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RESUMO 

 

FREIRE, A. J. G. A natureza da alma e o clinamen: ação e liberdade em Lucrécio. 2014. 

191 p. Tese (Doutorado em Filosofia) – Programa de Pós-gradução em Filosofia, Centro de 

Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 

2014. 

 

A noção de liberdade – e o seu pressuposto, a vontade livre ou libera voluntas – em Lucrécio 

se apoia no conceito de clinamen (declinação), um movimento ocasional e fortuito dos 

átomos, inacessível à experiência. Trata-se de um movimento complexo dotado de 

espontaneidade, sem a necessidade de causas mecânicas. A ação de perceber (sensus) é a 

consciência de si, em função de qual esta vontade, iluminada por experiências anteriores 

(sensitivas, intelectuais ou afetivas) da alma, tira proveito da liberdade ou espontaneidade 

própria dos movimentos atômicos para dirigir ou não estes últimos a uma direção percebida e 

escolhida. Por outro lado, atribuir à declinação um papel predominate para os atos da vontade 

encerra outros problemas. Sempre existe a escolha sobre uma dada ação e, portanto, mesmo 

que o indivíduo se encontre frente a uma necessidade do agir, é possível escolher não 

prosseguir e concluir a ação. Desse modo, a vontade encontra-se associada às afecções que 

são originadas, em última análise, das imagens que se formam de maneira aleatória no espaço 

e impressionam a alma: os simulacros do desejo e do prazer. A declinação investe-se de 

importância na presente pesquisa, a fim de enfatizar as relações entre a liberdade e a cinética 

dos elementos. Isto posto, a abordagem desenvolvida neste trabalho teve como objetivos 

principais investigar a filosofia da natureza do mundo e da alma em Lucrécio, seus 

constituintes e movimento, além de demonstrar como a noção do clinamen se articula com as 

imagens, o desejo e o prazer, propondo uma interpretação possível para a declinação como 

fundamento indeterminado e ético da liberdade. 

 

Palavras-chave: Clinamen; Vontade livre; Epicurismo; Prazer. 
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ABSTRACT 

 

FREIRE, A. J. G. The nature of the soul and clinamen: freedom and action in Lucretius. 

2014. 191 p. Tese (Doutorado em Filosofia) – Programa de Pós-gradução em Filosofia, 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal-RN, 2014. 

  

The concept of freedom – and his presupposition, the free will or libera voluntas – in 

Lucretius relies on the notion of clinamen (declination), an occasional and random motion of 

atoms, inaccessible to experience. It is endowed with a complex movement provided by 

spontaneity, without the need for mechanical causes. The action of perceiving (sensus) is self-

consciousness, according to which this will, illuminated by previous experiences (sensory, 

intellectual or emotional) of the soul, takes advantage of the freedom and own spontaneity of 

atomic motions to drive them to a perceived direction and chosen. On the other hand, if we 

consider that the declination has a predominant role for the acts of will, we are facing other 

problems and questions. There is always the choice of a determined action and, therefore, 

even if the individual is facing a need to act, is possible choose to do not continue finish this 

action. Thereby, the will is related to conditions that are originate, ultimately, from the images 

formed randomly in space and impress the soul: the simulacra of desire and pleasure. The 

declination itself is a very important notion in this research, in order to emphasize the 

relationship between the freedom and the kinetic of elements. The approach developed in this 

work had as main objective to investigate the philosophy of nature and the soul in Lucretius, 

their constituents and movement, as well as demonstrating how the notion of clinamen 

articulates with the concepts of image, desire and pleasure, proposing a possible interpretation 

for the declination as an indeterminate and ethical foundation of freedom. 

 

Keywords: Clinamen; Free will; Epicureanism; Pleasure. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Tito Lucrécio Caro, filósofo e poeta romano, viveu entre 96 e 55 a.C. Epicurista, 

escreveu um poema filosófico em latim, composto por seis livros, nos quais expõe o essencial 

da filosofia da natureza do seu mestre, Epicuro. Pouco se sabe da sua vida, exceto pela sua 

única obra conhecida, chamada De Rerum Natura (DRN)1, a qual se constitui como uma das 

principais fontes de estudos daquela escola do período helenístico, uma vez que, das quase 

300 obras atribuídas ao filósofo do jardim, só restaram três epístolas (Cartas sobre a 

natureza, os meteoros e a ética), além de uma coleção de pensamentos e fragmentos de obras 

perdidas. 

O que se pode afirmar com certeza é que Lucrécio era romano, e foi nesse ambiente 

marcado pelas disputas políticas e efervescência de culturas, que ele teve contato com a 

Filosofia. Lucrécio foi testemunha dos sinais que anunciavam a decadência do Império 

Romano, como também das batalhas e lutas sangrentas entre gladiadores, patrícios e escravos. 

A Roma daquela época era um lugar instável e em constantes mudanças, onde a vida de 

filósofos e de políticos valia muito pouco, oprimidos pelo poder e pela sede imperialista dos 

generais e césares. 

O DRN é uma obra em versos, a qual abrange os temas explicados a seguir. O Livro 

I trata da constituição básica do mundo, dos corpos simples primordiais (corpora prima, 

semina rerum), dos átomos e do vazio, o qual lhes permite o movimento e a geração de todas 

as coisas. Para Lucrécio, o universo e as manifestações anímicas, como o pensamento, são 

formados a partir desses dois constituintes. Isto posto, sua filosofia se caracteriza por um 

naturalismo imanentista: nada existe além dos elementos básicos da natureza.  

O segundo Livro descreve a cinética e constituição dos elementos primordiais – seu 

movimento e qualidades intrínsecas – e dos corpos sensíveis, além de uma noção 

problemática: as partes mínimas (partes minimae). Os átomos se movem (em uma queda de 

cima para baixo), em parte, graças ao seu próprio peso, ou em função do choque com outros 

                                                
1 DRN é um poema em latim composto em seis livros (ou Cantos). Na tradução brasileira – utilizada como fonte 
primária de consulta e citações neste texto – optou-se por caracterizá-lo em forma de prosa. Ao longo desta tese, 
as passagens em português serão citadas como versos, obedecendo ao estilo original da obra. Nesse sentido, a 
citação da obra em português seguirá fielmente o título da edição brasileira (Da natureza). Na reprodução dos 
versos, será utilizada a grafia corrente no texto consultado, sem preocupações estilísticas ou enquadramento ou 
adequação da métrica. Onde for necessário, e no intuito de esclarecer determinadas passagens, indicaremos a 
nossa tradução. 
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átomos, causado por um deslocamento infinitesimal (clinamen) durante a queda dos 

elementos no vazio. Desse choque, advém a diversidade dos corpos compostos e do mundo. A 

declinação é um movimento mínimo, sem causa aparente e, portanto, também seria 

responsável no plano ético, pela vontade livre. 

O Livro III trata da natureza da alma, que, para Lucrécio, tem uma constituição 

tripartida. A alma é corpórea (o corpo-alma), formada de uma parte racional, o animus (que 

Lucrécio entende ser o espírito), e uma parte irracional, o anima. Além disso, ele considera 

que existe uma quarta natura, um elemento que não é possível nomear nem definir 

claramente, uma vez que não existe nada no mundo que possa servir como modelo de 

comparação. O anima e o animus são distintos, mas igualmente formados por átomos – muito 

sutis – e vazio, fazendo parte de um mesmo composto. Os dois constituintes estão 

indissoluvelmente ligados, com uma predominância do animus sobre o agregado anímico. Sua 

localização é o peito, enquanto a alma está espalhada pelo corpo inteiro. Os átomos do 

espírito são extremamente finos, tênues e de espécies diferentes, predominando ora um, ora 

outro, justificando a diversidade de afecções, temperamentos e caráter dos indivíduos. Além 

de abordar a natureza da alma, o Livro III trata dos temores humanos frente à morte. Para o 

filósofo, tais medos são insensatos, pois, sendo a alma formada por átomos e vazio, sua 

natureza é mortal. Por isso, não faz sentido esperar por alegrias ou sofrimentos post mortem. 

A morte nada significa para aquele conhece as foedera naturae, as leis e as convenções da 

natureza. 

No quarto Livro, Lucrécio explica o mecanismo das percepções e das imagens, os 

simulacros, que se desprendem das coisas que formam o mundo fenomênico e impressionam 

os sentidos. Os sentidos não falham. A sensibilidade é determinada pelo choque dos 

simulacros com os nossos órgãos. A dificuldade do espírito em avaliar corretamente o que 

sente, deve-se muito mais à incapacidade do intelecto. Os simulacros do pensamento e da 

imaginação são os mais tênues de todos. Seus movimentos, na presença da alma, produzem a 

vontade. Lucrécio também demonstra a importância do prazer, sendo este, ao mesmo tempo, 

o fundamento da liberdade física e anímica. 

O quinto Livro expõe as leis da criação e destruição do mundo, do desenvolvimento 

da linguagem e da civilização. A natureza na filosofia de Lucrécio é uma perpétua agitação, 

alternando entre o nascimento e a morte. As coisas foram criadas sem um fim determinado, 

logo, sua forma é fruto do acaso e da indeterminação. Já a linguagem, por ser uma invenção 
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humana, é resultado da necessidade. Assim também é a religião e a crença nos deuses: uma 

criação advinda da imaginação e dos sonhos.  

Por sua estrutura e desenvolvimento, o Livro VI aparenta ser incompleto. Nele, são 

descritas a origem dos fenômenos e das catástrofes naturais, os eventos meteorológicos, as 

epidemias e as doenças, terminando de forma abrupta com a descrição da peste de Atenas, 

bastante próxima do relato de Tucídides, mas sem apresentar uma verdadeira conclusão.  

Do ponto de vista linguístico, a estrutura do DRN tem uma lógica interna que se 

articula com uma formatação retórica. Dessa maneira, a sequência dos livros e a ordem dos 

argumentos não são arbitrárias nem desconexas. Cada Canto do poema foi concebido como 

parte de um todo, em que o entendimento do primeiro é a base explicativa dos demais. Dessa 

forma, começar esta investigação pelos primeiros livros não foi apenas uma questão de 

coerência com a estrutura desta tese. Na verdade, não poderia ter sido de outra forma, já que a 

própria apresentação da obra pelo filósofo romano segue essa sequência. 

O mecanismo da declinação dos átomos é introduzido no Livro II a partir de dois 

argumentos. No primeiro, é demonstrado o motivo pelo qual os átomos se desviam da sua 

trajetória. Se não fosse assim, estaria descartada a possibilidade de geração na natureza. O 

desvio é tão pequeno quanto possível, e Lucrécio o redefine mais adiante, sendo considerada 

uma das primeiras formulações do infinitamente pequeno e do infinitesimal.  

O segundo argumento assegura que a existência de certas propriedades dos corpos 

primevos podem ser deduzidas a partir da observação dos fenômenos imputados à vontade 

(voluntas) e ao desejo presente nos seres animados, além da analogia das afecções com o 

movimento atômico. Na queda constante e em linha reta, determinada pelo seu peso, os 

átomos afastam-se suficientemente da direção vertical, de modo que o seu movimento é 

alterado. Sem esta capacidade de declinar, sem este desvio ligeiro e ínfimo, os átomos cairiam 

uniformemente, de cima para baixo, sem jamais encontrar-se, e nunca formariam as coisas do 

mundo. 

Além disso, prossegue Lucrécio, é necessário que os átomos afastem-se ligeiramente 

da vertical, o mínimo possível (nec plus quam mnimum)2. Neste ponto, é importante salientar 

uma primeira dificuldade de análise. Cientificamente, a declinação sempre foi considerada um 

absurdo, já que não poderia ser comprovada pela experiência. Não há evidência de qualquer 

obliquidade na trajetória dos corpos que caem. No entanto, não se trata de ciência. O clinamen 

encontra seu lugar na subjetividade e no invisível, como também no que não pode ser 

                                                
2 DRN, II, 244. 
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demonstrado. Seu movimento é do mundo à alma, da física à metafísica, o que justifica a 

passagem de uma teoria dos corpos em queda livre no vazio à teoria dos movimentos livres 

dos seres vivos. Nesse momento, surge no texto de Lucrécio a conjunção entre a física e a 

ética, um indeterminismo dirigido ao sujeito livre e autárquico. 

A noção de liberdade – e o seu pressuposto, a vontade livre ou libera voluntas –, em 

Lucrécio, se apóia em dois elementos: o primeiro, um movimento complexo dotado de 

espontaneidade, sem a necessidade de causas mecânicas; o outro, a ação de perceber (sensus) 

ou a consciência de si, em função de que esta vontade, iluminada por experiências anteriores 

(sensitivas, intelectuais ou afetivas) da alma, tira proveito da liberdade ou da espontaneidade 

própria dos movimentos atômicos para dirigir ou não estes últimos a uma direção percebida e 

escolhida. A vontade faz parte da família dos atos psíquicos, distinguindo-se do desvio 

primitivo. O ato voluntário seria nada mais que a declinação dos átomos sutis que compõe o 

espírito. 

O animus não se dirige imediatamente pelas imagens que se apresentam a ele. Temos 

o poder de suspender a nossa reação a um fenômeno e modificar a nossa atenção para uma 

imagem que julgue ser preferível a outra. O movimento indeterminado e fortuito dos átomos 

individuais no vazio é transformado no agregado de átomos (concilium) consciente: o espírito 

se dirige a um ato de vontade deliberada.  

O importante nesta pesquisa não foi determinar a coerência lógica da noção do 

clinamen, mas antes, saber em que sentido Lucrécio a usou. Desse modo, será necessário 

investigar primeiro a filosofia da natureza em sua profundidade, já que a declinação é um 

movimento que ocorre abaixo do limite inferior do sensível. E, em segundo lugar, como essa 

noção se relaciona com a teoria do movimento no seio da filosofia epicurista, além da sua 

articulação com a ética, notadamente com os conceitos de vontade livre, as imagens (os 

simulacros) e a autonomia do homem frente ao prazer. Mas, toda tentativa de explicação para 

esse conceito envolve certo grau de dificuldade, uma vez que o filósofo não expõe de forma 

clara qual é o papel da declinação para a liberdade e para a ação. Do texto, é possível inferir 

apenas que o acaso e a vontade livre (libera voluntas) são duas noções paralelas, não só em 

Lucrécio, mas no epicurismo grego e romano. 

Por outro lado, atribuir à declinação um papel predominante para os atos da vontade 

encerram outros problemas. Sempre existe a escolha sobre uma dada ação e, por conseguinte, 

mesmo que o indivíduo se encontre frente a uma necessidade do agir, é possível escolher não 

prosseguir e concluir a ação. Dessa maneira, a vontade encontra-se associada a afecções que 
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são originadas, em última análise, das imagens que se formam de maneira aleatória no espaço 

e impressionam o animus: os simulacros do desejo e do prazer.  

Isto posto, surge a questão central desta pesquisa, a qual deve ser respondida: em que 

medida, na análise da natureza e da cinética dos corpos e da alma, relacionados à noção do 

clinamen, é possível encontrar nas afecções dos desejos e do prazer a explicação para o 

entendimento da ação autônoma, que fundamenta a liberdade individual? 

A partir do contexto apresentado, o tema da declinação investe-se de importância na 

presente pesquisa, a fim de enfatizar as relações entre a liberdade e a cinética dos elementos. 

À vista disso, a abordagem desenvolvida teve como objetivos principais investigar a filosofia 

da natureza do mundo e da alma em Lucrécio, seus constituintes e seu movimento, bem como 

demonstrar de que modo a noção do clinamen se articula com as imagens, o desejo e o prazer, 

propondo uma interpretação possível para o clinamen como fundamento indeterminado e 

ético da liberdade. Também se investigou as noções de anima e animus, tanto no que tange às 

sensações quanto aos processos intelectuais, considerando a alma como um agregado 

autárquico.  

Por meio dos pressupostos e do problema levantado, foram construídas as seguintes 

hipóteses:  

 

a. Em uma alma cuja natureza é atômica e que tem como princípio a autonomia, a vontade 

livre é garantida pela declinação dos corpos primevos. O clinamen, não sendo um princípio 

científico, é uma noção que se situa entre a física e a metafísica como possibilidade de 

desvendar o mecanismo da liberdade individual; 

b. A declinação, cujo movimento está presente em todas as partículas elementares, é o que 

torna possível o surgimento da vontade no nível da estrutura da alma. É este surgimento, 

enquanto fenômeno que pode ser percebido, que Lucrécio chama de vontade livre; 

c. Para que se possa falar em uma escolha livre por parte dos seres humanos, será 

necessário admitir a predominância do desejo e do prazer como elementos da vontade. Em 

relação a isso, o clinamen coloca em evidência a sua qualidade enquanto movimento 

ocasional e indeterminado; 

d. A ideia de liberdade para Lucrécio pressupõe a necessidade do prazer. O espírito é tanto 

o sujeito do desejo quanto o próprio lugar onde este se realiza. Nesse caso, a vontade nunca 

poderia desejar alguma outra coisa que não fosse o próprio prazer; 

e. Assim, o clinamen é uma força inata, um poder desejante e conatural ao prazer; 
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f. Vontade, desejo e prazer, de maneira complementar, definem a realização da ação 

autônoma e da liberdade. 

 

Para orientar as hipóteses elencadas, o capítulo “A filosofia da natureza em 

Lucrécio” abordará os modos de realização da natureza e a constituição dos elementos do 

mundo, os átomos e o vazio. Serão apresentados e discutidos os princípios gerais da física 

epicúrea – conforme a demonstração efetuada por Lucrécio –, as noções de vazio e das partes 

mínimas, além das concepções do infinito e do ilimitado no universo atomista, e como tais 

conceitos se articulam com o estatuto da natureza (foedera naturae). 

No capítulo seguinte, “A cinética da natureza”, serão apresentados os mecanismos que 

impulsionam os elementos primordiais e os corpos compostos, além de uma breve introdução 

aos prazeres do corpo e da alma. Essa explicação faz-se necessária posto que, para Lucrécio, o 

prazer está em movimento, além de se constituir um cálculo do intelecto. A análise será 

empregada a partir das analogias utilizadas pelo próprio filósofo, com o intuito de orientar as 

conclusões parciais dos argumentos apresentados. Será importante estabelecer a relação entre 

o intelecto, o mundo fenomênico e o invisível, bem como as distinções qualitativas da cinética 

dos elementos: velocidade, direção e imprevisibilidade. Por último, será analisada e discutida 

a natureza do clinamen, seus limites e possibilidades. 

O capítulo “A teoria da alma no atomismo epicúreo e os princípios da vontade livre 

(libera voluntas)” terá como objetivo a investigação sobre a natureza da alma e das sensações, 

além das apreensões da realidade pelo pensamento. Serão investigados os aspectos de 

constituição da alma, sua divisão tripartida e a relação com o corpo. A noção de alma a ser 

desenvolvida pressupõe que suas características são as de um corpo-alma, isto é, um agregado 

que faz parte de outro corpo, o corpo-carne. A quarta natura, ou o elemento que não pode ser 

nomeado, será analisado separadamente, mas mantendo a relação básica e conjuntiva com o 

todo do agregado anímico que lhe é peculiar. Finalmente, será apresentado o mecanismo dos 

simulacros, sua constituição, características e movimento, articulando as noções de vontade 

livre, desejo e prazer, encerrando com uma proposta de interpretação das relações 

investigadas. 
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2. A FILOSOFIA DA NATUREZA EM LUCRÉCIO 

 

 

2.1. Introdução aos princípios gerais da physiología 

 

Os princípios gerais da física epicurista, a constituição, a eternidade e a 

indivisibilidade dos corpos primordiais3, além das teses acerca do vazio e do infinito, são 

tratadas no Livro I da obra do poeta romano4. No início do poema, Lucrécio elabora um longo 

preâmbulo5, apresentando o assunto do primeiro livro, que aponta o tom naturalista adotado. 

Curiosamente, tal proêmio é precedido de uma invocação poética endereçada à deusa Vênus6. 

Compreender os fundamentos desse naturalismo e o modo como se articulam com outras 

dimensões importantes no âmbito da ética será importante para resgatar o sentido que as 

noções do clinamen, da liberdade, do desejo (voluptas) e da ação do espírito7 ocupam dentro 

da filosofia epicurista e como estão relacionadas com o problema central desta tese. 

A filosofia epicúrea, da forma como expõe o poeta Lucrécio, deve ser considerada 

um naturalismo, visto que seus princípios estão relacionados com uma natura (natureza), 

adquirindo um sentido bastante amplo. De certo modo, o termo equivale às atribuições que 

lhe são dadas pelo senso comum, que constituem o universo físico, tanto em relação aos 

objetos (excluídos os artificiais) como aos seus fenômenos e à vida em geral. São 

fundamentos desse naturalismo a canônica, como um método de acesso ao real, e a física (ou 

o conhecimento dela), que se confunde com a própria filosofia da natureza, pelos quais é 

possível libertar o sábio dos medos existenciais – notadamente, o medo da morte e dos 

deuses. Esses níveis se articulam com a ética, finalidade última do sistema epicurista. Além 

                                                
3 O epicurista romano utiliza as seguintes expressões como sinônimos: genitalia corpora, semina rerum e 
corpora prima (Cf. LUCRÉCIO, Da natureza, I, 53, 54, 56).  
4 Da natureza, I, 146-502. 
5 Ibidem, I, 1-145. 
6 As críticas ao epicurismo ainda insistem nessa aparente contradição do filósofo romano. A deusa é invocada 
em várias passagens de Da natureza. Faz-se necessário insistir que Lucrécio era, acima de tudo, um poeta. Ele 
podia se permitir a rompantes de eloquência e de licenças estilísticas. Além disso, a crítica do próprio Epicuro se 
dirigia à religião, não aos deuses. Nem os gregos nem os romanos da Antiguidade (incluídos os epicuristas), em 
sua maioria, podiam se declarar ateus, já que a religião era parte do modo de vida do cidadão educado e com 
direitos políticos. Acreditar nos deuses era, portanto, uma questão de obrigação cívica para com o Estado. Por 
outro lado, Vênus é responsável por tudo o que nasce e é gerado (Cf. LUCRÉCIO, Da natureza, I, 22: Rerum 
naturam sola gubernas), e assim, “a divindade aqui invocada é a vênus voluptas, cujo encanto guia os seres 
vivos na primavera”. Essa característica será importante mais adiante, quando for necessário estabelecer a 
relação entre o desejo e a liberdade do sábio (Cf. SALEM, 1997, p. 153).  
7 Conforme veremos, a noção de espírito entre os epicuristas é bastante singular e corresponde, em grande 
medida, ao conceito de mente (mens, em Lucrécio). 
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disso, o conhecimento da realidade – portanto, o acesso à verdadeira sabedoria – só é possível 

pelo prazer. Um hedonismo marcado pelo bastar-se a si mesmo, o afastamento da multidão e 

das paixões insensatas (BRUN, 1987, p. 95).  

Além do mais, seja tomado em seu sentido estrito, seja em um significado mais 

amplo, natura é a tradução latina para aquilo que os gregos chamavam de phýsis. O termo se 

aplica tanto a um organismo vivo quanto a realidades e estruturas metafísicas, míticas e 

religiosas. Pela etimologia, deriva de phyein, o verbo crescer (BRUN, 1987, p. 57), o que 

denota o movimento de geração, crescimento, corrupção e morte dos seres vivos. No entanto, 

a natureza não se reduz ao sensível: ela ultrapassa a condição do fenômeno. Para o epicurista, 

a phýsis faz parte do inteligível ao mesmo tempo em que é a condição de sua própria 

manifestação. Trata-se, evidentemente, de uma definição muito próxima do estoicismo: a 

natureza como um grande ser vivo, com a diferença que, para os pensadores do pórtico, 

natureza e deus são apenas um. 

Para os epicuristas, só é possível falar da natureza em relação aos seus princípios 

elementares e enquanto natureza do todo8: uma filosofia descritiva que parte de uma realidade 

apreendida não somente pela experiência, mas, principalmente, pelo pensamento, enquanto a 

descrição do real permeia tanto o fenômeno quanto o inteligível9. Dois modos de realização, 

mediados por uma teoria do conhecimento que, simultaneamente, é critério (perí kriteríon), 

mas também regra (canōn) e fundamento das coisas.  

Desde já, a ideia de natureza se apresenta com forte ambivalência: em um primeiro 

sentido, a phýsis serve para designar os fenômenos naturais e, portanto, em termos de um 

conjunto restrito de assuntos possíveis de investigação, corresponde à physiología. Embora se 

trate literalmente de uma ciência sobre a natureza, possui a dimensão normativa (canônica) já 

mencionada10, ocupando um lugar de destaque na ética epicurista. Esta concepção dual da 

phýsis nos permite avançar e entender o que torna coerente a relação entre a physiología e o 

ethos do sábio, na medida em que a investigação da natureza é o fármaco (phármakon) para 

                                                
8 Cf. Silva, 2003, p. 27.  
9 Não é objetivo deste tópico discutir se as noções de fenômeno (tó phainómenon) são restritas a um 
acontecimento observável (aisthetá) ou se a sua natureza é inteligível (nouetá, nooúmena). Trata-se de uma 
discussão que fez parte sobretudo do vocabulário cético da Antiguidade (Cf. PEREIRA, 2007, p. 123-125), mas 
são irrelevantes para os preceitos epicuristas, em que tudo se resume a átomos e vazio. Para o desenvolvimento 
das hipóteses que serão discutidas nesta tese, importa esclarecer que os epicuristas acrescentaram às impressões 
do fenômeno as projeções imaginárias do pensamento (epibolè tès dianóias). Em Lucrécio, o termo equivalente 
injectus animi (Da natureza, II, v. 739) está associado à ausência de cor dos átomos ou quaisquer das suas outras 
propriedades fenomênicas. Nesse caso, a realidade não se limita ao fenômeno, mas ultrapassa-o.  
10 Em relação a este ponto, é necessário esclarecer que, para o próprio Epicuro, o conhecimento não é espistéme, 
mas techné. A canônica é propedêutica e instrumental e tem por objetivo possibilitar o acesso à observação das 
coisas (DL, X, 30). 
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as falsas crenças e os medos advindos das superstições. Para o epicurista, a phýsis nos 

permitirá compreender os fenômenos naturais, suprimindo a assustadora falta de 

conhecimento das reais causas das coisas. Desse modo, considera-se a canônica como o vetor 

que possibilita o movimento da phýsis à filosofia. 

No caso de Epicuro, o termo phýsis foi retomado dos antigos atomistas Leucipo e 

Demócrito. Boyancé (1963, p. 84) afirma que a física epicurista, na sua maior parte, é uma 

reprise das teses desenvolvidas por aqueles filósofos pré-socráticos, proposição também 

sustentada por outros escolares11. Ademais, os epicuristas aproximam-se dos estóicos quando 

elaboraram um retorno a uma filosofia da natureza desprezada por Sócrates e Platão, embora 

outros estudos coloquem a possibilidade de certa aproximação das teses epicuristas com a 

filosofia do jovem Aristóteles12. Ao esforço dos platônicos em afirmar a primazia da alma em 

detrimento do sensível, e das causas finais ou formais sobre as causas eficientes, os 

epicuristas optaram pela segunda via, com uma questão prévia de inadmissibilidade. Um 

mundo cuja realidade fosse tal como aparece aos olhos, nada significava para os platônicos; o 

testemunho dos sentidos seriam apenas os vestígios de uma maior ou menor degradação do 

espírito. Para os atomistas pré-socráticos e Epicuro, ao contrário, qualquer coisa poderia ser 

explicada inteiramente por um único conjunto de forças materiais: o movimento dos átomos 

que ocorrem no vazio. 

Mas, nesse retorno de Epicuro aos antigos atomistas13, é importante salientar que o 

espanto de alguns filósofos por essa guinada talvez não seja de todo justificável14. Para afastar 

toda possibilidade de intervenção de uma consciência ou de um pensamento no mundo, era 

necessário eliminar qualquer coisa que tivesse a aparência de um cálculo racional, isto é, tudo 

aquilo que estivesse além dos estreitos limites da experiência dos sentidos. A única exceção a 

esse afastamento seria um raciocínio que pudesse fundamentar os princípios gerais de 

atomismo.  

Em relação a Lucrécio, constitui-se um desafio de grande monta tentar separar o que, 

de fato, é original e o que se constitui como mera repetição das teses do mestre grego no 

pensamento do filósofo romano. Outras questões secundárias podem ser assinaladas, como 

exemplo, a não uniformidade do próprio conceito de natureza, o qual passou por várias 

transformações – algumas profundas, outras tangenciais – na Antiguidade. Para o objetivo 

                                                
11 Cf. Bailey, The Greek atomists and Epicurus, Russell & Russell, 1928. 
12 Cf. Bignone, 2007, p. 25-27. 
13 Sobre a contribuição de Demócrito ao pensamento dos epicuristas, Cf. Salem (1998). 
14 Cícero, De finibus, 2, 20; De natura deorum, II, 48. 
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deste capítulo, uma exposição da filosofia da natureza em Lucrécio prescinde de tais desvios, 

os quais não permitiriam melhorar o entendimento das hipóteses colocadas. Entretanto, não 

deixa de ser importante conhecer o movimento da noção de natureza, principalmente dentro 

daquilo que chamamos de tradição atomista.  

 

2.2. Os princípios de realização da natureza: da geração e do aniquilamento das coisas 

 

A investigação da natureza – o estabelecimento de um princípio físico da realidade – 

pode ser considerada a partir de três princípios canônicos que já se encontravam em Epicuro, 

na Carta a Heródoto. 

 

Após haver esclarecido esse ponto, devemos considerar agora as coisas 
imperceptíveis aos sentidos. Em primeiro lugar, nada nasce do não ser. Se 
não fosse assim, tudo nasceria de tudo e nada teria necessidade de seu 
próprio germe. 
Se aquilo que desaparecesse e perecesse no não ser, todas as coisas estariam 
mortas, pois não existiria aquilo em que deveriam resolver-se. Entretanto, o 
todo sempre foi exatamente como é agora, e sempre será assim. Então, nada 
existe em que ele poderá transformar-se, porque além de do todo, nada há 
que possa penetrar nele e provocar a transformação (DL, X, 38-39). 

 

Lucrécio retoma o pensamento de Epicuro, acrescentado a ideia de uma criação ex 

nihilo15, como nos versos seguintes: 

 

E, para início, tomaremos como base que não há coisa alguma que tenha 
jamais surgido do nada por qualquer ação divina. De fato, o terror oprime 
todos os mortais, apenas porque veem operar-se no céu e na terra muitas 
coisas de que não podem de nenhum modo perceber as causas, e cuja origem 
atribuem a um poder dos deuses. Assim, logo que assentemos em que nada 
se pode criar do nada, veremos mais claramente o nosso objetivo, e donde 
podem nascer as coisas e de que modo pode tudo acontecer sem a 
intervenção dos deuses (Da natureza, I, 150-158).  

 

O acréscimo do verso 151 (Nullam rem e nilo gigni divinitus unquam)16 é bastante 

singular, uma vez que rompe com a tradição mítica anterior, descartando a fundamentação 

teleológica e cosmogônica nas crenças religiosas que concebiam a criação do mundo como 

resultado de um ato divino, um princípio quase universal adotado pelos antigos. Lucrécio 

rompe com a tradição comum, o que não deixa de ser notável para um romano de sua época. 
                                                
15 Um princípio que admite a geração das coisas sem causa determinada. 
16 Tradução nossa: coisa nenhuma jamais surge do nada, a partir da divindade. 
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A proposição “nada pode vir do nada”17, no entanto, não exclui a priori a ideia de uma 

criação divina, como se a própria lógica do argumento fosse suficiente para essa supressão. 

Dito de outro modo, a restrição ao divino não se dá apenas no âmbito da linguagem. É 

verdade que, ao suprimir a divindade, cessa a necessidade de se problematizar as causas da 

geração do mundo, em termos de uma teologia ou mesmo de uma teleologia18. Mas, os deuses 

são parte da natureza e diferem das outras coisas apenas em termos da qualidade de seus 

átomos19. O acréscimo é original em relação aos princípios de realização das coisas, propostos 

pelo epicurismo grego. À vista disso, ele aponta para o rumo que deve seguir a longa e 

detalhada exposição da natura a ser elaborada pelo poeta latino. 

O objetivo inicial de Lucrécio em DRN é definir a existência de um conjunto de 

elementos permanentes, constantes e imutáveis, que são os constituintes do mundo. Os dois 

primeiros princípios (“nada nasce do nada” e “nada perece no nada”) remetem aos pré-

socráticos e fazem parte da tradição do pensamento grego, desde Parmênides20, no início do 

séc. V a.C., sendo estes de fundamental importância para a compreensão, inclusive, do 

atomismo de Leucipo e Demócrito21. Epicuro retoma os ensinamentos do segundo, mas de 

maneira a expurgar seus aspectos matemáticos, mantendo apenas a distinção física entre os 

átomos e o vazio. Quanto a Leucipo, parece que o próprio Epicuro negou a sua existência22. 

Alguns autores apontam tal distinção como uma solução puramente “materialista”23 

para o principal problema da filosofia eleática, a saber, a antinomia entre o ser e o não ser24. 

No atomismo, o ser não é uma unidade absoluta parmenídica, mas assume a forma de 

                                                
17 Esse acréscimo (Nullam rem e nilo gigni divinitus unquam) pode ser considerado um adendo original ao 
postulado de Epicuro. Pode-se perceber uma tensão muito sutil entre a afirmação de que “nada pode vir do nada” 
a automática exclusão da divindade como demiurgo do universo. A obra de Lucrécio é, claramente, um libelo 
contra os terrores impostos pela religião e a superstição, muito comuns na Roma de seu tempo. No entanto, em 
todos os proêmios da sua obra, a invocação à deusa Vênus é uma constante.  
18 Fazem parte dessas problematizações a possibilidade de que o epicurismo de Lucrécio seria um tipo particular 
de panteísmo, ou ainda, a limitação do divino por um não divino. A rigor, são falsos problemas, uma vez que, 
logicamente, o próprio argumento lucreciano os exclui na origem, isto é, ao estabelecer a proposição citada.  
19 Cícero, De natura deorum, I, 43-49. 
20 Kirk et al, 2005, p. 260. 
21 Kirk et al, 2005, p. 425-458. 
22 Cf. DL, X, 13. 
23 Alguns escolares, como Casertano (2011, p. 196-201), citam o atomismo dessa forma. Nosso entendimento é 
que o filósofo italiano considera o termo inadequado para definir a filosofia de Leucipo e Demócrito, com o que 
também concordamos. O conceito, de fato, é moderno e não era bem desenvolvido na Antiguidade. Preferimos 
utilizar em seu lugar os termos “sensualismo”, “naturalismo”, “corporalismo” ou, ainda, “atomismo”. Em todo o 
caso, a palavra “materialismo” será utilizada eventualmente nesta tese quando se tratar de uma interpretação de 
autores de linha marxiana, como Nizan (1977). Para o uso ampliado desse termo e as relações entre o atomismo 
de Demócrito e Epicuro, ver Marx (s. d). Por outro lado, essa discussão foge aos objetivos principais deste 
trabalho. O que importa, neste caso, é enfatizar que as teses atomistas estão relacionadas a essa “resposta” ao 
problema do Ser entre os eleatas. 
24 Cf. Boyancé, 1963, p. 88.  
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partículas homogêneas, cuja característica mais importante e comum ao pensamento de 

Leucipo, Demócrito e Epicuro é a impossibilidade de serem divididas (aí atomói). Assim, os 

atomistas contrapunham a realidade irredutível dos corpos elementares à pretensa divisão ao 

infinito em que se apoiava a dialética dos eleatas. O não ser, não sendo corpóreo, só existe 

enquanto vácuo, vazio ou espaço, isto é, a totalidade do espaço que não é ocupada pelos 

átomos25. Como consequência direta desse raciocínio, é possível afirmar que, na natureza, a 

realidade das partículas elementares depende de reconhecer a existência do vazio.  

Entretanto, se há um limite quando o intelecto se dirige ao infinitamente pequeno, 

não se pode afirmar o mesmo para o infinitamente grande. O vazio em si é infinito e nele 

existe um número infinito de átomos. Em Demócrito, os átomos se diferenciam uns dos outros 

pela forma, que são em número infinito. Aqui, Epicuro e Lucrécio se afastam de seus 

predecessores, visto que afirmam a finitude das formas. Porém, eles voltam a concordar com 

os antigos atomistas ao admitir que tais partículas fossem constituintes elementares de um 

número de mundos infinitos. Ideia ousada em relação ao pensamento grego antigo, visto que 

sugeria a negação da divindade como demiurgo do mundo, abrindo uma polêmica com as 

escolas anteriores que sustentavam o contrário, como a platônica e a aristotélica. 

O primeiro princípio26 – nada nasce do não ser – parte da premissa de que, se as 

coisas viessem a ser a partir do nada, tudo nasceria de tudo. Trata-se do primeiro postulado 

clássico de Lucrécio, cujo entendimento fica mais explícito na continuação da passagem 

anterior: 

 

Realmente, se fosse possível nascer do nada, tudo poderia nascer de tudo, e 
coisa alguma teria necessidade de semente. Poderiam surgir homens do mar, 
romper da terra a família dos peixes escamosos e as aves precipitarem-se do 
céu; e os rebanhos, os outros animais e toda a espécie de feras ocupariam, 
dado o acaso da origem, as terras cultivadas e os desertos. Por seu lado, as 
árvores não teriam sempre os mesmos frutos: mudariam de um tempo a 
outro e todas elas poderiam produzir todos. Com efeito, não havendo em 
coisa alguma elementos geradores, como poderia ter cada ser sua mãe 
determinada? Mas, como todos 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: 

                                                
25 Ver Giussani, 1896, p. 21-26. O vazio não é somente uma parte da phýsis, mas se constitui mesmo um ente 
(entitá), uma hypostasis (ὑπόστᾰσις). Inane é o termo latino utilizado por Lucrécio para referir-se a vazio, ao 
lado de locus, spatium e vacuum. 
26 Se for considerado em sua consequência lógica, o argumento de Lucrécio tem um formato de negação do 
consequente (modus tollens): “se p, então q; mas não q; portanto, não q”. Talvez por conter uma estrutura 
simples e ser bastante comum no âmbito da retórica, foi um tipo de argumento válido muito utilizado pelos 
poetas romanos da Antiguidade.  
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cada ser determinado tem em si possibilidades próprias (Da natureza, I, 159-
173).  

 

Na passagem imediatamente anterior a esta, Lucrécio utilizou-se do argumento de 

uma geração ex nihilo, a qual tinha como objetivo abandonar o princípio da razão suficiente 

no que diz respeito à como as coisas são geradas, e assim, preservar sua coerência lógica. 

Como já afirmamos, trata-se de um argumento que tem como alvo as teses eleatas. Se 

admitirmos que os textos epicuristas guardam, em maior ou menor proporção, uma disputa 

teórica latente com a concepção monista do mundo, pode-se afirmar que, em relação ao 

pensamento eleata, as consequências desse argumento epicurista seriam inaceitáveis27. 

Em relação à passagem acima, podemos inferir que se as coisas viessem a existir a 

partir de um estado prévio de não ser, elas podem vir a ser sob quaisquer condições. Nessa 

passagem, percebe-se a articulação entre os atributos da simplicidade e da composição da 

natureza: para que se produza alguma coisa, é necessário que existam elementos de geração 

determinados (Quippe, ubi non essent genitalia corpora cuique)28 – ou sementes das coisas 

(semina rerum)29 – para cada corpo composto. Ou seja, as coisas compostas – as 

macroestruturas – são formadas a partir dos corpos geradores (corpora prima)30 que lhes são 

próprios e exclusivos. Os átomos, nesse caso, têm, em primeiro lugar, uma função conjuntiva 

e produtora que é imediata; por outro lado, também são parte dos corpos compostos (função 

mediata)31. São modos de ser que guardam muitas semelhanças (cinéticas principalmente, 

como veremos no próximo capítulo), embora não sejam necessariamente idênticos. Para 

Morel (2011, p. 76-77), trata-se menos de uma “distinção ontológica” do que uma “diferença 

funcional no interior de uma mesma categoria física”.  

Na citação anterior do poema, é possível observar um ritmo e um tempo determinado 

na natureza, que ordena a geração e o crescimento das coisas. Em outros termos, uma 

dimensão organizadora, mas também conservativa: os compostos, as macroestruturas 

corpóreas, formados a partir das suas genitalia corpora, conservam as características de cada 

espécie. Os versos subsequentes32 definem tais condições como “local de geração, tempo de 

geração, duração de geração, nutrição e limite de crescimento” (LONG; SEDLEY, 1987, p. 
                                                
27 Sobre a relação entre as teses eleatas e as proposições de Epicuro e Lucrécio, ver Silva (2007). 
28 DRN, I, 168. 
29 Ibidem, I, 177. 
30 Ibidem, I, 173. A tradução literal é corpos primevos.  
31 Essa divisão envolve algum grau de complexidade, principalmente porque, diferentemente dos corpos 
compostos, os corpora prima só podem ser apreendidos pelo pensamento. Essa questão será tratada mais 
adiante. 
32 Da natureza, I, 175-214. 
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26). As analogias se inserem dentro da própria realidade cultural e econômica romana da 

Antiguidade, isto é, uma sociedade predominantemente agrária, como se pode comprovar pelo 

interesse de Lucrécio em discorrer sobre as condições do solo e a sua relação com as culturas 

e plantações.  

O elemento temporal está associado à experiência cotidiana, uma vez que o poeta 

insiste num ciclo constante e regular do movimento dos seres (nascimento, crescimento). 

Ritmo circular, já que está ligado às estações do ano, àquele movimento do mundo que pode 

ser observado e sequenciado; estabelece a sincronia entre um tempo determinado, as sementes 

das coisas e a sua realização (tempore semina rerum)33. A relação é necessária para explicar 

os elementos cronológicos e espaciais desse movimento, ou melhor, desse desenvolvimento. 

 

Mais ainda: por que motivo veríamos aparecer as rosas pela força da 
primavera, as searas pela do calor, a vinha pela do outono, se não fosse que, 
depois de se terem juntado no tempo conveniente os germes determinados, 
aparece todo o ser criado na altura em que chega o seu tempo e a terra, cheia 
de vida, traz às margens da luz, com toda a segurança, os seus tenros 
produtos?  
É evidente que, se surgissem do nada, repentinamente apareceriam, em lugar 
incerto e em estações desencontradas, porque não haveria elemento nenhum 
que pudesse, por ser desfavorável o tempo, ver-se impedido de união 
geradora. E também não seria necessário nenhum tempo para se reunirem as 
sementes e crescerem os seres, se do nada pudessem surgir; de meninos 
pequenos se fariam de relance homens na força da idade e da terra sairiam as 
árvores já formadas. Sabe-se, porém, que nada disto acontece: tudo cresce 
pouco a pouco, como é natural, e de elementos determinados; e tudo o que 
vai crescendo se mantém na sua espécie. Por aí se pode ver que tudo se 
desenvolve sobre matéria própria e dela se alimenta (Da natureza, I, 175-
192). 

 

Dessa forma, cada indivíduo tem uma natureza própria e peculiar que, ao mesmo 

tempo, é responsável pelo seu crescimento e identidade34. Mais ainda, o corpóreo tem um 

                                                
33 DRN, I, 177. 
34 DRN, I, 189-192: Quorum nil fieri manifestum est, omnia quando paulatim crescunt, ut par est, semine certo; 
crescentesque genus servant; ut noscere possis; quidque sua de materie grandescere alique. Lucrécio utiliza o 
último verso para enfatizar a natureza corpórea dos indivíduos (que cada ser tem a sua própria matéria que o faz 
crescer e o mantém). O termo “matéria” (no sentido aristotélico de hylé) não é comum no epicurismo grego. 
Epicuro não a utiliza nas três Cartas remanescentes e nem mesmo nas Máximas ou nas Sentenças Vaticanas. 
Para o filósofo do jardim, corpos simples são atomoi. No latim, matéria não designa apenas um corpo, mas um 
modo de ser, entre outras qualidades (assunto, tese). No entanto, o termo se repete várias vezes ao longo de Da 
natureza, assumindo significados peculiares – ora como o equivalente latino de hylé, ora como o mesmo que 
atomoi – dependendo do contexto e do uso. Essa particularidade parece justificar o argumento lucreciano da 
dificuldade em exprimir, em versos latinos, as obscuras descobertas dos gregos no âmbito da filosofia (Da 
natureza, I, 136-139). Dessa maneira, com o objetivo de tornar o conceito adequado ao vocabulário utilizado por 



 

25 
 

  

princípio de estabilidade, postulado básico do argumento. Essa estabilidade tem como 

justificativa os lugares e os períodos de tempo determinados para cada coisa gerada. Estável 

também são as suas qualidades atômicas: os seres de uma espécie não se transformam em 

outra, mantendo suas características originais.  

Outra ideia presente na passagem é a de uma sequência necessária de eventos e do 

movimento que a engendra: os seres compostos não nascem definidos e completos, mas 

segundo uma configuração única e inicial, a qual se modifica com o tempo, em um processo 

de crescimento. Com isso, a mudança ocorre em dois níveis, mas com modos de realização 

diferentes quanto ao que pode e o que não pode ser percebido: no nível do microcosmo (isto 

é, dos átomos), há um movimento constante dos elementos primordiais, imperceptível aos 

sentidos, que produzem os efeitos sensíveis da mudança ao nível dos macrocorpos, de acordo 

com uma ordem cronológica e determinada de eventos. Aliás, os compostos têm uma 

quantidade fixa de elementos primordiais, caso contrário, poderiam existir seres de uma 

mesma espécie com dimensões desproporcionais: 

 

Finalmente, por que razão não poderia a natureza ter feito homens tão 
grandes que pudessem passar a vau o oceano, separar com as mãos os altos 
montes e ultrapassar, vivendo muitos séculos de vida, se não fosse porque há 
uma quantidade determinada de matéria para tudo o que se gera e dela se 
compõe tudo o que surge? (Da natureza, I, 200-205).  

