clinamen: a questão de sua autoria, o papel que desempenha no 

conjunto de sua doutrina. Criticou ferrenhamente toda teoria que pusesse em dúvida a 

possibilidade de se agir com liberdade e autarquia. Sua suposta crítica a Demócrito, de quem 

Epicuro herdou a teoria atomista, faz-nos pensar na relação conturbada de Epicuro com seus 

mestres, o que revela desde cedo um espírito livre, cuja ideia de liberdade tinha proeminência 

antes de qualquer outra. Suas teorias, sensatamente sustentadas pela experiência sensível, 

rejeitam toda teoria que contradiga o critério da experiência. Por isso rejeita as teses fatalistas, 

desde que nos portamos como se a causa de nossas ações residissem em nós mesmos, reprovando 

e elogiando os atos dos homens. Deste modo, rejeitar as teorias “necessitaristas” é, simplesmente, 

dar vazão aos seus critérios canônicos.   

Epicuro foi exemplo de liberdade e autarquia ao esquivar-se da pólis conturbada, agora, 

sob comando do império macedônico, apenas uma sombra da Atenas de outrora, e escolhendo 

viver sob o paradigma da amizade, numa casa simples de cujo jardim tirava seu sustento. Para 

agir com esta liberdade é preciso ter o conhecimento da natureza e reconhecer quando os homens 

não vivem mais de acordo com a phýsis, mas assimilaram desejos vãos e opiniões vazias sob as 

quais vivem. O conhecimento é condição indispensável para agir livremente e o fator 

preponderante para uma vida livre é a recepção de um discurso pautado na natureza. Este 

discurso não só garante nossa possibilidade de agir com liberdade e autarquia, como também, 
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permite-nos fazer uma leitura do mundo que possibilite nos esquivar de tudo o que tira de nós o 

vigor e nos distancia do modo de viver que tem no prazer a finalidade de cada ação autárquica.  

Portanto, a física, a canônica e a ética de Epicuro são mobilizadas na compreensão da 

posição do homem no mundo, rejeitando a ideia de que o homem é fruto do acaso e da 

necessidade e afirmando a liberdade e autarquia do homem e, com estas, a sua responsabilidade, 

seu dever de filosofar a qualquer tempo e de agir de acordo com os conhecimentos adquiridos 

através de sua lida com argumentos, com a vida em comum e do contato direto e afetivo com a 

physis.  

Ao longo deste trabalho citamos algumas vezes os fragmentos do Perì Phýseos (Sobre a 

Natureza) de Epicuro e, inclusive, concluímos com uma breve análise de duas expressões que só 

aparecem nesses fragmentos: archés systásei (constituição inicial) e apogegenneména 

(desenvolvimentos). Acreditamos que uma pesquisa futura, debruçada sobre os fragmentos do 

Perì Phýseos, possa contribuir para uma visão mais aprofundada dos argumentos anti-fatalistas 

de Epicuro, para uma compreensão mais abrangente da noção de par’hemás e para a análise do 

aspecto educacional no contexto das teses epicuristas.  

Assim sendo, esperamos contribuir para a exposição do pensamento de Epicuro, 

desejando que outros se sintam à vontade para discordar, propor novas perspectivas e 

interpretações diferentes, mas que, em todo caso, prossigam com a pesquisa em torno do 

epicurismo, da Filosofia Helenística e da Filosofia Antiga como um todo.    
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