 

O segundo princípio – nada pode voltar inteiramente ao nada35 – se apoia em 

pressupostos mais empíricos, sendo uma dedução direta do primeiro: se as coisas voltassem 

ao nada, a destruição dos compostos seria, na condição de um não ser, um processo 

instantâneo e sem força alguma que lhe fosse causa36; e, considerando o passado como parte 

de um tempo infinito, os corpos – a coisa corpórea – teriam desaparecido por completo37. 

Ademais, pela observação, é possível perceber o ciclo natural da vida: quando uma coisa 

morre, a dissolução dos seus elementos contribui para o crescimento de outras. Dessa forma, 

não faz sentido falar na mudança do todo, embora suas partes constituintes estejam sujeitas à 

ordenação e desagregação. Lucrécio retoma essa interpretação de seu mestre, Epicuro.  

                                                                                                                                                   
Epicuro e Lucrécio, ao longo desta tese serão utilizados, onde for possível, os termos corpóreo e corporeidade 
para denotar o significado de matéria ou material.  
35 Da natureza, I, 225-237. A esse respeito, ver ainda DL, X, 38-39. 
36 Ibidem, 217-224.  
37 Ibidem,225-237. 
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As justificativas para o caráter imutável da totalidade das coisas38 também são 

encontradas na Carta a Heródoto39. De acordo com o filósofo do jardim, um dos aspectos da 

totalidade das coisas consiste na sua imutabilidade. Tal proposição nos leva a afirmar, 

juntamente com Epicuro, que quaisquer elementos podem ser adicionados ou subtraídos sem 

modificar o todo40. Isso implica dizer que a totalidade ou a soma das coisas é invariável, o que 

se aplica, evidentemente, ao universo. Ademais, tal conclusão remete a outra questão, a saber, 

do que a totalidade é de fato constituída. Mais ainda, trata-se de demonstrar que qualquer que 

seja a natureza do todo, a sua constituição é a mesma, para qualquer tempo, presente, passado 

ou futuro. 

Dessa maneira, não há mudança no todo a partir dos movimentos de geração e 

destruição, subtração e adição de suas partes. Para Long e Sedley (1987, p. 25-32), uma 

possível objeção a esse princípio é que alguns compostos poderiam ser eles próprios uma 

fonte de mudança, além dos elementos básicos, e que, segundo os helenistas citados, é 

ignorada na Carta a Heródoto, mas foi problematizado por Lucrécio41: o fogo, por exemplo, 

considerado em sua totalidade e pelo movimento das suas partes (acréscimo, desagregação, 

subtração), ao apagar-se, estaria modificando a sua natureza. Tal mudança seria um exemplo 

do perecimento, isto é, da transformação do ser em um não ser. Mas essa objeção está em 

desacordo com um dos princípios básicos do atomismo, a saber, de que no movimento de 

desagregação dos corpos compostos é necessário que, pelo menos, alguma natureza subsista42, 

o que nos leva a um dos modos fundamentais da phýsis, o nada nasce do nada. 

 

Se, por outra hipótese, acham que os fogos, reunindo-se, se podem apagar e 
mudar de substância, e não fazem restrições de espécie alguma, força é que o 
próprio arder se aniquile totalmente e que surja do nada tudo o que se cria; 
efetivamente, tudo o que, mudando-se, sai dos seus limites é a morte do que 
era anteriormente. É, portanto, necessário que alguma coisa fique intata, para 
que não tome tudo inteiramente ao nada e não tenha o conjunto dos corpos 
de renascer e tomar forças a partir do nada (Da natureza, I, 664-671).  

 

A solução apresentada por Lucrécio para o problema da natureza do fogo, 

evidentemente, é insatisfatória e não conclusiva. A passagem é, provavelmente, uma crítica a 
                                                
38 Nesse caso, do “universo”. 
39 DL, X, 38-39. 
40 Ibidem, X, 39. 
41 Lucrécio está se referindo à tese de Heráclito a qual atribui ao fogo um princípio cosmogônico. A refutação do 
poeta latino pode ainda ser explicada pelo fato de que os estóicos haviam adotado a física heraclitiana como base 
do seu sistema. 
42 DRN, I, 672-673: Continuo hoc mors est illius, quod fuit ante: proinde aliquid superare necesse est incolume 

ollis. 
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Heráclito (aproximadamente 535-475 a.C.), acusado por muitos doxógrafos de ser um tanto 

“obscuro”43. Os argumentos do poeta romano que combatem a provável teoria heraclitiana 

parecem indicar uma leitura a partir de comentadores tardios daquele pensador. No entanto, 

ao final dos versos mencionados, há uma indicação de que o fogo, assim como todas as coisas 

na natureza, é constituído de átomos. Dessa maneira, ao desaparecer, não está se 

transformando em um não ser; seus corpora prima apenas se dissolvem no mundo, iniciando 

um novo ciclo de geração das coisas. Hoje, sabemos que o fogo é um processo físico-químico 

(a oxidação) de um material combustível que libera calor, luz e radiação44. Lucrécio – o 

filósofo naturalista, não o poeta – pode ter deixado passar uma oportunidade ímpar de 

aprofundar sua teoria dos simulacros proposta no Livro IV do De Rerum Natura, e da qual 

trataremos posteriormente. 

O universo dos antigos atomistas – Leucipo e Demócrito – é baseado na existência 

de corpos elementares e do vazio infinito. Isso elimina qualquer outro princípio ordenador ou 

de realização a priori. Para Epicuro, tais elementos são sólidos, têm um peso, isto é, uma 

força que os faz cair eternamente no vazio; os átomos são indivisíveis e de formas finitas. 

Suas qualidades básicas são o tamanho, o peso e a configuração45. 

Esses atributos implicam deduzir que o tempo é em si mesmo, suprimido, ou, ainda, 

tem um conceito relativo. Ao afirmar que a realidade pode ser reduzida a átomos e vazio, o 

epicurismo reconhece que o tempo não pode ser um fio contínuo que impõe sua lei imutável 

aos fenômenos da natureza46. O tempo, como qualquer outra noção de uma coisa intangível, 

só tem validade para o entendimento se o consideramos em relação aos fenômenos que se 

sucedem. O tempo não tem nenhum valor em si, isto é, não tem uma natureza, mas qualidades 

secundárias47. Os elementos primordiais são em si mesmos, atemporais, não estando sujeitos a 

uma ordem cronológica de mudança, embora o movimento de geração, crescimento e 

aniquilação dos objetos compostos que impressionam os sentidos possibilite que o tempo 

possa ser aprendido enquanto uma medida de duração deste movimento48. 

                                                
43 DL, IX, 16. A exposição de Diógenes Laércio é levemente caricatural e, provavelmente, baseada em críticos 
que não tiveram acesso aos escritos completos de Heráclito. 
44 Luz e calor também podem ser considerados como tipos de radiação eletromagnética. A expressão foi uma 
maneira de reforçar as características visíveis e invisíveis do fogo (o calor, cuja emissão é no espectro do 
infravermelho, portanto, invisível aos sentidos; e a luz, cuja emissão energética é percebida pelos sentidos). 
45 DL, X, 42-44. 
46 DL, X, 72. 
47 Ou um “acidente dos acidentes”. A esse respeito, ver Silva, 2003, p. 37.  
48 Da natureza, I, 459-463. 
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Como já fora anunciado, nos antigos atomistas, os átomos são indivisíveis 

(adiaíreta), sólidos (stérea) e plenos (pykná). Suas propriedades são a figura (rhysmós), a 

ordem (diathigê) e a posição (tropê)49. Devido a sua simplicidade (são simples, tò amerés) e 

dureza, não sofrem qualquer alteração (apatheîs). Para Leucipo, os átomos se movem em 

todas as direções – chocando-se uns com os outros, produzindo movimentos secundários – e a 

causa de tal movimento é a necessidade50. Demócrito mantém essas qualidades, mas 

acrescenta que “não podem agir nem sofrer privações; a ação e a paixão só podem ser ditas de 

coisas compostas e, se são possíveis, é por causa do vazio, que permite aos átomos mudar de 

posições”51. Além disso, existem indícios de que Demócrito introduziu o peso (báros) como 

causa do movimento52. Tais características permitem entender como os átomos podem 

entrelaçar-se (symploké)53 ou dispersar-se (peripálaksis)54 após os choques (plegé), de forma a 

dar estabilidade aos agregados atômicos, isto é, os corpos compostos e os mundos.  

O movimento regular dos átomos é eterno, não tem qualquer causa (um concursus 

fortuitus)55 e ele mesmo é causa de tudo, dado que se deve aos saltos resultantes após a 

colisão. “A natureza do movimento resultante será determinada, sem dúvida, pelo peso, 

formato e anteriores movimentos dos corpos em colisão” (KIRK et al, 2005, p. 448). Tal 

cinética favorece a dispersão ou entrelaçamento dos corpúsculos; o entrelaçamento faz com 

que os átomos mais pesados e maiores fiquem acumulados no centro. Ao serem arrastados por 

outros, tendem a formar um turbilhão, redemoinho ou vórtice (dînos). Nem Leucipo nem 

Demócrito explicam a origem desse turbilhão, levando a crer que se trata de um movimento 

sem causa, resultante de leis naturais e necessárias.  

O movimento aleatório original dos átomos em todas as direções pode ser o da 

imagem de grãos de areia girando em uma peneira, isto é, um deslocamento ao acaso, mas 

                                                
49 Aristóteles, Metafísica, I, 4, 985 b. Casertano (2011, p. 199) traduz os três termos como medida (rhysmós), 
contato recíproco (diathigé) e direção (tropê). 
50 Aristóteles, Metafísica, XII, 6, 1071 b 30. 
51 Cf. Brun, Os Pré-socráticos, p. 107. 
52 Trata-se de uma tese controversa. Acredita-se que, apesar de Demócrito se referir a átomos mais pesados ou 
mais leves, não havia considerado o peso como causa do movimento. Tal acréscimo foi feito mais tarde por 
Epicuro e retomado por Lucrécio, de forma que nem em Leucipo nem em Demócrito, os átomos tinham o peso 
como caracterísitica (BOYANCÉ, 1963, p. 90). No contexto deste capítulo, tais discussões são secundárias – 
embora possuam um grande teor didático do ponto de vista da História da Filosofia Antiga – uma vez que, 
devido à escassez de fontes dos antigos atomistas, a obra do poeta romano e a Carta a Heódoto de seu mestre 
nos oferece uma visão completa das qualidades das partículas elementares. Sobre a questão da autoria de 
Demócrito acerca do peso dos átomos, ver Brun, Os Pré-socráticos, p. 108. 
53 Do grego συµπλοκή. 
54 Do grego περιπάλαξις. 
55 Cícero, De natura deorum, I, 24, 6. 
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ainda sob o efeito da necessidade de um movimento circular, produzindo o vórtice56. A 

analogia com a representação do universo é perfeitamente possível: os átomos maiores são 

agrupados no centro para formar a terra, enquanto os mais leves escorregam entre eles e são, 

por vezes, expulsos para o vazio exterior, passando através de uma espécie de membrana que 

envolve o turbilhão. Dessa forma é gerado o mundo57. 

Como exposto até aqui, a natura ou a phýsis deve ser considerada numa primeira 

aproximação em relação à diversidade dos fenômenos do mundo. Mas, como veremos 

posteriormente, a natureza se articula, em uma segunda aproximação, no que tange à vida 

psíquica e, finalmente, está relacionada ao ethos, isto é, ao modo de vida do sábio. Enquanto 

um ser vivo, o homem está em uma relação com a natureza, sente os seus efeitos (vento, frio, 

calor), ao mesmo tempo em que está imerso nela. Dotado de intelecto, ele pode caracterizar os 

fenômenos relacionando os efeitos às causas. Para o epicurismo, este é um dos objetivos da 

physiología. Por outro lado, o conhecimento da natureza permite vencer o medo dos 

fenômenos desconhecidos, atribuídos à divindade, substituindo a explicação religiosa do 

mundo por uma filosofia natural58. 

Ao sábio, basta conhecer a natureza do mundo, justamente aquela que se apresenta. E 

o que se apresenta ao intelecto pode ser observado pelos sentidos. Isto leva a duas 

consequências: por um lado, não é possível conhecer diretamente fenômenos que não são 

aparentes, exceto pela utilização de analogias que permitem intuir os princípios necessários de 

tais fenômenos, como a existência de elementos primordiais (os átomos) e do vazio. Por outro 

lado, na medida em que não se pode ir além desses fenômenos pela observação direta, não 

existe obrigação de manter a hipótese de uma unidade das causas que os produzem, enquanto 

tal unidade não está de acordo com a experiência sensível. Neste caso, a filosofia da natureza 

dos epicuristas é, a rigor, um sensualismo. No entanto, devido ao papel ético já mencionado, 

ela ultrapassa as definições estritamente naturalistas. 

 

2.3. Os constituintes da realidade no epicurismo: átomos e vazio 

 

Um mundo formado a partir de partes minúsculas e infinitas, os átomos (corpora 

prima), movendo-se eternamente em um vazio infinito. Seus choques aleatórios produzem 

                                                
56 Nesse caso, a imagem do turbilhão representaria o aspecto do movimento circular das estrelas no céu, uma 
analogia com o que acontece com os grãos de areia no interior da peneira. 
57 Cf. Brun, Os Pré-socráticos, p. 100-111. 
58 Da natureza, I, 151-154. 
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tudo o que existe. Essa definição aparece já na Carta a Heródoto, como lembrança de onde 

vem a inspiração do poeta romano: 

 

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. Mais ainda: o todo é infinito, pois aquilo que é infinito tem uma 
extremidade, e a extremidade se vê somente em confronto com outra coisa. 
Ora: o todo não se vê em confronto com outra coisa, e, portanto, não tendo 
extremidade não tem limite, e por não ter limite deve ser infinito e ilimitado 
(DL, X, 41). 

 

Tanto em Epicuro como em Lucrécio59, os átomos desempenham uma necessidade 

própria da physiología, visto impedirem que os corpos compostos sejam reduzidos ao infinito, 

o que significaria a sua própria aniquilação. Se tal divisão ultrapassasse o limite do próprio 

pensamento, violaria o segundo princípio da conservação (nada nasce do nada), de modo que 

não haveria algo de permanente no nível microscópico que correspondesse e explicasse as 

regularidades, ritmos e movimentos da natureza no nível macroscópico. 

Entre os atomistas da Antiguidade, há uma tendência em buscar na diversidade de 

fenômenos uma unidade que possa ser concebida como tendo natureza corpórea. Em 

Lucrécio, trata-se de um principium – em Epicuro, é um arché – de regularidade e de 

conservação60. São elementos primevos (semina, partes, corpora prima) cuja natureza exata 

ainda precisa ser especificada, uma vez que são microestruturas corpóreas invisíveis da 

realidade. E mais: estão presentes em tudo aquilo que vemos, ouvimos e tocamos. Em última 

análise, são os constituintes primeiros e minúsculos do real e que, somente fazendo parte dos 

compostos, são incorporados aos sentidos. Por outro lado, apesar de estarem no limite inferior 

do sensível, não deixam de ser condição de nascimento, agregação, desagregação e morte de 

toda a realidade (BOYANCÉ, 1963). Tais elementos são quantitativamente numerosos e são 

comuns a vários seres, semelhantes às letras do alfabeto ao serem usadas para formar as 

palavras61 (uma analogia retomada por Lucrécio em várias passagens de sua obra62). Se para o 

epicurismo tudo é corpóreo, de fato, todo corpo sensível pode ser explicado a partir das suas 

                                                
59 Da natureza, I, 540-550; Ibidem, 584-598; DL, X, 41. 
60 Cf. Silva, 2003, p. 27. 
61 Da natureza, I, 196 e ss. 
62 Bignone, 2007, p. 186-187. 
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partes elementares. Mais ainda, tanto os primeiros como os últimos estão sujeitos a uma 

cinética: se a analogia anterior fosse exaurida mais uma vez pelo poeta romano, entre uma 

palavra e outra, temos o espaço. Este elemento tem uma dupla função: tornar uma oração 

inteligível, mas também permitir o movimento do raciocínio em direção a esse 

entendimento63.  

As teses fundamentais da exposição da natureza são também os seus princípios: 

elementos corpóreos, indivisíveis; o vazio (algumas vezes chamado de vácuo), em que estão 

os corpos elementares, sendo assim, os seus últimos constituintes: 

 

Mas, para continuar o que ia dizendo, toda a natureza é constituída por duas 
coisas: existem os corpos e existe o vácuo em que se acham colocados e em 
que se movem em diferentes direções. Quanto aos corpos, basta o senso 
comum para lhes afirmar a existência; se não pusermos esta crença como 
fundamento sólido, não haverá, quando tratarmos de assuntos mais obscuros, 
nada em que nos apoiemos para estabelecer pelo raciocínio o que quer que 
seja. Por outro lado, se não houvesse o lugar, o espaço a que chamamos 
vazio, não teriam os corpos onde estar colocados, nem se poderiam de modo 
algum mover para qualquer parte; foi o que te demonstramos um pouco 
acima (Da natureza, I, 420-429). 

 

Se por um lado nos deparamos com um “resumo de física” em que a teoria é 

reduzida aos seus elementos, por outro, tal redução tem objetivos pedagógicos, já que 

permitiria aos discípulos citar de memória os postulados básicos da doutrina (GIGANDET, 

2011, p. 64). Os corpos primevos, assim como o vazio, são também absolutos. Constituindo 

tudo o que existe (o todo), pertencem à ordem do ilimitado. 

 

Em primeiro lugar e em virtude de se ter estabelecido que é dupla e diferente 
a natureza dos dois elementos – a matéria e o espaço em que tudo sucede –, 
é evidente que cada um deles existe por si próprio e puro. Com efeito, em 
todo lugar por que se estende o espaço a que chamamos vácuo não há 
matéria alguma; por outro lado, em todo lugar em que existe matéria não 
pode haver nenhum vácuo ou vazio. Portanto, os corpos primeiros são 
matéria sólida e sem vazio (Da natureza, I, 503-510). 

 

Os átomos e o vazio, ou melhor, o espaço vazio (vacat spatium)64, apresentam, 

portanto, uma dupla e diversa natureza (Principio, quoniam duplex natura duarum, dissimilis 

rerum longe constare repertast)65, sendo ainda, no que tange as suas espacialidades 

                                                
63 Da natureza, I, 329-345. 
64 DRN, I, 508: Nam quacumque vacat spatium, quod inane vocamus. 
65 DRN, I, 504-505. 
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individuais, mutuamente excludentes (Nam quacumque vacat spatium, quod inane vocamus; 

corpus ea non est: qua porro cumque tenet se; corpus, ea vacuum nequaquam constat 

inane)66. Tal exclusividade deve existir necessariamente, visto que todo o corpo não é 

coextensivo com o espaço; se fosse diferente, seria um espaço ocupado e, assim, não seria 

mais o vazio original. Em termos espaciais, não há vazio onde existe um elemento corpóreo. 

Analogamente, onde existem corpos primevos, não pode haver o vazio, de modo que, 

confirmada a evidência de um constituinte, demonstra-se pela noção de um limite a existência 

do outro, necessariamente. Nesse processo de delimitação e demarcação das características e 

propriedades dos corpos e do vazio, Lucrécio chega, enfim, à conclusão do vazio puro e do 

corpo puro. 

A proposição dos átomos como um dos constituintes do mundo se aplica a outro 

postulado, a saber, o de que a divisibilidade dos corpos compostos em corpos primevos exige 

espaços vazios em seu interior, estando assim tais elementos misturados67. Mas, qualquer que 

seja o grau de mistura de átomos e vazio nos corpos sensíveis, tomados em seu conjunto, 

nunca será possível alcançar uma quantidade total de interpenetração entre os dois elementos. 

Assim, um processo de divisão deve finalmente chegar a partes do corpo que não contenham 

qualquer evidência de vazio68. 

Como exposto de forma sumária, os corpos elementares (corpora prima) têm 

algumas características próprias69. São sólidos (soliditas), eternos (aetarnitas) e simples 

(simplicitas). A passagem a seguir ilustra o argumento: 

 

Além disso, visto existir o vácuo em todas as coisas criadas, é fatal que haja 
em torno da matéria sólida, e, pensando bem, não se poderia aceitar que 
qualquer corpo incluísse e escondesse em sua matéria o vácuo, se não se 
admitisse que exista qualquer coisa de sólido que o contém. Ora, não há 
nada que possa conter o vácuo dos corpos a não ser o agregado da matéria70; 
portanto, pode ser eterna a matéria, que se compõe de elementos sólidos, 
embora todo o resto se desfaça (Da natureza, I, 512-520). 

 

                                                
66 DRN, I, 508-510. 
67 Da natureza, I, 369; Ibidem, 529-539. Tal mistura é o que Epicuro chamou de agregado (athroísma). Lucrécio 
o traduziu por concilium (DRN, I, 485).  
68 Apesar desse processo de divisão não se prolongar para sempre, outra tese é proposta pelo epicurismo: a teoria 
dos minima, da qual trataremos adiante. 
69 Tais características são exaustivamente expostas principalmente em duas passagens. Cf. Da natureza, I, 500-
502; Ibidem, 512-634. 
70 DRN, III, 517: nisi materiai. 
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Observamos que Lucrécio utiliza vários argumentos para demonstrar tais 

propriedades, que guardam certa afinidade e pontos de conexão uns com os outros, embora 

estabelecer, com clareza e precisão, tais afinidades e ligações não seja um exercício trivial71. 

Com relação ao que é permanente no universo, é preciso destacar o infinito dos 

corpos sólidos elementares (solida corpora prima)72 e do vazio (inane)73, ou seja, dois 

infinitos que produzem um terceiro infinito: a totalidade ou o todo ilimitado (tó pán), isto é, o 

conjunto dos corpos simples no vazio e do vazio nos elementos. Dito de outro modo: existem 

seres simples no vazio e vazio nos seres compostos.  

Por outro lado, não faz sentido afirmar os corpos compostos percebidos pelos 

sentidos como sendo eles próprios um agregado infinito de átomos e vazio. Tal proposição 

implicaria em afirmar a existência dos dois elementos em um mesmo ponto do espaço, o que 

seria impossível. Dessas premissas, Lucrécio conclui que os corpos primordiais são 

absolutamente compactos e sólidos, sem qualquer mistura de vazio. Além de demonstrar a 

dureza (soliditas) dos corpos simples (átomos), Lucrécio ainda atribui a esses elementos outra 

característica, a saber, a sua infinitude (aeternitas)74. 

No entanto, para Giussani (1896, p. 40), a proposição da eternidade como um dos 

atributos primários dos corpora prima – apesar de já aparecer em um verso anterior aos 

argumentos clássicos75 – se constitui um desafio à interpretação, posto que os versos 

seguintes76 não exploram em profundidade essa característica eterna, o que leva a algumas 

conjecturas sobre a ordem de precedência dos atributos (soliditas e aeternitas) e o próprio 

conceito de infinitude dentro da exposição de Lucrécio77. A razão é que os argumentos sobre 

essas características da solidez e da eternidade dos átomos estão reforçando outro aspecto, a 

decomposição (dissolvantur) dos compostos78. Porém, essa questão parece irrelevante: 

Lucrécio não insiste em argumentos reforçadores da eternidade dos corpos elementares, 

                                                
71 Cf. Giussani, 1896, p. 39. 
72 DRN, I, 511: Sunt igitur solidi ac sine inani corpora prima. 
73 Idem. 
74 Da natureza, I, 501. 
75 DRN, I, 501-502: Esse ea, quae solido atque aeterno corpore constent, semina quae rerum primordiaque esse 
docemus. 
76 Ibidem, 503-510. 
77 Utilizamos a terminologia utilizada por Giussani. Uma vez que os átomos dos epicuristas não têm um início e 
são imorredouros, a rigor e considerando a etimologia da palavra, não poderíamos atribuir-lhes uma 
característica eterna, já que, neste caso, o termo denotaria algo que teve um início, embora não tenha fim. No 
entanto, Lucrécio se refere a essa característica como æternitas. Realmente, o termo sempiternitas é mais 
utilizado por outros escritores romanos, como Catão e Cícero. Apesar de tais filigranas linguísticas, tal diferença 
não compromete o entendimento do conceito mais amplo, a saber, o conceito de que os corpos primevos, 
enquanto um principium, não estão sujeitos à aniquilação no tempo e no espaço.  
78 DRN, I, 519-520: Materies igitur, solido quae corpore constat; esse aeterna potest, cum caetera dissolvantur. 
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porque seus argumentos estão de acordo com “as bases de uma teoria de conservação da 

matéria” (GIGANDET, 2011, p. 69). Dessa forma, não teria sentido estabelecer precedência 

nos atributos mencionados. Dito de outro modo: não se trata de definir o que seria mais 

importante – a eternidade ou a solidez dos átomos –, já que, ao lado do vazio, eles são os 

constituintes fundamentais do mundo; os corpora prima são o substrato que fornece a 

estabilidade de tudo o que é gerado e perecível.  

Apesar da passagem anterior não aprofundar tais relações ao limite, de algum modo 

o texto de Lucrécio apresenta as bases argumentativas para a noção de corpos elementares 

eternos, ao declarar os dois modos canônicos de realização da natura79. Os princípios de 

conservação da natureza se articulam com os conceitos de aniquilação e desagregação dos 

átomos, cujo processo só é interrompido quando não há mais possibilidade dos corpos se 

separarem. Ou seja, quando não existem mais partes separáveis e, assim, pelo pensamento, é 

possível intuir os elementos últimos em termos de compacidade e solidez (soliditas). Logo, 

existe uma correlação dos termos (soliditas e aeternitas), que estabelece limites ao 

infinitamente pequeno e ao desaparecimento dos corpos que os átomos formam. No fim, trata-

se de afirmar a dupla modalidade pela qual se realiza a natureza, uma realidade que demonina 

vários infinitos. Um deles é o dos corpos elementares; o outro a condição sine qua non para o 

primeiro, que será vista no tópico seguinte. 

 

2.4. A questão do vazio na filosofia da natureza: a noção de inane em Lucrécio 

 

Até agora, a filosofia epicurista tem se revelado um sensualismo, em que os sentidos 

são o meio pelo qual é possível ao sábio apreender o real. Mas, existem os átomos, corpos 

primevos inacessíveis pela sensibilidade, e o vazio (inane80, vacuum81). Tal desenvolvimento 

pode ser considerado uma advertência contra a submissão, literal e servil, à confiança cega 

nos sentidos: a importância do vazio para o sistema atomista – e, em especial, para o 

epicurismo – é imperativa, uma vez que todo o edifício naturalista se assenta justamente em 

suas premissas. Lucrécio parece se empenhar com muita ênfase em mostrar a necessidade de 

reconhecer o vazio.  

                                                
79 Da natureza, I, 150-224. Como sabemos, a passagem remete à noção de nil ex nihilo e nil in nihilum: nada 
nasce do nada e nada perece no nada. 
80 DRN, I, 420-421: Omnis, ut est, igitur per se, natura duabus; constitit in rebus; nam corpora sunt, et inane. 
81 DRN, I, 440: Scilicet hoc id erit, vacuum quod inane vocamus. 
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O destaque dado por Lucrécio e a insistência para que seu interlocutor, Mêmio, 

aceite as premissas e os argumentos colocados82, tornam essa tese bastante especial. Além de 

ela ser parte indissociável do sistema epicurista, foi particularmente uma resposta às objeções 

peripatéticas e estóicas, escolas que consideravam o vazio como absurdo e sem sentido83. Nas 

palavras do poeta romano, aceitar a doutrina do vazio é fundamental para evitar erros de 

análise dos princípios do epicurismo e de obstáculos relacionados ao entendimento da 

essência das coisas (summa rerum)84, permitindo a apreensão dos princípios da natureza.  

Em De Rerum Natura, Lucrécio usa os termos inane, vacuum, spatium e locus como 

sinônimos de vazio85, fato que causou algumas críticas dos seus doxógrafos (GIUSSANI, 

1896, p. 21), e que, possivelmente, motivou que tal noção estivesse imersa em obscuridade e 

má comprensão no sistema epicurista. Algumas vezes, Lucrécio usa o termo inane se 

referindo a um espaço, independentemente do fato de estar ocupado ou vazio. No entanto, na 

passagem a seguir, inane significa estritamente o espaço vazio. Ou seja, existe o espaço que 

pode vir a ser ocupado por um corpo, e, nesse caso, seria um espaço vazio não ocupado, não 

pleno: 

 

No entanto, nem todas as coisas são, por sua natureza, completamente cheias 
de matéria; o vazio existe. [...] Há, pois, um espaço intato, vazio, 
desocupado. Se não houvesse, de nenhum modo os corpos poderiam se 
mover, porque a propriedade fundamental dos corpos, que é a de se opor e 
resistir, estaria em toda parte e sempre; nada poderia, por consequência, 
mover-se para frente, porque nenhuma coisa tomaria a iniciativa de se 
deslocar. Mas agora, pelos mares e pelas terras, e pelo alto do céu, vemos, 
com os nossos próprios olhos, deslocarem-se, de muitas maneiras e com 
várias leis, corpos que, a não haver espaço vazio, não somente careceriam 
deste inquieto movimento, como também não poderiam de modo algum ter 
aparecido, porque, por toda parte, se teria mantido em repouso a matéria 
concentrada (Da natureza, I, 329-346). 

 

Os argumentos são clássicos e remetem tanto a Epicuro86 como a crítica de 

Aristóteles87 a Demócrito. Em primeiro lugar, uma das funções do vazio é permitir o 

                                                
82 DRN, I, 331; Ibidem, 398. 
83 Cf. Boyancé, 1963, p. 94. 
84 DRN, I, 333-334: Nec sinet erratitem dubitare, et quaerere semper; de summa rerum, et nostris diffidere 
dictis. 
85 DRN, I, 427-429: Tum porro locus, ac spatium, quod inane vocamus; si nullum foret, baud usquam sita 
corpora posent; esse, neque omnino quoquam diversa meare. 
86 Cf. DL, X, 39. Ainda sobre esse assunto, no texto de Lucrécio o silogismo se encontra a partir do verso 342 
(DRN, I), e pode ser encontrado também em Sexto Empírico, Adv. Mat., VIII, 329 e 314 (Cf. Usener, 1887, p. 
193). O raciocínio remonta a Leucipo (Cf. ARISTÓTELES, Da geração e corrupção, I, 8, 325-327) e Demócrito 
(idem, Física, VIII, 9, 265 b, 24 e IV, 6, 213 b, 5, I4). 
87 Aristóteles, De caelo, IV, 2, 309 a. 
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movimento dos corpos. Se houvesse apenas a matéria plena em todas as partes, tal condição, 

por sua própria natureza, impediria todo movimento (Multa modis multis varia ratione moveri 

cernimus ante oculos: quae, si non esset inane, non tam sollicite motu privata carerent; quam 

genita omnino nulla ratione fuissent; undique materies quoniam stipata quiesset88). Esse 

argumento é reforçado nos versos 343-344, em que se afirma a realidade do movimento 

devido ao vazio, o que pode ser constatado pelos sentidos (nesse caso, a visão).  

Ademais, segundo Lucrécio, outras justificativas sensualistas para a existência do 

vazio podem ser desenvolvidas para comprovar tal princípio. Os corpos são aparentemente 

sólidos, mas todos contêm algum espaço vazio no qual é possível haver algum tipo de 

interpenetração: as rochas são atravessadas pela água, os frutos nascem através das árvores e 

o som transpassa paredes. 

 

Além de tudo, embora os corpos pareçam sólidos, pode ver-se, pelo que vou 
dizer, que há espaços vazios na substância. Mana o fluido líquido das águas 
pelas pedras das cavernas, e tudo aí chora gotas abundantes. Se dispersa o 
alimento por todo o corpo dos animais. Crescem as árvores e dão seu fruto 
na estação própria, porque o alimento se difunde por todas elas, desde o mais 
profundo das raízes, através dos troncos e de todos os ramos. Passam as 
vozes pelas paredes e voam através das portas das casas, corre até os ossos o 
frio que enregela. Ora, se os corpos não tivessem vazios, absolutamente 
impossível seria explicar de que maneira tudo isto poderia atravessá-los (Da 
natureza, I, 347-359). 

 

A analogia é uma demonstração muito clara do papel dos sentidos na teoria do 

conhecimento epicurista. O vazio, nesse caso, além de um atributo explicativo para os 

processos inerentes às sensações, tem a função de permitir a apreensão da natureza por um 

conjunto de provas simples, mas que fazem parte do contexto naturalista tão frequentemente 

reivindicado nessa exposição. 

Lucrécio ainda lança um apelo à gravidade (no caso, a teoria gravitacional aceita na 

Antiguidade, que certamente era conhecida tanto por Epicuro quanto pelo seu discípulo 

romano) para justificar a existência do vazio mencionando os diferentes pesos de corpos com 

os mesmos volumes (a lã e o chumbo, por exemplo). O fato de terem pesos diferentes era um 

indício de que deveria haver espaço vazio no interior de tais corpos. A analogia parte do 

raciocínio de que o espaço em um corpo de menor densidade, como a lã, contém menos 

átomos, e assim é um espaço quantitativamente menor. O objetivo é demonstrar que átomos e 

vazio são mutuamente exclusivos, embora sempre seja possível referir-se aos dois 
                                                
88 DRN, I, 342-346. 
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constituintes da natureza como um encontro de realidades. A lógica subjacente ao raciocínio 

de Lucrécio é reafirmar um dos axiomas do pensamento atomista, a saber, o de que não há 

espaço vazio (tópos89, para Epicuro; em Lucrécio, spatium90) onde os átomos se encontram. 

Sobre a interpretação dada, reproduzimos a passagem seguinte: 

 

Enfim, por que razão vemos algumas coisas pesarem mais do que as outras, 
sendo das mesmas dimensões? Se houvesse tanta matéria num floco de lã 
como num pedaço de chumbo, é evidente que deveria pesar o mesmo, visto 
que é próprio da matéria exercer uma pressão de cima para baixo, ao passo 
que, por sua própria natureza, o vazio não tem peso. Portanto, aquilo que 
tem o mesmo tamanho e é mais leve mostra, sem dúvida alguma, que tem 
mais espaço vazio; e o que é mais pesado indica ter mais quantidade de 
matéria e menos vazio dentro de si. É assim verdadeiro o que buscávamos 
com sagaz razão: existe, misturado aos corpos, aquilo a que chamamos vazio 
(Da natureza, I, 360-369). 

 

Na continuação dos versos acima, Lucrécio retoma a questão cinética para criticar a 

tese monista da negação do movimento91. Aqui, o romano toma como exemplo o 

deslocamento dos peixes na água. A explicação seria de que, ao avançar no meio líquido, são 

deixados espaços que são ocupados pelas águas que se desviaram durante a passagem. Ao se 

mover, os corpos dos peixes removem a água em seu caminho. Assim, esta passa a ocupar o 

lugar por onde eles haviam passado. Para Lucrécio, trata-se de um argumento enganoso e 

ilusório, apelando para um raciocínio empírico: se o mesmo peixe fosse retirado para fora da 

água, o espaço antes ocupado ficaria vazio em um dado momento, para logo em seguida ser 

ocupado. 

 

E agora me vejo obrigado a prevenir o que alguns pensam quanto a este 
assunto para que não possas desviar-te da verdade. Dizem eles que, se as 
ondas cedem perante os esforços dos peixes escamosos e lhes abrem líquidos 
caminhos, é porque os peixes deixam atrás de si espaços aonde podem 
confluir as águas que se desviaram. Assim também se podem mover as 
outras coisas, umas por entre as outras, e mudar de lugar, embora tudo esteja 
cheio. Mas tudo isto assenta sobre um raciocínio falso. De fato, como 
poderiam os escamosos peixes avançar se as ondas não lhes dessem espaço? 
E como poderiam refluir as águas se os peixes não pudessem mexer-se? Por 
conseguinte, ou tem de se privar todos os corpos de movimento, ou tem de 

                                                
89 Em grego τόπος. 
90 DRN, I, 380. Também em DRN, I, 386-388 (cuja tradução pode ser vista mais adiante no texto): Is porro, 
quamvis circum celerantibus auris confluat, haud poterit tamen uno tempore totum, compleri spatium: nam 
primum quemque necessest occupet fille locum, deinde omnia possideantur. 
91 Além de Aristóteles, a tese foi exposta por Platão. Os argumentos contra a realidade do movimento são bem 
conhecidos. Foge ao escopo desta tese confrontá-los com os dos atomistas. Cf. Platão, Timeu, 79 b; Aristóteles, 
Física, IV, 8; IV, 1; IV, 7. 
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se admitir que há vazio misturado às coisas e que dele toma cada corpo a 
possibilidade de se mover (Da natureza, I, 370-383). 

 

O argumento de Lucrécio é uma forma de criticar a teoria que se propõe explicar o 

movimento sem vazio, não mais pela substituição de um corpo por outro (o peixe que se 

desloca e a água que ocupa o lugar imediatamente anterior onde se encontrava o primeiro), 

mas por uma espécie de propriedade da matéria92 que consistiria em reduzir um determinado 

volume, quando submetido a uma determinada força. Tal força seria a pressão e a matéria, 

neste caso particular, o ar. Poderíamos ainda estender a análise e deduzir que o poeta romano 

está se referindo a dois corpos em movimento que, ao se aproximarem um do outro, se 

chocam. Quando isso ocorre, saltam e afastam-se. O ar os empurra para longe do lugar onde 

originalmente se encontravam, dando origem a um vazio no lugar onde antes existiam corpos; 

aliás, tais corpos, em algum momento, precisarão ocupar outro espaço vago, por isso é 

necessário que o vazio exista.  

 

Por fim: se dois corpos planos, depois de se chocarem, se afastam de salto, 
bruscamente, é fora de dúvida que o ar ocupará todo o vazio que fica entre 
os dois corpos. Mas este ar, qualquer que seja a velocidade com que se 
precipitem as correntes, não poderá encher todo o espaço num só instante: é 
fatal que primeiro ocupe certo lugar e se apodere depois de todo o resto. E é 
um erro imaginar alguém por acaso que se deve à condensação do ar o que 
sucede quando os corpos se afastam; efetivamente surge um vazio que nunca 
houve antes e enche-se o vazio que antes houve; nem o ar pode adensar-se 
de tal modo, e, mesmo que pudesse, não conseguiria sem vazio, creio eu, 
concentrar-se sobre si próprio e reunir em um só lugar todas as suas partes 
(Da natureza, I, 385-397).  
 

Como vimos, o vazio (inane)93 denota o espaço onde os corpos se movem em várias 

direções (diversa moventur)94 e assim se estabelece a função do espaço vazio, do lugar 

(locus)95, necessária à ocupação dos corpos e aos seus movimentos96. 

 

Mas, para continuar o que ia dizendo, toda a natureza é constituída por duas 
coisas: existem os corpos e existe o vácuo em que se acham colocados e em 
que se movem em diferentes direções. Quanto aos corpos, basta o senso 
comum para lhes afirmar a existência; se não pusermos esta crença como 
fundamento sólido, não haverá, quando tratarmos de assuntos mais obscuros, 
nada em que nos apoiemos para estabelecer pelo raciocínio o que quer que 

                                                
92 Se tratando de uma alusão ao pensamento de Aristóteles, decidimos manter o termo, que remete a hylé. 
93 DRN, I, 421. 
94 Ibidem, 422. 
95 Ibidem, 427. 
96 Da natureza, I, 427-428. 
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seja. Por outro lado, se não houvesse o lugar, o espaço a que chamamos 
vazio, não teriam os corpos onde estar colocados, nem se poderiam de modo 
algum mover para qualquer parte; foi o que te demonstramos um pouco 
acima (Da natureza, I, 420-429). 

 

A questão em jogo, basicamente, é que o vazio pode ser interpretado de duas maneiras, 

embora Lucrécio não tenha aprofundado suficientemente a questão. Por um lado, significa o 

espaço cuja característica é a ausência completa de um corpo, e pode ser entendido como a 

condição para o movimento dos átomos. Nesse caso, seu sentido é idêntico ao de inane. Por 

outro lado, o vazio tem o significado de vácuo (vacuum) quando se refere à necessidade de se 

alternar entre espaço ocupado e vazio. Dessa forma, o vazio tem uma única natureza, mas 

pode ser entendido de duas formas: primeiro, em relação a uma propriedade que condiciona a 

existência dos átomos e ao seu movimento (inane), isto é, como um princípio (arché). Depois, 

como uma potencialidade (dýnamis) do espaço vir a ser ocupado (vácuo).97 

 

Mas também, se não houvesse coisa alguma a que pudéssemos chamar 
vácuo, tudo seria sólido; e, ao inverso, se não houvesse quaisquer corpos que 
enchessem o espaço ocupado, tudo o que há constaria apenas de vácuo, de 
vazio (Da natureza, I, 520-524). 

 

Outras analogias mais sutis podem ser observadas, por exemplo, a expressão 

utilizada para distinguir tanto o espaço “atualmente ocupado”, quanto àquele que vem a ser 

“gradualmente ocupado” (locus in quo res gerantur)98. Para Giussani (1896, p. 21), a falta de 

distinção entre os conceitos de espaço vago e vazio chega a ser intrigante, já que os 

postulados necessários para explicar um e outro não deveriam ser necessariamente os 

mesmos. Para o helenista italiano, essa lacuna também presente em Epicuro, ao se repetir em 

Lucrécio, é uma evidência que este último não conseguiu superar a dicotomia das duas noções 

como coisas distintas. 

Por outro lado, aprofundar-se em demasia numa discussão desse nível estaria além 

dos objetivos deste tópico, visto que toda a teoria atomista subjacente ao vazio não deixa de 

ser uma refutação – mesmo que implícita – às teses peripatéticas e estóicas. Para essas 

escolas, o vazio não tem significado, já que remete a um lugar onde não há nada, e, por isso, 

                                                
97 Apesar dessa definição, Lucrécio (às vezes) usa vácuo e vazio como sinônimos, sem considerar se o mesmo se 
trata de um espaço ocupado atual ou potencial.  
98 Similarmente, quando Lucrécio trata de demonstrar a infinitude do universo ao final do Livro I, irá utilizar as 
expressões omne quod est spatium (cujo significado abrange toda a extensão do ser) e omne quod est (de 
abrangência bem mais restrita), tomadas como expressões equivalentes, embora não possam ser consideradas 
sinônimas uma da outra. Cf. Giussani, 1896, p. 21. 
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seria o mesmo que o não ser. Ao negar a realidade do espaço em si, e como a extensão é uma 

qualidade imanente da natureza, se um objeto, de repente pudesse desaparecer no ar, 

desapareceria também a extensão, não deixando nada atrás de si.  

A teoria atomista admite que o espaço tem realidade (est in rebus inane)99. O espaço 

(isto é, o lugar) é um espaço puro, no sentido de que algo corpóreo pode ser introduzido no 

vazio. Por isso, não se trata de um não ser, mas de algo tão real quanto os corpos. A extensão, 

no entanto, é uma característica essencial e imanente dos corpos, consequentemente, para o 

espaço que tenha tal qualidade, é necessário que seja o primeiro lugar em que tais elementos 

possam se “estender”: o vazio ou a extensão pura.  

Corpos e vazio possuem duas naturezas fundamentais, mas opostas e diversas. O 

princípio do vazio é a de não opor resistência, daí sua intangibilidade e penetrabilidade. Os 

corpos, por outro lado, têm como propriedades básicas a resistência e a oposição (officere, 

atque obstare)100 tangíveis (tangere enim et tangi, nisi corpus, nulla potest res)101, além de 

possuírem a característica da impenetrabilidade. Todavia, o espaço, mesmo ocupado, não 

perde a sua característica essencial. Considerado em si mesmo como espaço, ainda é inane. 

Nesse caso, ainda permanece a diferença entre o realmente vazio (ou vazio potencial, isto é, o 

locus), e o vazio em si, mas efetivamente ocupado (o locus em ato).  

O problema do vazio remete, evidentemente, à questão do todo, bastante recorrente 

na filosofia da natureza epicúrea. Essa particularidade pode ser vista também na Carta a 

Heródoto, em que Epicuro afirma que a totalidade das coisas é invariável e seus constituintes 

são identificados como átomos e vazio.  

 

Se aquilo que desaparecesse e se resolvesse no não ser, todas as coisas 
estariam mortas, pois não existiria aquilo em que deveriam resolver-se. 
Entretanto, o todo sempre foi exatamente como é agora, e sempre será assim. 
Então, nada existe em que ele poderia transformar-se, porque além do todo, 
nada há que possa penetrar nele e provocar a transformação. 
Além disso, o todo é constituído de corpos e vazio. Com efeito, a existência 
de corpos é atestada em toda parte pelos próprios sentidos, e é nos sentidos 
que a razão deve basear-se quando tenta inferir o desconhecido partindo do 
conhecido (DL, X, 39). 

 

                                                
99 Da natureza, I, 330; DRN, I, 33: Omnia natura; namque est in rebus inane. 
100 Da natureza, I, 338. A setença completa pode ser vista em DRN, I, 337-340: Res possent; namque, officium 
quod corporis exstat, officere, atque obstare, id in omni tempore adesset; Omnibus: haud igitur quidquam 
procedere posset, prlncipium quoniam cedendi nulla daret res. 
101 DRN, I, 305. 
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Ao retomar os argumentos do mestre102, Lucrécio praticamente não altera seus 

postulados – são praticamente os mesmos –, mas amplia-os exaustivamente através da 

dicotomia corpos-vazio. Como vimos, uma das afirmações de Lucrécio é a de que os 

elementos são espacialmente extensos. Para Long e Sedley (1987, p. 29), essa passagem deve 

ser entendida no contexto de uma “extensão tridimensional”. Tal premissa leva a duas 

possibilidades: ou Lucrécio está se referindo a algo extenso e tangível ou a algo intangível. Se 

é tangível103 – no sentido de ser sensível ao toque – quando acrescida de algo, o número de 

corpos de que se compõe tal coisa deve aumentar. Caso contrário, a coisa extensa em questão 

é incorporal, sendo incapaz de resistir a corpos em movimento, então lhes permitindo a 

passagem104. Este é, precisamente, um dos atributos do vazio.  

Acrescente-se que as dicotomias existentes nas noções de corpos e vazio são 

derivadas a partir do apelo às definições dos seus atributos contraditórios, os quais podem ser 

chamados de tangibilidade e intangibilidade, respectivamente. Em Lucrécio, o objetivo é 

demonstrar que corpos e vazio são mutuamente excludentes. Essa, talvez, seja a causa da 

posição amplamente difundida dos seus comentadores105, de que tal ênfase compromete a tese 

do inane, ao não distinguir o vazio de um lugar, isto é, o espaço desocupado (ou espaço 

intato) de um espaço ocupado por um corpo. Para Long e Sedley (1987, p. 29), essa ausência 

de distinção é injustificada, apesar da possibilidade de se argumentar, a favor dos epicuristas, 

que como os átomos estão em constante movimento através do espaço e é apenas no nível 

macroscópico que tais elementos parecem imóveis, não faria sentido afirmar que no nível 

inferior dos fenômenos106 não haveria espaço ocupado. Ainda segundo os helenistas, por uma 

razão de consequência lógica, os princípios do movimento atômico não podem ser 

considerados nesta fase inicial do desenvolvimento da tese, visto que a evidência do vazio 

depende de tais premissas. 

Todavia, ao redirecionar a análise para as proposições existentes na Carta a 

Heródoto, percebemos que Epicuro está se referindo tanto ao espaço ocupado como ao espaço 

vazio. Os elementos mencionados que ocupam este espaço são corpos apreendidos pelos 

sentidos (corpos fenomênicos), não átomos. 

 

                                                
102 Da natureza, I, 419-444. 
103 Da natureza, I, 435-437. 
104 Da natureza, I, 438-440. 
105 Long e Sedley (1987); Giussani (1896). 
106 No limite inferior dos sentidos. 
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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 do 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 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). 

 

As dificuldades conceituais sobre o vazio, como dito anteriormente, já existiam no 

pensamento prévio ao epicurismo e foram replicadas por Lucrécio: “o mundo não é 

inteiramente cheio (plenum) nem inteiramente vazio”107. Tais problemas eram conhecidos dos 

peripatéticos108 e foram mantidos pelos céticos do período helenístico109. Logo, é possível 

perceber os problemas teóricos enfrentados pelo filósofo romano. Apesar dos paradoxos que 

permeiam a questão, não se trata de um simples equívoco na proposição do vazio. A tese do 

inane é, pelo contrário, um argumento desenvolvido a partir do enfrentamento de dilemas e 

aporias conceituais de difícil solução110. 

Retomando um excerto de Sexto Empírico111, Epicuro atribui o termo “natureza 

intangível” ao vazio, que passa a ter um sentido mais amplo, cujo significado se aplica a 

qualquer espaço, quer esteja ocupado ou não112. O filósofo do jardim utiliza três termos para 

isso: vazio (kenòn), lugar (topos) e espaço (chora). Os termos efetivamente referem-se a 

contextos específicos: “vazio”, quando se tratar de um lugar não ocupado; “lugar”, quando 

está ocupado; e “espaço”, quando os corpos se movem através dele113. A característica 

comum aos três termos é a extensão, embora sejam intangíveis e incorpóreos; por 

conseguinte, aquilo que tem a qualidade de “natureza intangível”, seria o verdadeiro contrário 

do corpo “tangível”. 

                                                
107 DRN, I, 526: Distinctum est, quoniam nec plenum naviter exstat. 
108 Aristóteles, Física, IV, 6-8: argumentando contra a sua realidade, o estagirita observa que o vazio é 
considerado por seus propositores como um lugar que, às vezes, é ocupado e, às vezes, não é ocupado, de modo 
que “vazio”, “plenum” e “lugar” são todos nomes para uma única e mesma coisa, embora sob diferentes 
definições.  
109 Usener, 1887, 272. 
110 Um desses problemas – o qual, pelo já exposto, era provavelmente conhecido pelos epicuristas – era explicar 
o que acontece quando um corpo aproxima-se ou é introduzido no vazio (ou melhor, no espaço desocupado). Cf. 
Platão, Fédon, 102d. ss. O argumento platônico afirma, em linhas gerais, que tudo o que é aproximado por seu 
contrário poderá se retirar e perecer. Ora, a conclusão lógica é que se os corpos e vazio são antitéticos: um em 
presença do outro torna-se um não ser. 
111 Sexto Empírico, Adv. Mat., VIII, 329 e 314 (Cf. Usener, 1887, p. 193.  
112 Cf. Long e Sedley, 1987, p. 30. 
113 Esta última definição é apoiada por associação etimológica ao termo chóros (χὡρος), “espaço”, com chórein, 
“passar”, aqui traduzido por “percorrer”, “atravessar”. 
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Caso os corpos tenham atravessado o espaço, deixam de ocupá-lo, e, finalmente, 

deixam de afetá-lo, passando a ter outro significado. Na Carta a Heródoto114, a diferença 

entre espaço ocupado e não ocupado parece ser de contexto, não de natureza115. Verificamos 

que, como em Lucrécio, o termo é flutuante também em Epicuro, variando desde o “vazio”116 

a “natureza intangível”117, sem aparente distinção, mesmo que “vazio” seja o termo mais 

utilizado. 

Epicuro não utiliza o termo vazio no sentido estrito de espaço não ocupado como o 

segundo constituinte permanente do mundo, além dos átomos. O espaço não ocupado não é 

permanente, no entanto, pode se transformar em espaço ocupado a qualquer momento. 

Usando a noção de espaço em um sentido mais amplo, o filósofo do jardim opera uma 

definição capital no seu sistema de pensamento e na explicação da natureza das coisas. Trata-

se, sem dúvida, do primeiro pensador antigo a segregar conceitualmente um termo tão 

criticado pelo pensamento aristotélico anterior. 

Se nada existe além de corpos primordiais e de vazio, então tudo aquilo que puder 

ser nomeado ou percebido, está necessariamente relacionado a esses constituintes. A teoria 

atomista, nesse caso, pode ser identificada como uma articulação entre teses físicas e 

metafísicas, já que deduz, a partir do sensível, a mecânica do invisível. Essa maneira de 

explicar o modo de ser do mundo tem consequências extraordinárias: partindo do 

macrocosmo para o microcosmo, Lucrécio se lança a explicar o abstrato pelo concreto, 

deixando as duas dimensões ontológicas em um mesmo nível de realidade. 

No escopo dessa explicação, Epicuro utiliza os termos simbebekóta e simtómata para 

diferenciar as características fundamentais e acidentais dos corpos. Lucrécio traduz esses 

termos por coniuncta e eventa, conforme a passagem traduzida a seguir: 

 

Tudo aquilo que tem um nome, encontrá-lo-ás ou inerente a uma destas 
coisas ou como acidente. É inerente tudo o que não se pode separar ou 
abstrair do corpo sem a destruição deste, como, por exemplo, o peso da 
pedra, o calor do fogo, o fluido da água, a tangibilidade de todos os corpos, a 
intangibilidade do vazio. Mas a escuridão, a pobreza e a riqueza, a liberdade, 
a guerra, a paz, tudo aquilo que, por chegar ou partir, não modifica a 
natureza dos corpos, tem segundo o nosso costume e como é justo, o nome 
de acidental (Da natureza, I, 449-459). 

 
                                                
114 DL, X, 39-40. 
115 Isto é, trata-se de uma distinção ao nível da linguagem. Podemos encontrar explicação semelhante em um 
excerto de Aécio, I, 20, 2, p. 318, 1 D. In: Usener, 1887, 271, p. 192.  
116 DL, X, 41-42. 
117 DL, X, 85-88. 
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Os coniuncta são suas propriedades intrínsecas: não é possível separar dos corpos 

tudo o que lhes é inerente, como peso, movimento e força. Caso isso fosse possível, os 

elementos perderiam a sua natureza própria e desapareceriam. Os eventa são acidentes que 

não modificam a natureza dos corpos: não sendo permanentes, dependem de uma vontade. 

Nos primeiros, está presente o conceito físico; nos segundos, as noções éticas e as ideias 

humanas, tais como a escravidão, a liberdade e a guerra. O alcance da tese dos eventa se 

articula, nesse sentido, com uma teoria da ação humana e, em um sentido complementar, com 

uma teoria da História. 

Em contrapartida, ao aprofundar-se o conceito de vazio e seus caracteres físicos, 

percebe-se a sua estreita correlação com os corpos, uma vez que, por um princípio de 

necessidade, é exigida a sua realidade como meio de permitir, por um lado, a diferenciação 

com o que é corpóreo. Por outro, desvela-se a amplitude imaterial e funcional do vazio, que 

irá permitir o movimento entre os extremos das noções abstratas (liberdade e escravidão, por 

exemplo) e a apreensão dos conceitos pelo intelecto. Os movimentos dos átomos, dessa 

forma, só podem ser considerados se for admitida a existência do vazio. Portanto, a passagem 

de um imobilismo para uma ação, na filosofia epicurista, prescinde desse constituinte. 

 

2.5. A noção de minimae partes  

 

O atomismo epicurista conta com outro princípio bastante singular: as partes 

mínimas dos corpos ou as unidades mínimas de grandeza ou magnitude118. Inicialmente 

proposta por Epicuro e retomada pelo seu discípulo tardio, Lucrécio, a teoria das minimae 

partes é estranha e fascinante, visto que o raciocínio subjacente ao seu desenvolvimento 

implica em admitir princípios, em grande parte, obscuros e complexos. A tese está 

relacionada a um paradoxo no seio da própria doutrina epicúrea: o raciocínio não consegue 

conceber algo extenso, corpos ou espaço, que não possa ser idealmente divisível em duas ou 

mais partes. Estas, por sua vez, são novamente divididas e assim por diante, numa espécie de 

regressão ao infinito119. A teoria é difícil e problemática, uma vez que tal processo de divisão 

se afasta do princípio básico da natureza dos átomos, isto é, a sua indivisibilidade, e, por 

conseguinte, do próprio conceito de corpos ou espaço.  

                                                
118 Da natureza, I, 599-634. 
119 Cf. Da natureza, I, 617-618: cada metade ao meio, dividindo as metades resultantes, e assim por diante ad 
infinitum. Os epicuristas estão certamente pensando nos paradoxos dos eleatas.  
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Mesmo em Epicuro, é possível encontrar uma tentativa de estabelecer um limite para 

a divisão ideal dos corpos. Esse limite é baseado em uma noção que remete à incerteza, ao 

não aparente, ao to adélon120, uma maneira de permanecer fiel aos cânones do atomismo 

através da analogia com o mundo da experiência. Imaginar uma extremidade sensível de um 

objeto qualquer significa simplesmente pensar o extremo limite de alguma coisa, e não 

perceber a última parte (onkos) desse objeto. Isto é, a coisa não seria acessível à visão, caso 

não fosse possível destacar e separar pelos sentidos a superfície de tal extremidade. Do ponto 

de vista físico, o mínimo perceptível é, por assim dizer, de uma grandeza adimensional, em 

que não se consegue distinguir suas partes mínimas pela via da experiência.  

Como se pode perceber, as minimae partes em Lucrécio recebem, em Epicuro, o 

nome de onkoi121. As qualidades sensíveis dos corpos compostos (formas, cores, tamanhos, 

pesos) não existem em si mesmas nem são elementos incorpóreos distintos que subsistem em 

um objeto ou uma coisa (res). Os corpos têm a sua natureza própria e permanente a partir de 

tais onkos, mas não como um conglomerado (um agregado mais volumoso composto por 

volumes independentes), apesar de serem de tamanho menor que o composto total, cuja 

natureza, por outro lado, é derivada de tais elementos. As partículas122 de um agregado 

composto (seus onkoi), como a água, por exemplo, são o último nível que ainda mantém as 

características da água. 

Consideradas como pontos mínimos de magnitude, tais partes não são percebidas 

isoladamente, mas apenas quando colocadas uma ao lado da outra. A visão inteira de um 

objeto visível só é possível distinguindo-se as suas partes (limite esquerdo e limite direito, 

para uma determinada coisa colocada no espaço). Se fosse possível ver os onkos desse objeto 

para além do limite da faculdade visual, o olho deveria enxergar uma parte direita e uma parte 

esquerda, cada uma com as características desse objeto. Nesse caso, consistiriam de partes 

sensíveis da mesa, não seriam as minimae partes com as características da mesa, isto é, os 

onkos. De fato, o que um observador poderia constatar seriam partes reais do agregado, que 

são os átomos, com todas as suas características de indivisibilidade e magnitude.  

Na Carta a Heródoto, Epicuro diz: 

 
                                                
120 Do grego το άδηλον: uma causa para as coisas não manifestas (DL, X, 50-52). Cf. Asmis, 2009, p. 95.  
121 O termo em grego é ὄγχος: as partes físicas dos corpos são igualmente corpos por natureza. Cf. tradução de 
Marcel Conche (EPICURE, Lettres et maximes, 1987, p. 166). 
122 Pela descrição que Epicuro faz dos onkoi, é possível inferir que corrresponderiam ao conceito moderno de 
moléculas. Há uma ocorrência em Lucrécio (Da natureza, II, 831-832) em que o termo partícula parece indicar 
isso: “[...] as partículas se despojam de toda cor antes de chegarem a átomos” (prius omnem efllare colorem 
particulas, quam discedant ad semina rerum). 
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Mas, atribuir aos átomos todas as magnitudes não ajuda a explicar as 
diferenças das qualidades das coisas; por outro lado, nesse caso deveriam ter 
chegado a nós átomos visíveis; entretanto, não se observa a ocorrência disso, 
nem podemos conceber como jamais poderia aparecer um átomo visível. 
Além disso, não se deve crer que num corpo limitado haja partículas 
infinitas nem de todos os tamanhos possíveis. Logo, não somente não se 
deve admitir a divisão ao infinito em partes sempre menores – de outra 
maneira tornamos todas as coisas destituídas de força e em nossa concepção 
dos corpos agregados somos constrangidos, seguindo o processo de 
compressão, a exaurir no não ser as coisas existentes –, mas não se deve 
tampouco crer que nos corpos limitados ocorra uma passagem de uns para 
outros ao infinito em partes sempre menores (DL, X, 56). 

 

No caso dos átomos, se fosse possível existir corpúsculos visíveis, estaríamos diante 

de uma teoria alternativa da visão, rejeitando por completo a tese epicurista dos simulacros123, 

a única que explica tal mecanismo (CONCHE, 1987, p. 148). Há um princípio de 

diferenciação nas qualidades sensíveis, isto é, daquilo que é sentido através da experiência. 

Tais qualidades não são infinitas porque as várias gradações entre o que se sente – como 

prazer e dor – não variam tanto para se considerar que sejam infinitas. Se assim fosse, os 

próprios prazeres e a própria dor poderiam ser infinitos, o que não é verdade. Além do mais, 

se o ponto de partida para a apreensão dos limites da redução dos corpos é a experiência, o 

intelecto busca nada mais do que uma razão do diverso naquilo que é empírico. 

Na passagem acima, Epicuro propõe dois pressupostos que servem de base à teoria 

das partes mínimas. Em primeiro lugar, não há, em um corpo limitado como o átomo, partes 

(onkoi) em um número infinito. Em segundo lugar, não poderia haver partes do átomo de 

qualquer tamanho ou magnitude, nem mesmo infinitamente pequenas. Se pudesse existir de 

fato um número infinito de partes em um átomo, elas deveriam ser igualmente pequenas em 

infinitude. O raciocínio é evidente: se houvessem nos corpos limitados em magnitude partes 

sem limite de grandeza, tais corpos não teriam mais uma magnitude mínima; seriam 

infinitamente pequenos, e não seriam exatamente “átomos”. Dessa forma, o termo onkos não 

deve ser tomado em sentido absoluto, mas sim, relativo: refere-se às pequenas partes de um 

todo, que ainda mantém a natureza desse todo124. No presente caso, em que o todo é formado 

por corpos limitados em magnitude, trata-se de partes que estão elas próprias, limitadas por 

uma magnitude.  

                                                
123 Em Epicuro, são chamados de eidola. 
124 São os onkoi que compõe as emanações – ou simulacros – do som ou do cheiro, por exemplo. O mecanismo 
dos simulacros (ou das emanações dos corpos) é a base ontológica das percepções, da qual trataremos no 
capítulo “A cinética da natureza”.  
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Este esclarecimento é necessário, pois, na passagem, Epicuro se refere tanto aos 

corpos compostos como aos corpos simples, os átomos. Todavia, não se trata de afirmar em 

última análise, que tais átomos são onta; tal afirmação não é condizente com o epicurismo. 

No atomismo epicúreo, as aisthèta são os onta125, as sensações são os critérios de verdade e 

de apreensão do real. Dito de outro modo, as sensações se apresentam ao intelecto de forma 

pura. 

Uma questão suplementar seria definir as características do “conjunto” que formam 

os corpos sensíveis, isto é, se são formados de átomos ou de onkoi da mesma natureza 

qualitativa que os seres sensíveis. Lucrécio126 aborda esta característica ao expor, de maneira 

levemente irônica, as homeomerias de Anaxágoras127. Neste caso, “comprimir” os seres 

sensíveis, reduzindo-os ao estado de partes cada vez menores, levá-los-ia, finalmente, a uma 

espécie de não ser. Usando as palavras de Conche (1987, p. 149), “os corpos sensíveis, 

formados a partir de uma infinidade de ‘quase’ não seres, consistiriam a si próprios como 

‘quase’ não seres”. 

No passo seguinte, Epicuro retoma o argumento: 

 

E ainda, se quisermos sustentar que num corpo qualquer existe partículas 
infinitas ou de todos os tamanhos, não é possível conceber como poderia ser 
esse corpo de grandeza finita. Com efeito, obviamente as partículas infinitas 
devem ter uma cena grandeza, e seja qual for a sua grandeza, a grandeza do 
corpo deveria ser infinita. Ora: já que o corpo finito tem uma extremidade 
perceptível, embora não seja visível por si mesma, não podemos pensar que 
aconteça o mesmo também com aquilo que se segue a essa extremidade. 
Nem podemos deixar de pensar que dessa maneira, continuando a avançar de 
uma extremidade para a seguinte, é possível, mediante tal progressão, chegar 
em pensamento ao infinito (DL, X, 57). 

 

Assim, se pelos motivos expostos no início, se refute a ideia de que os corpos de 

magnitude limitada contenham um número infinito de partes – embora tais partes sejam 

infinitamente pequenas –, deve-se refutar igualmente a possibilidade de uma divisão (tomé) 

ao infinito de partes cada vez menores, além da passagem (metabasis) ao infinito em um 

corpo limitado, mesmo para partes cada vez menores. 

                                                
125 Cf. Usener, 1887, 244: αισθητά πάντα έλεγεν αληθη και όντα.  
126 Da natureza, I, 835-837. 
127 Para Anaxágoras, as duas hipóteses são verdadeiras: “todas as coisas estavam juntas, em número infinito, bem 
como na pequenez: o muito pequeno também era infinito” (DK, 59, B 1). Não há no extremamente pequeno um 
limite inferior de magnitude: “para a pequenez, nunca há um mínimo (το έλάχιστον) de pequenez, mas o menor 
interminável, pois é impossível deixar de existir a divisão” (DK, 59, B 3). Para Epicuro, ao contrário, a divisão 
de seres infinitos iria resultar em não seres. A esse respeito, ver DL, X, 41; Da natureza, I, 847-858. 
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O conceito de metabasis esconde uma crítica ao pensamento eleata. Segundo 

Zenão128, para passar de um lado para o outro de um corpo de extensão limitada, tal como um 

estádio, é necessário, primeiro, atravessar a metade da sua distância total. Depois disso, é 

necessário atravessar a metade da distância dessa metade, e assim por diante, ad infinitum: 

jamais seria possível chegar ao ponto de chegada. Dessa forma, o deslocamento – e o 

movimento – de um lado para o outro, de uma extremidade para outra, é impossível. Mas, 

como Epicuro defende a tese de que não há razão para se decompor uma magnitude limitada 

em um número infinito das partes cada vez menores, a metabasis – no caso do exemplo 

acima, a passagem de um lugar para outro – é um conjunto de dados sensíveis e que podem 

ser apreendidos pelo intelecto e, dessa forma, ela deve ser concebida de forma diferente: isso 

implica refutar todo argumento que ofereça um significado real e concreto à divisão 

matemática das partes. No epicurismo, o espaço129 e o movimento são reais, e como tais, não 

devem ser considerados abstratos e separados dos corpos. O paradoxo não se resolve apenas 

dividindo as partes ao infinito: tal divisão (do tempo, do espaço e do movimento) ao infinito 

transformaria tais entidades reais em meras convenções matemáticas. Logo, segundo o 

naturalismo epicúreo, falsas130. 

Assim como existem partes mínimas em um corpo limitado, as quais é impossível ir 

além de um limite inferior no sentido físico, também não é possível passar de uma parte para 

a outra, de uma extremidade para a outra, indefinidamente, a partir de outras partes iguais ou 

maiores. Dessa forma, o passo já aponta para outro axioma que é introduzido por Epicuro: 

existe um mínimo pensável, e abaixo desse mínimo, nada mais pode ser pensado. 

Como observamos, a noção de onkos não significa precisamente as partes de uma 

coisa no sentido matemático. Tais partes têm uma realidade física, um volume, um tamanho, 

uma espessura. Ora, se a divisão nunca acabar em partes que tenham uma determinada 

magnitude, estendendo-se ao infinito, haverá um número infinito de elementos; tal coisa irá se 

dividir em uma grandeza infinita, isto é, uma magnitude infinitamente pequena, sem realidade 

física. Para Epicuro, a tese da divisão de uma coisa ao infinito leva a absurdos e como tal, 

deve ser rejeitada. Em seu lugar, é necessário admitir a noção de um mínimo de magnitude (tò 

elákiston). Ademais, um corpo limitado possui um número finito de partes (onkoi). O conceito 

de mínimo em Epicuro busca explicar justamente o que são esses minima que formam um 

                                                
128 Cf. Brun, Os pré-socráticos, p. 78. 
129 O tempo também, apesar de não existir maiores esclarecimentos quanto a isso, nem em Epicuro nem em 
Lucrécio. 
130 Cf. Usener, 1887, 229 a: totam geometriam falsam esse. 
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corpo limitado em magnitude, e como se realiza a metabasis de uma extremidade a outra dos 

corpos. Obviamente, por “corpos”, Epicuro se refere tanto a átomos como a um conjunto 

deles. A passagem ainda oferece outra tese, a saber, a da analogia entre a verdade das 

sensações e do pensamento. Assim como existe um limite inferior dos sentidos (limite no 

qual, aquém dele, é impossível sentir qualquer coisa), é possível afirmar, da mesma maneira, 

um limiar de pensamento para além do qual o intelecto não pode atingir. Ainda, da mesma 

forma que um corpo limitado e sensível possa ser pensado como sendo constituído de 

mínimos sensíveis, um corpo não acessível aos sentidos como o átomo, pode ser pensado 

como formado de partes, a partir de um limite a outro, porque consistem de um número finito 

de mínimos pensáveis. 

Epicuro nos diz ainda que não é possível ver a extremidade em si mesma de uma 

coisa, mas apenas como o fim dessa coisa, isto é, como parte de um todo. Tomada 

isoladamente, tal extremidade não seria visível. Por conseguinte, a extremidade é como uma 

parte de um corpo, seu limite de divisibilidade; é constituída de um mínimo sensível e uma 

parte mínima131. Como já foi dito, se tal faculdade fosse possível, o que se constataria seriam 

as partes reais de tais onkos, ou seja, os átomos, absolutamente indivisíveis, não só por seu 

tamanho diminuto, mas também devido a sua solidez e simplicidade.  

Os átomos são corpos. Como tais, não se diferenciam dos corpos sensíveis a não ser 

pela sua magnitude; eles têm em comum com os corpos sensíveis todas as demais 

características (extensão, determinada forma, tamanho e limites espaciais). Sendo o átomo o 

elemento mínimo da natureza, é também o minimum absoluto de extensão. A dimensão de um 

corpo sensível é um agregado desses mínimos, no qual é impossível observar uma ulterior 

divisão das partes. Mas tal corpo é perceptível em seus limites inicial e final, formando parte 

do composto, embora imperceptíveis em si mesmos132. Portanto, o tamanho e a forma dos 

átomos são determinados a partir da ideia de extensão destes. As partes mínimas, não sendo 

nada mais do que isso, nem podem ter partes adicionais (e assim, sofrer um ulterior processo 

de divisão), nem existir se não como conceito físico de componentes do átomo. As partes são 

sempre iguais em magnitude, uma vez que não podem ser inferiores ao mínimo percebido, e, 

dessa forma, não podem ser reduzidas ao infinito. 

Epicuro irá demonstrar por que é impossível pensar em algo menor do que o mínimo: 

                                                
131 No entanto, a extremidade em si mesma não é o mesmo que um mínimo sensível: um corpo à grande 
distância da vista não é mais que um ponto; este ponto é um mínimo sensível, não uma extremidade. Fazendo 
parte de um corpo limitado, tal ponto é considerado como um mínimo percebido. 
132 A esse respeito, ver Giussani, 1896, p. 59. 
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É necessário considerar ainda que o mínimo perceptível na sensação não 
corresponde àquilo que pode ser atravessado, nem difere totalmente disso; 
há até algo em comum com as coisas passíveis de serem atravessadas, sem 
que haja, porém, distinção de partes. Mas, quando em decorrência da 
analogia resultante da propriedade comum supramencionada, cremos 
distinguir alguma coisa no mínimo – uma parte de um lado e outra parte do 
outro lado –, outro mínimo igual ao primeiro deve aparecer diante de nossos 
olhos. Vemos esses mínimos, a começar do primeiro, um depois do outro, 
em série e não no mesmo corpo, nem tocando em suas partes as partes de 
outro, e sim, em sua própria característica de unidade indivisível, 
proporcionando um meio de medir magnitudes; o número desses mínimos é 
maior se a magnitude medida é maior, e é menor se a magnitude medida é 
menor (DL, X, 58). 

 

Na passagem acima, é possível inferir que o mínimo sensível não tem partes 

adicionais. A passagem (metabasis) a partir de uma extremidade para outra em um corpo, 

exige que seja possível distinguir tais partes. Os sentidos percebem os mínimos de forma 

sequencial. Por serem partes indivisíveis pelo pensamento, são extensos: são pontos físicos, 

não pontos abstratos ou matemáticos, e, embora sejam unidades arbitrárias e convencionais 

em certo sentido (no sensualismo proposto por Epicuro), são naturais. 

Consideram-se todos os corpos como constituídos de certo número de pontos 

extensos. Quanto maior o corpo, maior o número de pontos. Isso implica que cada mínimo 

(cada parte mínima), pode ser objeto de um ato sensorial distinto. O que a passagem afirma 

por acréscimo é que, a partir de uma série de partes, é possível correlacionar uma série de 

ações perceptivas. Para Conche (1987, p. 151), visto que no epicurismo as aisthèta são onta, 

estaríamos diante de “um tipo de ontologia pontilhista”133. 

A partir dos pontos extensos dos corpos, é possível estabelecer que qualquer corpo 

sensível possui uma estrutura granular. Evidentemente, tal característica também se aplica ao 

átomo, diferindo apenas dos outros corpos limitados, pela sua magnitude (mínima). Observa-

se, além disso, a relação entre o átomo e determinados atos mentais, assim como a relação 

entre os corpos sensíveis e determinados atos sensoriais.134 

                                                
133 Conche provavelmente faz uma analogia com a técnica de pintura pontilhista, oriunda do movimento 
impressionista. O artista utiliza pequenos pontos coloridos na tela, a fim de provovocar, por justaposição, um 
efeito ótico significativo – a imagem inteligível – nos olhos do observador.  
134 Não se trata de correlacionar corpos perceptíveis a uma dimensão do sensível, nem do átomo a uma dimensão 
do mental (ou do espírito), no sentido moderno de um “sujeito” e um “objeto”. No epicurismo, as sensações e o 
pensamento não são subjetivos, como veremos nos capítulos seguintes. 
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Enquanto princípio corpóreo, o átomo é a primeira unidade; como extensão, é um 

conjunto de unidades primeiras de extensão. Os corpos sensíveis são metábata (µετάβατα)135, 

ou seja, têm uma extensão resultante da sucessão e da justaposição das minimae partes 

relativas aos compostos e das minimae partes absolutas dos átomos136. Mas, em relação aos 

corpos sensíveis, tais mínimos são ámetábata (άµετάβατα)137, já que são impossíveis de 

observar e conceber uma pluralidade interna, e assim estabelecer a relação entre as sucessivas 

partes mínimas e as características do sensível.  

A “divisão ao infinito” – ou redução – dos corpos limitados (os átomos) a que se 

refere Epicuro, não deve ser entendida no sentido de uma divisão física, mas teórica 

(FURLEY, 1967, p. 10). Neste caso, sendo apenas uma divisão em pensamento, não é, de 

fato, real, e, dessa forma, não poderia produzir divisões mais sutis. Assim como existem 

limites perceptivos à sensibilidade, haveria, portanto, um próprio limite à divisão dos corpos 

simples operada pelo intelecto. 

Em Lucrécio, a tese das minimae partes é exposta quase que integralmente no Livro 

I, entre os versos 599 e 634. Aliás, outras passagens podem oferecer algum auxílio na 

elucidação de pontos que requeiram algum grau de clareza adicional138. Trataremos delas no 

momento oportuno. Por enquanto, é importante esclarecer o contexto da exposição lucreciana. 

Como já foi visto, Lucrécio utiliza-se quase metade do Livro I para demonstrar que os 

corpora prima (átomos) e o inane (vazio) são os elementos constitutivos do universo. Nesse 

sentido, a demonstração é basicamente, sustentada pela Carta a Heródoto, de Epicuro; exceto 

pela linguagem utilizada e a retórica típica do latim, poucos acréscimos são realizados pelo 

poeta romano. O propósito inicial de Lucrécio é demonstrar que, subjacente aos objetos do 

mundo percebido, existem coisas sólidas e eternas, as quais são os próprios elementos 

constituintes desses objetos (quæ solido atque æterno corpore constent)139. 

A seguir, será apresentada uma sequência de argumentos para justificar suas teses. 

As conclusões são predicadas das combinações entre as características da simplicidade 

(simplicitas), dureza (soliditas) e eternidade (aeternitas) dos átomos. Segundo Furley (1967, 

p. 30), “a sequência deu origem a uma extensa controvérsia”, ao que acrescentamos – talvez 

causada pelos problemas relatados pelo próprio Lucrécio, quando reclama da carência 

linguística do latim – ao tentar traduzir “as obscuras descobertas dos gregos, sobretudo porque 
                                                
135 Cf. Giussani, 1896, p. 59. 
136 DL, X, 59. 
137 Usener, 1887, p. 18. 
138 Da natureza, I, 746-752; Ibidem, 843-847. 
139 DRN, I, 501. 
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se faz mister empregar palavras novas, dada a pobreza da língua e a novidade do assunto”140. 

De resto, envolver-se com os problemas suscitados foge ao objetivo deste tópico. Faz-se mais 

importante esclarecer que a passagem dedicada às minimae partes está dividida em três: a 

primeira, uma espécie de conclusão ou resumo das três propriedades citadas; a segunda, que 

trata da soliditas e da æternitas; e a terceira, que não apresenta qualquer conclusão explícita. 

É certo que as partes estão relacionadas entre si e devem ser consideradas, o que será feito a 

posteriori. 

Para melhor compreensão, a passagem inteira está reproduzida a seguir: 

 

Porém, há mais: como existe um termo supremo para os elementos que os 
nossos sentidos já não podem discernir, é evidente que não constam de 
partes e que o seu tamanho é mínimo; nunca estiveram nem poderão estar 
isolados, porquanto cada um é parte e elemento de outros e a eles se vêm 
juntar, por ordem, outras partes semelhantes, de maneira que formem todos 
juntos a substância do corpo; como estas partes não podem subsistir por si, é 
força que se aglomerem num conjunto donde nada as poderá arrancar. 
São, portanto, os corpos elementares de uma compacta simplicidade, e 
ligam-se entre si, por partículas mínimas, com estreita coesão; não são 
formados por uma simples reunião das partículas, mas vem-lhes a força de 
uma eterna simplicidade, que a natureza não deixa cercear ou diminuir, 
conservando-os como germes das coisas. 
Além de tudo, se não houver limite na pequenez, os corpos menores compor-
se-ão de uma infinidade de partes, porque cada metade de metade sempre 
terá metade e nada porá fim à divisão. Que diferença haverá, então, entre a 
maior e a menor das coisas? É impossível que exista, porque, embora seja 
infinito o conjunto de tudo, os corpos que são menores se compõem também 
de um infinito de partes. 
Ora, como se insurge contra isto um exato raciocínio e não admite que possa 
o espírito acreditar em tal, tens de confessar, vencido, que há corpos que não 
são compostos de partículas, e são os menores de todos. E, como eles 
existem, tens de confessar que os elementos são compactos e eternos. 
Finalmente, se a natureza criadora das coisas costumasse levar tudo a 
dispersar-se em partes muito pequenas, já não poderia tornar com elas a 
formar coisa alguma, visto que, não sendo formadas de partículas, não 
podem ter aquilo de que precisa a matéria criadora – as diversas ligações, os 
pesos, os choques, os encontros e os movimentos, por meio dos quais tudo se 
cria (Da natureza, I, 599-634). 

 

Na passagem acima, Lucrécio mostra que há um limite a divisibilidade efetiva dos 

corpos141: os átomos são indivisíveis e sólidos e, para o epicurismo, são a primeira unidade, os 

corpora prima. Como fora citado, este é um dos princípios que fundamentam o atomismo na 

busca de explicar a existência de coisas, especialmente de tudo aquilo que permeia o domínio 

                                                
140 Da natureza, I, 137-139. 
141 Da natureza, I, 551-556. 
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do sensível. Desde que os átomos possuem uma magnitude (isto é, uma extensão), ainda 

variando em tamanho e forma, é impossível negar-lhes uma divisibilidade ideal142. Mas 

somente a indivisibilidade do átomo não é suficiente para oferecer uma base sólida ao sistema 

atomista, para, a partir dele, explicar como se passa de um corpo simples, limitado, aos corpos 

macroscópicos, ao todo ilimitado. Não bastava a sua unidade intrínseca, ou seja, a simplicitas 

do átomo, para que fosse possível pelo pensamento sua apreensão como elemento primordial 

da natureza. Para passar do microcosmo ao macrocosmo, é necessário distinguir o mínimo 

possível de extensão de partículas de magnitudes maiores e perceptíveis, que são as minimae 

partes.  

Não obstante, é necessário contextualizar a tese defendida pelos epicuristas: a noção 

de uma partícula primeva e de divisibilidade infinita, ao contrário do átomo, já existia em 

outras escolas de pensamento da Antiguidade143. Ao postular a redução do sensível a um nível 

microscópico, o atomismo precisava garantir a simplicidade de sua partícula elementar; por 

não se tratar de uma divisão real, mas ideal, era necessário impedir que as partes resultantes 

não fossem divisíveis ao infinito, nem mesmo no pensamento. Era necessário que fosse um 

minimum absoluto. Mesmo uma redução ulterior não seria possível sequer em termos de 

conceito, embora conceitualmente pudessem existir como partes144. 

Furley (1967, p. 31) estabelece alguns problemas linguísticos, notadamente nos 

versos iniciais145, que tornam difícil a interpretação dos trechos posteriores146. Tais 

problemas, inerentes ao latim, não são cruciais para o desenvolvimento dos argumentos que 

fundamentam a conclusão parcial deste capítulo, embora o objetivo de citá-los é oferecer um 

pano de fundo das dificuldades inerentes ao processo de interpretação do texto e da 

articulação com os demais argumentos apresentados147. 

                                                
142 Cf. Giussani, 1896, p. 56. Leucipo e Demócrito já haviam proposto que os átomos eram compostos de partes, 
mas que estes não possuíam peso. 
143 Como exemplo, nas homeomerias de Anaxágoras: elementos ilimitados em número e espécie, infinitamente 
pequenos e divisíveis. 
144 Trata-se precisamente da unidade dos átomos, suas implicitas e, em seguida, sua primeiridade, enquanto 
qualidade pura e imediata do espírito. A soliditas reside na ausência do vazio. 
145 DRN, I, 599-602: Tum porro, quoniam est extremum quodque cacumen, Corporis illius, quod nostri cernere 
sensus,iam nequeunt, id nimirum sine partibus exstat; Et minima constat natura [...]. 
146 Cf. Furley, 1967, p. 31: “Esta é a forma (em latim) do texto, conforme o entendimento tradicional. Tal como 
está, corporis illius deve ser o antecedente de quod. Assim, o antecedente do quod não pode ser o complemento 
(ou o sujeito) de est, e est deve significar ‘existe’. Isso torna a partícula quodque difícil de entender”. Furley 
refere-se ao texto do DRN estabelecido e traduzido por Ernout (LUCRÈCE, De la nature, 1975). 
147 Além disso, helenistas como Munro, Giussani e Bailey destacam uma lacuna entre os versos 599 e 600. Para 
tentar reconstruir essa lacuna, será necessário comparar a passagem reproduzida com outras duas passagens em 
Epicuro (DL, X, 56-58) e o próprio Lucrécio (DRN, I, 746-752). A esse respeito, ver Furley, 1967, p. 32. 
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Parece claro que Lucrécio admite que o átomo, cuja existência não pode ser 

apreendida pelos sentidos, tem uma magnitude mínima, um ponto extremo (cacumen), em que 

é deduzida a sua indivisibilidade. A dedução por acréscimo é inevitável, segundo Bailey 

(1964, p. 704): “Uma vez que cada átomo tem um ponto extremo, esse ponto – uma vez que o 

átomo não pode ser dividido e, assim, a fortiori, não pode ser dividido em si mesmo – deve 

ser sem partes, isto é, a partir desse ponto, não é mais possível a sua divisão”. Furley (1967, p. 

31) discorda dessa explicação, em virtude de Lucrécio insistir mais adiante nos princípios da 

dureza e da simplicidade (sum igitur solida primordia simplicitate)148. Aliás, a premissa a 

fortiori de que, devido à impossibilidade de divisão de seu ponto extremo, o próprio átomo 

não possa ele mesmo ser passível de divisão, parece incluir uma razão mais forte que 

extrapola o próprio argumento, isto é, uma petição de princípio que no entendimento de 

Furley (1967, p. 35), é difícil de sustentar.  

Deixando de lado as diferenças entre as interpretações dos dois helenistas, resta dizer 

que, no sentido de uma divisão teórica (no epicurismo, o próprio átomo é um constructo 

intelectual: sua apreensão só é possível pelo pensamento), o átomo pode ser dividido em 

partes149. Lucrécio deduz a indivisibilidade e as partes mínimas do átomo a partir da analogia 

com o mínimo sensível. A conjunção quoniam estabelece um elo verdadeiramente causal: 

porque o átomo tem um ponto extremo (cacumen), este ponto não pode ter partes. A 

existência de um mínimo teórico no átomo pode também ser razoavelmente deduzida a partir 

dessa conjunção, uma vez que seu uso estabelece a analogia com um corpo visível. 

Como conclusão, é possível afirmar que Lucrécio opera uma espécie de reconstrução 

do argumento utilizado por Epicuro (DL, X, 56-58): o ponto de partida são os corpos 

perceptíveis, e a partir deles, são deduzidas as entidades teóricas150, isto é, os corpora prima, 

os átomos. Vimos que um corpo sensível (no caso, que pode ser visto) tem uma extremidade, 

um ponto extremo que é a sua quantidade – ou grandeza – mínima perceptível. Dessa forma, 

um corpo que pode ser apreendido apenas pelo pensamento (o átomo) deve ter uma 

extremidade que é sua quantidade – ou magnitude – mínima pensável. Afirmar que existe um 

mínimo pensável significa dizer que não existem partes adicionais, posto que nenhuma parte 

pode ser menor do que o todo (o mínimo pensável). Este é, certamente, um dos problemas que 

fazem parte da teoria das minimae partes. 
                                                
148 DRN, I, 609. 
149 Apesar de somente ser possível sua apreensão pelo pensamento, o átomo tem uma existência real, física. 
Portanto, não é exclusivamente um ente teórico, um produto exclusivo do pensamento. 
150 O termo “entidades teóricas” não exclui o outro modo de realização do átomo, a saber, a sua realidade física. 
O objetivo de empregar este termo é chamar a atenção para a sua natureza diversa. 



 

55 
 

  

Tendo afirmado que o átomo tem um cacumen, o qual não possui partes, sendo assim 

a menor grandeza pensável, Lucrécio esclarece que o mesmo não tem uma existência 

separada151. Nesse caso, a passagem não guarda relação com qualquer argumento da Carta a 

Heródoto, o que impede comparações mais detalhadas. Mas, ao insistir no apoio dos 

comentadores, para Furley (1967, p. 34), a dificuldade na interpretação da passagem reside 

principalmente na sentença primaque et una, pois, se considerada como pertencentes à linha 

seguinte (inde aliae atque aliae), não justificariam a existência autônoma das partes mínimas. 

O verso alterius quoniamst ipsum pars fornece justamente essa limitação. O ponto extremo 

não pode existir separado do corpo, já que sua extremidade faz parte dele. Sua natureza é, 

então, parte de outra coisa. Outra possibilidade é que a analogia com os corpos sensíveis 

explique o fato de que o mínimo visível é algo que só pode ser percebido como a extremidade 

de algo maior. Essa também é a solução dada por Epicuro na passagem anterior da Carta a 

Heródoto152, quando afirma que, no caso do mínimo sensível, ele não possui partes. A 

passagem (metabasis) de uma parte a outra em um corpo limitado em extensão, pressupõe que 

é possível distinguir tais partes. Isso acontece porque, sendo sensível, possui uma grandeza, e 

assim poderia-se tentar distinguir suas partes. Mas, como não é possível ir além do limite 

inferior do minimum, suas partes serão o equivalente a duas minima, não duas partes do 

minimum153. Ainda em relação ao mínimo visível, pode-se observar tais mínimos em uma 

sequência, primeiro (prôton) um e logo em seguida o outro, e não como partes no mesmo 

corpo154. 

Voltando a Lucrécio, é possível deduzir ainda que as minimae partes podem ser 

identificadas como um acréscimo em relação ao sensível (cacumen). Em termos de extensão, 

tais acréscimos (cacumina) são como pontos mínimos que fazem parte dos corpos primevos, 

semelhantes à noção moderna das moléculas de um corpo macroscópico155. Além disso, em 

uma passagem anterior, o poeta afirma que tais minimae partes têm as características desse 

corpo (tum porro quoniam est extremum quodque cacumen corporis illius)156. Caso fosse 

                                                
151 DRN, I, 602-608: Et minima constat natura: nec fuit unquam, Per se secretum, neque posthac esse valebit; 
Alterius quoniamst ipsum pars, primaque, et uma, inde aliae atque aliae similes ex ordine partes, agmine 
condenso naturam corporis explent. Quae quoniam per se nequeunt constare, necessest, Hæere, unde queant 
railla ratione revelli. 
152 DL, X, 58. 
153 Cf. Conche, 1967, p. 151. 
154 DL, X, 58. Epicuro usa o termo prôton no sentido de “primevo”. 
155 Giussani, 1896, p. 58. 
156 DRN, I, 593-594 e Da natureza, I, 593-594. 
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realizada uma divisão ou redução na estrutura desse corpo, estas levariam para além do 

âmbito e das qualidades do sensível. O limite de tal divisão, evidentemente, são os átomos. 

O que se pode concluir, provisoriamente, é que Lucrécio estabeleceu que as minimae 

partes não existem separadas dos átomos. Exemplo disso é o argumento da sua solida 

simplicitas157. Nele, os corpos sensíveis são dotados de um ponto extremo – uma extremidade 

– que é o limite último de sensibilidade. De forma análoga, os átomos, que são objetos 

invisíveis, possuem igualmente um “ponto extremo”, que é o último limite pensável. No 

entanto, pelo pressuposto atomista, tais extremidades são, a princípio, indissociáveis dos 

átomos cujas extremidades fazem parte. Ademais, os átomos são constituídos por uma 

sequência de partes semelhantes a estas extremidades. Por conseguinte, nenhuma parte de um 

átomo pode ser separada a partir dele próprio. Na linguagem de Lucrécio, uma vez que as 

minimae parte não podem estar separadas dos corpora prima, elas formam uma espécie de 

agrupamento ou conjunto com os mesmos (um dos fundamentos da solida simplicitas). 

Ainda na passagem anterior, é possível encontrar outros argumentos que buscam 

justificar a existência das minimae partes, porém, sem guardar pontos de conexão explícitos 

com a Carta a Heródoto158. Os passos do argumento levam à conclusão de que existem 

átomos eternos e sólidos, justificando assim que as partes minimas não podem existir de 

forma independente. A justificativa é que, se tudo fosse divisível ao infinito, os corpos cada 

vez menores, bem como aqueles cada vez maiores, iriam ser constituídos por um infinito 

número partes, e assim, não haveria diferença alguma entre eles159. 

O ponto principal que deve ser considerado é: se os corpos pudessem ser constituídos 

de várias partes, infinitamente, não haveria como diferenciar os corpos grandes dos menores. 

Logo, a divisão ao infinito dos corpos seria, no mínimo, problemática. Para o poeta latino, 

admitir a tese da divisibilidade infinita implica afirmar que, tanto os corpos maiores quanto os 

corpos menores têm infinitas partes, não sendo razoável supor tal argumento160. Obviamente, 

para um epicurista, a ideia de uma potencialidade infinita para a divisão dos corpos, nunca 

realizável, era um absurdo (embora não o fosse para um estóico ou um aristotélico), já que 

não podia conceber que tanto os corpos maiores como os menores tivessem o mesmo número 

de partes reais (ou, no sentido dado pelo estagirita, atuais). 

                                                
157 DRN, I, 609: Sunt igitur solida primordia simplicitate. 
158 Da natureza, I, 615-627. 
159 A justificativa e o raciocínio empregado pode ser parte de uma crítica aos estóicos, ou ainda, aos 
peripatéticos. A esse respeito, ver Furley, 1967, p. 36-37. 
160 Da natureza, I, 619. 
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No último trecho da passagem anterior161, Lucrécio responde a hipótese de que a 

divisão do átomo em suas partes mínimas não seria a condição necessária para que 

possuíssem as características da soliditas, aeternitas e simplicitas. Sua resposta é que isso é 

impossível, já que as minimae partes, não tendo elas próprias partes adicionais, não poderiam 

mover-se, encontrar-se e unir-se de modo a formar os corpos sensíveis e o próprio todo. 

Trata-se de um argumento que está implícito na teoria do átomo e suas minimae partes. A 

existência corpórea de algo só é possível na medida em que esse objeto – isto é, o átomo – 

tem partes e, além disso, tem peso, que é a causa primária do movimento162. Tais corpos, 

quando se submetem aos choques com outros corpos, dão origem às coisas perceptíveis e ao 

universo (BAILEY, 1964, p. 286-294).  

Por último, é importante esclarecer que a conclusão anterior não é facilmente 

deduzida do texto. As mínima partes e são “imunes à mistura”163, ou seja, não têm peso, mas, 

como partículas que fazem parte do átomo, têm uma força cuja função é manter coeso o 

aglomerado atômico para a formação dos compostos e do mundo. Finalmente, de todo o 

exposto até agora, é evidente que as minimae partes são parte inseparável dos átomos, dos 

corpora prima, e assim, estão sujeitos à cinética destes últimos. 

Outra passagem em Da natureza poderia auxiliar na elucidação do conceito das 

partes mínimas. Apesar de estar situada no contexto de uma crítica de Lucrécio a Empédocles, 

é importante situá-la, uma vez que discorre uma resposta às teses de uma pluralidade de 

substâncias identificáveis como principia. Para o epicurista, trata-se de um engano, visto que 

elas admitem o movimento sem vazio, o que é impossível, como já havia demonstrado 

Lucrécio164. Em segundo lugar, porque os corpos tênues e rarefeitos (como o ar e fogo) só 

podem coexistir com o vazio165: 

 

Primeiro porque admitem o movimento tirando o vazio às coisas166 e aceitam 
os corpos brandos e porosos, o ar, o sol, o fogo, a terra, os animais e as 
plantas, sem que juntem o vazio a sua substância; depois, não põem nenhum 

                                                
161 Ibidem, 628-634. 
162 As implicações desse argumento serão tratadas no capítulo “A cinética da natureza”, dedicado ao movimento 
dos corpora prima. 
163 DL, X, 59. 
164 Da natureza, I, 333. 
165 Ibidem, 565-573. 
166 DRN, I, 743: Primum, quod motus, exempto rebus inani. Em relação aos versos traduzidos, as primeiras 
linhas referem-se à divisão física das coisas. Como já mencionado, o início da passagem parece ser uma crítica 
de Lucrécio aos pluralistas, que não se limitando a rejeitar os átomos físicos como explicação da formação do 
mundo, negavam também a sua existência (DRN, I, 746: Nec tamen admiscent in eorum corpus inane). Ver 
ainda o verso latino subsequente (DRN, I, 749): Nec prorsum in rebus minimum consistere quire (nem a 
possibilidade de haver nas coisas um elemento mínimo). 
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fim à divisão dos corpos, nem termo ao seu fracionamento, nem a 
possibilidade de haver nas coisas um elemento mínimo, e isto apesar de 
vermos ter tudo como que um cimo que aos nossos sentidos parece mínimo, 
e que faz inferir que aquilo que não se pode ver tem igualmente uma 
terminação e é essa terminação o que constitui o elemento mínimo (Da 
natureza, I, 743-753). 

 

O argumento de Lucrécio tenta justificar, de forma bem resumida, que existe um 

minimum absoluto. Nesse caso, há uma semelhança com os argumentos da Carta a 

Heródoto167, em que Epicuro afirma a existência de uma determinada magnitude mínima 

visível, a qual pode ser como entendida como o ponto extremo de algo visível, logo, em seu 

interior, não seria possível distinguir suas partes pela visão. Lucrécio repete, na essência, o 

mesmo argumento, quando diz que “[...] apesar de vermos ter tudo como que um cimo que 

aos nossos sentidos parece mínimo”168, ou seja, o invisível tem igualmente um ponto extremo, 

uma extremidade, e é essa terminação o que constitui o elemento mínimo. Se, em um corpo 

visível, seu ponto extremo pode ser considerado como um minimum, em se tratando do 

átomo, isto necessariamente é um minimum.  

O que poeta romano elabora é a dedução de um mínimo genuíno a partir de um 

mínimo possível169. “O importante é que, sim, existe um mínimo nas coisas visíveis – um 

mínimo visível – e, a partir deste, é que inferimos que existe um mínimo invisível nas coisas, 

o qual pode ser concebido ou imaginado” (FURLEY, 1967, p. 29). Outra conclusão é que 

Lucrécio está articulando dois argumentos: um deles corresponde à questão dos minima 

físicos; o outro está relacionado à realidade dos minima pensáveis. Sendo assim, as minimae 

partes só podem ser pensadas analogicamente em relação aos corpos perceptíveis. Ora, os 

átomos são corpos simples e primevos, e essas são algumas das características que os 

diferenciam dos corpos sensíveis, mas, em certa medida, todo exercício do pensamento 

epicurista é uma redução – ou reversão – do macrocosmo ao microcosmo, por um lado; por 

outro, trata-se de uma progressão intelectual do infinitamente pequeno (ou o infinitesimal) 

para o infinitamente grande170. 

                                                
167 DL, X, 57. 
168 Da natureza, I, 750. 
169 Não faltaram críticas a essa maneira de deduzir, a partir de um objeto atual, outro em potencial, cuja excursão 
contrária, aliás, é tipicamente aristotélica. Ver: Furley,1967, p. 29. Do ponto de vista do epicurismo, não se trata 
de um problema de precedência. Se considerarmos que a filosofia de Epicuro e sua exposição por Lucrécio é, em 
certa medida, uma alternativa ao platonismo e aos peripatéticos, tal ordem dedutiva é bastante compreensível. 
170 Tanto o movimento de reversão como o de progressão só podem ser realizados pelo intelecto, dessa forma, 
talvez fosse mais adequado falar em termos de uma projeção. A noção em Epicuro é epibolè tès dianóias 
(USENER, 1887, fr. 355). Em Lucrécio, trata-se do animi injectus (DRN, II, 740). A esse respeito, ver Silva, 
2003, p. 71. 
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Os corpora prima, em que pese a sua magnitude, têm em comum todas as qualidades 

inerentes ao corpo sensível (extensão, determinada forma, tamanho e limites espaciais). Sendo 

o átomo o elemento mínimo da natureza, é também o minimum absoluto de magnitude. A 

magnitude de um corpo visível é um agregado desses mínimos, nos quais é impossível pensar 

uma ulterior divisão das partes, as partes mínimas. Mas, tal corpo é perceptível em seus 

limites inicial e final, formando parte do composto, embora imperceptíveis em si mesmos171. 

Portanto, o tamanho e a forma dos átomos são determinados – ou abstraídos – a partir da 

analogia com a extensão dos compostos. As partes mínimas, não sendo nada mais do que isto, 

nem podem ter partes adicionais (e sofrer o processo de divisão ou redução ulterior), nem 

existir senão como um conceito, isto é, o de serem componentes pensáveis do átomo.  

Essa seria uma das funções das minimae partes, a saber, permitir e conservar 

algumas das características básicas dos corpos primevos: a sua infinitude e simplicidade 

(summa sit infinita, tamen parvissima quae sunt, ex infinitis constabunt partibus aeque)172. A 

outra função está ligada ao movimento dos átomos, principalmente quando é considerado o 

seu conjunto. No caso do clinamen ser um dos movimentos do átomo, podemos afirmar que 

as minimae partes se articulam com as características essenciais da cinética na doutrina 

epicurista. Dito de outro modo, as minimae partes e os átomos, considerados em conjunto, e 

não havendo mais partes em que possam ser reduzidos, estabelecem, a partir dos choques 

aleatórios a que estão submetidos, as conexões peculiares que dão origem ao universo e 

proporcionam a dinâmica motora para a vontade livre (libera voluntas)173. 

 

2.6. O infinito e o ilimitado no universo atomista 

 

Após a análise dos elementos constituintes da natureza, faz-se necessário investigar, 

na doutrina epicurista, algumas questões ligadas ao ilimitado. No pensamento atomista, não é 

possível conceber para o universo qualquer limite. Se fosse possível existir átomos em 

número infinito, caindo em um vazio finito, o espaço não poderia contê-los. Pode-se dizer que 

                                                
171 Cf. Giussani, 1896, p. 59. 
172 DRN, I, 615-616. 
173 Lucrécio não utiliza esse termo composto para denotar a vontade livre, mas os versos sobre o clinamen – que 
serão analisados no próximo capítulo – apontam para que parece ser uma escolha possível. Libera voluntas 
significa a vontade autônoma, portanto, livre dos seres vivos. Alguns especialistas de língua inglesa, 
principalmente, o utilizam como uma tradução para “livre arbítrio”. Apesar não existirem diferenças semânticas 
significativas entre a “vontade livre” e o primeiro, optamos por utilizar libera voluntas conforme a tradução 
expressa no texto. O objetivo fora demarcar a noção, deixando-a circunscrita à Antiguidade, já que “livre 
arbítrio” é uma terminologia própria do medievo, dando margem a interpretações teleológicas que certamente 
não são compartilhadas pelo poeta romano.  
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o silêncio dos espaços infinitos é a garantia de tranquilidade para o sábio, comprovando a 

ausência dos caprichos do divino na ordem natural do mundo. Mas, para afirmar o infinito dos 

átomos, é necessário antes estabelecer outra hipótese que corrobore com tal afirmação, a 

saber, o infinito do universo e do espaço.  

 

O todo é ilimitado, qualquer que seja a direção; do contrário, deveria ter um 
fim. Ora, não pode haver fim algum a nada, sem que haja, para além, 
qualquer coisa que o limite, de modo que exista um ponto para além do qual 
é impossível aos sentidos segui-lo. Ora, tem-se de reconhecer que para lá do 
conjunto das coisas nada existe: não tem extremidade; carece, pois, de fim e 
de limite. E não importa a região em que se possa estar: qualquer que seja o 
lugar em que se esteja, sempre se deixa o todo imenso alargar-se por igual a 
toda parte.  
Depois, se se aceitar que todo o espaço é finito e alguém chegar correndo 
aos últimos bordos e daí lançar um volátil dardo, achas que, arremessado 
com toda força, se dirigirá aonde foi atirado, voando ao longe, ou te parece 
que alguma coisa o poderá impedir ou deter? Tens de escolher um lado ou 
outro; ora, qualquer deles te impede a fuga e te obriga a conceder que não há 
limite. 
Efetivamente, quer haja um obstáculo que o impeça de atingir o ponto aonde 
foi arremessado, aí parando, quer prossiga a carreira, o que é certo é que não 
partiu do extremo limite: continuarei sempre com a mesma razão e, qualquer 
que seja o lugar onde coloques os limites extremos, perguntarei o que sucede 
por fim ao dardo. O que vai acontecer é que nenhum limite poderá 
estabelecer-se: fugas numerosas prolongarão sempre o espaço livre.  
Além disso, se todo o espaço universal estivesse cerrado de todos os lados e 
fosse limitado, já há muito a massa de matéria, arrastada pelo peso, se teria 
reunido no fundo, e nada se poderia passar sob a abóbada do céu, nem 
haveria mesmo céu, nem a claridade do Sol: de fato, toda a matéria 
acumulada por sedimentação no decorrer da eternidade jazeria inerte. Mas 
não existe descanso algum para os corpos elementares, porque não há fundo 
nenhum a que possam confluir e em que possam estabelecer-se. Tudo anda 
sempre em contínuo movimento e por todos os lados; e do infinito se 
precipitam, sem cessar, os elementos da matéria (Da natureza, I, 958-997). 

 

O universo é o agregado de todas as coisas, sendo ainda o todo (tó pan). Visto ser 

infinito, ele não pode ser limitado por qualquer outra coisa174. Se fosse possível estabelecer 

um limite para o universo, seria o mesmo que separá-lo de si, dando origem a dois universos, 

o que não faz sentido. Mesmo se existisse qualquer coisa que o limitasse, seria necessário 

afirmar a sua participação no todo. Esse raciocínio levanta ainda a questão do referencial, em 

se tratando do ilimitado. Em um universo infinito, não há extremidades nem centro, já que o 

centro está em toda parte175. Dito de outro modo, não há um centro absoluto, mas um ponto 

                                                
174 Da natureza, I, 963-964. 
175 Idem. 
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que pode ser atribuído arbitrariamente. Dessa forma, ele se torna relativo. Sendo assim, se o 

vazio é infinito, é impossível estabelecer um lugar absoluto no espaço.  

Pelas análises precedentes, é possível deduzir que o infinito não é considerado 

apenas em sua totalidade, mas também como um espaço indeterminado176. E o espaço é, 

verdadeiramente, infinito, já que não há nada fora do todo, e assim não há nada fora do 

espaço. O espaço é, de certa forma, o próprio todo, assim, existe apenas um único espaço, 

com diferentes átomos em número infinito e movimentos localizados em lugares diferentes no 

mesmo espaço177. O espaço é indivisível, independente da sua grandeza e, em sentido estrito, 

não é possível atribuir-lhe um tamanho, exceto em um caso especial. A passagem de um 

infinito enquanto qualidade para o infinito quantitativo só é possível quando lhe é 

acrescentado um limite, ou seja, quando este espaço é ocupado por um corpo.  

Podemos inferir que esse princípio de limite de deslocamento indefinido do espaço 

(aumentar e diminuir de tamanho, conforme a localização espacial dos átomos), demonstra 

que tal limite não pode ser um atributo absoluto do espaço, mas deve ser estabelecido em 

relação a um espaço que só pode ser limitado por outro constituinte, no caso, os átomos. 

Lucrécio mostra que, se o espaço for considerado finito, ao lançar um dardo a partir da sua 

borda (isto é, do seu limite), alguma coisa iria deter esse objeto ou prosseguiria em seu 

movimento178. Ou o dardo encontraria um espaço vazio ou um espaço ocupado, ou seja, o 

próprio espaço. Como resultado, para que os átomos possam ser um dos constituintes das 

coisas, deve-se assumir um espaço ilimitado. 

Se os átomos estão em constante movimento, numa queda de cima para baixo, o 

vazio é a exigência desse movimento. O espaço vazio (o espaço não ocupado), enquanto 

constituinte infinito da natureza, é a própria condição de sua continuidade ilimitada. Se o 

espaço tivesse um limite, isso faria com que os corpora prima ficassem retidos inertes na 

parte inferior do universo: “a massa de matéria, arrastada pelo peso, se teria reunido no fundo, 

e nada se poderia passar sob a abóbada do céu”179. Nada na natureza poderia ser criado. Dessa 

maneira, é o movimento infinito dos átomos que garante a agregação e a desagregação dos 

corpos compostos, ou seja, o movimento e a vida do próprio universo. É necessário 

compreender que isto só é possível se não houver limite para o universo e para o espaço. 

                                                
176 Idem. 
177 Só é possível afirmar que os átomos são infinitos em número apenas quando estão em queda no vazio 
igualmente infinito, isto é, antes de se juntarem e formarem os corpos sensíveis.  
178 Da natureza, I, 970-975. 
179 DRN, I, 985-987: Finitumque foret, jam copia materiai, undique ponderibus solidis confluxet ad imum, nec 
res ulla geri sub caeli tegmine posset. 
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Por outro lado, não faz sentido falar de um movimento no vazio infinito atribuindo 

um ponto (ou instante) inicial ou final. Tanto um como outro podem ser considerados como o 

centro desse vazio, dessa forma, não há movimento em relação ao espaço180. Logo, é possível 

afirmar um movimento eterno dos átomos181. No atomismo epicúreo, se faz necessário admitir 

um número infinito de átomos em movimento eterno no vazio, a fim de explicar como se 

formam os corpos fenomênicos e compostos, os quais, por sua natureza, têm um limite de 

magnitude. Mas, uma vez que os corpos sensíveis são limitados no espaço, é necessário que, 

após se formarem, tenham um número finito de átomos.  

Lucrécio poderia justificar a composição do mundo a partir de um número finito de 

átomos, o que já seria suficiente para a sua argumentação inicial acerca do ilimitado, mas não 

o faz. Segundo Marcel Conche (1967, p. 48), se assim fizesse, o poeta romano teria que apelar 

a um poder divino para a criação do mundo sensível. Os átomos que compõem os corpos 

sensíveis não estão dispersos, mas juntos (coniuncta)182, de forma organizada e ordenada. 

Seria praticamente impossível que um número finito de elementos dispersos no vazio infinito 

pudessem se reunir e se agregar, e assim, não haveria qualquer possibilidade dos átomos 

formarem um conjunto ordenado como o mundo. Para tanto, se faria necessário justificar a 

natureza das coisas através do sobrenatural e de um plano estabelecido a priori183, o que, 

evidentemente, foge ao objetivo de Lucrécio. 

Portanto, para que se possa pensar que a partir de um agregado de átomos, em um 

movimento de queda vertical no vazio, possam se combinar e produzir os corpos compostos 

do universo, deve-se admitir que o número de átomos seja infinito184. Dessa forma, os 

elementos primários se misturam e se reorganizam das mais variadas formas possíveis, 

produzindo as combinações estáveis e os mundos. O todo organizado nada mais é do que uma 

configuração especial de átomos agrupados, com todas as suas combinações e agregados 

possíveis, dentro dos limites e possibilidades impostas pelas condições iniciais. 

Sobre os postulados do atomismo acerca do infinito, será necessário assinalar que os 

argumentos têm o objetivo de justificar a ausência de um ponto fixo referencial. “No infinito 

                                                
180 Cf. Conche, 1967, p. 48. 
181 A conclusão de Conche é correta, mas há outro aspecto que deve ser mencionado, no que diz respeito ao 
movimento no vazio: só é possível falar de um movimento em relação ao espaço infinito caso se possa, 
arbitrariamente, atribuir relações topológicas – isto é, de lugar – nesse mesmo espaço. Isso significa determinar 
um “alto” e um “baixo” em relação a outro ponto qualquer, como faz Lucrécio. Caso contrário, a tese epicurista 
do movimento não responderia adequadamente aos paradoxos eleatas da imobilidade dos corpos. Obviamente, a 
dificuldade persiste: ao atribuir tais relações, o conceito de infinito é enfraquecido. 
182DRN, I, 449. 
183 Da natureza, I, 1021-1022. 
184 Da natureza, I, 1023-1038. 
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não se dão nem centro nem periferia”, conforme Mondolfo (1968, p. 452). Não há um lugar 

natural no universo, no sentido de um espaço determinado (alto e baixo) e teleológico. O 

próprio movimento dos átomos no vazio não está submetido a uma razão do destino: a ordem 

é substituída pela aleatoriedade, pelo efêmero e pelo indeterminado. 

 

2.7. O estatuto da natureza (foedera naturae) 

 

De tudo que fora exposto, pode parecer que os epicuristas propuseram, com alguns 

séculos de antecedência, leis de indeterminação semelhantes àquelas da moderna Física 

Quântica. Não se trata, evidentemente, de atribuir méritos científicos indevidos ao 

epicurismo. Mas, não custa rememorar que as preocupações filosóficas dos platônicos 

estavam voltadas basicamente para questões políticas e éticas – e, de certo modo, morais –, e 

suas causas finais, além de uma forte obsessão pelo pensamento matemático e pelos filósofos 

que já o haviam desenvolvido, como os pitagóricos. A própria música e a astronomia eram, 

por assim dizer, duas ciências intermediárias que combinadas realizaram a conjunção entre as 

qualidades do intelecto e o mundo. Para Boyancé (1963, p. 85), foi essa aquisição 

sistematizada e possivelmente distorcida de saberes (a matemática, a harmonia musical e a 

astronomia) que levou os platônicos a uma direção de pura dedução a priori, preferindo as 

especulações arbitrárias sobre os números às realidades observáveis, por exemplo. Mais 

ainda, este retorno dos epicuristas aos pré-socráticos distantes da tradição platônica, pode ser 

considerado como um movimento reacionário em relação à tradição inaugurada por Platão. 

Para os epicuristas, tais leis deveriam ser gerais e evidentes por si mesmas, e não 

apenas baseados em ponderações sobre a geometria e a matemática, os quais, parece, foram a 

fonte das especulações filosóficas de Leucipo e Demócrito185. A própria mecânica dos corpos 

e a física enquanto saberes basilares para a apreensão do real se justificariam somente pelo 

fato de que seu método analógico era útil para investigar a causa dos fenômenos que estão sob 

o limite inferior dos sentidos. Dessa maneira, não há como afirmar que existe em Lucrécio (e 

mesmo em Epicuro) um esforço para estabelecer leis científicas que fundamentem uma 

filosofia da natureza. Seria mais apropriado reconhecer que tanto um como outro 

estabeleceram a priori alguns princípios determinados e verdadeiros, que dizem respeito à 

                                                
185 Cícero (De finibus, 2, 20) deplora que Epicuro não possuísse os mesmos conhecimentos geométricos que 
Demócrito.  
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existência e às características dos elementos primordiais (átomos e vazio) e aos fenômenos 

percebidos pelos sentidos, os quais compõem o todo, num imanentismo singular. 

Outro ponto possível de afirmar é que a natureza desses princípios gerais impõe 

certos compromissos intelectuais, além de algumas limitações, mas, surpreendentemente, eles 

oferecem um tipo especial de segurança teórica e conceitual: é o “estatuto da natureza” 

(foedera naturae), a que se refere Lucrécio.  

 

Depois, a massa da matéria nunca foi mais condensada, nem teve jamais 
maiores intervalos. Efetivamente nada vem aumentá-la, e nada se perde. Por 
isso o movimento que anima agora os elementos dos corpos é o mesmo que 
tiveram em idades remotas e o mesmo que terão no futuro, segundo leis 
idênticas; o que teve por hábito nascer nascerá nas mesmas condições; e tudo 
existirá e crescerá e será forte de sua própria força, segundo o que foi dado a 
cada um pelas leis da natureza. Nem força alguma pode modificar o 
conjunto das coisas: não há realmente lugar algum para onde possa fugir, de 
todo, qualquer elemento da matéria, ou donde possa vir, para irromper no 
todo, qualquer força nova que mude a natureza das coisas e modifique os 
movimentos (Da natureza, II, 294-307).  

 

Esse estatuto define, de modo único, tudo aquilo que pode vir a ser e, por 

conseguinte, o seu modo de realização. Porém, há um limite para tudo o que vive: a 

potencialidade dos seres é uma característica que lhes é própria, mas, ao mesmo tempo, é 

determinada pelas foedera naturae. Tais leis determinam, por exemplo, que nenhum mundo 

ou alma são imortais; ou ainda, que existem espécies fixas de vegetais e animais, 

determinadas a partir de seus corpos primevos (átomos). Além disso, há um princípio 

elementar subjacente na argumentação de Lucrécio, que é o de uma uniformidade das leis: os 

seres humanos não ficam de fora das condições que lhes são impostas. Por outro lado, apesar 

do argumento indicar a ideia de regularidade na natureza, não se pode afirmar que, na 

passagem acima, Lucrécio se refira exclusivamente a um conjunto ordenado de fenômenos 

naturais. Isso seria admitir o fatum estóico, o que estaria em contradição com os princípios 

gerais do atomismo. 

Citando Schuhl186, Boyancé (1963, p. 87) afirma que, em certo sentido, as foedera 

naturae se referem a uma espécie de pacto natural (semelhante ao órkon187 de Empédocles, 

que desempenha um papel fundamental na sua concepção de mundo)188, em que é possível 

perceber a projeção do social – isto é, do coletivo – na cosmologia epicurista. O inverso 

                                                
186 Schuhl, 1943, p. 300. 
187 Do grego ὅρκου. 
188 Ver Garani, 2007, p. 55-57. 
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também é verdadeiro: o cosmo como um grande espelho da ação humana, em última análise, 

de uma ética. A tese não é estranha ao pensamento antigo, já que as discussões filosóficas 

tanto dos gregos como dos romanos, invariavelmente, tinham como pano de fundo uma 

articulação entre a natureza e o espírito; “pacto”, neste contexto, significa uma série de 

compromissos para a vida – no caso dos epicuristas, para uma vida equilibrada – oriundos das 

leis naturais. Sendo uma lei, se impõe como um dever, e para o homem antigo faz parte de 

uma vontade no plano ético. 

Outra metáfora das foedera naturae está ligada a elementos religiosos ou jurídicos. 

Embora de menor importância para o contexto desta tese, esta hipótese é plausível na medida 

em que um dos objetivos da obra de Lucrécio é afastar do vulgo os medos e temores 

insensatos, causados, sobretudo, pela religião. Aliás, a época em que viveu o poeta romano foi 

especialmente conturbada – do ponto de vista político – e muitos direitos fundamentais dos 

cidadãos foram provavelmente negligenciados. No primeiro caso, a regularidade das leis 

naturais seria, para Lucrécio, o argumento definitivo que validaria a tese de que o mundo não 

sofre a influência dos deuses.  

 

Se retiveres tudo isto, já bem conhecido, logo a natureza te aparece como 
livre, isenta de senhores soberbos e realizando tudo espontaneamente, sem 
qualquer participação dos deuses. De fato – e pelo sagrado coração dos 
deuses, que em paz tranquila passam um plácido tempo e uma vida serena! –
, quem poderia ter mãos bastante firmes para manejar as fortes rédeas do 
infinito, quem poderia fazer girar harmoniosos todos os céus, aquecer com 
fogos etéreos todas as terras fertilizadas, em todos os lugares, em todos os 
tempos achar-se sempre pronto a fazer trevas com as nuvens, a abalar com o 
trovão os espaços serenos do céu, depois enviar os raios e abater muitas 
vezes o seu próprio templo, e, retirando-se para os desertos, lançar 
furiosamente o dardo que muitas vezes passa além dos maus e tira a vida aos 
que o não merecem, aos que não são culpados? (Da natureza, II, 1089-
1104). 

 

Os deuses não são responsáveis pela criação do mundo, consequentemente, nada 

poderão fazer para lhe interromper a velhice e impedir o seu fim. O mundo não é eterno, 

embora sejam os corpora prima que formam o universo. 

No segundo caso, a metáfora jurídica está relacionada principalmente à maneira 

como Roma tratava seus aliados e adversários, sejam eles Estados ou indivíduos (Funde, 

petens placidam Romanis, incluta, pacem; Nam neque nos agere hoc, patriai tempore 

iniquo)189. Há uma ideia subjacente de “lei”, no sentido estrito de deveres, obrigações (no 

                                                
189 DRN, I, 41-42. 
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caso dos primeiros) que incluíam a defesa da pátria (ac virtute velint patriam defendere 

terram)190 e restrições (no caso dos últimos). Lucrécio nos oferece, de forma implícita, pistas 

sobre a forma como a República se relacionava tanto com seus aliados ou patrícios, como 

com seus opositores. Apesar de uma provável – porém, sólida – origem jurídica para a ideia 

de “lei”, nesse contexto, o equivalente para “lei natural” seria uma “convenção natural” 

(foedus naturae)191. Esse parece ser o significado mais adequado, já que, de acordo com o 

contexto da passagem, Lucrécio provavelmente está se referindo à natureza negativa de tais 

leis, relacionadas à proibição, restrição e prescrição de direitos dos cidadãos romanos. Se for 

o caso, tal caráter negativo das foedera está de acordo com a utilização do termo no sentido 

anteriormente mencionado, além de reforçar, principalmente, as barreiras intransponíveis 

entre as teses de um mundo criado ao acaso e aquele surgido a partir de uma vontade divina, 

tornando impossível tal intervenção. Pelo que já fora exposto sobre o assunto, esta parece ser 

a hipótese mais adequada, de fato. 

Os corpos particulares estão submetidos às foedera naturae, as quais determinam os 

movimentos dos seres e, por conseguinte, seus comportamentos observáveis. As “leis” 

funcionam como um quadro delimitador do que efetivamente tais corpos podem ou não 

podem realizar192. Concluímos que Lucrécio se refere a tais corpos como elementos do 

macrocosmo (nesse caso, especificamente aos corpos que fazem parte do grupo dos seres 

vivos), o que leva a outra questão: no nível do microcosmo, os movimentos dos corpora 

prima não são inteiramente determinados, uma vez que é necessário considerar o caráter 

aleatório e casual do movimento dos átomos. Há uma tensão – ou se preferirmos, um jogo – 

entre o determinismo imposto pelas foedera naturae aos corpos sensíveis (nascimento, 

crescimento, decadência e morte), e o indeterminismo e a eternidade que fazem parte dos 

elementos que só podem ser apreendidos pelo intelecto – os átomos – mas igualmente 

submetidos às leis da natureza. Resolver essa tensão e investigar o estatuto dessas duas 

dimensões é necessário para compreender o alcance de tais proposições, seus limites, 

possibilidades e impossibilidades, além de esclarecer como funciona, em detalhes, as 

múltiplas explicações epicuristas para o mecanismo do universo. 

                                                
190 DRN, II, 641. 
191 Convenção natural. 
192 Da natureza, II, 297-301. 
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Essa tensão é quebrada pelo clinamen, um movimento desvinculado de todos os 

outros, responsável por introduzir a liberdade no jogo de tais leis193. Uma liberdade limitada, 

já que os corpos sensíveis estão sujeitos ao desaparecimento. De certa maneira, esse parece 

ser o foedus naturae por excelência, da maneira como é descrito por Lucrécio. Trata-se de 

uma convenção em sentido estrito, não de uma lei. O clinamen já aparece a priori, com uma 

função razoavelmente bem definida no arcabouço na filosofia da natureza de Lucrécio: 

estabelecer a harmonia entre as foedera naturae do microcosmo e do macrocosmo. Mas, para 

que as implicações dessa harmonia possam ser entendidas de modo adequado, será necessário 

estabelecer outras relações que ultrapassam a análise puramente mecânica dessa hipótese. 

Duas delas situam-se no âmbito da complexa teoria epicurista da alma (anima) e das 

sensações (sensus). A outra se dirige a um estudo aprofundado da cinética dos corpora prima, 

o qual veremos no próximo capítulo.  

  

                                                
193 Não se deve confundir as foedera naturae com as foedera fati (Principium quoddam, quod fati foedera 
rumpat, ex infinito ne causam causa sequatur), isto é, as leis do destino, as quais são quebradas pelo movimento 
do clinamen (DRN, II, 254). A declinação é justamente a resposta de Lucrécio à sequência indefinida de causas, 
na qual se assenta o destino dos estóicos. Cf. Boyancé, 1963, p. 88. 
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3. A CINÉTICA DA NATUREZA 

 

 

3.1. Introdução à relação entre a filosofia da natureza e a ética: o cálculo epicurista dos 

prazeres e dos medos 

 

A relação entre a filosofia da natureza e a ética começa a ser esboçada por Lucrécio 

logo no início do Livro II194, antes de tratar do seu assunto principal: o movimento dos corpos 

elementares, suas causas e efeitos195. A partir desta cinética dos corpos elementares, tudo o 

que existe é formado e se decompõe: dos corpos apreendidos pela sensibilidade aos estados 

psicológicos da mente, incluindo as afecções (pathé) e o próprio raciocínio. Entre esses 

estados, há uma preocupação constante por parte do poeta com os medos fundamentais do 

mundo – sendo a morte apenas um deles –, comparáveis aos temores que impressionam as 

crianças no escuro, os quais aprisionam os homens, mantendo-os presos às doenças anímicas. 

Para o poeta romano, as doenças da alma196 estão enraizadas na noite da ignorância, no estado 

de uma doença controlada por ilusões, que têm a sua própria lógica: o medo do desconhecido 

e do ininteligível. Esse estado patológico da alma só pode ser derrotado através do verdadeiro 

conhecimento da natureza e de suas leis (naturae species ratioque)197. A expressão capta 

muito de perto o termo preferido de Epicuro para a investigação da física, a physiología198, 

com naturae e ratio significando phýsis e logos, respectivamente.  

O Livro II opera, ainda, uma espécie de separação didática entre a exposição 

atomista da natureza e a explicação epicurista do homem e de suas relações sensoriais e 

anímicas com o mundo. Se fosse possível fazer algum tipo de delineamento pedagógico, o 

primeiro e o segundo Livro do DRN se referem àquela dimensão do conhecimento já 

mencionada, isto é, a investigação sobre a natureza. No Livro I, Lucrécio enfatiza os aspectos 
                                                
194 Da natureza, II, 1-61. O proêmio do Livro II é uma prova da eloquência e dos dons poéticos de Lucrécio, a 
ponto de Cícero tê-lo chamado de “gênio” (Lucreti poemata ut scribis ita sunt, multis luminibus ingeni, multae 
tamen artis); Cf. Cícero, Ad Quintus, fr. II, 9.4. In: Cicero, Letters, 2001. 
195 Cada início dos livros de Da natureza contém uma breve introdução, anunciando o tema que será tratado, 
além de um pequeno resumo dos livros anteriores. O Livro II tem uma característica peculiar, já que continua a 
exposição do rerum primordia, iniciada no Livro I. 
196 O conceito de alma (psyché, anima) no epicurismo ainda é motivo de discussão, já que a mesma faz parte do 
todo que, por sua vez, é formado por átomos e vazio. Desse modo, não faz sentido falar de uma “alma 
incorpórea”, como no estoicismo. Além disso, a alma é composta de duas partes: uma racional (que Epicuro 
identificou como logikón e Lucrécio como mens ou animus) e outra irracional (álogon ou anima). Essas noções 
serão retomadas e detalhadas no próximo capítulo. 
197 DRN, I, 61. 
198 Do grego φυσιολογια. 
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microscópicos e os princípios geradores da natura (elementa, corpora prima, semina rerum); 

e, no Livro II, o objeto é a dinâmica subjacente a tais elementos. Por dinâmica, deve-se 

entender a cinética que engendra e faz desaparecer os corpos sensíveis e os estados 

psicológicos humanos199. Sob esta última perspectiva, trata-se de investigar o agir do homem, 

não somente do ponto de vista da ação que pode ser observada – por sua natureza sensível –, 

mas também em relação aos seus estados internos ou subjetivos, isto é, daqueles estados que 

remetem ao invisível, ao não manifesto. 

Por outro lado, é importante salientar que a questão do movimento sempre foi 

relevante para a Filosofia Clássica, em particular para os atomistas e as escolas eleatas. A 

cinética dos corpos – tanto a afirmação como a negação do movimento – foi um tema que 

sempre esteve presente, seja na explicação naturalista, seja na proposição ideal (geométrica) 

da Física antiga. Mas, para além desta importância como uma descrição racional do mundo 

físico, sob a perspectiva do epicurismo, outras dimensões sobressaem. Questões 

interdependentes, como a responsabilidade individual e a liberdade possível, deslocam o 

problema do movimento para um patamar ético. Além disso, antigos conceitos ligados à 

cinética dos corpos são abordados, desta vez, tendo como pano de fundo o próprio homem. 

Assim, novas proposições de viés antropológico – como crescimento e declínio, percepção e 

pensamento – tornam-se relevantes na medida em que são a chave para entender a estrutura e 

as propriedades dos corpora prima e dos corpos compostos.  

A estrutura do Livro II parece bem estabelecida e clara: após um prólogo em que 

Lucrécio demonstra suas habilidades retóricas e poéticas, são abordados os seguintes 

assuntos, numa ordem quase didática: o movimento e as formas dos átomos; suas qualidades 

secundárias ou de segunda ordem; a diversidade e a aleatoriedade dos mundos ao lado de suas 

implicações antiteleológicas; e, por fim, os mecanismos de geração, crescimento e 

desagregação dos corpos200. No entanto, os tópicos mencionados não dão conta da variedade 

                                                
199 Gigandet (2001, p. 6) prefere o termo “dinâmica generalizada” a “cinética” (GIUSSANI, 1896, p. 97), por 
considerar que “esta última se trata de uma simples descrição do movimento, enquanto a primeira significa uma 
série de forças causais”, isto é, uma vis materiai (força material), da qual faz parte o peso (pondus), os choques 
(plagae) e a declinação (clinamen) do átomo. Concordaríamos com isso se o objetivo de Lucrécio fosse apenas 
descrever o movimento físico. Mas não é. A “força material” faz parte de um contexto bem mais amplo, a saber, 
o do movimento que engendra a ação e as escolhas feitas pelo sábio. As causas são, ao mesmo tempo, 
determinadas (peso ou gravidade) e indeterminadas (declinação). O objetivo último do naturalismo epicurista é 
ético. Dessa maneira, “cinética” seria o termo mais adequado, uma vez que se refere à descrição do movimento 
de tudo o que há (dos átomos, dos corpos sensíveis e do próprio pensamento), sem necessariamente enfatizar as 
suas causas.  
200 Cf. a taxinomia proposta por Fowler (2002, p. 15). 
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de argumentos utilizados pelo filósofo e poeta romano, no sentido de demonstrar a imbricação 

entre os modos de realização do mundo microscópico e macroscópico. 

Logo nos primeiros versos (preâmbulo), é possível atestar a eloquência de Lucrécio, 

o poeta, mas também perceber – mesmo que parcialmente – a dimensão epistemológica e, 

principalmente, ética que será a tônica do Livro II: 

 

É bom, quando os ventos revolvem a superfície do grande mar, ver da terra 
os rudes trabalhos por que estão passando os outros; não porque haja 
qualquer prazer na desgraça de alguém, mas porque é bom presenciar os 
males que não se sofrem. É bom também contemplar os grandes combates 
de guerra travados pelos campos sem que haja da nossa parte qualquer 
perigo. 
Mas nada há de mais agradável do que ocupar os altos e serenos lugares 
fortificados pelas doutrinas dos sábios, donde se podem ver os mais errar por 
um lado e outro e procurar ao acaso o caminho da vida, lutar à força de 
talento, ter rivalidades de nobreza e esforçar-se, com trabalho de dias e de 
noites, por alcançaras maiores riquezas e apoderar-se do governo (Da 
natureza, II, 1-13). 

 

Existem dois temas que se sobressaem na passagem acima que, de alguma forma, 

estão conectados: o primeiro, ligado ao sentido da vista, denota o contraste entre a visão clara 

do sábio e a do homem comum, cego pela ignorância e pelo desconhecimento da natureza, 

conforme o uso dos termos spectare201, cernere202, tueri203 e despicere204. Nesse caso, “ver o 

mundo”, significa muito mais do que o ato físico: o olhar que nos convida Lucrécio é voltado, 

principalmente, para a doctrina sapientum, a sabedoria que emana da natureza e fortalece o 

sábio. A observação à distância das ações humanas, como a guerra, ou dos fenômenos 

naturais, é também uma maneira de indicar que, de longe, é possível refletir sobre tais eventos 

com mais serenidade. A segurança física – pelo afastamento – é uma metáfora para a 

segurança e a paz intelectual. Em última análise, é uma aproximação latina para o que 

Epicuro denominava de ataraxía, a ausência do temor anímico, a calma filosófica.  

A expressão “prazer na desgraça de alguém”205 leva a análise de outro termo – 

voluptas – e diz respeito a uma questão valorativa. O prazer a que se refere Lucrécio tem um 

sentido negativo206, uma vez que está relacionado a um dilema ético: o infortúnio de alguém 

                                                
201 DRN, II, 2: e terra magnum alterius spectare laborem. 
202 DRN, II, 4: Sed quibus ipse malis careas, quia cernere suave est. 
203 DRN, II, 5: Suave etiam belli certamina magna tueri. 
204 DRN, II, 9: Despicere unde queas alios, passimque videre. 
205 DRN, II, 3: Non quia vexari quemquam est jucunda voluptas. 
206 Embora se trate de um prazer no sentido negativo, esta não é a abordagem que predomina em Da natureza. 
Exemplo disso é o primeiro verso da obra de Lucrécio, em que o prazer está associado à Venus-voluptas, isto é, 
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não deveria ser motivo de satisfação, embora, vê-los de longe, tranquiliza aquele que assiste; 

a distância cria as condições para a calma. A visão dos infortúnios pressupõe um lugar; neste 

caso, não um espaço físico, mas um templa serena207. Obviamente, Lucrécio não se refere a 

templos reais e concretos, mas àqueles cuja localização é a mente ou o espírito. A partir de 

uma localização privilegiada (o intelecto), é possível perceber a atribulação e os problemas 

pelos quais passam os homens. Submetendo-se a desejos não naturais e desnecessários (de 

riqueza, de nobreza e de poder) afastam-se cada vez mais da filosofia e do estado de calma 

inerente ao sábio. Mais do que isso: a ausência da ataraxía conduz ao engano e ao erro. O 

termo errare tem um significado tanto literal quanto metafórico: o insensato leva uma vida ao 

acaso, sem objetivos ou um plano. Por outro lado, articula-se com outra passagem de Da 

natureza208, em que Lucrécio associa errare aos átomos errantes209 da alma durante o sono, 

quando se desviam dos seus caminhos corretos210. Não é difícil perceber que a exposição de 

Lucrécio é um crescendum à medida que se desenvolve. Nesse início do poema, os versos 

parecem antecipar um clímax, envolto na crítica a determinados valores da sociedade romana 

de sua época, a qual culmina com uma exortação ao melhor estilo de retórica latina: 

 

Ó pobres espíritos humanos, ó cegos corações! Através de que trevas e 
perigos se passa o pouco tempo de vida! Não sente cada um o que a natureza 
gritos proclama, que esteja sem dor o corpo e goze a mente, fora de medo e 
de cuidado, de um agradável sentimento? (Da natureza, II, 14-19). 

 

A passagem é uma condenação aos medos do espírito e aos homens insensatos. Não 

tem a fundamentação filosófica adequada, mas não deixa de ser interessante na medida em 

que demonstra um dos momentos em que Lucrécio se afasta dos argumentos éticos para 

ingressar no terreno das convenções do agir; isto é, o seu discurso passa a ter um contexto 

moralizante, portanto, afastado do discurso formal da Filosofia. Nesse caso, a descrição da 

natureza adquire um tom trágico, quase teatral. O argumento moral – ou moralizante – inclui, 

como já foi dito, o medo, mas, dicotomicamente, o prazer. 

                                                                                                                                                   
ao prazer natural e ao desejo sexual (o que, para um epicurista, seria a mesma coisa): Aeneadum genetrix, 
hominum divumque voluptas, alma Venus (DRN, I, 1). 
207 O termo latino foi objeto de alguma discussão, uma vez que teria uma conotação religiosa.  Parece haver uma 
ambivalência implícita na expressão utilizada por Lucrécio, já que poderia existir a conotação de um lugar 
consagrado. No entanto, pode ser uma ironia do poeta afirmar que o intelecto dos sábios são melhores lugares 
para o exercício da Filosofia do que os templos dedicados aos deuses. A esse respeito, veja-se a interpretação de 
Bailey (1964, p. 117-137) e as considerações de Fowler (2002, p. 54). 
208 DRN, III, 924: Longe ab sensiferis primordia motibus errant.  
209 Ou seja, os simulacros. 
210 A relação entre o estado onírico e uma vida não filosófica será retomada no próximo capítulo desta tese. 
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No que diz respeito ao medo, o conceito de cura211 é um termo complexo e de difícil 

precisão (FOWLER, 2002, p. 76). Em relação ao significado da noção no epicurismo grego, 

se forem tomadas em conjunto, as palavras cura e metus (metuque) corresponderiam a um dos 

aspectos da taraké ou tárakos212: cura estaria ligada ao desejo e metus, à aversão213. No caso 

do primeiro, um desejo com traços de ansiedade; uma vontade – muito mais do que uma 

busca – por tranquilidade. Tomada isoladamente, a palavra latina cura tem vários sentidos 

(diligência, vigilância, inquietação). No contexto da passagem, representa a aflição que se 

instaura no indivíduo face a uma doença atual, presente. Uma enfermidade que não é física, 

mas anímica. Desse modo, assemelha-se a um estado de angústia que se apodera do homem 

comum ao lidar com afecções desnecessárias. De outra parte, metus significa o medo dos 

eventos futuros. Uma vez existindo o medo de um vir a ser que se desconhece, o homem 

torna-se perturbado. 

Por isso, Konstan (2007, p. 65-66) observa a distinção entre a dor física e o temor 

mental: a primeira, associada à parte irracional da alma; o segundo, como um tipo de distúrbio 

na sua parte racional214. Lucrécio parece introduzir a natureza dessa relação em termos de um 

cálculo, uma vez que os sofrimentos embora as dores devam ser temidas, através do intelecto, 

é possível escolher o prazer como substituto, ou ainda, optar pelo afastamento como 

alternativa à dor215. Os medos clássicos listados por Lucrécio são os dos deuses, da morte, das 

punições e da privação do prazer216. Alguns deles estão conectados e são interdependentes. É 

o caso do medo da morte, que, de certa forma, alimenta o medo das punições no além e, no 

âmbito religioso, insinua um sofrimento eterno. Deste modo, o desejo da vida é motivado pelo 

medo da morte; o tolo retifica uma vida baseada em um desejo de riqueza e de poder como 

forma de compensar a insegurança advinda de tais temores. São desejos não naturais e não 

necessários; nunca serão satisfeitos, porque não se trata de uma necessidade do corpo. No pior 

caso, levam a frustração e alimentam o próprio medo pelos quais se justificam, iniciando um 

novo ciclo de temores. 

                                                
211 DRN, II, 19: Jucundo sensu, cura semota metuque? 
212 DL, X, 82. 
213 Usener, 1887, fr. 434. Trata-se de uma passagem de Sêneca, Ep. 66 (apud Epicurum duo bona sunt, ex quibus 
summum illud beatumque conponitur, ut corpus sine dolore sit, animus sine perturbatione, haec bona non 
crescunt si plena sunt; quo enim crescet quod plenum est? dolore corpus caret). A passagem é praticamente 
igual à encontrada em Luciano, O parasita, p. 11. 
214 Em Epicuro, correspondem ao álogon e o logikón, respectivamente. Cf. Silva, 2003, p. 69.  
215 Tais associações são típicas dos discípulos tardios de Epicuro. A esse respeito, ver Diogenes, fr. 25-35. Para 
uma classificação dos medos em Epicuro, ver Usener (1887, fr. 10, 458 e 466). 
 216 O medo da privação pode ser compreendido como aquele oriundo dos limites do prazer e da crença em 
sofrimentos infinitos.  
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Uma vez que tais temores não têm qualquer objeto real, devem ser mais bem 

entendidos como certo tipo de ansiedade, causada por uma vã imaginação que se afasta da 

natureza das coisas. Trata-se, assim, de distinguir tais medos daqueles considerados normais e 

naturais, encontrados na maioria dos homens217. “As metáforas subjacentes a essa distinção 

são a da luz e a da escuridão; alguns medos são naturais e se referem a perigos óbvios, como o 

medo do fogo; outros, são àtrainontoi218, o medo de coisas inexplicáveis, como os tá 

metéora219 e a morte” (FOWLER, 2002, p. 80). Os da primeira categoria são incorporados a 

nossa sistásis pela evolução; os outros podem ser removidos pela phisiología. 

 

3.2. A economia dos prazeres do corpo (corpoream ad naturam pauca videmus) como 

condição para a tranquilidade da alma 

 

Antes de explicar os movimentos dos átomos, Lucrécio ainda irá discorrer sobre os 

prazeres do corpo-carne220 e do espírito. Essa introdução será detalhada ao longo do DRN, 

mas, do ponto de vista de uma exposição introdutória da sua ética, é importante que esse tema 

seja tratado conforme a ordem da exposição do filósofo. Para tanto, vejamos inicialmente a 

passagem sobre os prazeres do corpo: 

 

Pouco é necessário, naturalmente, pelo que diz respeito ao corpo: tudo o que 
suprime a dor pode dar-lhe ao mesmo tempo numerosas delícias. E, 
entretanto, a própria natureza não exige nada mais agradável: se não temos 
na casa estátuas douradas de jovens segurando na mão direita lâmpadas 
ardentes que dêem luz aos banquetes noturnos, se a casa não refulge com a 
prata nem rebrilha com o ouro, senão ressoam as cítaras pelas salas lacadas e 
douradas, não exigem os corpos grandes bens desde que estejam deitados 
sobre a branda relva, perto de um rio de água corrente, à sombra de uma alta 
árvore, sobretudo quando o tempo sorri e a estação do ano adorna de flores 
as ervas verdejantes. E as febres ardentes não se afastam mais depressa do 
corpo por se estar agitado sobre tapetes bordados e sobre a rubra púrpura do 
que por nos termos de deitar num pano plebeu (DRN, II, 20-36)221. 

                                                
217 Diogenes, fr. 35. 
218 Do grego άτράνωτοι. 
219 Do grego τάµετέωρα. 
220 Conforme já apreendemos, o todo é formado por um agregado (athroísma) de átomos e vazio. Para o 
epicurista, “corpo” (sóma) é uma noção que se aplica tanto aos elementos (os átomos), como aos corpos 
sensíveis, animados ou inanimados. A diferença básica entre os elementos dos “corpos sensíveis” (como os 
corpos dos seres vivos) e os “corpos apreendidos pelo pensamento” (como o corpo-alma) está na fina textura dos 
átomos que os compõe. Neste tópico, a ênfase é no corpo-carne, mais precisamente no corpo humano (sarkós). 
Por necessidade de simplificação, será utilizado o termo “corpo”, exceto quando indicado o contrário. A 
terminologia “corpo-carne” sera exaustivamente utilizada no próximo capítulo, mas não é nossa. Para uma 
exposição detalhada da compreensão epicúrea desse conceito, ver Silva (2003, p. 47-48). 
221 DL, X, 38-39.  
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Essa abordagem introdutória do principal legado ético do epicurismo considera um 

cálculo dos prazeres222, em que podemos observar a divisão canônica entre duas categorias 

básicas: os prazeres catastemáticos e os cinéticos. Os primeiros se referem a um prazer pleno, 

imóvel e estático. Trata-se de um estado de satisfação que se configura em um prazer no seu 

ápice, não existindo nada maior ou melhor. Os outros, sujeitos ao movimento incessante de 

dor e estados agradáveis, são efêmeros. Mesmo que se possa estimulá-los através da riqueza e 

do poder, não é possível aumentar a sua intensidade nem torná-los mais agradáveis. Pelo 

contrário, ao tentar aumentar tais prazeres, o sábio corre o risco de se tornar dependente deles, 

o que seria admitir desnecessariamente o destino.  

Assim, deve-se preferir o prazer à dor, mas isso não significa uma atitude alheia ao 

fato de que o sofrimento – em termos concretos – existe. O objetivo do epicurista, em 

primeiro lugar, deve ser o de minimizar a dor, atuando em conformidade com uma economia 

dos prazeres. No caso do corpo, isto pode ser conseguido através de um estilo de vida simples 

e frugal, de modo a satisfazer apenas os desejos naturais e necessários. Nesse contexto, a 

amizade e a companhia de amigos que compartilham interesses semelhantes é o ambiente 

mais propício para desfrutar de tal prazer.  

Mas, uma vez que o corpo-carne sofre – isso pode ser atestado pelos sentidos; trata-

se de um sofrimento efetivamente real e concreto – e a dor, quando inevitável, pode ser 

superada pelo prazer mental, do espírito. Quando este último excede a dor do primeiro, há 

uma variação do gozo passado que se atualiza no presente, anunciando um gozo futuro. Para a 

alma, é possível suprimir a dor através da investigação filosófica da phýsis, ou melhor, pelo 

estudo da natureza. Tal atitude permite o prazer catastemático, condição prévia para a 

ataraxia. Portanto, nessa economia, o prazer mais valorizado é o estático, por permitir – 

através de um estado de ausência de perturbação da alma – eliminar duas das principais 

origens da angústia humana: os temores dos deuses e o medo da morte223. Como já foi dito, 

nem a riqueza nem o poder são capazes de suprimir a dor e cessar o sofrimento, e sequer 

permitem o prazer sensual. Nesse sentido, o prazer é o único bem e o único objetivo do sábio; 

a ele, todos os outros valores estão subordinados. A dor é algo negativo e o único mal, não 

existindo um estado intermediário entre prazer e dor.  
                                                
222 DRN, II, 20: Ergo corpoream ad naturam pauca videmus. O início é bastante significativo, uma vez que o 
termo pauca refere-se a um tipo de apelo à vida simples. Os prazeres podem ser corporais (do corpo-carne) ou 
anímicos, sendo que, neste caso, Lucrécio está se referindo explicitamente aos primeiros. 
223 O prazer catastemático pode ser sentido quando se atinge um estado particular de bem-estar, de ausência de 
dor (aponia), ou de ausência de inquietação da alma (ataraxia). O prazer cinético, pelo contrário, é sentido 
durante a execução de alguma atividade, como por exemplo, a discussão filosófica.  
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O compromisso dessa ética no âmbito do corpo – isto é, do corpo dos seres humanos, 

o corpo-carne por excelência – vincula-se ao prazer em seu sentido mais amplo. A voluptas da 

qual fala Lucrécio, ainda que incipiente nessa passagem, parte de algo físico, já que, enquanto 

sensação e faculdade anímica, é o resultado do movimento dos átomos sutis da alma no vazio. 

Dessa forma, não seria estranho concluir que, ao evitar a dor, o epicurista está se referindo, 

em última análise, ao seu afastamento e, portanto, a um tipo particular de declinação.  

 

3.3. Os prazeres e os medos do espírito: a recusa dos bens exteriores (gloria regni) e a 

noção de rationi potestas 

 

Na continuação do argumento, Lucrécio constata a fortiori que; se a riqueza e o 

poder não têm utilidade para o corpo224, também não são úteis ao espírito. A passagem é 

reproduzida a seguir: 

 

Por isso, visto em nada serem os tesouros úteis ao corpo, nem a nobreza nem 
a glória de mandar, o que falta é pensar que também não são úteis ao 
espírito. Ora, é certo que o verem-se por acaso as legiões, cheias de ardor, 
simular a guerra no campo de Marte, com reservas numerosas, providas de 
armas e igualmente animadas, ou ver-se uma frota fazer-se ao largo com 
celeuma, em nada influi para que fujam do espírito, temerosas, as pávidas 
crendices, nem os temores da morte deixam o peito vazio e livre de 
cuidados. 
E, se pensarmos que tudo isto é ridículo e vão, o que é verdade é que os 
terrores dos homens e os cuidados pertinazes não temem o som das armas 
nem os terríveis arremessos, e audaciosamente se metem entre reis e 
poderosos, não receando os fulgores do ouro nem o brilhante esplendor de 
um vestuário de púrpura; por que razão se há de duvidar de que só a 
inteligência o possa fazer, quando toda a nossa vida se passa labutando entre 
trevas? (DRN, II, 37-53). 

 

Deixando de lado a retórica explícita da argumentação do poeta romano, a passagem 

refere-se a um princípio básico do pensamento epicúreo, a saber, o da dependência dos 

estados do espírito aos estados do corpo (os prazeres e as dores da alma nascem dos prazeres 

e sofrimentos do corpo)225. Essa interrelação pode ser comparada a certa economia das 

afecções: a dor do corpo – isto é, a dor física – é reduzida com o sofrimento atual da alma, 

                                                
224 DRN, II, 37: Quapropter quoniam nil nostro in corpore gazae. “Gazae” é o termo persa para “tesouro real e 
especificamente oriental”, sugerindo um poder permanente, conseguido às custas principalmente da riqueza. A 
posição de Lucrécio está em conformidade com o pensamento dos epicuristas sobre a riqueza. A esse respeito, 
ver Fowler, 2002, p. 112. 
225 Cf. Cícero, De finibus. I, 55: “animi autem voluptates et dolores nasci fatemur e corporis voluptatibus et 
doloribus.” 
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uma lembrança perturbadora de uma dor passada, ou ainda, com o receio de uma dor futura, 

sendo que esta última relação é a mais importante dentro do contexto mostrado. 

Tal ontologia da dor é, certamente, inspirada em Epicuro (Máximas Principais). Não 

basta saber que as necessidades podem ser satisfeitas com facilidade, e assim, na posse de um 

prazer de máxima magnitude, remover a dor (esta seria a verdadeira natureza do prazer)226. É 

necessário afastar, pelo conhecimento, o medo de que, em algum momento futuro, possamos 

estar com outros sofrimentos – famintos ou sem-teto, por exemplo. Se nós sabemos que a 

duração da dor é finita227, não faz sentido ter medo do sofrimento físico ou da doença. Trata-

se de imaginar a dor como um mínimo, em um nível no qual aquém dele, qualquer sofrimento 

não faria sentido. 

No entanto, dois medos intimamente relacionados ainda subsistem: o dos deuses e o 

da morte. Tais temores podem ser reduzidos àqueles relacionados ao sofrimento corpóreo, 

seja neste mundo ou em outro. Mas eles não são facilmente removidos por um simples 

conhecimento dos mecanismos do prazer e da dor. Para afastar os medos, é necessário 

conhecer a verdadeira natureza dos deuses228 e da morte229. No primeiro caso, é importante 

destacar que os epicuristas não negam os deuses. Por outro lado, se tudo o que existe é 

corpóreo, e se os deuses existem230, eles são formados de corpos elementares, cuja natureza é 

muito sutil (DUVERNOY, 1993, p. 61). Além disso, por viverem nos intermundos, não 

interferem na vida mundana nem são afetados pelas ações humanas231. 

No início da passagem, Lucrécio observa que a riqueza e o poder seriam inúteis 

contra as dores do corpo e, portanto, contra os outros medos (dos deuses e da morte). Mas, 

mesmo que riquezas não levem ao espírito tranquilidade e prazer, ainda podem levar 

benefícios, quando se trata das necessidades básicas do corpo. Minimizar a importância das 

riquezas para o sábio pressupõe a recusa dos bens exteriores (gloria regni)232. O argumento é 

particularmente interessante, uma vez que a noção de gloria está ligada às concepções 

políticas romanas da Antiguidade. Associada à boa reputação, é um dos valores mais 

privilegiados pelos conterrâneos de Lucrécio (FOWLER, 2002, p. 113). Efetivamente, era 

parte da tradição militar de Roma atribuir honras e glórias àqueles que prestavam relevantes 

                                                
226 DL, X, 139 (III); Épicure, Lettres et maximes, III. 
227 DL, X, 140 (IV); Épicure, Lettres et maximes, IV. 
228 DL, X, 139 (I); Épicure, Lettres et maximes, I. 
229 DL, X, 139 (II); Épicure, Lettres et maximes, II.  
230 DL, X, 123: “Os deuses realmente existem, e o conhecimento da sua existência é manifesto” (Carta a 
Meneceu).  
231 Épicure, Lettres et Máximes, p. 36-37. 
232 DRN, II, 38: Proficiunt, neque nobilitas nec gloria regni. 
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serviços ao país, especialmente se fossem traduzidos em conquistas territoriais e riquezas. 

Ainda que a fama em si não seja considerada um mal, para um epicurista não é algo a ser 

buscado nem desejado233. Assim, os reluzentes prêmios da glória seriam apenas falsas luzes, 

incompatíveis com o modo de vida do sábio. 

A metáfora militar é retomada em forma de ironia na passagem acima, 

especificamente entre os versos 40 a 46. No início, Lucrécio afirma que é também possível 

afastar os temores do espírito observando a movimentação frenética234 do poderio militar de 

um exército em campo de batalha, simulando uma guerra. A linha descritiva e a exposição da 

analogia são bastante elaboradas, mas o fio da argumentação é construído sob uma vertente de 

escárnio (si non forte tuas legiones per loca campi)235, de uma pompa caricatural236. Uma 

possível alusão histórica a Xerxes, rei da Pérsia, pode ser considerada, embora Lucrécio possa 

estar se referindo aos seus próprios contemporâneos e às legiões de César. Embora a 

importância da análise do trecho citado seja pequena, serve para reforçar a insistência do 

poeta romano em analogias cotidianas, com o objetivo de demonstrar as idiossincrasias 

subjacentes aos desejos não naturais e não necessários (como a glória), e a sua relação com os 

medos. A metáfora militar é um bom exemplo da ironia com que o aparentemente sisudo 

Lucrécio tratava o tema.  

O final da passagem é instrutivo. O poder da razão (rationi potestas)237 é indiscutível 

e o único que pode livrar o homem das trevas da ignorância, além de afastar os medos e os 

temores do espírito. O termo rationis é singular, pois, o sentido usado por Lucrécio é o de um 

mecanismo do pensar, e, por conseguinte, é parte do vocabulário da physiología epicúrea, 

sendo o equivalente do logismós238. No epicurismo, seu uso se estende a todo o pensamento 

racional239. O poder que se refere Lucrécio (potestas) tem, de certa forma, o objetivo de 

legitimar, pelo intelecto, a eliminação dos temores da morte imputados pela religião. Em um 
                                                
233 Cf. Épicure, Lettres et maximes, p. 259-269. 
234 DRN, II, 41: Fervere cum videas, belli simulacra cientes. O verbo fervere é utilizado em outros contextos do 
DRN, no sentido de calor (I, 491; IV, 491; V, 1255 e VI, 800), mar (VI, 442) e som (IV, 608). Recorrer a 
imagens físicas que insinuam a mudança (do frio para o quente, o deslocamento do som), pode ser uma 
estratégia de Lucrécio para afirmar que as sensações físicas sempre estão em movimento. No caso da passagem 
reproduzida, a analogia empregada pressupõe a confusão resultante do movimento dos legionários e o som da 
luta.  
235 DRN, II, 40. Comandar as legiões romanas era motivo de grande distinção. 
236 Sobre essa interpretação, existem dificuldades textuais que fogem ao escopo desta tese. Alguns estudiosos 
afirmam que há diferentes versões latinas para os versos citados, com alguns acréscimos e omissões, levando a 
crer que o manuscrito original foi danificado neste trecho, sendo posteriormente corrigido pelos copistas do 
medievo. Chega-se até a se considerar uma possível “contaminação” dos manuscritos. A esse respeito, ver 
Fowler (2002, p. 115) e Bailey (1964, p. 217-310). 
237 DRN, II, 52-53. 
238 DL, X, 132; Cf. Epicuro, Carta a Meneceu, 132. 
239 Cf. Sedley, 1973, p. 89-92. 
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primeiro sentido, a razão tem um poder curativo e terapêutico para as doenças da alma. Numa 

segunda aproximação, opera mais uma vez a escolha do sábio pelo conhecimento e a recusa 

da ignorância. 

 

3.4. O movimento como um olhar da razão sobre o invisível 

 

Os argumentos – até este momento – utilizados por Lucrécio sobre a função 

clarificadora da razão são ampliados na passagem seguinte:  

 

Exatamente como trêmulos meninos que tudo receiam nas obscuras trevas, 
assim nós tememos à luz do dia o que em nada é mais de recear do que as 
fantasias que atemorizam os meninos no escuro. E a este terror do espírito e 
a estas trevas não afastam nem os raios do Sol, nem os luminosos dardos do 
dia: só o fazem o estudo da natureza e suas leis (Da natureza, II, 54-61). 

 

Quando influenciados pelos temores da religião, os homens são como crianças no 

escuro, cujo medo se dirige a algo que não é real. Somente a luz da razão é capaz de dissipar 

as brumas do terror, desvelando a sua irrealidade. Até mesmo a claridade do sol é ofuscada 

pela luz da physiología, a qual dispersa verdadeiramente as nuvens do engano. Como havia 

insinuado antes240, os medos que infestam a existência dos homens não são removidos pelo 

inútil fulgor e splendor do mundo; tais adornos apenas acentuam a escuridão do espírito. Para 

sair da ignorância, é necessário a naturae species ratioque241. É extraordinário como essa 

sentença, em Lucrécio, perde todo o tecnicismo terminológico que lhe é peculiar, e se torna 

sutilmente uma fórmula descritiva para o tema do poema (SEDLEY, 2003, p. 39). Em uma 

primeira análise, natura species ratioque indica, sem dúvidas, o procedimento racional da 

Filosofia de “olhar a natureza e raciocinar sobre isso”. Mas, ao mesmo tempo, o latim permite 

– e até mesmo incentiva – uma leitura adicional, a saber, “a aparência racional da natureza”, 

enfatizando o poder desta última em confrontar o homem com a verdade – um motivo que 

Lucrécio voltará a abordar em uma boa parte do poema242. 

Sob ambos os aspectos, a passagem reproduzida do poema oferece um contraste 

gritante entre a natureza enquanto objeto de investigação – aquilo que se apresenta à análise 

do raciocínio – e relutância em nomear claramente esse objeto. Isso pode ser verificado, 

através da análise dos termos atribuídos à área ou disciplina investigada pelo filósofo romano, 
                                                
240 DRN, II, 37-53. 
241 Ibidem, 61. 
242 Cf. Sedley, 2003,  p. 39. 
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mas que não aparece explicitamente no texto latino. O DRN é um poema sobre a física, a qual 

os próprios contemporâneos de Lucrécio chamavam de physica, mas em nenhuma parte da 

obra ele usa esse termo ou mesmo seus cognatos podem ser encontrados. Apesar dessa lacuna 

– se é que se trata disso –, Lucrécio oferece um propósito para o conhecimento físico que está 

investigando. O estudo da physica só se justifica se os medos dos ignorantes e supersticiosos 

puderem ser dissipados pela natura species ratioque243. 

Apesar da ênfase positiva no conhecimento como antídoto para a ignorância, De 

Rerum Natura é uma obra sombria se comparada, por exemplo, aos escritos de Epicuro (a 

Carta a Meneceu principalmente)244. Com efeito, as conclusões do Livro VI de Da natureza 

são trágicas, em certo sentido245, e, do ponto de vista do leitor, apesar da ênfase na 

importância do conhecimento da natureza, a descrição que o poeta romano faz da peste de 

Atenas246 envolve elementos de retórica poética, como de um pessimismo singular. Apesar do 

tom melancólico contido principalmente no encerramento dos Livros I, II e III247, estamos 

diante de uma ética fundada em um naturalismo que se aproxima bastante de um realismo 

invulgar. A máxima procede: o saber liberta. Contemplar a natureza das coisas e entender a 

sua linguagem e expressão através do raciocínio (natura species ratioque)248, age como a 

própria luz do sol para dissipar a escuridão.  

Mas, a maneira de pensar a relação ratio/species se divide em duas linhas de 

argumentação249. Inicialmente, species tem o sentido de se articular com a observação 

empírica. Por outro lado, ratio está relacionado ao movimento intelectual de inferência do 

visível ao invisível, através do qual são estabelecidos os princípios da física epicurista250, um 

movimento que permite inferir pelo intelecto, a existência dos elementos (corpora prima) a 

partir do sensível. Porém, se a metáfora do móvel é utilizada para relacionar as dimensões do 

corpóreo – isto é, uma macroestrutura a uma microestrutura –, o modelo cinético adquire um 

                                                
243 DRN, I, 148. 
244 DL, X, 122-135. 
245 Fowler, 2007, p. 199-233. 
246 Da natureza, VI, 1138-1286.  
247 Da natureza, I, 1116: “[…] a escura noite não te impedirá o caminho sem que tenhas contemplado a natureza 
última: os fatos darão luz aos fatos”; Da natureza, II, 1172: “[…] e não vê que tudo se enfraquece a pouco e 
pouco e se dirige para o esquife, fatigado pelo pelo decrépito tempo da idade”; Da natureza, III, 1090-1092: 
“Podes, portanto, durante o tempo da vida, enterrar quantas geração inteiras queiras; nem por isso a morte ficará 
menos eternal: não existe menos aquele que hoje vê o termo da vida do que outro que já morreu há muitos 
meses, há muitos anos”. 
248 Da natureza, I, 148. 
249 Gigandet, 2001, p. 10. 
250 DL, X, 37-41; Da natureza, I, 422-425. 
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novo status, que explica como se forma o todo sensível e o todo pensável, reunidos sob um 

imanentismo extremo251. 

Seguindo essa linha interpretativa, Gigandet (2001, p. 10) afirma que a noção de 

species está relacionada a uma visão do espírito, ou, mais precisamente, à projeção, “salto” ou 

impressão do pensamento (animi injectus)252. Esta “projeção do espírito” possui uma cinética 

mais complexa, uma rapidez e uma mobilidade extremas, articulando-se com a teoria 

epicurista do conhecimento. Tais projeções, juntamente com as afecções (páthe), estão 

relacionadas ao critério sensível de discriminação da realidade, isto é, referem-se a duas das 

três formas de conhecimento – ou melhor, três critérios de verdade253 – propostas por Epicuro. 

O outro critério são as prolepseis, as prenoções ou antecipações que se articulam com as duas 

dimensões já citadas, possibilitando o discurso fundamentado em evidências empíricas.254 

Lucrécio retomou esse conceito de Epicuro (epibolé tes dianóias)255, cujo sentido é 

tornar possível imaginar realidades que existem além da experiência e aquém de um limiar 

sensível. De um lado, é a faculdade que permite, a partir dos dados empíricos, desenvolver e 

esclarecer as realidades invisíveis, o todo e o infinito, e assim ultrapassar o fenômeno e 

chegar ao conhecimento universal dos elementos primordiais256. Na outra ponta, ratio refere-

se ao pensamento discursivo, que tem a função de acompanhar e organizar essa percepção do 

espírito, encadeando tais desenvolvimentos e esclarecimentos em uma epistemologia257 

coerente. A canônica epicurista se fundamenta justamente sobre tais alicerces, cujo propósito 

é se apoiar no critério da certeza sensível, a fim de estabelecer a possibilidade de um olhar 

construído sobre o invisível.258 

 

3.5. Considerações iniciais sobre o movimento na natureza 

 

                                                
251 A rigor, não faria sentido falar de um “todo sensível” e um “todo pensável”. Como já foi dito, a concepção da 
natureza no epicurismo é imanentista. Mas, como existem diferenças atômicas qualitativas entre essas duas 
dimensões (o pensamento para os epicuristas também é formado por átomos, só que muito sutis), as expressões 
foram mantidas para não inserir falsos problemas na análise da passagem. 
252 DRN, II, 739. A noção encontra-se também conectada com uma das partes da alma (a quarta natura), a qual 
será abordada mais adiante. 
253 Cf. Conche, 1967, p. 23. 
254 Para uma descrição de como o conceito se articula com as percepções no pensamento do filósofo do jardim, 
ver o comentário de Silva (2003, p. 71). 
255 DL, X, 31. 
256 Bréhier, 1928, p. 232-233. 
257 O sentido aqui não é o de ciência, mas de um conhecimento que consiste na descrição e previsão de uma 
realidade, ainda que este real escape à sensibilidade imediata. 
258 Gigandet, 2001, p. 11. 



 

81 
 

  

As bases teóricas da cinética da natureza compreendem a analogia com os aspectos 

práticos, ou ainda, com a dimensão da experiência. Sob essa relação, Lucrécio define 

cuidadosamente a sua ratio dos processos atômicos que estão na base dos fenômenos visíveis 

do movimento. Para tanto, é importante ressaltar que, na cosmologia epicúrea, o mundo não é 

um plenum – conquanto o todo aparentemente não se modifique; os átomos estão em 

constante movimento – mesmo após formarem os corpos compostos – e a sua velocidade é 

invariável, ainda que a existência de um dado obstáculo possa ou não retardar seu movimento. 

O clinamen é um desses movimentos. Dentro do contexto de uma geração ex nihilo, é o mais 

importante, já que o mundo macroscópico existe em função dessa cinética imprevisível e 

indeterminada. 

Mas, antes de passarmos a análise da seção do movimento dos átomos no texto de 

Lucrécio, é importante notar que o tema também é tratado por Epicuro, embora, neste caso, de 

maneira mais resumida. Vejamos as principais passagens que tratam do 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 e, portanto, compactos, 
ou então contidos e protegidos pelos átomos aglomerados entre si, e, 
portanto, fluídos (DL, X, 43). 
 
Isso acontece porque a própria natureza do vazio determina a separação de 
cada átomo do resto, e não é capaz de produzir qualquer resistência a seu 
impulso, e a solidez inerente aos átomos determina o impulso da colisão; 
entretanto, o impulso dos átomos causado pela colisão é limitado pela 
presença dos átomos aglomerados que os rechaçam para trás (DL, X, 44). 

 

Nas passagens reproduzidas, é possível mostrar que, em Epicuro, os átomos sempre 

estiveram em movimento, não sendo possível falar de um início nem um fim para essa cinese. 

Além disso, existem três determinantes para a direção do movimento: o peso dos átomos e os 

choques entre eles, causado pela declinação (ou o clinamen, termo proposto por Lucrécio)259. 

Os dois primeiros – o peso e o novo sentido que tomam, resultado da colisão – podem ser 

chamados de determinantes primários. Já a declinação tem uma grande importância neste 

sistema, uma vez que, como veremos oportunamente, é a partir dela que ocorrem os choques e 

                                                
259Permanece um mistério, a razão pela qual Epicuro não aborda o movimento da declinação (parenklisis) nas 
passagens citadas. Apesar das várias discussões sobre o assunto, e considerando exclusivamente os textos 
oriundos da escola epicurista, o clinamen é tratado por Lucrécio e a parenklisis, brevemente citada por Diógenes 
de Enoanda. Tais ocorrências serão detalhadas mais adiante neste Capítulo. 
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o mundo percebido é gerado. O peso do átomo260 é a primeira causa do movimento, visto que 

manifesta a tendência natural das partículas em seu movimento de cima para baixo. Essa 

trajetória somente se modifica quando as mesmas são desviadas pelas colisões. Em relação à 

dificuldade de se estabelecer um “alto” e um “baixo” para um espaço infinito, Epicuro recorre 

aos dados da experiência sensível: os efeitos da gravidade podem ser observados, assim, é 

possível estendê-los analogicamente ao mundo microscópico261. 

Parte da trajetória dos átomos é resultado dos choques mútuos. Os choques não 

podem deter um átomo completamente, dado que o movimento eterno dos átomos é uma 

necessidade. Além disso, o vazio em que estão imersos não oferece qualquer resistência ao 

seu deslocamento, os encontros resultarão em nada mais do que uma mudança de direção. 

Mesmo um corpo macroscópico e estático é constituído de átomos em movimento, bem como 

o movimento de corpos perceptíveis consiste na rápida vibração das partículas, intimamente 

entrelaçadas em seu interior: 

 

E seu movimento no vazio, desde que nada impeça e nada oponha 
resistência, leva-as262 a percorrerem qualquer distância imaginável num 
lapso de tempo inconcebivelmente breve; com efeito, a presença de um 
obstáculo ou de uma resistência equivale à lentidão, da mesma forma que a 
ausência de um obstáculo ou de uma resistência equivale à velocidade (DL, 
X, 46). 

 

No que tange a ausência de oposição à passagem dos corpos oferecida pelo vazio, 

algumas implicações e dificuldades devem ser observadas. Aristóteles263 defende que a 

velocidade de objetos em movimento é determinada pela relação do seu peso com a densidade 

do meio que atravessam. Dessa forma, a tese do vazio como condição do movimento é um 

absurdo. Em um espaço cuja densidade é zero, como o vácuo, os corpos se deslocarão a uma 

velocidade em que não será possível estabelecer uma relação com qualquer outra, qualquer 

que sejam as velocidades de tais corpos. Isso significa que as velocidades de tais objetos 

                                                
260 Em relação ao peso, este ainda é um ponto discutível sobre a sua coincidência ou não com as teses de 
Demócrito. Nesta tese, não achamos relevante replicar essa discussão.  
261 Lucrécio também tratará desta dificuldade. Cf. Da natureza, I, 1050-1113. A crítica dirige-se, provavelmente, 
a tese de Aristóteles que afirmava que os corpos em queda estão tendendo para o centro de uma terra esférica; ao 
rejeitá-la, ele não podia ver como, em um espaço infinito e indiferenciado, um ponto pode possuir este status 
especial de centralidade. Como foi visto na segunda parte desta tese, ao que tudo indica, o poeta romano 
estabelece um “alto” e um “baixo” referencial: a partir de um dado ponto no espaço seria possível falar de que 
alguma coisa estivesse “acima” ou “abaixo” dele. 
262 Nesse passo, Epicuro refere-se às impressões dos sentidos ou imagens, ou eidôla (os simulacros de Lucrécio). 
Esse tópico sera detalhado mais daiante, no entanto, é importante destacar que as imagens são formadas de 
átomos muito sutis. 
263 Aristóteles, Física, IV. 8, 215a24 - 216a21. 
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devem ser necessariamente iguais (LONG; SEDLEY, 1987, p. 50). A questão central aqui é 

que, como já vimos no capítulo “A cinética da natureza”, a teoria do vazio não é aceita pelo 

estagirita, entre outros motivos, por não permitir relacionar as velocidades dos objetos em 

meios de diferentes densidades. 

Epicuro aceita a premissa aristotélica da equivalência da velocidade dos corpos, mas 

oferece uma alternativa às dificuldades identificadas pelos críticos do movimento. Os átomos 

se movem através do vazio porque este é o único meio disponível para isso – o segundo 

constituinte do universo. A rapidez com que se movem não é explícita, embora seja possível 

deduzir pelos textos, que Epicuro não se refere a uma velocidade infinita, mas quase infinita 

(infinitesimal), no sentido de que se trata de um tempo impossível de perceber pela 

experiência. Dito de outro modo, não é possível pensar a velocidade das partículas atômicas 

em relação a qualquer movimento de um corpo fenomênico, o qual ocorre em um meio que 

oferece, necessariamente, alguma resistência264. 

 

Tampouco um corpo em movimento – pelo menos de acordo com a 
determinação do tempo que só a razão pode perceber – chega 
simultaneamente a mais de um lugar [...], mas, se no tempo perceptível aos 
nossos sentidos chega simultaneamente, o ponto do infinito de que parte não 
coincide com o lugar onde, segundo a nossa percepção, iniciou o seu 
movimento. Verificar-se-á, então, algo semelhante à ocorrência de uma 
resistência, embora até esse ponto possamos afirmar que a velocidade do 
movimento não encontra resistência alguma (DL, X, 47). 

 

Alguns helenistas265 interpretam as afirmações de Epicuro em termos de duas 

possibilidades: é possível pensar a distância a ser percorrida pelas partículas no espaço, mas o 

tempo necessário para percorrê-lo é muito curto, sendo assim, impossível de ser pensado; a 

outra, é que o tempo necessário para o deslocamento é longo o suficiente para que possa ser 

observado, mas a distância percorrida é muito grande, e dessa forma, impossível de ser 

apreendida pela razão. Isto acontece porque só é possível imaginar – ou pensar – movimentos 

de corpos fenomênicos conhecidos e familiares, os quais só podem ser refreados por choques 

com algum tipo de meio que lhes ofereça obstáculo266. 

                                                
264 Em termos modernos, um meio cuja densidade é maior do que zero. 
265 Cf. Long e Sedley, 1987, p. 50. 
266 Lucrécio irá afirmar que o mais rápidos desses movimentos é a luz do sol, mas a velocidade com que os 
átomos se movem é muito superior (Da natureza, II, 142-165), ou seja, movem-se tão rápido quanto o 
pensamento (DL, X, 62). 
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Por outro lado, conforme veremos267, os átomos se deslocam a igual velocidade, mas 

em padrões complexos de movimento (podemos imaginar a queda no espaço vazio, as 

trajetórias resultantes dos choques e o próprio clinamen), independentemente do seu peso, e 

assim, não é necessário que os corpos fenomênicos movam-se a mesma velocidade que as 

suas partículas constituintes. Portanto, tal diferença cinética não seria um absurdo, como 

pensava Aristóteles. Nesse caso, trata-se de distinguir a dinâmica dos corpos no tempo 

percebido e de pensar o movimento relativo há um tempo não percebido. Durante um breve – 

porém, imperceptível – período de tempo, todos os átomos estarão se movendo a uma grande 

velocidade uniforme, mas em direções diferentes. No entanto, ao se considerar o movimento 

em sua mais curta duração de tempo perceptível, a tendência conjunta desse deslocamento 

será em uma única direção. De fato, esta parece ser a melhor maneira de entender a expressão 

“o menor tempo contínuo”268. Tal predisposição cinética, quando tomada como um conjunto, 

é o que irá produzir o movimento integrado dos corpos compostos, cuja velocidade pode 

variar269. 

 

Além disso, os átomos têm necessariamente velocidade igual quando, 
movendo-se através do vazio, não encontram resistência alguma. Tampouco 
os átomos pesados movem-se mais velozmente que os átomos pequenos e 
leves, pelo menos enquanto não encontram um impedimento qualquer; nem 
os átomos pequenos movem-se mais velozmente que os grandes, achando 
todas as passagens simetricamente proporcionais ao seu tamanho, enquanto 
não se lhes opuser algum obstáculo. Nem o movimento ascendente é mais 
veloz, nem o movimento oblíquo decorrente das colisões, nem o movimento 
descendente devido ao próprio peso afeta a sua velocidade. Enquanto dura 
um desses movimentos ele tem a mesma velocidade do pensamento, desde 
que não haja obstáculos devido às colisões externas ou decorrentes do 
próprio peso dos átomos opondo-se à violência da colisão (DL, X, 61). 
 
Quanto aos corpos compostos, eles não se movem com a mesma velocidade, 
e sim com velocidade variável de um para outro, apesar de a velocidade dos 
átomos serem iguais. Isso acontece porque os átomos componentes dos 
corpos agregados se movem em direção a um ponto único no mais breve 
tempo contínuo, apesar de se moverem em direções diferentes em tempos 
tão breves que só a razão pode perceber, mas frequentemente colidem até 
que a continuidade de seu movimento se torne perceptível aos nossos 
sentidos. E a presunção de que além do âmbito da observação direta os 
próprios tempos mínimos concebidos pela razão apresentarão continuidade 
de movimento não é verdadeira no caso em exame. É verdadeiro apenas 

                                                
267 DL, X, 61-62. 
268 Idem. 
269 Long e Sedley, 1987, p. 50. Uma analogia empregada pelos helenistas e que pode auxiliar no entendimento 
desta cinética é a do movimento de um enxame de abelhas, cujo movimento global é variável, mas cada uma 
delas está voando em ziguezague, em direções diferentes (quando essa direção é tomada de uma abelha em 
relação a outra), mas numa velocidade uniforme. 
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aquilo que se percebe por meio dos sentidos ou se apreende por meio da 
mente (DL, X, 62). 

 

Outros aspectos da teoria do movimento de Epicuro, como a sua relação com as 

magnitudes indivisíveis (isto é, todo o argumento que sustentam as minimae partes em 

Lucrécio)270, estão ausentes da sua Carta a Heródoto, devido ao fato de que, provavelmente, 

trata-se de uma obra escrita em uma época anterior a sua chegada e estabelecimento em 

Atenas. A tese das magnitudes indivisíveis (onkos) poderia refletir a evolução subsequente do 

seu pensamento – ou a dos epicuristas posteriores – especialmente sob a influência de 

Diodoro Cronos, filósofo megárico – possivelmente, contemporâneo de Aristóteles – que 

propôs uma teoria do tempo descontínuo271 e da indivisibilidade dos corpos272, não muito 

diferente daquela proposta por Epicuro e secundada por Lucrécio273. 

Sobre a possibilidade de um movimento descontínuo (staccato), Long e Sedley 

(1987, p. 51) afirmam que, na Carta a Heródoto, não há indícios de que Epicuro tenha 

concordado com essa teoria, mesmo que fosse como um argumento reforçador para as 

magnitudes indivisíveis (as minimae partes de Lucrécio), embora algumas passagens da 

Carta274 suscitem essa interpretação275. Nesse caso, o período de tempo extremamente curto e 

impossível de ser percebido seria o equivalente a uma série de “instantes” breves e 

                                                
270 Cf. o capítulo “A filosofia da natureza em Lucrécio”, desta tese. Como foi mostrado, a tradição eleata 
sustentava que o intelecto não consegue conceber algo extenso, sejam corpos ou o próprio espaço, que não 
possam ser idealmente divisíveis em duas ou mais partes. Como resultado, obrigatoriamente deveriam passar por 
um novo processo de divisão, e assim por diante, ao infinito.  
271 Furley (1967, p. 131-134) explica que a concepção do tempo comumente aceita na época de Diodoro era a do 
tempo contínuo. Esta suposição, feita até mesmo por Aristóteles, era tão em voga naquele período que a maioria 
das refutações às teses atomistas consistia, em grande parte, na negação deste pressuposto. Não é possível 
considerar Diodoro como um atomista, este defendia a indivisibilidade dos corpos e do espaço e, portanto, não 
seria absurdo que ele defendesse a mesma tese quanto ao tempo. O megárico também teria sido esponsável por 
substituir a expressão “corpos indivisíveis” por “átomos”.  
272 Criticando esta tese, Aristóteles (Física, VI.10) aponta que, se algo não tem partes, nunca poderia estar, por si 
próprio, em “movimento”. Segundo o estagirita, quando um objeto se move de um ponto para outro (de A para 
C, passando por B, por exemplo), ou deve ainda estar no intervalo AB ou já estar em BC. Dizer que o mesmo 
não tem partes não faz sentido, já que tal objeto não poderia, em nenhum momento, estar parcialmente em AB e 
parcialmente em BC. Outra possibilidade – provavelmente inspirada ou mesmo baseada nas teses de Diodoro 
Cronos – é que esse objeto move-se apenas incidentalmente ao movimento de um corpo maior, o que significaria 
admitir que tal objeto não “está se movendo”, mas que “mudou”. Em relação a última alternativa, Aristóteles diz 
que isso implicaria que o tempo consistiria de “instantes” indivisíveis (sendo, portanto, de natureza discreta) e o 
movimento não seria nada mais do que “empurrões” ou “saltos”, evidenciando uma descontinuidade: em cada 
“instante” sucessivo, uma parte indivisível poderia ocupar uma nova posição (A, B ou C), mas nunca estaria 
transitando entre duas posições (de A para B ou de B para C, por exemplo), o que, na prática, seria admitir a 
impossibilidade do movimento. 
273 Cf. Long e Sedley, 1987, p. 51. 
274 DL, X, 46-47; Ibidem, 61-62.  
275 A esse respeito, ver Englert, 1987, p. 75-116.  
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indivisíveis, os quais, quando tomados em conjunto, formariam uma cinética possível de ser 

percebida, isto é, o movimento sensível dos corpos macroscópicos.  

Para os helenistas, ao contrário, Epicuro parece ter considerado o movimento das 

magnitudes indivisíveis como sendo de natureza fortuita e casual: só é possível considerá-lo 

em relação ao movimento de um corpo maior, que seria o próprio átomo276. Resta entender 

por que os epicuristas posteriores, como Lucrécio, vieram a aceitar a tese do movimento 

descontínuo277. Dessa forma, algumas proposições especulativas podem sinalizar uma 

resposta plausível a esse hiato. Uma delas pode estar na própria explicação do movimento das 

magnitudes indivisíveis: se admitirmos que, um átomo composto de várias partes mínimas – 

considerando-o como uma totalidade – deve se mover não menos que um mínimo de espaço a 

cada instante, isso, de certa maneira, não deixa de ser um movimento com características 

discretas278. 

Não obstante, Aristóteles279 já havia defendido que as diferenças de velocidade dos 

corpos dependem de uma divisão infinita do tempo e magnitude, o que corrobora que uma 

teoria de magnitudes indivisíveis não poderia considerar as diferenças reais de velocidade 

destes corpos. Por exemplo: considerando o tempo gasto por um objeto em movimento para 

percorrer uma unidade mínima de espaço, outro objeto cuja velocidade fosse menor teria de 

atravessá-lo em um espaço inferior a uma unidade mínima, o que, segundo o estagirita, seria 

impossível. A tese de uma velocidade igual para todo o movimento atômico foi, 

                                                
276 Cf. DL, X, 59: “Não é posível, entretanto, uma agregação das partes mínimas do átomo, como se elas fossem 
capazes de se mover”. Essa afirmação é também corroborada por Simplício, em seus comentários à Física, de 
Aristóteles: “Por que dizem [os epicuristas] que o movimento, as magnitudes e o tempo têm constituintes 
indivisíveis, e que na totalidade das magnitudes compostas por tais constituintes, os objetos estão se deslocando, 
mas [cada uma das] suas magnitudes indivisíveis e que dele fazem parte, não se movem, mas moveram-se; pois 
se for afirmado que o objeto em movimento ao longo do conjunto de magnitudes, move-se também sobre estes, 
[e neste caso] e viria a ser divisível” (USENER, 1887, fr. 278, trad. nossa) Por outro lado, essa não parece ser 
uma posição de consenso na escola epicurista. Ver, por exemplo, em Lucrécio (Da natureza, I, 628-634). 
277 Essa questão é relevante, uma vez que o movimento do clinamen em Lucrécio tem característica descontínua 
e indeterminada. É possível que, sob a influência de Diodoro, os epicuristas tenham a mesma teoria do tempo e 
espaço descontínuos como parte das suas próprias teses sobre as partes mínimas e as magnitudes indivisíveis. O 
argumento básico de Diodoro Cronos sobre o movimento está fundamentado em uma operação lógica modal: é 
bastante coerente afirmar que algo se “moveu”, enquanto é sempre verdadeiro negar que esta coisa “está se 
movendo”. Ele observa: “é verdade que Helena tinha três maridos”, enquanto que “Helena tem três maridos 
nunca foi verdade”. Este argumento, vindo de um lógico, pode ter fornecido aos epicuristas as bases teóricas 
para a proposição das magnitudes indivisíveis. O que chama a atenção, neste caso, é o apelo à necessidade como 
princípio de coerência, para a divisão do espaço e do corpo em unidades mínimas. Cf. Long e Sedley, 1987, p. 
51-52. 
278 As expressões “movimento discreto”, “movimento continuo” e “movimento em série” atualmente fazem parte 
do léxico da Física Moderna e da Fisiologia. Um movimento discreto apresenta início e fim definidos; já os 
movimentos em série envolvem a sequência de vários movimentos simples e discretos repetidos diversas vezes; 
e os movimentos contínuos abrangem os movimentos repetidos durante um determinado intervalo de tempo. 
279 Aristóteles, Física, VI, 2. 232a – 232b. O Livro VI é o desenvolvimento da tese aristotélica da divisibilidade 
infinita do contínuo, a resposta do estagirita aos paradoxos dos eleatas.  
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provavelmente, reforçada por este raciocínio aristotélico. Se as preocupações dos epicuristas 

(nesse campo) estavam voltadas para as aporias colocadas pelos eleatas – principalmente, a de 

como seria possível o movimento através de um espaço infinito – este pode ter sido um dos 

motivos pelo qual Lucrécio tenha incluído a explicação do movimento descontínuo como um 

acréscimo às soluções originais de Epicuro280. 

Finalmente, encerrando a análise das polêmicas envolvendo o movimento em 

Epicuro, podemos apreender das passagens acima que a velocidade das partículas elementares 

é invariável sob quaisquer circunstâncias (isotákeia). A única exceção é quando elas 

encontram algum obstáculo em seu caminho, decorrente da queda (movimento descendente) 

ou das colisões com outros átomos. O mesmo não ocorre com os movimentos visíveis dos 

corpos compostos: suas velocidades não são iguais, o que se explica pelos movimentos 

invisíveis dos átomos. 

Voltando a Lucrécio, a introdução ao movimento dos átomos (corpora prima) é 

encontrada na passagem a seguir281: 

 

Vamos, então, agora explicar por que movimento os elementos geradores da 
matéria engendram os vários corpos e os dissolvem depois de engendrados, 
por que forças são obrigados a fazê-lo, e que possibilidade lhes foi dada de, 
movendo-se, percorrerem o vago espaço imenso: e tu, não te esqueças de 
atender ao que eu disser. 
É indubitável que a matéria não forma um todo compacto, visto vermos que 
tudo se gasta e, por assim dizer, se desfaz ao longo dos tempos e se oculta na 
velhice aos nossos olhos; o conjunto, no entanto, parece permanecer intato, 
pois o que se retira de qualquer corpo, e por aí o diminui, vai aumentar 
aquele a que se junta: obrigam uns a envelhecer, outros a prosperar; e não 
param nesse ponto. Assim continuamente se renova o Universo e vivem os 
mortais de trocas mútuas. Aumentam umas espécies, diminuem outras, e em 
breve espaço se substituem as gerações de seres vivos e, como os corredores, 
passam uns aos outros o facho da vida (Da natureza, II, 61-79). 

 

As visões e os argumentos estão precisamente combinados, o que exige a 

constatação de uma estabilidade de conjunto, mas também de tudo o que constitui o nosso 

mundo sensível282. Nesta totalidade fechada, no interior de um firmamento que impõe os 

limites em que o único campo no qual a nossa observação pode realmente ser exercida, estão 

                                                
280 Long e Sedley, 1987, p. 51; Englert, 1987, p. 35-62. 
281 Implicitamente, assim como fez Epicuro, além dos paradoxos eleatas, são as teses aristotélicas que Lucrécio 
se esforçará para refutar. Como já vimos, Aristóteles assume que a matéria é inerte, a qual apenas se configura 
como ser enquanto potência; deve existir uma causa motriz para que se realize em ato. Nesse aspecto, Lucrécio é 
fiel a Epicuro, que reduziu todas as coisas à corpos em movimento no vazio. 
282 Da natureza, I, 71-75. Summa e summa rerum. Nosso mundo é finito, por oposição a um universo infinito, 
summarum summa (Da natureza, V, 361), que, como veremos, é uma totalidade intotalizável. 
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em equilíbrio os movimentos de geração e de corrupção. Apesar de denotar uma estabilidade, 

essa permanência não se parece em nada com um imobilismo. Por isso, só pode ser baseada 

em uma troca contínua de átomos que, por sua vez, pressupõe a universalidade de seu 

movimento. 

Podemos ainda ressaltar a referência ao aspecto metafísico como pano de fundo. 

Uma vez que o corpóreo não é um bloco compacto (não se trata de um todo consistente e sem 

lacunas), os corpos estão totalmente comprimidos em si mesmos. Resta ainda notar que esta 

compacidade negada aos corpos sensíveis também aparece de forma introdutória no Livro 

I283, desta vez para caracterizar positivamente a indivisibilidade das mínimas partes (minimae 

partes) do átomo. 

Segundo Gigandet (2001, p. 14), tais argumentos parecem estar ligados ao fato de 

que o átomo dos epicuristas herda certas propriedades que determinam o Ser em Parmênides. 

Seguindo esta linha de raciocínio, Lucrécio estaria introduzindo certas objeções às teses 

eleatas, em primeiro lugar, através do argumento da desagregação e desgaste dos corpos, e, 

em seguida, pela alusão ao ciclo de geração e corrupção das coisas284. Relacionando o ser a 

algo que não pode ser gerado, e o vazio ao não ser como sendo o seu correlato285, o epicurista 

estaria propondo uma maneira de resolver as aporias pelas quais os eleatas queriam 

demonstrar a impossibilidade do movimento286. 

Por outro lado, o início da passagem (Da natureza, II, 61-66) não é apenas um 

artifício retórico. Para compreender a importância cinética das partículas elementares do 

microcosmo e a sua relação com a geração e dissolução dos corpos compostos do 

macrocosmo (Nunc age, quo motu genitalia materiai, corpora res varias gignant genitasque 

resolvant)287, o leitor de Lucrécio deve estar atento às proposições que serão mostradas. O 

próprio texto se coloca como um auxílio, ajudando-o a compreender a estrutura e o objetivo 

da exposição; mas, aquele que lê também participa do ensinamento elaborado pelo poeta. Por 

                                                
283 Da natureza, I, 610.  
284 Para o eleata Parmênides, há muitas provas de que aquilo que é, e aquilo que está sendo, é não gerado e 
incorruptível. Cf. Parmênides (DK, fr. 8, 1-4). 
285 A associação entre o vazio e o não ser é uma proposição atomista. O fragmento 8 de Parmênides trata, entre 
outras coisas, da questão da imobilidade (akíneton). Provavelmente, deve ter inspirado os epicuristas na réplica 
desse argumento elata. Uma vez que não é objetivo desta tese aprofundar-se tais questões, o objetivo de citá-las é 
apenas destacar que a tese do movimento sempre foi motivo de discussão entre os antigos. Para uma análise das 
questões citadas, ver Cordero (2011, p. 195-213). 
286 DK, fr. 29A25. 
287 DRN, II, 61-62. Lucrécio utiliza – muitas vezes, indistintamente – os termos materiai e corpora como 
sinônimos. No caso, a ênfase na materialidade dos átomos tem o objetivo de afirmar que, uma vez que eles são 
matéria sólida no espaço vazio, essa circunstância é a explicação para seu movimento. Epicuro não utiliza o 
termo grego hylé em nenhuma de suas Cartas. 
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fim, trata-se de uma espécie de iniciação ao mecanismo – até então – oculto da natureza: se 

Lucrécio é o feiticeiro da misteriosa dança do mundo atômico, o leitor (no caso, Mêmio) é o 

seu aprendiz. A proposta é escandalosamente tentadora: De Rerum Natura é uma promessa de 

conhecimento verdadeiro e, portanto, de poder. 

O tom do texto se assemelha a um “manual”, uma descrição do “modo de emprego” 

da teoria física, que deve ser fixado na mente, ou ainda, no espírito288. Para isso, um breve 

sumário é proposto nos versos 61-65. O que o texto ensina, portanto, é o movimento pelo qual 

os corpos primevos engendram as várias coisas perceptíveis, e como estas mesmas coisas se 

desfazem; qual a força que é a causa de tal movimento, e, obviamente, o quão rápido tais 

elementos percorrem a imensidão do vazio. Um roteiro que, além de apresentar a natureza e a 

velocidade de movimento atômico, percorre o ciclo inteiro de formação e desagregação dos 

elementos simples em compostos, que vem a ser o mesmo ciclo da natureza, analisado ao 

longo do Livro II. A ênfase é na força produtiva dos átomos, e curiosamente, nos elementos 

que são imorredouros e incorruptíveis, opostos ao diverso, à finitude e à incerteza das coisas 

que eles vêm a formar. Como veremos adiante, esta última ideia deverá ordenar a nossa 

compreensão das qualidades sensíveis, mas também de uma ontologia que denota um 

naturalismo radical, cujo fim é uma ética do prazer, livre das ilusões e dos medos que são 

responsáveis pelas doenças anímicas. Se o atomismo de Lucrécio não poupa o mundo da sua 

própria morte, pelo menos lhe garante uma chance de renascer sob outras configurações. A 

vontade livre – indeterminada e fortuita – é o seu corolário. 

O mundo percebido é gerado a partir do movimento das partículas elementares cuja 

velocidade só é possível devido ao vazio existente, quando se deslocam no espaço (reddita 

mobilitas magnum per inane meandi, )289. Entender tais verdades requer muito mais do que 

ouvir as descrições minuciosas da natureza ou a simples leitura de textos sobre o tema. Como 

o próprio Epicuro comenta nas Máximas Principais290, ao sábio resta conservar no espírito – 

isto é, na memória – as verdades da doutrina, já que estamos sempre sujeitos a retroceder, 

abraçando crenças erradas, em particular aquelas que evidenciam as contradições entre as 

nossas crenças e atos291. 

                                                
288 Cf. Gigandet, 2001, p. 11. 
289 DRN, II, 64. 
290 DL, X, 148. 
291 Cf. Fowler, 2002, p. 150. 
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Lucrécio apela para os dados da experiência sensível: o universo certamente não é 

um plenum292, a matéria não forma um bloco coerente e comprimido (nam certe non inter se 

stipata cohaeret)293, uma vez que podemos ver todos os objetos físicos do mundo sendo 

continuamente diminuídos em tamanho, se bem que, a totalidade das coisas não seja afetada 

nem subtraída (materies, quoniam minui rem quamque videmus, et quasi longinquo fluere 

omnia cernimus aevo, ex oculisque vetustatem subducere nostris)294. 

Também é possível detectar um princípio epistemológico: podemos ver (videmus)295 

e podemos observar (cernimus)296 são dois dados da percepção visual basilares da canônica 

epicúrea, combinados para estabelecer a realidade ontológica da universalidade do 

movimento, que inicia a passagem. Em primeiro lugar, o desgaste e a destruição ininterrupta 

das coisas, as quais são necessárias e se apresentam indubitavelmente aos nossos olhos, 

mostram, por analogia, o movimento das partículas elementares que as compõem. Sendo 

assim, aqueles fenômenos – dos corpos sensíveis – só podem ser explicados por um efeito 

imperceptível, mas inexorável: a perda dos átomos297. Isso acontece porque as partículas que 

deixam um corpo e o diminuem, irão aumentar outro corpo, levando o primeiro a envelhecer e 

o outro a crescer. Assim, a soma das coisas é constantemente renovada. Todas as coisas – os 

homens, os animais e até mesmo os objetos que não podem ser categorizados como seres 

vivos – também mudam continuamente em um ciclo de nascimento e decadência298. 

Lucrécio segue Epicuro ao se referir ao movimento como um fluxo (fluere) atômico. 

Fowler (2002, p. 152) observa que o termo latino pode ser uma tradução para refistá299, ou 

rein300, em Heráclito, por isso, seu sentido filosófico pode ser muito mais abrangente, 

significando a imagem do rio em movimento, especialmente se a favor deste último 

considerarmos certa passagem do Teeteto, de Platão301. Talvez concordando com essa 

tradição, os epicuristas, assim como os platônicos, oferecem a perspectiva de um mundo de 

mudança, no qual o sábio deve enfrentar e conhecer, a fim de conquistar a tranquilidade da 
                                                
292 Curiosamente, esse adjetivo não é comum em Lucrécio, mas entre seus conterrâneos (Virgílio e Cícero, por 
exemplo). Utilizamo-lo aqui apenas para destacar a ideia de plenitude ou de completude. 
293 DRN, II, 66. 
294 Ibidem, 67-69. 
295 DRN, II, 67. 
296 DRN, II, 68. 
297 A primeira evidência da existência do vazio no livro anterior, que tornou a condição de verificar a 
possibilidade do movimento dos corpos sensíveis, já introduzido por antecipar o movimento dos átomos, desta 
vez em relação com a constituição, e não a decomposição destes corpos. Da natureza, I, 342-345. 
298 Da natureza, II, 71-79. 
299 Usener, 1887, fr. 282:  
300 DK, 40, B 12: rεi:ν. 
301 Platão, Teeteto, 160d: “[…] É muito certo o que disseste, que o saber não é mais que percepção, e nele 
convergem tanto o que diz Homero, Heraclito e toda a sua espécie: que tudo se move como fluxos […]”. 
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alma. Mas essa perspectiva enceta algumas consequências ontológicas e epistemológicas. “O 

mundo sensível não é, por causa deste fluxo, para ser rebaixado ou desprezado; na verdade, é 

o fluxo que garante a validade da nossa experiência sensorial”302. 

Dentro do sistema epicurista, em vista disso, o movimento tem finalidade dupla. Em 

primeiro lugar, enquanto cinese de uma cosmogênese, é um dos modos de realização da 

natureza sensível, isto é, uma das condições iniciais para o nascimento e destruição dos 

mundos e do todo sensível. Em segundo, ao mesmo tempo em que se mostra ao sábio como 

um fluere, tanto na esfera da experiência quanto no nível do que só é possível apreender pelo 

pensamento, permite a calma do espírito e a memorização dos princípios básicos da natureza. 

Esse duplo objetivo, como é de se esperar, é ele próprio de natureza interdependente. Uma 

vez que o epicurismo é um tipo de imanentismo, a compreensão do movimento do universo – 

ou do todo – só faz sentido quando o tomamos como um conjunto, isto é, não separando a 

cinética da natureza do movimento da alma. Tal divisão, ainda que possa ser sugerida por 

Lucrécio, é meramente didática.  

 

3.6. Os diferentes tipos de movimento: o pondus (peso) e a plagae (colisões) como 

pressupostos básicos da cinética epicúrea 

 

Conforme o explicitado, as causas do movimento são atribuídas ao peso (pondus, 

gravitas)303 dos elementos e à declinação (clinamen)304. Os choques e as colisões (plagae, 

ictus)305 são o resultado desses movimentos e a causa imediata tanto da formação como da 

desintegração dos corpos. O movimento no vácuo e os encontros atômicos somente são 

possíveis porque estamos falando de uma cinética incessante, sem início nem fim. Os tipos 

primários de movimento são descritos por Lucrécio entre os versos 80 a 141 do Livro II, 

entretanto, a passagem inteira pode ser dividida em dois momentos epistemológicos. Vamos 

analisar a primeira parte, em que os tipos de movimento podem ser facilmente percebidos 

pela experiência sensível: 

 

Se julgas que podem parar os princípios das coisas e parando gerar seus 
novos movimentos, andas desviado e muito longe de um verdadeiro 
raciocínio. Efetivamente, como erram através do vazio, é fatal que ou sejam 

                                                
302 Cf. Fowler, 2002, p. 154. 
303 DRN, II, 84. No sentido de que os objetos “caem” sob a influência da gravidade, isto é, do peso.  
304 Ibidem, 85. 
305Da natureza, II, 223. 
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os elementos das coisas levados pelo seu próprio peso ou pelo casual choque 
dos outros: de fato, quando se encontrem, em direções opostas, ressaltam de 
repente e cada um para seu lado; e não há nada que estranhar, porque são 
duríssimos, de maciço peso, e nada por detrás lhes levanta obstáculo. E, para 
que imagines melhor as agitações de todos os elementos da matéria, lembra-
te de que não há no Universo qualquer fundo, e que não há lugar onde 
assentem os elementos, porque o espaço é sem fim e sem limites: já mostrei 
e demonstrei com exato raciocínio que o espaço imenso se estende de todos 
os lados e para todas as partes.  
E, porque isto é assim, não é de admirar que não tenha sido dado repouso 
algum aos elementos dos corpos através de todo o imenso espaço vazio: 
agitados por um movimento constante e variado, uns ressaltam a grande 
distância, depois de se chocarem, outros em breve espaço sofrem o efeito da 
pancada. Aqueles que, por mais densa composição, pouco se afastam depois 
do choque, ligados como estão pelo entrelaçado de seus esquemas, formam 
os rijos fundamentos das rochas e os feros corpos do ferro e as restantes 
coisas deste gênero. Outros, que são poucos, vagueiam pelo vazio imenso e 
ressaltam longe e de longe voltam, com grandes intervalos: estes nos dão o 
leve ar e o esplêndido luminar do Sol. Há, além de todos eles, muitos que 
vagueiam pelo espaço imenso e que não têm lugar nas composições das 
coisas nem jamais foram recebidos e consorciaram movimentos (Da 
natureza, II, 80-111). 

 

O movimento eterno dos átomos é justificado pelos seus princípios fundamentais306 e 

também por duas razões: em primeiro lugar, os elementos primordiais (corpora prima)307 

jamais assentarão em um fundo, seja por meio das colisões (ictus), seja por meio de seu peso 

(gravitate)308 e, consequentemente, seus movimentos são paralelos uns aos outros. Mas é 

possível identificar ainda outros tipos de movimento atômico: aqueles que se realizam em 

compostos densos e raros, como os átomos isolados no vazio. Baseado nos princípios 

atômicos, é possível construir a tese de uma infinidade de átomos em queda no vazio infinito, 

cujo movimento se situa no “centro” da natureza. Não se trata de afirmar que a natureza é sem 

movimento, mas que ela é o próprio movimento. A teoria cinética dos corpos em Lucrécio 

nos mostrará que, neste caso, o repouso é um termo rigorosamente inconcebível. 
                                                
306 Como já foi exposto no capítulo “A cinética da natureza”, a física epicurista é baseada em princípios bem 
estabelecidos: nada nasce do nada, a natureza dissolve todas as coisas compostas, sem jamais reduzir seus 
elementos principais ao nada; o vazio existe misturado aos corpos; e por fim, a natureza inteira é formada de dois 
constituintes: átomos e vazio. As propriedades dos elementos primordiais são a sua absoluta solidez (soliditas) – 
 e, portanto, sua indestrutibilidade – e sua simplicidade radical. As suas partes, inacessíveis através da 
experiência, podem ser distinguidas pela razão.  
307 DRN, II, 90: o termo tem apenas dez ocorrências em toda a obra, e estão restritas aos três primeiros Livros. 
Na passagem em análise, se aproxima do conceito de primordia (começo, origem) e principia (elementos 
fundamentais). Não há um paralelo exato com a noção de átomo em Epicuro, embora na Carta a Heródoto (DL, 
X, 69), exista a ocorrência de tón próton (τwν πρώτων). Conche (1987, p. 117) traduziu como constituants 
premiers adicionando em seus comentários, o termo átomos (Ibidem, p. 167). Mas na passagem citada da Carta, 
a expressão está fortemente relacionada ao conceito de ónkon. É preciso admitir que o termo latino utilizado por 
Lucrécio é um resgate do significado proposto inicialmente por Epicuro, isto é, o equivalente das moléculas 
modernas. Cf. Fowler, 2002, p. 174.  
308 DRN, II, 83-84: Aut gravitate sua ferri primordia rerum, aut ictu forte alterius: nain cum cita sape. 
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Se não é possível atribuir um ponto central ao movimento (um lugar específico onde 

os átomos possam se aglutinar e se decompor), estamos falando de uma dinâmica 

generalizada. Isto significa que todas as partículas são agitadas por um movimento constante, 

em qualquer momento e em qualquer lugar no espaço. Dessa forma, podemos concluir que em 

toda a natureza nenhum movimento morre ou renasce, uma vez que pelas suas propriedades 

conaturais, a cinética dos átomos não cessa nem é interrompida a sua agitação. 

Em seu comentário, Giussani (1896, p. 167) observa que o início da passagem tem 

como alvo uma doutrina específica e contrária309, a qual afirmava que os átomos deveriam 

suspender o seu movimento para produzir um aglomerado ou ajuntamento (no dizer de 

Lucrécio, um concilia) e, a partir daí, dar origem aos movimentos de tais corpos densos e 

compostos (condenso conciliatu)310. O termo usado por Lucrécio para tal é cessare (parar ou 

cessar)311, que tem o mesmo sentido de estar em repouso (quiescere), ou de um corpo parar o 

seu movimento (sistere).  

Em última análise, o repouso – e por extensão, a imobilidade – é um falso problema 

para esta física: tudo o que se soma e desgasta tem uma característica estritamente 

fenomenal312 e alguns de seus efeitos (sensíveis) estão particularmente restritos à visão313. Os 

átomos se movem sempre e em todos os lugares; não apenas quando eles estão isolados, livres 

de qualquer composição, mas também quando estão juntos, combinados com outros, 

formando um corpo composto e sensível314. Se o início da passagem é, além de tudo, uma 

crítica aos primeiros atomistas, parece ser coerente acreditar que naqueles havia duas espécies 

de átomos, alguns separados e outros aglutinados; estes últimos – os átomos dos corpos 

sensíveis – interrompem o seu movimento original para formar os corpos compostos. Ao 

rejeitar tal tese, Lucrécio (re)afirma a razão fundamental do movimento elementar dos 

átomos, a saber, a de uma dinâmica complexa e invisível. 

Tal complexidade é baseada em alguns axiomas: o mundo é denso e em seu interior, 

até mesmo no interior dos corpos mais densos – que são parte de um mundo igualmente denso 

– os átomos continuam a mover-se devido, em primeiro lugar, ao seu peso, uma de suas três 

                                                
309 Provavelmente, Demócrito. 
310 DRN, II, 99. 
311 DRN, II, 79-80: Si cessare putas rerum primordia posse. 
312 Da natureza, I, 308-332. 
313 Nem sempre a visão pode ser um critério de verdade, embora seja impossível negar tal movimento para 
objetos reais, ainda que ausentes do campo da sensibilidade imediata. Dessa maneira, Lucrécio considera o 
desgaste dos objetos que estão fora do alcance dos olhos, como exemplo, as pedras submersas no oceano. Cf. Da 
natureza, I, 325-326. 
314 Cf. DL, X, 43. 



 

94 
 

  

propriedades essenciais315. Assim, os choques, que são a causa imediata e fundamental dos 

arranjos atômicos, pressupõem um movimento prévio, eterno e aleatório, já que, no vazio, não 

dependem de qualquer força exterior316. Mas isso não basta, já que o vácuo, conforme 

mostrado no capítulo “A cinética da natureza” desta tese, está em todos os lugares: sua 

natureza é tal que se entrelaça com os átomos, existindo até mesmo nos corpos mais 

compactos e densos317. 

Por definição, o vazio não oferece qualquer resistência. Como explicitado 

anteriormente, os corpos não poderiam cair indefinidamente, já que o universo não tem um 

“fundo” susceptível de fazê-los parar. O peso dos átomos e a existência do vazio, combinado 

com a infinitude do espaço, são a base da tese de um movimento fundamental, absoluto, 

espontâneo e permanente, cuja direção inicial se projeta verticalmente, de cima para baixo 

(considerando um referencial arbitrário, mas bem definido em termos espaciais); em sua 

“queda”, tais partículas se desviam uma das outras, sem interromper seu movimento ou 

limitar os choques e a aglomeração de novos átomos no composto que irão formar318. 

O mecanismo dos choques ainda guarda outras características, as quais são 

importantes considerarmos. Nem o movimento nem a velocidade são afetados pelo 

“ricochetear” dos átomos, resultado da dureza e da densidade absoluta319, dado que o vazio 

não pode reduzir ou retardar o movimento das partículas. Podemos ainda perceber 

implicitamente nos versos um aprofundamento da noção dos coniuncta320, já que é possível 

distinguir casos diferentes de composição dos movimentos atômicos, que resultam em um 

corpo fenomênico. Quando, em tais corpos, há um entrelaçamento compacto de átomos, eles 

saltam em curtos intervalos de tempo, o que caracteriza um corpo denso e sólido, como a 

pedra ou o ferro. Contrariamente, quando tais saltos são realizados em grandes distâncias, os 

compostos se assemelham mais às estruturas fluídas, como o ar ou a luz.  

                                                
315 Como já vimos, as outras seriam o tamanho e a forma. Marcel Conche precisou o significado histórico desta 
concepção marcando o que a distingue da mecânica clássica: “O peso é aqui não é senão qualquer outra coisa do 
que se entende hoje na física por gravitação universal, onde o peso expressa a força exercida sobre o corpo pela 
gravidade, e onde os corpos não são pesados por si mesmos, mas sob uma atração mútua e em relação uns aos 
outros”. Cf. Conche, 1967, p. 51. 
316 DL, X, 43-44. 
317 Da natureza, I, 346-358. 
318 Para Gigandet (2001, p. 16), estaria aí a controvérsia fundamental com Demócrito, para o qual o peso maior 
ou menor dos átomos foram os únicos fatores relacionados à formação dos compostos. Essa diferenciação 
representaria uma maior ou menor resistência à força de cada átomo para deixar-se levar pelo vórtice (turbilhão) 
primitivo.  
319 Esta dureza é baseada em sua solida primordia simplicitate (DRN, I, 549), estabelecida a partir da 
inseparabilidade das partes mínimas constituintes. A esse respeito, ver Long e Sedley, 1987, p. 41-44. 
320 Cf. o capítulo “A cinética da natureza”. Como já vimos, trata-se da diferenciação das características 
fundamentais e acidentais dos corpos. Da natureza, I, 449-463. 
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A explicação é que os átomos de um bloco de pedra (ou ferro) movem-se tão rápido 

quanto aqueles que estão no vazio, porque o seu percurso, após as colisões, é realizado no 

vácuo321. Isto significa que existe uma variação do movimento conforme a composição dos 

corpos compostos, já que são diferentes as distâncias dos intervalos em seu interior. Em 

corpos densos e opacos (como a pedra e o ferro), tais intervalos são muito estreitos; cada 

átomo encontra-se em volta de outros átomos relativamente grandes, porém, entrelaçados, 

dispostos de um modo que lembra um tipo de malha. Essa configuração estabelece um limite 

aos seus movimentos após os choques. Em corpos sem tal opacidade, como o ar e os feixes de 

luz, os intervalos são maiores, como as distâncias com que os átomos ressaltam322. 

O terceiro caso é o das partículas – a grande maioria – que não fazem parte de 

nenhum composto, as quais vagam aleatoriamente através do espaço, estando, dessa forma, 

susceptíveis a choques ocasionais. Consequentemente, desviam-se da sua trajetória, e, devido 

à imensidão do vácuo, não se agregam com outras partículas e não formam novos 

compostos323. Para Gigandet (2001, p. 16), a passagem se insere na proposição de um 

princípio da conservação integral do movimento dos elementos, cuja consequência mais 

importante é a definição de que a matéria sensível dos corpos compostos é densa, uma vez 

que é animada por um movimento vibratório, interno e constante. No seu conjunto, a cinética 

da física de que trata Lucrécio guarda os fundamentos da universalidade e do eterno, mas 

também da uniformidade do movimento dos átomos. São princípios dinâmicos estabelecidos 

através de um “circuito” demonstrativo, que conduz dos movimentos observáveis dos corpos 

sensíveis aos movimentos imperceptíveis dos elementos por intermédio do vazio. 

Contudo, não basta demonstrar os movimentos do invisível e as suas classes, sem 

uma analogia apropriada. É o que faz Lucrécio ao propor para Mêmio, um simulacrum et 

imago retirado da experiência cotidiana, o das partículas de poeira que se agitam sob a luz do 

sol, cujo fenômeno pode fornecer uma demonstração positiva de que os átomos se movem 

continuamente, mesmo que o seu movimento seja imperceptível.  

 

                                                
321 Da natureza, II, 104, 106. 
322 Da natureza, II, 97-99. 
323 Outra conclusão é que o movimento dos átomos não é afetado imediatamente após formar um composto. 
Mas, o movimento dos corpos compostos são afetados pelo movimento dos átomos que o formam. Isso acontece 
porque quando estes últimos irrompem em múltiplas direções, o efeito inicial é o de dificultar a trajetória do 
composto, provocando um retardo em seu movimento. Conforme mostrará Lucrécio mais adiante, esta é a razão 
pela qual a velocidade de um átomo isolado (“livre”), isto é, sem estar formando um composto, é 
necessariamente maior que a da luz. 
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Do que acabo de dizer temos nós sempre presente, ante os olhos, o traslado e 
imagem. Observa os raios do Sol que entram dando sua luz na obscuridade 
de uma casa: verás que na própria luz dos raios se misturam, de modos 
vários, numerosos corpos diminutos, e, como se fosse em eterna luta, 
combatem, dão batalhas, por grupos certos se guerreiam e não há pausa, 
agitados como estão pelos encontros e pelas separações frequentes. Podes 
imaginar por isto o que será a perpétua agitação no vago espaço dos 
elementos das coisas na medida em que um pequeno fato pode dar ideia de 
grandes coisas, e elementos para seu conhecimento. 
Há também outro motivo para observar os corpos que se vêem agitar-se nos 
raios do Sol: tais movimentos desordenados revelam os movimentos 
secretos, invisíveis, da matéria. Verás que muitos, ao impulso de choques 
invisíveis, mudam de direção, e, repelidos, voltam para trás, para um lado, 
para outro, realmente para todos os pontos. Ora, é evidente que esta marcha 
errante vem toda ela dos elementos.  
Efetivamente, são os próprios elementos os primeiros a se moverem por si 
mesmos; vêm depois os corpos cuja composição é reduzida e que estão 
digamos assim, mais perto de forças elementares: movem-se impelidos pelos 
choques invisíveis destas últimas, e, por seu turno, põem em movimento os 
que são um pouco maiores. Assim 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, embora permaneçam invisíveis os 
choques que os causam (Da natureza, II, 112-141). 

 

Essa passagem se reveste de uma importância que ultrapassa o mero esclarecimento 

do mecanismo do movimento dos átomos. A passagem pode ser dividida em duas partes: a 

primeira seção324 ilustra basicamente o movimento constante dos átomos; a segunda325, que 

existem movimentos atômicos invisíveis aos sentidos, conquanto tal afirmação não estabeleça 

claramente de que maneira todos os átomos estão nesse movimento contínuo. Apesar disso, a 

conexão entre as duas passagens é evidente. O desdobramento da análise nos provoca a 

admitir que o ponto forte desta tese seja que toda imobilidade é ilusória. Sob a superfície 

aparentemente calma dos corpos sensíveis, existe um mundo em total estado de turbulência. 

Dessa forma, a analogia com o mundo cotidiano tem o objetivo de ampliar este pressuposto 

para o próprio universo. 

Lucrécio recorre à analogia com um fenômeno corriqueiro (e poético, em certo 

sentido) para explicar o movimento dos átomos: as partículas de poeira em suspensão no 

interior escuro das casas, que iluminadas pelos feixes da luz solar, agitam-se de forma 

desordenada. Através do apelo à imaginação, o poeta procura fazer uma aproximação 

conceitual do que pode ser observado com o que somente pode ser pensado, a perpétua 

                                                
324 Da natureza, II, 112-124. 
325 Ibidem, 125-141. 



 

97 
 

  

agitação dos elementos no espaço vazio326. Assim como os átomos, as partículas do exemplo, 

as quais se encontram em uma agitação desordenada, desviam-se subitamente sem causa 

aparente. No entanto, mesmo as partículas de poeira são compostas por elementos ainda 

menores, invisíveis e em movimento: quando estes se chocam, produzem a cinética aleatória 

dos grãos em suspensão visíveis através do sol. Reduzindo o fenômeno ao não observável, ao 

invisível, Lucrécio está afirmando que, no nível inferior da realidade – mas, abaixo do limite 

da percepção –, quando ocorre o encontro dos átomos, estes se chocam e saltam em direções 

opostas e imprevisíveis. Por esse motivo, Marcel Conche (1967, p. 49) afirma que o choque 

vem a ser um princípio de inteligibilidade, uma vez que permite, através de analogias como 

essa, inferir a partir da experiência, um mundo apenas pensável. 

Entretanto, o choque não é a causa do movimento dos átomos, uma vez que sempre 

estiveram em queda no vazio infinito. A importância do choque na física epicurista é que ele 

age na mudança de direção do movimento dos elementos primordiais. Porém, a velocidade de 

tais corpos não se altera, uma vez que todos os átomos se movem necessariamente a mesma 

velocidade. As diferenças de velocidade dos corpos compostos se explicam pelo resultado de 

sua desaceleração. Alguns corpos encontram-se mais acelerados que outros. No entanto, essa 

desaceleração só tem duas causas: pelo arranjo das suas estruturas atômicas internas – como a 

forma e o peso – ou pela resistência que o meio oferece a sua passagem. Veja-se o exemplo 

da passagem transcrita: um feixe de luz, por exemplo, ao atravessar o espaço, revela muitas 

partículas de poeira que se chocam, ressaltam. Nesse movimento desordenado, ainda podem 

encontrar outros obstáculos físicos em seu caminho, modificando as suas velocidades 

individuais.  

No caso dos átomos, no entanto, não existe propriamente este obstáculo, já que, 

mesmo após os choques, os elementos movem-se no vácuo, onde não há qualquer resistência 

ao movimento. Ademais, suas partes constituintes (as partes mínimas) não estão separadas, já 

que se movimentam na mesma direção que o átomo inteiro. Como resultado, o átomo se move 

a uma velocidade muito superior à da luz, o que, para os epicuristas, vem a ser a velocidade 

mais alta possível na natureza. Consequentemente, todos os átomos se movem a mesma 

velocidade, e somente as colisões podem retardar seu movimento. 

Além disso, outro aspecto deve ser considerado: Lucrécio não está apenas 

demonstrando por meio de uma imagem retirada do mundo sensível, os mecanismos 

invisíveis do movimento atômico. A ilustração tem outra função, neste caso, ligada às regras 

                                                
326 Ibidem, 121-122. 
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do conhecimento da canônica epicurista. Considerando que estamos diante de uma teoria do 

conhecimento, Gigandet (2001, p. 18) afirma que, através da canônica, a analogia faz parte da 

própria investigação teórica, implementando o que os epicuristas chamam de analogia 

inferencial.  

O sentido mais amplo do argumento de Lucrécio é baseado, dessa maneira, na 

representação mental do movimento dos átomos sobre uma representação sensível. Assim, o 

que se produz a partir de um cálculo analógico é uma inferência sobre o invisível327. Na base 

de tais declarações, encontra-se um problema genuinamente filosófico, cujo viés atomista se 

situa no âmbito da linguagem: como é possível a apreensão das ideias subjacentes às palavras, 

distinguindo então as inferências de opinião, dos problemas que mereçam a reflexão do sábio? 

Tal empresa é mencionada por Epicuro na Carta a Heródoto, cuja passagem, apesar de 

ligeiramente fora do contexto da discussão sobre o movimento dos corpos, reproduzimos a 

fim de fundamentar adequadamente o desenvolvimento deste capítulo328: 

 

Para atingirmos esse objetivo é essencial que a primeira imagem mental 
associada a cada palavra seja percebida, e que não haja necessidade de 
explicação, se quisermos ter realmente um padrão ao qual seja possível 
referir um problema de investigação ou reflexão ou uma inferência mental. 
Além disso, devemos compatibilizar todas as nossas investigações com 
nossas sensações, e particularmente com as apreensões imediatas, sejam elas 
da mente ou de qualquer outro instrumento de juízo, e compatibilizá-las 
igualmente com os sentimentos existentes em nós, para podermos ter 
indicações que nos permitam julgar o problema da percepção por via dos 
sentidos, e do que é imperceptível aos sentidos (DL, X, 38). 

 

A alma racional (o logismós em Epicuro, o espírito ou animus em Lucrécio) é a 

responsável pela inferência mencionada na passagem acima e pode, deste modo, compreender 

tanto o movimento incessante de átomos como os movimentos que são resultados dos 

diversos choques que os caracterizam e que daí resultam. O raciocínio analógico também 

deve ser adequado às sensações, principalmente com as apreensões imediatas, no sentido de 

que não são mediadas pelo logismós329. Estamos apresentando uma pré-noção, uma percepção 

vestigial anterior – e, apesar de oriunda do conjunto das sensações, bastante específica – pela 

qual é possível atualizar uma percepção atual e assim generalizar as noções subsequentes. 

                                                
327 Alguns autores oferecem um estudo abrangente sobre o emprego da analogia na obra de Lucrécio. A esse 
respeito, ver Schrijvers, 1978, p. 77. 
328 A questão do método não se restringe aos escritos do próprio Epicuro, seus discípulos tardios também 
trataram do tema. Cf. Philodème, Les Phénoménes et les Inférences (Peri semeiôn), §20 e 23-24. Para os 
objetivos desta tese, consideramos desnecessário reproduzir os textos em sua inteireza.  
329 Refere-se à teoria epicurista das prolepses, ou a percepção antecipada das coisas do mundo. 



 

99 
 

  

Essa atualização se traduz em projeções do pensamento, uma “exigência da alma que pensa 

em relação aos objetos que ela pensa”330. 

Voltando aos versos anteriores de Lucrécio, devemos admitir que a ênfase na 

dinâmica do movimento mostra que estamos diante do desenvolvimento de uma teoria em 

bases físicas, mas não é só isso. As analogias empregadas conduzem a discussão dos 

fundamentos motrizes para outro patamar, no qual a própria analogia é um fundamento físico, 

e, portanto, causal. Assim, as partículas de poeira (os “corpos diminutos”) se desviam 

constantemente de seu curso devido ao impulso original dos elementos invisíveis que as 

constituem, os átomos, modificando aos poucos o movimento dessas partículas, as quais são 

como agregados de átomos, que se transformam em corpos cada vez maiores331. Isso 

demonstra que, para Lucrécio, existem forças e movimentos invisíveis que são a causa dos 

movimentos visíveis. 

A ideia fundamental subjacente é que a cinética do visível é determinada pelo limite 

de tamanho dos corpos. Em termos qualitativos, não há uma descontinuidade entre a ordem 

dos fenômenos e a dos princípios (os átomos). Caso contrário, estaríamos diante de uma 

metafísica e não de uma física. O que as analogias empregadas por Lucrécio denotam é uma 

diferença quantitativa de escala: os corpos fenomênicos reproduzem os mesmos movimentos 

invisíveis dos átomos, desempenhando uma função epistemológica. Com efeito, é devido à 

própria natureza dos princípios de um objeto apreendido apenas pelo pensamento, que é 

possível a essa visão do espírito projetar o invisível a partir de modelos – evidentes e 

concretos por si mesmos – dos objetos sensíveis. 

Pela exposição de Lucrécio e de acordo com as analogias anteriores, parece evidente 

que, mesmo se os átomos fossem visíveis, seria impossível observar o seu movimento. Isso 

aconteceria porque os corpos elementares se movimentam a uma velocidade impossível de 

observar, diferentemente das partículas de poeira sob a luz, cuja agitação é lenta o suficiente 

para ser visível. Em seu movimento, os átomos podem, através do seu impacto, não só alterar 

as características cinéticas dos outros átomos, mas também de pequenos corpos compostos, 

que, por sua vez, colocam em movimento corpúsculos maiores, e assim por diante, até que 

seja possível enxergar o grão de pó. Nessa progressão, do mundo microscópico ao 

macroscópico, é possível perceber que a velocidade inicial dos átomos, quando trasladada 

                                                
330 Cf. Duvernoy, 1993, p. 29. Refere-se à noção de “visão do espírito”, ou “projeção do pensamento” (epibolé 
tès dianóias, em Epicuro; injectus animi, em Lucrécio). Esse conceito também será detalhado no próximo 
capítulo. 
331 Da natureza, II, 132. 
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para os corpos sensíveis, diminui o suficiente para se tornar visível, o que explicaria o 

movimento do mundo fenomênico332. 

Os choques atômicos, como já afirmamos, não são a causa primeira do movimento 

dos átomos. Mesmo antes de tais colisões, eles já se moviam (sua característica de aeternitas) 

ou, na ausência de qualquer impacto, devem continuar a mover-se. Se o próprio átomo está 

imerso no vazio, não é possível supor qualquer outra coisa relacionada ao movimento333. 

Nesse caso, se o átomo se move, só pode ser devido a uma propriedade que lhe é intrínseca e, 

como tal, deve pertencer a todos os átomos. Cada movimento dos corpos compostos ocorre 

em uma dada direção, mas, no caso dos átomos, devido à sua natureza, não é possível afirmar 

que estão determinados a mover-se em direções diferentes. Pelo que vimos, não haveria 

razões suficientes para justificar tais diferenças de direção. Será necessário, então, admitir um 

único movimento natural de átomos. 

 

3.7. A velocidade dos átomos e dos corpos compostos: as noções de isokateia e antikopé 

no epicurismo 

 

Os átomos se deslocam a uma velocidade imensa e uniforme. Os choques (plagae) 

são a única forma de repleção do seu movimento. Lucrécio nos oferece dois fundamentos para 

essa teoria: o primeiro determina que a mobilidade dos elementos seja muito rápida e “sem 

igual” (debent nimirum pracellere mobilitate),334 o que nos leva a concluir, por extensão, que 

se trata de um máximo pensável; o segundo, sabemos que todos os átomos, sem exceção, 

movem-se com essa mesma velocidade extrema, a qual não depende das variações de 

tamanho e peso335. 

No intuito de estabelecer as características cinéticas dos corpos elementares e de que 

forma se articulam e se combinam com a análise dos fenômenos sensíveis, é necessário não 

perder de vista uma das teses básicas desta física: o vazio é o lugar e o meio onde ocorre o 

movimento fundamental. A passagem a seguir emerge estes e outros pontos que trataremos 

oportunamente: 

 

                                                
332 Da natureza, II, 125-141. 
333 Da natureza, II, 185-195. 
334 DRN, II, 160. 
335 O próprio Epicuro já insistia na uniformidade da velocidade dos átomos, classificando-a de “mais rápido que 
o pensamento”. Cf. DL, X, 61. 
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E agora, Mêmio, em poucas palavras poderás saber que movimento foi dado 
aos elementos da matéria. Quando a aurora lança sobre as trevas a nova 
claridade e as aves variegadas, voando pelos profundos bosques, 
percorrendo o leve ar, enchem todos os lugares com suas vozes límpidas, 
todos nós podemos ver como o Sol, que então se levanta, tudo cobre 
rapidamente com seu manto de luz. 
E, no entanto, este calor que o Sol envia, esta luz serena, não transpõe um 
espaço inteiramente vazio; têm que ir mais devagar enquanto fendem as 
ondas aéreas. Depois, os corpúsculos de calor não vêm um a um, mas 
caminham presos uns aos outros e como englobados; atrasam-se eles 
próprios entre si e encontram obstáculos exteriores: têm, portanto, que ir 
mais tardos. 
Aos elementos, que são simples e compactos, e avançam por um espaço 
vazio, nada os demora pelo exterior; e, como formam as suas partes um todo 
único, são levados na direção que tomaram de princípio; devem, portanto, ter 
uma mobilidade sem igual e deslocar-se muito mais depressa do que a luz do 
Sol e transpor, no mesmo tempo, uma distância muito maior do que aquela 
que percorrem no céu os raios solares (Da natureza, II, 142-164). 

 

Por meio de um argumento a fortiori, Lucrécio propõe que os átomos atravessam 

distâncias inimagináveis em um período de tempo inconcebivelmente pequeno. A referência 

analógica aqui é a luz e o calor do Sol: por aparentar ser instantânea (quam subito soleat sol 

ortus tempore tali; convestire sua perfundens omnia lute)336, a luz se constitui em um máximo 

sensível por excelência. No entanto, a velocidade dos átomos deve ser necessariamente 

superior, uma vez que se deslocam no vazio e não no ar. Existem duas razões que 

fundamentam a argumentação de Lucrécio. Como sabemos, na física epicurista, uma das 

características do vazio é não oferecer resistência aos corpos, visto que, por definição, não 

pode afetar qualquer coisa. Por sua vez, não podem ser afetados por qualquer coisa. O ar é um 

meio rarefeito, e, dessa forma, não pode ser considerado um vazio pleno. Podemos deduzir 

que o ar também é formado por átomos, embora sejam mais sutis dos que aqueles que formam 

outros compostos visíveis e maciços. A passagem orienta a uma interpretação muito mecânica 

– porém adequada – de como os epicuristas entendiam o movimento dos corpos elementares 

ao atravessarem meios de diferentes densidades.  

                                                
336 DRN, II, 146-147: Lucrécio assume como um fato observável que os raios solares surgem de súbito (quam 
subito), se deslocam muito rapidamente para a Terra, e envolvem completamente (convestire omnia) com a sua 
luz qualquer um a observá-los. Mas não se trata de algo empírico, em sentido estrito, uma vez que não existe 
maneira de saber quando os raios luminosos deixaram o astro. O simples fato de que, para um observador na 
Terra, o Sol surge de repente, não explica nada sobre quando os primeiros raios começaram atingi-lo, nem 
informa em que momento a luz e o calor deixaram o Sol. O que prova a rapidez do movimento dos raios é o fato 
de que, logo que o sol nasce, há luz em todos os lugares, isto é, todo o céu está pleno de luz, onde quer que esse 
observador esteja, desde que tal lugar seja acessível à luz solar. Por dedução, a luz parece atingir qualquer outro 
lugar ao mesmo tempo que o observador. A esse respeito dessa explicação para a passagem em Lucrécio, ver 
Fowler, 2002, p. 211. 
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Segundo a análise de Gigandet (2001, p. 19), no caso do sol, os átomos que 

constituem o fluído luminoso se chocam necessariamente com aqueles que compõem “as 

ondas aéreas”. Isto, é claro, não altera a sua direção (considerando que estamos falando de 

densidades muito sutis), deixando intacta a sua velocidade. No entanto, como já abordamos, 

um dos efeitos dos choques é a multiplicação de suas trajetórias em uma espécie de zigue-

zague337, o que faz com que a velocidade do movimento dos compostos seja abrandada338. 

Assim, as noções de rapidez e lentidão do movimento dos átomos se traduzem, 

primeiramente, em uma maior ou menor resistência oferecida pela densidade do meio no qual 

se deslocam. Por outro lado, deve-se lembrar que os átomos são corpos simples e sólidos, em 

contraste com a natureza composta que caracteriza a luz e o calor do Sol, assim como os 

múltiplos aspectos de outros corpos sensíveis. Além de tudo, existe a evidência, baseada no 

dado empírico, que os corpos em movimento podem, eventualmente, diminuir a sua 

velocidade quando se encontram ou se chocam com alguma coisa, cuja massa seja maior do 

que eles próprios. Dessa forma, por analogia, é possível inferir que existe uma desaceleração 

dos átomos após os choques, causada pelos desvios adicionais das suas trajetórias originais: 

essa diminuição, sob o efeito dos choques, será reproduzida pelos compostos em uma 

progressão que vai do interior para o exterior dos corpos fenomênicos. Assim, a redução da 

velocidade nos corpos sensíveis tem uma dupla origem: sua causa tanto é interna, motivada 

pela plagae no nível atômico, como externa, impulsionada pela densidade do meio que 

atravessam ou eventualmente venham a atravessar, de modo que, seja qual for o corpo 

extenso considerado, a velocidade do movimento terá sempre uma tendência a diminuir. 

Outro ponto a considerar é ocorrência problemática de mais uma analogia. Esta tem 

como objeto os corpos sensíveis e suas características, isto é, como seria possível, a partir do 

calor e da luz do Sol – portanto, a partir dos dados da experiência – deduzir a grande 

velocidade dos átomos, impossível de ser observada. Nesse caso, existem duas restrições339 

em considerar tais propriedades para confirmar, analogicamente, a velocidade dos átomos, e, 

assim, afirmar que os mesmos se deslocam ainda mais rápido que a luz. Para isso, será preciso 

retomar Epicuro.  

                                                
337 O uso de uma expressão onomatopeica e pouco comum, neste caso, é para reforçar o padrão geométrico do 
movimento dos átomos após os choques. 
338 Não há como chamar a luz solar e o ar de forma diferente, posto que tudo no universo dos epicuristas é 
composto de átomos e vazio. Nesse caso, átomos muito sutis. 
339 São os dois tipos de antikopé mencionados por Epicuro na Carta a Heródoto (DL, X, 61). 
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Como já foi mencionado neste trabalho, é possível observar que, na Carta a 

Heródoto340, os átomos são isotakeis: a velocidade dos seus movimentos individuais e 

primários (a queda em linha reta no vazio). O mesmo não acontece com os fenômenos, cujos 

corpos compostos não se deslocam com a mesma rapidez. Giussani (1896, p. 99-118), 

seguido por Bailey (1964, p. 310-316), afirma que a velocidade dos compostos mencionada 

por Epicuro não se refere diretamente a dos átomos, mas a dos eidola341, imagens que se 

desprendem dos objetos e que, ao se moverem no vazio, são responsáveis pelas impressões 

sensíveis342. Para Fowler (2002, p. 213), este não é um problema qualquer. A não ser que 

exista uma lacuna no texto de Epicuro, o que é bastante improvável, a questão é saber de que 

maneira o filósofo do jardim trata a relação entre cinética das partículas elementares343 e o 

movimento dos simulacra. 

De qualquer modo, a discussão sobre o movimento dos simulacros é, naturalmente, 

relevante para entender o movimento dos átomos, dado que tais imagens são como cópias 

(símiles)344 dos corpos que os emitem. Além disso, como foi possível verificar até este 

momento, a tese que fundamenta a argumentação epicurista para o movimento atômico é a de 

um universo descontínuo, e, portanto, discreto. Isto exige admitir unidades mínimas (minimae 

partes) não apenas de espaço, mas também de tempo: pequenos instantes discretos e 

imperceptíveis, igualmente acessíveis apenas à razão (katá toùs lógon theoretoùs krónous)345, 

ou seja, um tempo mínimo. Dessa forma, se o que chega aos sentidos – qualquer um deles: 

visão, tato, gosto, audição, olfato – são cópias atômicas que se deslocam dos corpos 

fenomênicos para os seres, há então uma questão ligada ao movimento de tais réplicas, a 

saber, sua continuidade ou descontinuidade346. 

A noção que Epicuro apresenta, segundo Bailey (1964, p. 315), é a de uma 

velocidade incalculável para um minimum do movimento dos átomos, expressa da seguinte 

forma: ao nível dos simulacros, o átomo não se move (kineîtai)347; só é possível afirmar que 

foi movido (kekínetai)348, a ação do movimento é instantânea, completa tão logo foi 

                                                
340 DL, X, 61-62. 
341 Ibidem, 46-47. 
342 Lucrécio as traduziu como simulacros (simulacra): a emissão de películas ou imagens muito tênues e sutis 
que se desprendem das superfícies dos objetos, e que, ao se chocar com os seres vivos, são responsáveis pelas 
sensações. É a partir dos simulacros que é possível perceber o sensível (Da natureza, IV, 176-216). Essa noção 
será desenvolvida no próximo capítulo. 
343 DL, X, 46-47. 
344 DRN, IV, 108. 
345 DL, X, 62. 
346 A questão que será aprofundada no momento adequado. 
347 Usener, 1887, fr. 278. 
348 Idem. 
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iniciada349. Verificamos que uma proposição deste tipo é impossível de se submeter ao exame 

empírico, utilizando apenas os dados sensoriais. Se nós estamos lidando com um movimento 

discreto em função de um tempo igualmente discreto, o argumento resultante só é possível 

segundo tais encadeamentos.  

Se os átomos são ísotakeis, isto é, se deslocam a velocidades iguais, isso deve 

ocorrer em qualquer tempo considerado: durante estes instantes, o átomo não se move, mas, 

ao fim de cada um desses instantes, o átomo se moveu o equivalente a uma unidade mínima 

de espaço. Posto que a sua velocidade em todos os instantes é sempre igual, cada um deles se 

desloca em cada tempo mínimo um espaço mínimo. Os corpos compostos movem-se a 

velocidades diferentes devido àquilo que Epicuro chama de ántikopé350 e Lucrécio intitula 

officiuntur (DRN, II, 156). O sentido mais comum para o termo é “opor resistência”, mas este 

é utilizado por Epicuro em outros diferentes, embora estreitamente relacionados. O primeiro 

deles é devido ao choque (quando um átomo é atingido por outro), e por isso mesmo é 

chamado de uma antikopé interna.Trata-se da mais simples forma de ántikopé, e a mais 

fundamental. O segundo sentido está ligado a certo reposicionamento do átomo devido ao seu 

peso, de modo a causar uma mudança de movimento após um choque (ántikopé externa). 

Além disso, os próprios corpos compostos podem conter em seu interior parte dos 

átomos, estes se deslocando em direções diferentes daquelas que os corpos estão se movendo. 

Realmente,  um corpo composto pode sofrer alguma resistência do meio no qual ele se move. 

Fowler (2002, p. 214) considera isso como um acréscimo de ántikopé ligado às diferenças de 

direção dos átomos que formam o composto. No caso das imagens, em seu deslocamento no 

vazio, elas não encontram qualquer resistência. A sua ántikopé externa é nula (CONCHE, 

1987, p. 133), o que não acontece com a sua ántikopé interna, que podem retardar os 

simulacros pelos choques dos átomos do simulacro351. 

O que podemos concluir é que Epicuro não predicou as diferenças de velocidade dos 

átomos, mas somente a dos corpos compostos. Tais diferenças consistem de uma grande 

quantidade de átomos que se deslocam continuamente e cujos movimentos e choques são 

harmonizados de modo a se constituir uma analogia por comparação (singrisis) com os 

movimentos dos corpos fenomênicos. Devido a sua própria natureza, é possível concluir que 

todos os átomos de um corpo composto não se deslocam na mesma direção em um mínimo de 
                                                
349 Retiradas todas as dificuldades da teoria, um moderno poderia enxergar nessa passagem a noção embrionária 
de um pulso eletromagnético, cujo comportamento físico é possível de observar apenas em certos casos e com 
aparelhagem adequada. 
350 DL, X, 46. 
351 Da natureza, II, 155. 
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tempo. Se assim fosse, o que veríamos seria uma espécie de aglomerado de átomos se 

movendo na mesma direção, e não o movimento de um corpo composto cujas características 

cinéticas dependem dos seus movimentos atômicos particulares. 

Para qualquer minimum de tempo em particular, muitos dos átomos terão se 

deslocado em direções contrárias ao sentido do movimento do corpo composto. No entanto, 

ao longo de um número determinado de minima352, o corpo composto como um todo deve se 

mover em uma única direção. Ora, este é justamente o movimento percebido enquanto 

fenômeno. A partir dessas proposições, é possível deduzir que um corpo sensível que se 

desloque lentamente, por exemplo, terá uma grande quantidade átomos cuja antikopé 

interna353 será a de um deslocamento em direções diferentes do sentido tomado por este corpo 

e com menor rapidez. Por esse motivo, os simulacros que têm como uma de suas 

características a posse de uma sutilieza extraordinária, movem-se muito rapidamente354: 

 

Nenhum dos fenômenos oferece prova contrária à admissao de que as 
imagens são insuperavelmente sutis, desde que encontrem todos os 
poros abertos a sua passagem, além do fato de que nada, ou quase 
nada, opõe resistência ao seu movimento infinito, embora muitos 
átomos (talvez até um número ilimitado deles) encontrem 
repetinamente alguma resistência (DL, X, 47). 

 

Outra conclusão é a de que os simulacros não encontram resistência ou oposição a 

sua passagem, isto é, não têm qualquer tipo de ántikopé, caso contrário, não teriam a estrutura 

necessária para que existam movimentos em várias direções, causados pelos choques mútuos 

dos seus átomos. Para Fowler (2002, p. 216), isto significa que, enquanto o movimento dos 

simulacros é muito rápido – até mesmo mais rápido do que a luz –, essa não poderia ser a 

mesma velocidade absoluta dos átomos. 

Por fim, é preciso acrescentar que todo o esforço de Epicuro consiste em tentar 

resolver os problemas inerentes às diferenças de velocidade dos corpos compostos e as 

características cinéticas dos átomos (isotakeis). Não há dúvida de que se trata de uma resposta 

às críticas de Aristóteles à Demócrito – conforme já foi visto neste capítulo – e a como 

sugerem os especialistas (FURLEY, 1967, p. 111-129), especialmente sobre a polêmica 

envolvendo a teoria do movimento. Para o estagirita, o movimento no vácuo é impossível, e 

supor que não existam variações de velocidade nos corpos trata-se de um reductio ad 
                                                
352 Esse número deve ser maior que uma unidade de tempo perceptível. 
353 Cf. Conche, Épicure: Lettres et Maximes, p. 134. 
354 Característica também levantada por Lucrécio. Cf. Da natureza, IV, 183-198. 
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absurdum355. A solução de Epicuro, neste caso, é propor dois níveis cinéticos com 

propriedades diferentes: o dos átomos (isotakeis) e o dos corpos compostos, cujo dispositivo 

da ántikopé explicaria as diferenças de velocidade observadas nos corpos compostos, e, 

portanto, confirmadas pela experiência, é a tentativa epicurista de salvar o fenômeno. 

Retomando o que Lucrécio quis dizer com “rapidez” (quam subito) e “lentidão”, a 

segunda tradução para tais noções pode ser entendida em termos das colisões elementares356, 

mas, nesse caso, como parte de um tecido atômico que se constitui no arranjo original interno 

dos corpos compostos357. Como acréscimo a essa descrição, cada átomo no interior de algum 

composto move-se no vazio e segue uma única e mesma direção entre dois choques (o 

primeiro e o segundo choque que ocorrem durante o movimento retilíneo de queda), condição 

suficiente para que o átomo possa atingir a sua velocidade máxima de deslocamento. Quando 

em queda no vazio, está ausente toda a resistência possível ao seu movimento, tornando a sua 

velocidade independente do seu peso. Trata-se, evidentemente, de um argumento secundário e 

adicional para a velocidade dos corpos, embora perfeitamente consistente com o esquema de 

conjunto que une a resistência dos átomos ao movimento e às relações de velocidade internas 

e externas dos corpos compostos, isto é, o tipo particular de conexão entre a cinética dos 

corpos sensíveis e a das partículas em seu interior358. 

Esse é um notável conceito de velocidade máxima dos elementos, envolvendo um 

tempo mínimo, infinitesimal e diferente de zero, o que exclui a possibilidade da natureza 

instantânea dos deslocamentos a uma velocidade infinita. Estamos diante da teoria dos 

minima temporais, já que Lucrécio, de modo significativo, distingue o mínimo sensível – 

correspondente ao tempo de deslocamento da luz – do mínimo concebível ou pensável. Em 

Epicuro, tal distinção corresponde também à velocidade dos átomos do pensamento. No caso 

do primeiro, como já sabemos, as sensações dependem da emissão dos simulacros359 pelos 

corpos compostos, e assim, a velocidade com que emitem as imagens é ligeiramente inferior à 

dos átomos, quando estes são tomados isoladamente360. 

                                                
355 Cf. ARISTÓTELES, Física 216a21. 
356Lucrécio está se referindo aos choques que ocorrem quando os átomos estão em queda retilínia no vazio. 
357 DL, X, 62. Dessa forma, a expressão “o mais rápido” ou “velocidade máxima”,não tem validade ao nível do 
fenômeno. Trata-se, como podemos observar, da distinção essencial da relação entre um “tempo mínimo 
sensível” e um “tempo mínimo inteligível”. 
358 Lucrécio retomará, em versos posteriores dedicados ao clinamen, essa argumentação, considerando que, no 
vazio, todos os átomos se deslocam a igual velocidade, apesar do seu peso desigual. Cf. Da natureza, II, 225-
244.  
359 Simulacros são finas películas de átomos que se desprendem dos objetos, permitindo as sensações. Esse 
conceito será tratado no próximo capítulo. 
360 Sobre esse ponto, ver Deleuze, 2011, p. 318-319. 
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Para entender o argumento de Lucrécio, é preciso situá-lo mais uma vez no contexto 

da refutação aristotélica do vazio: se este existisse, argumentou o estagirita, o movimento 

tenderia ao infinito e todos os corpos se moveriam em uma velocidade infinita361. Na lógica 

desse argumento, Aristóteles considera a dýnamis (força) e a resistência dos corpos em 

movimento para determinar a sua velocidade. No âmago dessa disputa de ideias, os 

epicuristas, ao justificar a existência do vazio através da proposição de uma velocidade 

máxima para os corpos dentro de um tempo mínimo sensível, estão considerando como um 

conjunto de consequências absurdas, as objeções levantadas pelo estagirita. Não há rejeição 

mais evidente do aristotelismo. 

 

3.8. A digressão contra a providência divina 

 

Apesar de ligeiramente fora de contexto, Lucrécio interrompe a descrição da cinética 

da natureza para se posicionar contra o ordenamento divino do mundo e uma causa final 

humana. Para o romano, apenas aqueles que ignoram os princípios da matéria (ignari 

materiai)362 podem admitir que a natureza não poderia realizar o que pode ser observado, sem 

o auxílio da providência divina. Vejamos a passagem e como esta se articula com as teses 

sobre o movimento e a conclusão deste capítulo: 

 

No entanto, contrariamente a isto, alguns, ignorantes da matéria, creem que 
não teria podido a natureza, sem favor dos deuses, acomodar-se tanto aos 
objetivos humanos, variando as estações do ano, criando as searas e todas as 
outras coisas a que incita os mortais, pondo-se como guia da vida a própria, 
divina voluptuosidade, e incitando-se, pelos trabalhos de Vênus, a que se 
reproduzam as gerações para que não pereça o gênero humano. 
Mas parece, quando pensam que tudo fizeram os deuses por causa dos 
mortais, que andam muito longe da verdade. Efetivamente, embora eu 
ignorasse quais são os princípios das coisas, ousaria afirmar, pelas próprias 
leis do céu e por outros fatos numerosos, que de modo algum o mundo foi 
criado para nós por um ato divino: tanto é o mal que o macula. Mas é isto, 
Mêmio, um ponto de que trataremos mais tarde; agora exporemos o que 
resta acerca dos movimentos (Da natureza, II, 167-183). 

 

Através dessa recusa à ideia de uma providência, Lucrécio estabelece um importante 

elo entre as interpretações teológicas da natureza e o conceito de finalidade, objetivando 

afastá-los da explicação da phýsis. Quando afirmou, nas passagens anteriores, que o 

                                                
361 ARISTÓTELES. Física. IV, 8, 215a19-21. 
362 DRN, II, 167. 
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movimento do átomo é eterno, ele queria dizer que isso é verdade nos dois sentidos da 

palavra: a cinética das partículas não tem duração nem objetivo. Nessa afirmação, podemos 

encontrar dois componentes que se articulam e são interdependentes. O primeiro, 

evidentemente, diz respeito à teoria física dos epicuristas. Para admitir o movimento dos 

corpos elementares, é necessário admitir sua simplicidade e eternidade, conforme verificamos 

no capítulo “A filosofia da natureza em Lucrécio” desta tese.  

O segundo componente é de natureza ética. O pensamento epicurista se caracteriza, 

principalmente, por uma prática – muito mais do que por uma teoria – filosófica baseada no 

éthos do equilíbrio, que seria o próprio exercício da sabedoria363. Ao enfatizar a vida 

equilibrada, essa ética reafirma que não há lugar para os temores ou paixões desmedidas, nas 

quais se constituem as doenças anímicas mencionadas por Lucrécio (conforme vimos 

anteriormente). O temor dos deuses ou da divindade é um desses medos, mencionado 

inclusive pelo próprio Epicuro, na sua Carta a Meneceu364. Afastar tais medos é dever deste 

éthos, através da eliminação de qualquer referência a uma causa sobrenatural de geração e 

organização do mundo. 

Outra linha de análise, mesmo que complementar e de relativa importância, é tentar 

distinguir quem seriam os ignari materiai mencionados por Lucrécio365. O mais provável é 

que seriam os estóicos, embora os peripatéticos também possam fazer parte desse rol 

(FOWLER, 2002, p. 235). Sabemos que os pensadores do pórtico sustentavam que “o mundo 

era bom e só nós o tínhamos estragado pelo nosso procedimento, extravagante e 

ambicioso”366. De outra forma, Bignone (2007, p. 725-772)367 nos informa que a expressão 

situa-se dentro do contexto da crítica de Epicuro e Lucrécio ao tom religioso com que 

Aristóteles defende a eternidade do mundo em suas várias obras: i concetti eran quelli stessi 

che già apparivano nella polemica di Epicuro contro i Platonici e gli Aristotelici. Para os 

epicuristas, o mundo e seus fenômenos – principalmente, os fenômenos celestes – são 

suficientes para demonstrar que a ideia de um universo guiado pelos deuses é incompatível 

com o espetáculo da natureza. 

No entanto, a importância maior do passo analisado não está na crítica aos 

platônicos, aristotélicos ou estóicos. Mais uma vez, o alcance das proposições de Lucrécio é 

                                                
363 Cf. Silva, 2003, p. 85-110. 
364 DL, X, 139-140. 
365 Da natureza, II, 216-220. 
366 Cf. Ribbeck, 1988, p. 49.  
367 Cf. Bignone (2007). Trata-se de uma reimpressão em um único volume da obra de mesmo nome de 1936, em 
dois tomos. 
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ético: ao excluir a responsabilidade dos deuses pela geração do mundo e, consequentemente, 

da natureza, os epicuristas implicitamente estão dizendo que as ações humanas não são 

determinadas pelo sobrenatural, se bem que possam ser condicionadas pelas características 

dos elementos primordiais que formam os corpos368 e – como veremos no próximo capítulo –, 

até mesmo, a alma. Essa linha de análise abre outras perspectivas, evidentemente ligadas às 

questões centrais desta tese, para as quais serão introduzidos seus princípios articuladores na 

subseção a seguir. 

 

3.9. A noção de clinamen (declinação): o movimento aleatório e indeterminado da 

natureza 

 

A declinação (clinamen)369 é uma das noções mais problemáticas do Livro II, em 

parte relacionadas com a história do epicurismo, uma vez que o conceito de um desvio ou 

variação do movimento do átomo370 somente é atestado por alguns textos epicuristas e 

testemunhos relativamente tardios, atribuidos explicitamente ao fundador do jardim. A tese 

está ausente dos escritos sobreviventes de Epicuro, no entanto, é descrita claramente por 

Lucrécio,371 além de mencionada por Cícero372 e Diógenes de Enoanda373, um epicurista que 

viveu na zona montanhosa da Lícia, sudoeste da atual Turquia.  

O termo em grego é conhecido como parenklisis (parenklitiké kínesis) ou énklinai374. 

Os átomos, em sua queda livre, se desviam um pouco (nec plus quam minimum)375 da sua 

trajetória, de forma a proporcionar os choques dos elementos e formar os compostos. A 

tradução usual é declinação ou desvio, sendo que a primeira ocorre com mais frequência. Um 

movimento deste tipo requer algum esforço, principalmente pelo fato de que não se trata de 

                                                
368 Nesse caso, os corpos dos animais, o corpo-carne (sarkós). Cf. Silva, 2003, p. 47-49. 
369 DRN, II, 292. A noção em Epicuro é parenklisis, apesar de não constar em nenhum de seus escritos que 
sobreviveram.  
370 Os termos utilizados por Lucrécio para designar a declinação variam consideravelmente, desde depelere 
(DRN, II, 219), declinare (DRN, II, 221; 250; 253 e 259), inclinare (DRN, II, 243) e o próprio clinamen (DRN, 
II, 292), sendo que este é o termo mais frequente. 
371 Da natureza, II, 216-220. 
372 O pensador romano, contemporâneo e provavelemente amigo de Lucrécio, associa a declinação (parenklisis) 
a Epicuro (Cf. Cícero, Sobre o destino, 19 e De finibus et malorum, I. 19), embora, como já fora mencionado, 
nenhuma alusão a esta tese é encontrada nos escritos sobreviventes do filósofo do jardim. 
373 Em 1888, arqueólogos franceses liderados por Georges Cousin descobriram um bloco de calcário contendo 
vários tratados epicuristas inscritos sobre três níveis dos muros de um pórtico na entrada da cidade de Enoanda. 
Seu autor foi identificado como certo Diógenes (Diogeno), que provavelmente foi contemporâneo de Luciano de 
Samósata (aproximadamente 120-180 d.C.) e Galeno (aproximadamente 129-200 d.C.). Para uma breve 
introdução às inscrições de Diógenes, ver Gigandet e Morel, 2011, p. 29-32. 
374 H. USENER, Epicurea, fr. 281. 
375DRN, II, 244. 
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um movimento oblíquo, como pode parecer à primeira vista. Conforme já exposto neste 

capítulo, o movimento atômico dos epicuristas era baseado em uma cinética discreta. 

Portanto, quando se refere ao desvio dos átomos como não mais que um mínimo, Lucrécio 

não está se referindo ao movimento em diagonal ou oblíquo (este ocorre somente após os 

choques). Por outro lado, não deixa de ser problemático imaginar um espaço descontínuo. 

Talvez, a objeção de todos os críticos a este movimento envolve a afirmação de que o átomo 

se desloca a uma distância não mais do que mínima, em um tempo mínimo. 

A origem do clinamen é parcialmente controversa, mas, conforme veremos adiante, é 

possível admitir com certo grau de certeza de que se trata de uma criação do próprio 

Epicuro376, a fim de responder às críticas feitas a Demócrito por Aristóteles a respeito do 

movimento de queda natural dos átomos na mesma velocidade377. O objetivo maior de propor 

tal tese, muito provavelmente, foi responder à questão de como poderiam os átomos, em um 

movimento deste tipo, encontrar-se e assim formar o mundo (FOWLER, 2002, p. 306). O 

clinamen é uma das possibilidades de resolver este problema. Dessa maneira, ele pode ser 

considerado de duas formas: primeiro, apresenta-se como a explicação física para uma 

constatação ética, a saber, a ação espontânea do homem; em segundo lugar, separa o mundo 

do laço da necessidade a partir do próprio nível atômico.  

Reconstruir o caminho dessa noção – de que maneira ela começou a ser pensada 

pelos epicuristas e, em particular, pelo filósofo do jardim – também parece um trabalho difícil 

e exaustivo, embora não menos importante378. No entanto, no contexto dos problemas 

levantados nesta pesquisa, seria contraproducente extender a análise de tal dimensão para 

além do que já foi exposto. Trata-se de uma tese original – apesar de polêmica – que não é 

encontrada em qualquer outro sistema de pensamento da Antiguidade. A sua leitura inicial 

aponta para um objetivo físico (dentro do naturalismo que caracteriza o epicurismo) que serve 

de apoio às teses atomistas posteriores a Demócrito e Leucipo. Mas, já sabemos que a 

physiología apresentada por Epicuro tem uma destinação ética, sendo esta, inclusive, superior 

                                                
376 De nossa parte, achamos desnecessário o debate acerca da autoria do clinamen. Partimos do pressuposto de 
que se trata de uma teoria do próprio Epicuro, mas elaborada posteriormente aos textos remanescentes, pelas 
razões já citadas. Adicionalmente, o alvo de Epicuro – ou até mesmo a inspiração para a parenklisis - pode ter 
sido ainda o megárico Diodoro Cronos. A esse respeito, ver a argumentação completa de E. BIGNONE, op.cit., 
p. 1079-1026. 
377 Cf. Aristóteles, Metafísica, 1042 b 14-15. 
378 Apesar de interessante, exaurir os possíveis significados e os motivos pelos quais os epicuristas criaram essa 
noção é uma tarefa tangencial ao objetivo central deste trabalho. Assim, consideramos suficiente essa breve 
exposição, situando adequadamente o problema que, ao nosso ver, avança no terreno da Filologia. 
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à primeira379. Em última análise, trata-se de uma filosofia que se pretende como “exercício” 

para e em torno da vida (techné tis peri tón bion)380; uma phrónesis no sentido de uma 

sabedoria no agir381. 

Voltando às ocorrências textuais do termo, antes de passar a análise do texto 

lucreciano, faz-se conveniente reproduzir as passagens na qual a referência à declinação é 

mencionada, tanto em Cícero, como por esse epicurista tardio: 

 

Ele [Epicuro] acredita que todos os corpos elementares e sólidos são 
impelidos pelo seu próprio peso de cima para baixo, em linha reta, e que este 
é o movimento natural de todos os corpos. Então, este homem astuto, 
percebendo que, se todos os corpos caíssem em linha reta, nenhum átomo 
poderia encontrar outro átomo, propõe assim uma ficção: o átomo se desvia 
um pouco da sua trajetória, e que nada seria menor do que isso (um 
mínimo); assim são produzidas as reuniões e os agregados de átomos, 
originando o mundo e todas as suas partes382 (CÍCERO, Do sumo bem e do 
sumo mal, I. VI,18-19). 

 

Essa crítica se dirige tanto à implausibilidade do desvio (sem causa), como também à 

característica muito pequena (perpaulum) da declinação. Para o filósofo e político romano, 

trata-se de uma ficção pueril, cuja ataque é repetido em outras de suas obras383: o acréscimo 

injustificado é um abandono vergonhoso por Epicuro dos fundamentos que expõe ao longo de 

sua filosofia. Para Cícero, a declinação é um conceito contraditório que vai de encontro a uma 

das próprias leis naturais (foedera naturai) que fundamentam a physiología epicúrea, isto é, o 

movimento natural dos corpos elementares, devido ao peso (motum naturalem omnium 

ponderum).384Além disso, observamos que o primeiro princípio de que “nada nasce do nada” 

é violado, uma vez que a parenklisis é um movimento sem causa e arbitrário. Como já vimos, 

o movimento fundamental do átomo é o que ocorre em linha reta, de cima para baixo; um 

movimento eterno, e neste caso, sem a ocorrência dos choques (plagae): ao cair em linha reta 

e à mesma velocidade, os átomos jamais se encontrariam e não formariam todas as coisas 

                                                
379 Cf. Reale, 1998, p. 149-150. Infelizmente, apesar da conclusão correta acerca do papel da ética no 
pensamento epicurista, Reale confunde o modo como se articulavam as antigas comunidades epicuristas e a 
maneira como Epicuro se relacionava com seus amigos, com uma “fé e até mesmo como uma religião leiga”. A 
esse respeito, ver Festugière, 1960 p. 23-31. 
380 Cf. Usener, 1887, fr. 219: techné tis peri tón bion. 
381 A análise da phrónesis em Epicuro pode ser encontrada em Silva, 2003, p. 74-76. 
382Tradução nossa. Cf. Cícero, De finibus bonorum et malorum, I. 18-19: “censet enim eadem illa individua et 
solida corpora ferri deorsum suo pondere ad lineam, hunc naturalem esse omnium corporum motum. 
Ddeclinare dixit atomum perpaulum, quo nihil posset fieri minus; ita effici complexiones et copulationes et 
adhaesiones atomorum inter se, ex quo efficeretur mundus omnesque partes mundi, quaeque in eo essent.” 
383 Cícero, De natura deorum, I, 25; Sobre o destino, I. X, 22. 
384 Ibidem, I. VI, 19. 
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sensíveis. O clinamen é um movimento sem causa, indeterminado, aleatório e ocasional, que 

interrompe um dos princípios básicos de realização da phýsis. Visto desse modo, vem a ser 

“quase a autoafirmação de um átomo contra todo o domínio da natureza” (BAILEY, 1964, p. 

318). 

Embora as críticas de Cícero possam ser justificadas, do ponto de vista da lógica 

interna da argumentação epicurista sobre os modos de realização da natureza, a importância 

da teoria da declinação, nos parece, situar-se em outro patamar. Não se trata de negligenciar 

os aspectos formais da Filosofia, mas de entender os motivos pelos quais uma hipótese tão 

estranha385 tenha impregnado todo o edifício teórico do epicurismo. As razões, nesse caso, são 

variadas e podem ser atribuídas, entre outros motivos, desde uma resposta às críticas 

aristotélicas ao atomismo de Demócrito386, até uma proposta mais geral que pudesse 

fundamentar as concepções particulares dos epicuristas acerca do debate existente, entre as 

escolas daquele tempo387, sobre os vários conceitos filosóficos em evidência, que 

frequentemente eram motivo de discordância. 

Além disso, conforme já mencionado, tanto Epicuro como Lucrécio insistiram no 

combate às superstições e aos mitos criados pela religião, especialmente àqueles que 

imputavam o medo e o temor. Por esse motivo, os epicuristas viam com reservas as noções de 

“destino” e “necessidade”, que se constituíam na primeira explicação logicamente aceitável 

quando o intelecto se deparava com fenômenos que iam de encontro ao “pensamento 

pensado”388, isto é, à teoria. Na Carta a Meneceu, Epicuro defende que seria melhor acreditar 

nos mitos sobre os deuses do que se tornar um escravo do destino proposto pelos filósofos 

naturais: para os primeiros, sugere que sempre haveria a esperança de agradá-los pelas preces 

e pela adoração; enquanto que os últimos exigem a crença na necessidade inflexível389. Mas, é 

em Diógenes de Enoanda que encontramos uma ligação bem próxima entre um ethos e outras 

questões como o acaso e a necessidade:  

 

                                                
385Do ponto de vista da ciência física contemporânea, a declinação, quando colocada em contexto com outras 
teses epicúreas (as minimae partes, por exemplo) não soa tão absurda. A esse respeito, ver Serres (2003). 
Obviamente, extender essa discussão foge completamente ao escopo deste trabalho. 
386 Essa também é a posição de Moraes (2002).  
387 Principalmente, a filosofia estóica. 
388 O pleonasmo aqui utilizado tem apenas o objetivo de reforçar, por meio de uma figura estilística, o exercício 
do pensamento em contraste com o empírico. 
389 DL, X, 134. 
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[…]390 assim, uma vez que a adivinhação [for removida], que outra prova do 
destino atualmente existe? Se de fato alguém usar o raciocínio de Demócrito, 
dizendo que os átomos não têm um movimento livre devido aos choques 
mútuos e, portanto, todas as coisas parecem impulsionadas por uma 
necessidade, nós diremos contra ele: “[Não] sabes [tu], seja quem for, que 
existe igualmente nos átomos certo movimento livre, que Demócrito não 
descobriu, mas Epicuro trouxe à luz, que é um movimento de declinação, 
como ele demonstra a partir dos fenômenos?” E o mais importante: se você 
acredita em destino, toda admoestação e repreensão é aniquilada, e, do 
mesmo modo, os ímpios [não é justo puni-los, porque eles não são 
responsáveis por seus delitos] (DIOGÈNE d’ŒNOANDA, fr. 54. Col. II-
III)391. 

 

O alcance das proposições de Diógenes são peculiares e ultrapassam a mera 

descrição física do movimento indeterminado dos elementos, além de permitir complementar 

os argumentos do próprio Epicuro e de seu discípulo Lucrécio. Na sua análise do fragmento, 

Bailey (1964, p. 319) afirma que qualquer sistema ético que se pretenda efetivo deve tomar a 

vontade livre e a autonomia do sujeito. Se a vida humana é governada pela necessidade e pelo 

destino, todas as ações são o resultado inevitável de condições previamente estabelecidas, e 

uma possível liberdade de escolha sobre o agir não passaria de uma ilusão. As implicações 

éticas são evidentes: qualquer sistema moral seria fútil, posto que seria irrelevante estabelecer 

o que os homens devem ou não fazer, porquanto, estariam despossuídos da liberdade para tal. 

O destino ou a necessidade, quando analisados dentro do contexto das liberdades humanas e 

dos temores sobrenaturais tão duramente criticados, parece mesmo ser para os epicuristas um 

problema maior do que as crenças religiosas, uma vez que significa a completa suspensão da 

vontade espontânea (voluntas)392. 

Tal significado avança em outra área do pensamento atomista: a investigação acerca 

da alma. No caso do epicurismo, sua concepção de alma e espírito – cujos pressupostos 

trataremos no capítulo seguinte – se aproxima um pouco daquilo que poderíamos chamar 

hodiernamente de psicologia, principalmente quando estão em relevo faculdades como a 

apreensão pelo pensamento, as afecções, além das ações e os comportamentos animais393. 

                                                
390 A coluna I foi parcialmente destruída e o texto encontra-se ilegível. Segundo Morel (2010, p. 1413), o 
conjunto de fragmentos pode ser considerado um dos testemunhos de que a tese da declinação (parenklisis) é de 
autoria do próprio Epicuro. Outro aspecto do fragmento é perceber que Diógenes considerava o atomismo de 
Demócrito dentro de um determinismo radical: todas as coisas estão submetidas à necessidade, não identificando 
nos átomos uma causa física para o movimento livre e indeterminado.  
391 Tradução nossa, baseada na tradução do grego para o francês de Morel (2010, p. 1055).  
392 A noção de voluntas guarda uma relação muito estreita com a tese epicurista da alma e das antecipações 
(prolepsis), além das projeções do pensamento (epibolè tès dianóias). 
393 Evidentemente, a teoria atomista da alma na Antiguidade não pode ser reduzida a uma psicologia em seu 
sentido moderno. O objetivo de usar tal termo é apenas de realizar uma aproximação conceitual – e provisória – 
do significado de alma entre as duas épocas. Insistimos também na etimologia da palavra: tanto na Filosofia 
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Entretanto, a fim de retomar as interpretações físicas do sentido do clinamen, 

precisamos voltar à análise do texto de Lucrécio e seu primeiro argumento sobre a declinação: 

 

Há neste assunto um ponto que desejamos que conheças: quando os corpos 
são levados em linha reta através do vazio e de cima para baixo pelo seu 
próprio peso, afastam-se um pouco da sua trajetória, em altura incerta e em 
incerto lugar, e tão somente o necessário para que se possa dizer que se 
mudou o movimento. Se não pudessem desviar-se, todos eles, como gotas de 
chuva, cairiam pelo profundo espaço sempre de cima para baixo e não 
haveria para os elementos nenhuma possibilidade de colisão ou de choque; 
se assim fosse, jamais a natureza teria criado coisa alguma. 
Se alguém pensasse que os elementos mais pesados poderiam, pela maior 
velocidade com que se deslocam através do vazio, cair de cima sobre os 
mais leves e dar, assim, lugar a choques que tornassem, por sua vez, 
possíveis os movimentos de criação, muito longe andaria ele da verdade. É 
fora de dúvida que tudo quanto cai através da água ou do ar sutil tem de 
acelerar, segundo o peso, a sua queda: os elementos da água e a natureza 
leve do ar não podem retardar por igual cada uma das coisas e cedem mais 
depressa quando sofrem a pressão de maiores pesos. 
Mas, pelo contrário, em tempo algum e em lugar algum poderia o vazio estar 
por baixo de qualquer coisa sem que, segundo lhe pede a sua natureza, 
continue aceder-lhe; por isso, todos eles devem ser levados pelo inerte vácuo 
com igual velocidade, embora sejam desiguais os pesos. Não poderão, 
portanto, os mais pesados cair jamais sobre os mais leves, nem por si 
próprios originar os choques pelos quais a natureza gera as coisas. 
É, por conseguinte, absolutamente necessário que os elementos se inclinem 
um pouco, mas somente um pouco, para que se não pareça conceber 
movimentos oblíquos e o refute a realidade. De fato, pelo que observamos, é 
evidente e manifesto que os graves, por si próprios, não podem tomar 
caminhos oblíquos, pelo menos visíveis para nós, quando se precipitam de 
cima para baixo. Mas quem há que possa verificar que em nada se desviam 
do caminho direito? (Da natureza, II, 216-250). 

 

Em sua queda através do vazio (rectum per inane)394, os corpos elementares, em um 

tempo indeterminado (incerto tempore)395 e lugar desconhecido (incertisque locis)396, 

inclinam ligeiramente (spatio depellere paulum)397, apenas o suficiente para afirmar que 

houve alteração no seu movimento. Esse desvio é necessário para justificar um dos modos de 

realização da phýsis: sem o clinamen, todos os átomos cairiam eternamente no vazio, em 

                                                                                                                                                   
Antiga como na ciência contemporânea, a psicologia pode ser considerada uma investigação sobre a alma, 
descontada toda a carga religiosa desse termo. 
394 DRN, II, 217. O clinamen pode também ser considerado um componente de indeterminação e uma quebra das 
leis deterministas do universo, representadas pela queda dos átomos no vazio em linha reta.  
395 Ibidem, 218. 
396 Ibidem, 219. 
397 Ibidem, 219. No texto estabelecido por Ernout (1975) é utilizado o termo depellere (expulsar, afastar), mas 
em Clouard (1954), encontramos decedere (retirar, ausentar). Os dois termos sugerem que o átomo se distancia 
da sua trajetória original por efeito de um “golpe”. Trata-se do mesmo tipo de movimento resultante dos choques 
(plagae) dos elementos, porém, neste caso, sua causa é inerente ao próprio átomo. 
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linhas paralelas, e jamais se encontrariam, não permitindo a formação das coisas e do 

mundo398. Sendo de ordem física, a declinação é a única condição de possibilidade para os 

choques atômicos e, consequentemente, para que os corpos compostos possam ser gerados.  

A analogia com o fenômeno é mais uma vez estabelecida por Lucrécio: as gotas da 

chuva (imbris uti guttae)399, na sua queda vertical de cima para baixo, sempre encontram um 

fundo onde assentar. O exemplo pode ser considerado como uma antecipação perceptiva 

(prolepseis) do movimento da água, projetando no invisível toda a carga imagética da 

experiência sensível. Por outro lado, o pequeno composto – a gota de chuva – é corpóreo e o 

percebido se deve, em última instância, aos simulacros que são emitidos por esses objetos. 

Perceber também é reconhecer que tais gotas, ao caírem, juntam-se e formam um agregado 

maior, evidenciando ainda mais a analogia proposta, sugerindo, inclusive, a tranquilidade e a 

inexorabilidade dessa queda. 

Uma das características da queda dos átomos é que os elementos, quando estão em 

queda no vazio, não se afastam do seu sentido vertical. Logo, não têm movimento oblíquo. 

Essa afirmação poderia contrariar o dado empírico, uma vez que a queda dos corpos sensíveis, 

em muitos casos, pode se dar de outra forma: ao contrário dos átomos, é possível ver a 

trajetória oblíqua de um objeto em sua queda livre. Mas, nesse caso, a analogia não é muito 

precisa: a declinação dos átomos é impossível de ser vista; não cabe aos sentidos negar a 

existência de um desvio que ocorre em um menor espaço e em um menor tempo possível. O 

desvio escapa, literalmente, ao domínio da sensibilidade400. 

A segunda exigência está relacionada à ética, na medida em que apresenta o 

clinamen como o fundamento da liberdade dos seres vivos. Com o clinamen, Lurécio coloca a 

possibilidade de compreender a liberdade humana, já que uma das suas caraterísticas é a 

                                                
398 A teoria foi duramente criticada pelos próprios contemporâneos de Lucrécio, Cícero entre eles (se bem que ao 
mencionar sua insatisfação com a tese, estivesse mencionando o próprio Epicuro). Não se trata de meramente 
reproduzir as críticas, mas as objeções à teoria se concentram em um sentimento de estranheza, chegando mesmo 
a classificá-la com ridícula: Lucrécio, sempre preocupado em definir aquilo que é percebido pelos sentidos, 
afasta-se de alguns pressupostos básicos do movimento e não consegue projetar o invisível a partir do que 
podemos enxergar. Boyancé (1963, p. 114), modernamente, repete tais críticas ao mencionar que não 
conseguiria sequer imaginar como, em uma mesma linha vertical, um átomo mais leve se juntaria a um átomo 
mais pesado, para logo em seguida afirmar a genialidade do epicurismo em definir os átomos como isotakeis. 
399 DRN, II, 222. 
400 Boyancé (1963, p. 115) verá o papel que os psicólogos modernos atribuem ao chamado limiar da sensação. O 
valor em si dessa explicação em Lucrécio está ligado, evidentemente, à teoria do conhecimento epicurista, a 
qual, como já vimos, admite que algo pode ser apreendido apenas pelo pensamento. Infelizmente, Lucrécio não 
aprofunda as objeções que poderiam ampliar o alcance da teoria, advindas, por exemplo, do fato de que o 
clinamen faz parte de uma cinética cuja causa está em si mesma, isto é, trata-se de um movimento autônomo do 
próprio átomo. 
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espontaneidade, a capacidade de um movimento independente, sem causa aparente, sem 

limitações cinéticas.  

 

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, 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 (Da natureza, II, 251-260). 

 

Faz-se necessário dizer, de antemão, que as dificuldades de análise das passagens 

não são pequenas. A grande extensão de alguns trechos aqui reproduzidos (especialmente os 

versos 216 a 250) refletem a inerente dificuldade do assunto, sendo mais conveniente 

apresentá-los por inteiro. Assim, não seria surpresa admitir que qualquer descrição que 

envolve o processo das ações humanas e da liberdade do agir não fosse de grande 

complexidade. Como já fora dito, a ideia da declinação dos átomos é necessária para explicar 

os dados da evidência empírica, vinculada às sensações externas e internas: no primeiro caso, 

a existência de um mundo fenomênico formado por corpos compostos a partir dos choques 

atômicos em seu interior; no segundo, a espontaneidade de uma vontade livre, em que os 

seres teriam a iniciativa de seus próprios movimentos. Convém esclarecer que a vontade, 

neste caso, não é considerada apenas um ato, mas uma afecção da alma401: além de 

efetivamente poderem mudar a direção de um movimento, os seres também sentem que 

podem mudá-la e, assim, alteram o alcance do seu agir. 

Essa segunda exigência do clinamen é também a que mais aproxima Lucrécio de seu 

mestre Epicuro, uma vez que, para este, a physiología só fazia sentido se assentada em bases 

éticas. Para Boyancé (1963, p. 116), é neste ponto que é possível perceber que a ruptura entre 

Epicuro e Demócrito foi consumada. Como já demonstramos anteriormente, Epicuro se nega 

a estabelecer sobre a natureza das coisas a necessidade (ananké) que Demócrito havia 

                                                
401 No sentido de uma disposição ou estado anímico, mais especificamente de dor ou prazer, originado na 
sensibilidade. Assim, toda afecção é um afeto (affectio, páthos). A raiz grega (path-) e latina é a mesma e tem o 
mesmo significado. Entretanto, cremos que essa relação lexical era problemática na época de Lucrécio (basta 
lembrar da dificuldade explícita do poeta em traduzir em versos latinos as noções atomistas gregas), uma vez que 
existem apenas duas ocorrências do termo affectio – ou seus correlatos – em De Rerum Natura (DRN, I, 134; III, 
49). Por outro lado, perturbatio (no sentido de perturbação da alma) e suas variações têm seis ocorrências ao 
longo da obra. Por esse motivo, ao longo desta tese, muitas vezes será utilizado o termo grego (pathé) para 
designar as afecções. 
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projetado sobre o mundo: “seria melhor aceitar os mitos sobre os deuses do que a necessidade 

dos físicos”, afirma ele na Carta a Meneceu (DL, X, 134). E não poderia ser diferente, já que 

a ananké suprime a liberdade de toda condição ética.  

A primeira parte do argumento recorre a um nexo causal completo e uma forma 

lógica do tipo modus tollens, já vista em outras passagens do poema: se os átomos não 

iniciassem um novo movimento que romperia os laços do destino, de modo a evitar que uma 

causa sucedesse a outra em uma sequência ininterrupta e infinita, não haveria como explicar a 

vontade livre dos seres vivos, que os leva a desviar do seu caminho em tempos e locais 

indeterminados. A consequência parece clara: sem o clinamen, não haveria o libera voluntas, 

o que é falso: pelos sentidos, é possível observar que a vontade livre existe. Ao recorrer mais 

uma vez ao dado empírico, Lucrécio reposiciona a declinação em outro patamar, já que o 

exercício especulativo se volta para o fenômeno.  

O poeta romano parte de algo que é claro e manifesto (tó enargês), ou seja, aquilo 

que é evidente para a percepção. Assim, chega ao invisível e ao não manifesto, ao não 

evidente e obscuro (tó adêlon)402. O caminho da argumentação, como já sabemos, é típico do 

pensamento epicurista: tenta-se demonstrar o não conhecido a partir dos fatos evidentes403. 

Deste modo, o que é indubitável a percepção é o agir dos seres vivos, indeterminado, 

inconstante e imprevisível. Mas, por outro lado, a passagem não esclarece se a voluntas tem 

origem no clinamen, ou o tipo de relação aí existente. A interpretação tradicional deste 

problema, como veremos adiante, afirma que a declinação é a causa direta das ações livres 

dos seres, mas, ao analisar a passagem, é evidente que o poeta romano não afirma 

explicitamente tal argumento. 

Essa questão não é menos importante, visto que interessa saber, neste caso, se existe 

uma relação de causa e efeito entre o clinamen e a libera voluntas, mas, para isso, será preciso 

desenvolver outras noções que fogem aos objetivos deste capítulo404. Por enquanto, no intuito 

de oferecer um breve panorama dessa discussão, é suficiente saber que Giussani (1896, p. 

126-127) sustenta a tese de que a declinação atômica é a causa direta para toda e qualquer 

ação livre dos seres vivos, e assim, não consiste na simples ruptura da cadeia causal do 

determinismo imposto pelo movimento dos átomos, devido à gravidade405 e aos choques. A 

declinação seria, por consequinte, a única causa invisível e indeterminada (porquanto não tem 
                                                
402 O’KEEFE, 2005, p. 30. 
403 Diogenes, fr. 54. Col. II-III. 
404 Para desenvolver essa relação, é necessário apresentar os princípios da alma e do espírito em Lucrécio, o que 
faremos no próximo capítulo.  
405 O termo não se refere à gravidade universal, mas ao peso (pondus) dos átomos.  
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uma causa per se) de toda ação e, mais ainda, da vontade livre. Bailey (1964, p. 318-321) 

concorda com Giussani, acrescentando que a quebra na continuidade dos movimentos 

atômicos são causados pelos átomos da alma-espírito, propondo complexos de átomos 

mentais (concilium), que juntos seriam os responsáveis pelo “ato de pensamento”406, e, 

consequentemente, pela vontade livre. 

Do outro lado dessa discussão, Furley (1967, p. 232-236) minimiza a relação direta 

defendida pelos helenistas anteriores, mas ressalta a importância do clinamen a ponto de 

propor que Epicuro seria um “libertário radical”, no sentido de que algumas das ações 

humanas são causadas diretamente pela declinação. Além disso, ele sustenta que é possível 

encontrar uma forte conexão entre as ideias de Aristóteles e de Epicuro acerca das ações 

autônomas que “dependem de nós” (πὰρ ἡµάς)407. Nessa linha de aproximação, Furley (1967, 

p. 182) conclui que uma das funções do clinamen é eliminar o elemento de necessidade da 

voluntas, como Lucrécio expõe. Porém, essa não é uma característica que possa ser aplicada a 

todas as ações livres408. Isso se explica porque uma das características da vontade – a 

espontaneidade – não é derivada da necessidade409. 

Todavia, o ponto a destacar nesta análise é que, enquanto movimento indeterminado, 

o clinamen é também uma força que arranca os seres do destino inevitável. Uma liberdade 

que está presente em tudo o que respira, não apenas nos seres humanos. Outro ponto digno de 

nota é que a declinação tem mesmo uma natureza subversiva, já que o poder de ser livre 

estaria subjugado pela necessidade do fado e do destino. Nesse caso, o clinamen oferece aos 

viventes uma possibilidade de libertação: significado duplo, tanto em relação ao movimento 

espontâneo que permite o corpo vivo mudar de direção e que, portanto, atende a uma 

exigência física, como no que tange às consequências éticas resultantes. Nesse contexto, o 

destino é considerado uma entidade opressora, que, ao impedir os seres de se moverem no 

                                                
406 Ou logismós. Em Epicuro (DL, X, 39), seu significado é o de uma “operação do pensamento”, ou o “motor” 
de todo juízo elaborado pelo homem. O logismós e a phrónesis estão relacionados diretamente: o primeiro, 
enquanto julgamento da realidade que se apresenta; o segundo, como ação subsequente à ação. A esse respeito, 
ver Silva, 2003, p. 72-73.  
407 Cf. Doyle, 2011, p. 76-83. 
408 Podemos ainda mencionar outras interpretações variantes, tanto da visão ortodoxa (Giussani e Bailey, 
principalmente) quanto daquela que ficou conhecida como a “nova abordagem” do problema. Neste caso, além 
de Furley, podemos citar, principalmente: Englert (1987), Annas (1994), Purinton (1999) e O’Keefe (2005). 
Essas interpretações serão retomadas neste trabalho. 
409 Com efeito, são noções até mesmo antagônicas. 
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espaço, e até mesmo mudar a direção desse movimento (declinamus... motus),410 reprime o 

livre agir e a consecução da sua vontade (sua cuique voluntas)411. 

Prosseguindo com a análise do texto de Lucrécio, é a vez de propor mais uma 

analogia, desta vez mostrando como um impulso se espalha pelos membros de um animal ao 

iniciar sua corrida. Da alma, mais especificamente da sua parte racional, o espírito (a mens, o 

animus ou logismós), ele retira a força que faz com que os seres possam vencer a resistência 

do meio e as pulsões exteriores: 

 

E não é verdade que os cavalos, com toda a sua força impaciente, não podem 
irromper no próprio momento em que lhes abrem as cavalariças e tão 
rapidamente como lhes desejaria a vontade? Tem de se animar a matéria, o 
corpo, e só quando se anima pelos membros pode seguir o impulso do 
espírito; por aqui se vê que tudo vem primeiro do espírito e da vontade e se 
dirige depois pelo corpo e pelos membros (Da natureza, II, 263-271). 

 

Por mais uma analogia com os movimentos aleatórios e impetuosos dos animais412, 

Lucrécio encerra a série de argumentos relacionando a declinação à liberdade dos seres vivos. 

Os animais são corpos constituídos de átomos e vazio, e uma vez que não têm qualquer outra 

coisa fazendo parte da sua composição, o poder de desviar a direção de um movimento ou de 

arrastar seu peso é inerente a si mesmo. Portanto, é essa propriedade do peso, que impede que 

o movimento do átomo seja determinado somente a partir do exterior (como o resultado dos 

choques). Os corpos estão, dessa maneira, em queda sob efeito de seu próprio peso, isto é, 

estão submetidos às suas próprias leis naturais. Como já vimos, é pela experiência que 

Lucrécio afirma que essa qualidade espontânea da vontade não deriva de uma necessidade 

externa, mas é inerente a sua própria autonomia. É possível observar que o desejo do animal 

vai contra as limitações impostas pelo meio (a necessidade). Por ter uma mens,413 o cavalo 

tem uma voluntas. Mas, o movimento – apesar de espontâneo – não é imediato. Há uma 

inércia que precisa ser vencida antes de se lançar, projetando a massa dos seus corpos. Devido 

ao seu próprio peso, a alma dos animais enfrenta uma grande resistência que deve ser vencida, 

para que o corpo possa se movimentar. Uma vez que essa alma é formada por átomos, haveria 

em seu interior alguma coisa como uma força que rompesse tal inércia (uma “força 

                                                
410 DRN, II, 259. 
411 Ibidem, 261. 
412 Da natureza, II, 264-265. 
413 No sentido de mente. Isso não quer dizer que o animal tenha inteligência, mas uma animique voluntate, isto é, 
um impulso cuja origem é a mente ou o espírito. 
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contrainercial”), isto é, “um princípio de resistência ao peso dos átomos” (CONCHE, 1967, p. 

53)414. 

Por isso mesmo, se os animais têm esta vontade que subverte a necessidade, esta 

concepção do clinamen “expressa um ser que tem o indubitável sentimento de sua liberdade”, 

tal como um “poder de arrebatar os seres do seu destino, que é a única maneira de conciliar 

esta vontade com aquilo que não é menos evidente por si mesmo”, isto é, o que o epicurismo 

chama de “constituição básica de todos os seres, seja lá quais forem, com os átomos e o vazio 

de que são formados” (BOYANCÉ, 1963, p. 117). Talvez seja a partir desta interpretação que 

a análise dos helenistas enfatizem o “materialismo” epicurista. Com efeito, é irresistível não 

admitir que uma síntese entre dois constituintes físicos tão fortes (átomos e vazio), sendo 

responsáveis por uma faculdade de características tão metafísicas (a vontade livre), não se 

encaminhe para tal conclusão.  

Trata-se, entretanto, de uma conclusão apressada, embora não deixa de ser intrigante 

como um princípio de indeterminação do átomo (o clinamen), pode se realizar e tomar a 

forma de uma liberdade sob os auspícios da vontade, a libera voluntas. Marx (s.d., p. 34-35), 

na sua interpretação da filosofia da natureza em Demócrito e Epicuro, também aborda essa 

questão, no contexto da dificuldade conceitual envolvendo a determinação formal do átomo (a 

queda em linha reta no vazio) e a sua autonomia415, mostrando que sendo o vazio um nada, o 

movimento enquanto determinação do átomo tem seu princípio nele próprio: 

 

Os átomos são corpos puramente autônomos, ou melhor, constituem o corpo 
em sua autonomia absoluta, como os corpos celestes. Eles se movem com 
efeito, como estes últimos, não em linha reta, mas obliqua. O movimento da 
queda é o movimento da não autonomia.  
Se então Epicuro representa no movimento do átomo em linha reta a 
materialidade desse átomo, ele realiza na declinação da linha reta a sua 
determinação formal; e essas determinações opostas são representadas como 
movimentos imediatamente opostos (MARX, s. d., p. 35.) 

 

Pode-se concluir a partir desta análise, que o átomo apresenta características tanto de 

determinação como de indeterminação. No primeiro caso, justificado pela queda em linha reta 

                                                
414 A análise de Conche leva a outro aspecto dessa cinética: a relação entre a fortuidade do impulso e a 
necessidade de um princípio que vença a resistência (a inércia) ao impulso. Dito de outro modo, o modo como as 
forças do acaso e da necessidade operam na dinâmica de formação dos mundos. 
415 Tais questões não parecem ter sido importantes para Lucrécio (e Epicuro), como atestam as passagens 
transcritas, mas talvez tenham inspirado, como já foi dito, as análises posteriores que identificaram o epicurismo 
com um materialismo, ou ainda, com um tipo de mecanicismo determinista. A esse respeito, ver K. MARX. 
Diferença entre as filosofias da natureza em Demócrito e Epicuro. São Paulo: Global Editora, s.d. 128p. 
(Coleção Bases) 



 

121 
 

  

devido ao peso. No segundo caso, devido ao fato de que o clinamen tem como principal 

característica, a imprevisibilidade, sustentáculo da sua autonomia. Em se tratando de Marx, 

não poderia ser diferente, já que o objetivo aqui é extrair dos confrontos dialéticos da 

natureza, as analogias que podem sustentar a explicação materialista dos fenômenos 

sociais.416 O problema desta interpretação é que ao apresentar o movimento da queda como 

uma “não-autonomia” que nega a “pura autonomia” (a declinação), Marx não considera que o 

peso que determina o primeiro não é o mesmo que é atribuído à gravitação universal. Nesse 

caso, o “peso” do átomo é uma propriedade intrínseca, e não extrínseca ao átomo, e assim, ao 

atribuir a essa relação dialética um tipo de materialismo, não deixa de levantar problemas 

anda maiores no contexto da própria physiología417. 

Se o átomo já contém em si o princípio de suas determinações, a própria realidade – 

a vontade livre – já carrega consigo as características, ou melhor, as virtualidades (dýnamis) 

do espírito (BOYANCÉ, 1963, p. 117)418. Ao ligar essa evidência (a vontade) ao “espírito”419, 

ele não se referia a uma alma incorpórea ou a uma divindade420, mas a uma das suas forças 

(no sentido de uma enérgheia) – uma espécie de “alma hegemônica” –, justamente aquela que 

é princípio do movimento e princípio da ação. Esse princípio cinético presente na alma – ou, 

mais precisamente, no seu espírito, considerando que este é parte da alma – explicaria o que 

acontece quando os seres humanos, ao caminhar, mudem de direção por vontade própria, de 

acordo com seus gostos e intuições421. 

A função autônoma do clinamen não se restringe apenas ao movimento primordial 

dos átomos. Segundo Lucrécio, é possível incluir nesse rol um tipo de oposição aos chamados 

movimentos involuntários, isto é, os que pertencem ao domínio de uma não autonomia e por 

isso, não se parecem com os anteriores (nec similiest ut cum).422 Por exemplo, quando os seres 

são empurrados para alguma direção contrária a sua vontade; ao serem atingidos por alguma 

                                                
416 A análise marxiana da declinação é sempre retomada a partir dessas premissas, o que os impede de perceber o 
alcance das proposições epicúreas acerca da relação entre o determinado e o indeterminado. A esse respeito, ver 
P. NIZAN. Os materialistas da antiguidade. Lisboa: Editoral Estampa, 1977. 
417Um desses problemas diz respeito à afirmação de que os átomos se movem em linhas oblíquas. Não é o que 
afirmam Epicuro e Lucrécio. Pelo contrário, o movimento das partículas após os choques é de natureza discreta, 
como já foi demonstrado neste Capítulo.  
418 De certa forma, é a mesma conclusão de CONCHE, loc. cit, p. 52-53. 
419 DRN, II, 270: Ex animique voluntate. 
420 Essa relação é insinuada por Boyancé (1963), com a qual não concordamos pelas razões já expostas. 
421 Um problema suplementar é entender como se dá tal relação, que prescinde de demonstar outras noções a 
serem tratadas no próximo capítulo. 
422 DRN, II; 272. Um ponto interessante – embora pitoresco – é a notar a cacofonia contida no verso (FOWLER, 
2002, p. 272). 
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coisa maior e mais pesada, todoo corpo é levado, mas da própria vontade vem a energia capaz 

de conter essa dinâmica, impedindo-o de prosseguir em seu movimento forçado: 

 

Nada há de semelhante quando somos impelidos pelo violento choque de 
outrem, por uma forte pressão. Nesse caso, é evidente que toda a matéria de 
todo o corpo vai, sem nós o querermos, como que arrastada até que a 
vontade a refreie nos membros. 
Vês então que, embora uma força exterior muitas vezes nos empurre e nos 
obrigue contra a nossa vontade a avançar e nos arraste, precipite, há todavia 
no nosso íntimo alguma coisa que se pode opor e resistir? E por essa vontade 
que a matéria é obrigada a dirigir-se pelos membros, pelo corpo, é por ela 
que se refreia, depois de lançada, e volta para trás (Da natureza, II, 272-
277). 

 

Percebe-se ainda que o significado de voluntas difere um pouco daquele atribuído à 

vontade inata dos seres vivos (como no exemplo dos cavalos que iniciam a sua corrida). Neste 

caso, a noção se aproxima muito mais de uma resistência ao movimento causado por um 

choque. Outra possível conclusão desta passagem é que o desvio pode ocorrer não somente 

em relação à queda em linha reta, mas a qualquer outra direção tomada pela partícula, como 

exemplo, quando os átomos estão se deslocando após os choques. 

Portanto, nos seres vivos, há um princípio de movimento que não se submete nem ao 

peso – ou seja, à queda no vazio – nem ao resultado dos choques, mesmo que tais choques 

possam forçar tais seres a mudar a trajetória desse movimento secundário. Em todas as suas 

ocorrências, o clinamen opera claramente um efeito contrário a normalidade cinética 

elementar. Em si e a partir de si próprio, se constitui em um poder da voluntas através da qual 

os seres vivos escapam das determinações da necessidade, através de iniciativas autônomas, 

capazes de modificar seu destino. No fundo, todas essas conexões se referem à noção de 

liberdade, e, além disso, uma noção atomista, que em nada se assemelha a sua herança 

teleológica423. Esta liberdade, que é parte intrínseca dos corpos elementares e que, 

primordialmente, tem a função de alterar o seu movimento de maneira imprevisível, não pode 

ser explicada apenas pelo movimento resultante dos choques, isto é, pela ação de uma força 

externa, ou pelo peso, que é uma necessidade interna relacionada à natureza dos corpos. 

 

Ora, é necessário aceitar que haja o mesmo nos germes das coisas, que haja 
para os movimentos uma causa distinta do choque e do peso: dela nos viria 
este inato poder, visto que, já o sabemos, nada pode vir do nada. De fato, o 

                                                
423 Como exemplo, parece ser o significado desta noção entre os estóicos, platônicos peripatéticos. A esse 
respeito, ver Frede, 2011, p. 49-66. 
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peso impede que tudo se faça por meio de choques, como por uma força 
externa. Mas, se a própria mente não tem, em tudo o que faz, uma fatalidade 
interna, e não é obrigada, como contra a vontade, à passividade completa, é 
porque existe uma pequena declinação dos elementos, sem ser em tempo 
fixo, nem em fixo lugar (Da natureza, II, 285-293). 

 

O clinamen, esta força inerente ao átomo (innata potestas)424, é uma propriedade que 

resiste tanto ao peso – no segundo caso – como aos choques. Por isso, introduz um elemento 

de contingência na natureza. Mas só é possível entender esta tyké quando colocada ao lado da 

necessidade, uma vez que, somente a partir dessa perspectiva, é possível entender a causa de 

formação e a natureza das coisas. Dessa maneira, o “acaso” se coloca como idêntico em 

relação à espontaneidade livre dos seres vivos, na qual a liberdade – pela vontade livre – é a 

sua raiz e o seu fundamento. 

No primeiro caso, a plagae é um condicionante secundário – e exterior – de 

motricidade dos elementos, assim como o peso é a causa primeira do movimento intrínseco – 

e não extrínseco – do átomo. A sentença “como por uma força externa” (externa quasi vi)425 é 

usada para admitir que somente a plagae não satisfaz a condição para tal movimento: o 

choque não é a primeira causa e, além de tudo, não é a única. Poderíamos dizer ainda que a 

gravidade é uma necessidade intrínseca, enquanto que a plagae não pode ser considerada 

propriamente um obstáculo ao movimento, e sim, no máximo, um evento que permite a 

mudança de direção dos elementos426. Dessa forma, os epicuristas encontram a ligação que 

faltava entre a queda do átomo e o choque, uma vez que os dois são eternos. E, 

contrariamente à propriedade contingente do clinamen, esse vínculo é necessário, posto que 

explicaria a espontaneidade no átomo e o movimento atemporal da declinação (GIUSSANI, 

1896, p. 135). 

Dessa forma, a conclusão de Lucrécio não poderia ser outra: uma vez que na 

natureza existem apenas átomos e vazio, e se o movimento dos átomos não se restringe ao 

peso ou aos choques mútuos, a declinação pode ser considerada uma propriedade (neste caso, 

uma potência) inerente ao próprio átomo. A espontaneidade, portanto, é uma parte essencial 

da natureza do átomo, e o clinamen é a sua manifestação. 

                                                
424 DRN, II, 286. 
425 DRN, II, 288. 
426 Nas análises realizadas, consideraramos a plagae como uma oposição e uma resistência ao movimento 
original dos átomos. Essa escolha está fundamentada no fato de que, se fosse um obstáculo, o choque teria o 
poder de paralisar o movimento posterior das partículas, o que não é verdade: a cinética atômica é eterna.  
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Outro ponto a considerar é que essa manifestação ocorre em todos os níveis do 

universo (omnia)427, mas, no caso da vontade livre dos seres vivos, a liberdade tem um lugar 

específico e particular: o espírito (mens ipsa)428. Dentro desse contexto, como já introduzimos 

anteriormente, alguns estudiosos defendem que o clinamen é uma noção que nasce a partir da 

investigação epicúrea acerca da alma, cujo desdobramento se dá no âmbito da cosmogonia. 

Bignone (1940, p. 409-456) chega mesmo a afirmar que, no caso de Epicuro, a tese da 

parenklisis foi desenvolvida no contexto da reconstrução da psicologia aristotélica, 

especialmente a que consta das suas obras exotéricas. Além disso, sugere que o “elemento 

sem nome” (akatonomáston)429 da alma, proposto por Epicuro, tomou como modelo a teoria 

anímica do estagirita. A proposta do erudito italiano é que a declinação foi concebida para 

satisfazer as mesmas funções da quinta essência de Aristóteles430, mas, neste caso, 

ultrapassando o aspecto cosmológico. 

O clinamen é uma parte essencial do sistema de Lucrécio, já que, sem ele, a natureza 

jamais teria criado coisa alguma431. A declinação habitual (declinare solerent)432 do átomo 

significa, por um lado, que o clinamen pode ocorrer mais de uma vez para um mesmo 

elemento, já que o choque é parte de uma indeterminação, isto é, não há garantia de que os 

átomos se encontrarão após o desvio, mas também não se pode afirmar que não irão. O que 

podemos garantir – e isso está implícito – é que o princípio gerador do mundo não é outro 

senão a própria natureza, a cinética aleatória, imprevisível, indeterminada e invisível dos 

átomos no vazio. Embora se possa dizer que é também um princípio do materialismo 

(CONCHE, 1967, p. 55)433, já que os corpos compostos (complexos, determinados e 

                                                
427 Como visto no capítulo anterior, o todo em Lucrécio se confunde com o próprio universo. O objetivo da 
expressão é ressaltar os níveis de realidade existentes na natureza epicúrea, mas que fazem parte desse todo, 
reforçando a sua característica imanentista. 
428 DRN, II, 289. O termo ipsa marca o contraste com uma manifestação que pode ocorrer em todo lugar 
(omnia). 
429 DL, X, 63; Usener, 1887, fr. 314, 315.Lucrécio traduziu este termo como quarta natura (DRN, III, 242). O 
tema da alma no pensamento epicurista e sua relação com o clinamen sera tratado no próximo capítulo. 
430 A quinta essência, quinto elemento ou simplesmente “éter”, foi uma doutrina introduzida pelo estagirita em 
sua filosofia, cujo objetivo era fundamentar o princípio da incorruptibilidade dos céus. Entretanto, a tese ligando 
a quarta natura ao éter é estranha, uma vez que as filosofias helenísticas não aceitavam esta doutrina (REALE, 
1995, v. V, p. 102). 
431 Da natureza, II, 224. 
432 DRN, II, 221. 
433 Nesse contexto, a afirmação de Conche levanta outra questão de difícil solução: como nomear de 
materialismo um modo de realização da natureza no qual os corpos compostos, sendo sensíveis e percebidos pela 
experiência, podem ser formados a partir de elementos invisíveis e apreendidos somente pelo pensamento? Por 
esse motivo e conforme já foi mencionado no capítulo anterior, neste trabalho não enfatizamos o termo material 
para designar a qualidade básica da natureza, exceto quando indicado pelos comentadores e especialistas 
pesquisados. Optamos por substituí-lo – tanto quanto for possível – por corpóreo.  
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estruturados) são produzidos a partir de partículas ou corpos elementares, ainda assim só 

poderíamos chamá-lo de um “materialismo” no sentido fraco434. 

Não é o caso de afirmar que o clinamen possui uma função dentro da estrutura de 

uma explicação científica (coisa que o atomismo antigo não é), mas, sem dúvida, é um 

postulado ético trasladado para uma expressão cuja forma é física. Mais importante que isso, 

não se trata de entender o motivo pelo qual Lucrécio oferece uma solução arbitrária a um 

problema preexistente da phýsis, já que a combinação das características do peso e da 

isotakéia dos átomos levariam à ausência dos choques e, portanto, à não formação das 

coisas435. O que conta, e isso parece ser o mais provável, é que a filosofia epicúrea postula um 

problema arbitrário a ser resolvido por uma resposta preexistente. A partir da necessidade de 

expor a teoria já dada da libera voluntas, chegou a sua expressão física ou analógica: o 

clinamen. A declinação se situa, nesse caso, tanto como um elemento do sistema da filosofia 

da natureza como uma resposta a um problema ético. Não é tanto o sistema físico do 

atomismo que determina a invenção do clinamen, mas o desejo por explicar o mecanismo da 

libera voluntas e o próprio clinamen, que determinam a estrutura do sistema.  

Mas, para situar essa relação e responder a questão principal que motivou essa tese, 

será necessário analisar a natureza da alma no pensamento epicúreo. Não poderia ser 

diferente, visto que a premissa básica da physiología atomista é o de que tudo o que existe é 

composto por átomos e vazio, estamos confrontados com outra evidência singular: a 

qualidade corpórea da alma e do espírito. 

  

                                                
434 O epicurismo não é monista, como são a maioria das filosofias materialistas; pelo contrário, o mundo – tanto 
o microcosmo como o macrocosmo – pode ser explicado de várias maneiras, e não é sem razão que se pode falar 
em “modos de realização da natureza”. Dessa forma, a filosofia epicúrea poderia ser chamada, no máximo, de 
um naturalismo fisicalista (ou uma “metafísica naturalizada”). Tal expressão faz parte do léxico da filosofia da 
ciência contemporânea. Não é objetivo desta tese exaurir a relação entre materialismo e um não materialismo, 
mas julgamos importante (re)definir apropriadamente os termos, já que fogem ao contexto da Filosofia Antiga. 
A esse respeito, ver Ritchie, 2012, p. 161-192. 
435 Wasserstein, 1978, p. 484-494. 
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4. TEORIA DA ALMA NO ATOMISMO EPICÚREO E OS PRINCÍPIOS DA 

VONTADE LIVRE (LIBERA VOLUNTAS) 

 

 

4.1. O conceito de alma no atomismo epicurista 

 

Os capítulos anteriores enfatizaram os aspectos da physiología no pensamento de 

Lucrécio, apresentando e discutindo as várias noções epicuristas diretamente conectadas com 

essa dimensão da Filosofia Antiga. Os prólogos de cada livro da obra do poeta romano não 

permitem dúvidas quanto aos temas tratados: os Livros I e II são dedicados aos elementos 

básicos da natureza (corpora prima), às foedera naturae e ao devir do universo: os átomos e o 

vazio, que formam os corpos compostos. Eles são os princípios básicos do atomismo e os 

fundamentos da physiología epicúrea, uma filosofia da natureza em sentido amplo. Mas, 

como já foi afirmado nesta tese, as bases naturais deste pensamento têm uma função bastante 

precisa: são a explicação física dos fenômenos genuinamente humanos e o arcabouço 

demonstrativo de um ethos. Então, se o objetivo central desta tese é responder a um problema 

ético, será necessário enveredar pelas outras partes da obra de Lucrécio que tratam desta 

temática e, por assim dizer, complementam as explicações puramente naturalistas do ponto de 

vista físico. 

Tal encaminhamento nos leva obrigatoriamente à análise dos Livros III e IV. O 

primeiro trata da natureza da alma (anima), seus limites e modo de realização. Além disso, faz 

parte desse Canto o desenvolvimento de algumas teses epicuristas sobre a morte e o 

sentimento de medo que acomete os seres, quando são confrontados com essa realidade. O 

Livro IV se debruça sobre o modo como se conhece o mundo; as sensações, a imaginação, os 

estados oníricos e o pensamento, a relação entre o corpo-carne e o corpo-alma. Enfim, vistos 

de uma forma conjunta, as duas partes corresponderiam, talvez, àquilo que modernamente se 

convencionou chamar de psicologia. Além disso, ao final do quarto Canto, Lucrécio discorre 

sobre o prazer (vênus voluptas), o amor-paixão e o desejo sexual. 

De acordo com essa exposição, poderíamos ainda acrescentar que, se os Livros I e II 

têm como objetivo abarcar o estudo da natureza em sua totalidade, os Livros III e IV têm 

como propósito de investigação o próprio homem, mais exatamente, a sua relação com o 

mundo. Esse “projeto” humano a ser desenvolvido por Lucrécio se fundamenta na concepção 
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de um ser livre e autônomo. Aliás, não se trata apenas de estudá-lo enquanto corpo 

fenomênico, mas especialmente a sua alma, responsável por animar o corpo-carne, além das 

conexões com a sensibilidade, o pensamento, a imaginação e o prazer, com este último, 

tomando um lugar central no papel da liberdade no sistema ético epicurista436. 

Não obstante, a compreensão da alma na filosofia epicúrea não é tão evidente como 

poderia parecer se comparada às descrições sempre diretas da natureza e de seus constituintes. 

Em primeiro lugar, a noção de alma entre os epicuristas não encontra qualquer correlato no 

período helenístico, exceto entre os estóicos437. O próprio filósofo romano, ao reconstruir os 

fundamentos da natureza da alma (re)tomados de Epicuro, ajuda a lançar uma névoa de 

incompreensão e problemas metafísicos, provavelmente, devido à dificuldade de traduzir para 

o latim o nível de abstração que era comum na Filosofia Grega438. Mas, outros obstáculos 

podem ser verificados, por exemplo a ausência das analogias largamente utilizadas por 

Lucrécio nos Livros I e II, as quais começam a perder fôlego, justamente pela impossibilidade 

de associar o invisível – a alma – a um correlato físico e concreto, como qualquer corpo 

fenomênico. Dessa maneira, embora o discurso seja apoiado em uma lógica robusta e 

coerente, carece de demonstração física; ou, quando isso é feito, não se consegue estabelecer 

uma relação direta entre uma noção essencialmente metafísica e o empírico439. 

Como já explicitado, a natureza da alma é exposta detalhadamente por Lucrécio no 

Livro III. A sua descrição tem um objetivo ético. Primordialmente, trata-se de justificar como 

são infundados os temores da morte e como tais medos são, muitas vezes, as causas de males 

e doenças dos homens. Segundo Bignone (1961, p. 74), “[...] tutta la poesia de questo libro è 

circundata da questo alone di appassionata attesa di tale senso di liberazione che dovrá 

sorgere ala fine di questo canto del destino dell’anima umana”. Mas, neste caso, não se trata 

apenas de enfatizar o quanto os homens são ignorantes em relação à natureza da morte. 

Compreender a natureza da alma é, de certa forma, ao lado do conhecimento dos elementos 

primevos, a possibilidade que tem o sábio de eliminar os temores fúteis e insensatos e, assim, 

perceber um novo caminho em direção à liberdade, ao prazer e à tranquilidade anímica. Preso 

ao medo, o homem é ignorante quanto a sua própria natureza; mas, ele torna-se livre na 

medida em que a conhece. Livre dos temores, ele teria a possibilidade de modificar, através 

da vontade, o seu destino.  

                                                
436 Boyancé, 1963, p. 143. 
437 ANNAS, 1994, p. 37. 
438 Cf. comentário de A. Silva. Da natureza, p. 33. 
439 A esse respeito, ver Silva, 2003, p. 61. 
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Na passagem a seguir, encontramos a primeira ocorrência no DRN em que Lucrécio 

procura demonstrar para o seu interlocutor, Mêmio, como são vãos tais temores, sendo 

necessário, acima de tudo, compreender a natureza da alma:  

 

Ora, depois de ter ensinado quais são os princípios de todas as coisas e 
como, tão diferentes pela variedade das formas, espontaneamente voam, 
tomados num eterno movimento, e de que modo se podem gerar, a partir 
deles, todas as coisas, parece que a seguir devo pôr claro nestes meus versos 
a natureza do espírito e da alma, expulsando, derrubando aquele medo do 
Aqueronte que perturba desde os fundamentos, intimamente, a vida humana, 
tudo penetra da cor da morte e não deixa nenhum prazer límpido e puro (Da 
natureza, III, 31-40). 

 

Para conhecer tal natureza, existe a exigência de conhecer os princípios da 

diversidade, da estrutura e do movimento anímico. Ao colocar a alma no mesmo patamar dos 

corpos compostos (“todas as coisas”), Lucrécio introduz, mesmo que sutilmente, a tese inicial 

de que é também formada por átomos e vazio, e, além disso, de uma composição de corpos 

(como um corpo dentro de outro corpo). Ao relacionar a alma aos compostos, está apontando, 

de certa maneira, para uma das suas características, a qual será desenvolvida mais adiante: a 

sua natureza finita. Nessa pequena passagem, é possível ainda perceber que somente através 

desse entendimento da dupla natureza da alma (anima e animus)440 é possível afastar o temor 

das punições religiosas (simbolizadas pelo Aqueronte)441 e da morte (mortis nigrore)442. 

Dessa forma, a imagem funérea ainda carrega outro problema: é um dos obstáculos ao prazer 

em sua plenitude (voluptatem liquidam puramque)443, isto é, uma negação da voluptas sem 

mistura, plena e, em certo sentido, não contaminada pelo temor. Mais do que um impulso 

reativo ao prazer, o medo (metus)444 também é um sentimento contrário à liberdade da alma. 

Conforme veremos adiante, o conteúdo da exposição de Lucrécio não é muito 

diferente daquela apresentada por Epicuro na Carta a Heródoto445. Mas, é importante 

ressaltar que algumas noções apresentadas pelo primeiro guardam certo grau de dificuldade 

quando confrontadas com os mesmos conceitos do seu mestre. Giussani (1896, p. 183) 

                                                
440 Da natureza, III, 37. 
441 Rio mitológico, também conhecido como “rio do infortúnio”. Seria um afluente do rio Styx, localizado no 
mundo dos mortos, sendo mencionado por vários filósofos da Antiguidade. Em A Eneida, de Virgílio, é citado 
juntamente com outros rios infernais, quando o poeta conterrâneo de Lucrécio descreve o mundo dos mortos. As 
almas dos mortos, ao chegarem a uma das margens do Aqueronte, eram levadas às portas do Hades por um 
barqueiro chamado Caronte. Ver Bulfinch (2014). 
442 DRN, III, 39. 
443 DRN, III, 40. 
444 DRN, IV, 37. 
445 DL, X, 66. 
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realmente afirma que a descrição da alma no poeta romano é um tanto obscura, 

principalmente se forem consideradas as funções do animus (espírito) e da quarta natura 

(elemento sem nome). Por esse motivo, julgamos procedente, antes de analisar as passagens 

da alma no DRN, investigar as noções desenvolvidas por Epicuro, relacionando-as 

posteriormente àquelas apresentadas por Lucrécio. 

Isto posto, é necessário salientar que, para o filósofo do jardim, a alma (psyché) é 

corpórea (soma) e composta de átomos de várias espécies, muito lisos e redondos,446 

conforme a passagem abaixo transcrita:  

 

[...] é necessário considerar que a alma é corpórea e constituída de partículas 
sutis, dispersa por todo o organismo, extremamente parecida com um sopro 
consistente numa mistura de calor, semelhante em muitos aspectos ao sopro 
e em outros ao calor (DL, X, 63). 

 

Ao dizer que a alma é uma mistura de ar em movimento e calor, Epicuro está, na 

verdade, afirmando que os átomos da alma se assemelham aos átomos do vento e do calor. 

Além de tudo, a alma é um agregado de átomos, uma mistura (um tipo de athroísma) que se 

espalha – e, poderíamos concluir, que se move – no interior do corpo-carne (o organismo dos 

seres vivos, o agregado corpóreo, portanto, outro tipo de athroísma). Dessa forma, a alma 

também pode ser pensada como um “corpo dentro de um corpo” (SILVA, 2003, p. 61). 

Podemos acrescentar que a noção de alma no pensamento antigo grego se estabelecia 

a partir de uma grande amplitude de definições, e que, de certa forma, houve uma clara 

apropriação dos seus vários significados e características por Epicuro. O termo podia variar 

desde uma gama de funções vitais pertencentes a qualquer coisa viva – plantas ou animais – 

até uma força intelectual que habita o corpo, e, dessa maneira, associada funcionalmente a 

uma “psicologia”, mas destacada das funções e atividades típicas do corpo-carne (respirar, 

andar, comer etc) e da sensibilidade (LONG; SEDLEY, 1987, p. 70). 
                                                
446 Assim também era para Demócrito, com a diferença de que os tipos dos átomos da alma no abderita se 
assemelhavam à matéria ígnea (o fogo). Giussani (1896, p. 185) afirma que “il calore ed il fuoco sono in fondo 
una medesima cosa, una medesima sostanza; sono risultato della combinazione di atomi di una certa forma”, e, 
neste caso, não existiria diferença entre o calor e o fogo. Porém, sobre isso, há um testemunho de Aécio (IV. 3, 
11, p. 388 D), onde se lê: “Epicuro [disse que a alma é] uma mistura consistindo de quatro coisas (tetráron), das 
quais uma é similar ao fogo (piróndous), uma similar ao ar (áerondous), uma similar ao sôpro (pneumatikón), 
enquanto a quarta é algo que não pode ser nomeado (ákatonomáston)” (apud USENER, 1887, fr. 315). Essa 
passagem poderia até indicar que o fogo também é uma das características do átomo epicurista. No entanto, 
parece evidente que Aécio diz claramente “similar ao fogo”, e que, tomadas as outras propriedades como parte 
de um conjunto, ele estaria se referindo ao “ar quente”, “vento quente” ou o que é mais provável, ao “sôpro” 
semelhante ao exalado pelos seres vivos. Essa conclusão pode ser inferida do escólio de Diógenes Laércio (DL, 
X, 66), em que Epicuro se refere tanto a Heráclito como a Demócrito, mas esclarece que os elementos da alma 
são “muito diferentes dos átomos do fogo”. 
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Ainda no mesmo passo, Epicuro menciona a quarta característica da alma 

(akatonômaston), além de estabelecer o alcance da relação entre a alma e o corpo: 

 

Há uma 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). 

 

O “elemento sem nome” é formado por partículas muito sutis (leptomerés) e, 

conforme o próprio Epicuro, muito mais sutis que as dos outros dois tipos. É justamente essa 

característica que possibilitam as coafecções (sympathés), o contato dos átomos do corpo-

alma com os do corpo-carne. Nesse caso, além de ser extramente sutil, deve ser intensanente 

móvel, já que é ele o responsável por transmitir as sensações ao espírito, sendo assim a causa 

de toda sensibilidade (aísthesis). A evidência das faculdades da alma, neste caso, seriam por 

um lado, a imaginação, os sonhos e o próprio pensamento; por outro, a vontade, as afecções 

(páthe) e os desejos, ou como nomeia Conche (1987, p. 161), suas “manifestações 

fenomênicas”. Apesar de participar do mecanismo das sensações, a alma não se confunde 

com estas; no entanto, continua a ter uma função importante, em razão de transmitir as 

impressões sensíveis ao espírito. 

Ademais, o estatuto das páthe adquire um significado muito restrito e peculiar ao 

filósofo do jardim, em comparação com o uso do termo entre os seus contemporâneos – e por 

alguns de seus seguidores. Além disso, esta especificidade terá consequências importantes 

tanto na concepção epicúrea das emoções, quanto na relação entre as pathé e o propósito da 

vida em geral. Na literatura filosófica, a partir do séc. V a.C., a palavra é geralmente utilizada 

para indicar os sentimentos, uma “emoção” ou “paixão” em seu sentido comum447. 

Particularmente em Aristóteles, por exemplo, páthos pode significar um acidente – um 

atributo secundário – enquanto oposto à essência de uma coisa448. Em relação a uma 

psicologia, o termo está vinculado às sensações de dor e prazer, além do desejo ou apetite, 

embora não possam ser classificados como emoções, no sentido estrito do termo (KONSTAN, 

2007, p. 25). 

                                                
447 Em Epicuro, o termo é referido como afecções. 
448 Aristóteles, Metafísica, 1022b, 15-21. 
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Mas, em Epicuro, essa noção é revirada e redesenhada deliberadamente, subvertendo 

o sentido aristotélico: páthos aparece primeiramente, como um dos três critérios 

epistemológicos (ou critérios de verdade), segundo um escólio de Diógenes Laércio, a qual se 

estabelece a partir do vínculo estreito entre as sensações e as afecções: 

 

[...] No Cânon, Epicuro afirma que os critérios de verdade são as sensações 
[aísthesis], as antecipações [prolépsis] e os sentimentos [páthe], 
acrescentando a estes a apreensão direta do pensamento [tás phantastikás 
épibolás tés dianoías]. [...]  Toda sensação 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 (DL, X, 31). 

 

Na Carta a Pítocles é evidente que, para Epicuro, as páthe, quando consideradas 

juntamente com as sensações e os determinados processos de pensamento, nos fornecem 

todos os elementos que temos sobre o mundo. 

 

[...] dedica-te principalmente ao estudo dos princípios origináros do 
universo, do infinito e de temas afins, e, além disso, ao estudo dos critérios 
da verdade, dos sentimentos e do fim supremo com vistas ao qual 
escolhemos entre eles. O estudo conjunto desses assuntos capacitar-te-á 
facilmente a compreender as causas dos fenômenso particulares (DL, X, 
116). 

 

Dessa maneira, a aísthesis tem este estatuto de verdade, o que não a redime de ser 

um problema filosófico desde os antigos, se tornando um dos grandes debates no campo da 

teoria do conhecimento e da epistomologia. No caso dos textos analisados, o que se pode 

afirmar sobre os processos das aísthesis é que eles não envolvem a razão: a aísthesis é álogos 

(irracional) e destituída de memória (mnéme) – assim como as prolepseis –, estando associada 

a todos os cinco sentidos. Mas, apesar desse papel importante das sensações e das afecções no 

âmbito epistemológico, as duas noções não são exatamente a mesma coisa, como já vimos 

anteriormente. Epicuro estabeleceu uma distinção ao nível das páthe, conforme podemos 

verificar na transcrição a seguir de um escólio de Diógenes Laércio:  

 

Eles [os epicuristas] dizem que os sentimentos (ou afecções) são dois: o 
prazer [hedoné] e a dor [algèdôn], que se manifestam em todas as criaturas 
humanas, e que o primeiro é conforme à natureza humana, e a outra lhe é 
contrária, e que por meio dos dois são determinadas a escolha e a rejeição 
(DL, X, 35). 
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De acordo com Epicuro, páthe são sentimentos que nos informam sobre o valor 

subjetivo das realidades do mundo (uma valoração destituída de correspondência física), 

enquanto a aisthesis nos informar sobre o aspecto físico das coisas. Mas, as páthe, embora 

distintas das sensações, ao mesmo tempo em que são noções complementares, estão 

relacionadas a teoria do seidôla449 (os simulacra de Lucrécio), os quais, conquanto não 

possam ser chamados propriamente de aísthesis, ao nível da linguagem refletem a distinção 

entre o impacto dos estímulos sensoriais e o conteúdo destes: os eidôla, os quais são 

constituídos de finas películas formadas por átomos muito sutis, que, ao se chocar com os 

aparelhos sensitivos do corpo, fornecem a sensação propriamente dita450. Essa aproximação – 

entre sensações e afecções, através dos eidôla – pode ser vista na seguinte passagem, em que 

Epicuro explica os mecanismos da audição: 

 

A audição é prodizida por uma corrente que se move daquilo que emite a 
voz, o som ou o rumor, ou produz uma sensação auditiva de qualquer modo. 
Essa corrente divide-se em partículas homogêneas, que conservam 
simultânea e reciprocamente certa conexão mútua natural e uma unidade 
distintiva a partir do objeto que a emitiu, e que, além disso, produz a 
percepção nesse caso, ou então indica somente a presença do objeto externo 
(DL, X, 52). 

 

Para Konstan (2007, p. 25), esse fluxo é mais do que a mera colisão física entre os 

átomos que transportam as películas e o sistema auditivo: trata-se de algo muito similar à 

percepção (como sugere o próprio passo) e cujo movimento dos objetos aos sentidos culmina 

na psiché, isto é, não acaba simplesmente no ouvido, considerando o exemplo da passagem 

anterior. Se for assim, as afecções do prazer e da dor são semelhantes – neste caso específico 

– ao páthos acústico. Dessa maneira, os estímulos de tais páthe situam-se ao nível 

imediatamentedo corpo (ou, como no exemplo, em parte dele, a pele), antes de serem 

registrados na alma. Essa análise provoca, evidentemente, a admitir que Epicuro utiliza o 

termo páthos em um sentido equivalente (ou, na melhor das hipóteses, similar) a aísthesis. 

Mas, essa conclusão também apresenta algumas dificuldades. Sabemos, conforme 

transcrições anteriores, que as percepções e as afecções são a base da inferência racional 

sobre o mundo. Além disso, o intelecto julga, entre o prazer e a dor, aquilo que deve ser 

                                                
449 O termo está no plural e deriva do grego εἴδωλον (imagem, ídolo, aparição, fantasma, duplo). No sentido que 
lhe atribui Epicuro, é o invólucro (película, filme) dos átomos que se desprende dos objetos, permitido as 
sensações. Nesse caso, existiriam tantos tipos de eidôla quanto o número de sentidos primários. 
450 A teoria dos simulacros em Lucrécio será abordada posteriormente. O objetivo de introduzi-la aqui é 
demarcar a distinção entre as afecções e as sensações, além de evidenciar que, mesmo distintas, elas fazem parte 
de uma sistema explicativo para as funções da alma. 
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buscado e o que deve ser recusado (DL, X, 35). Consequentemente, o prazer é o ponto de 

partida, a medida e o critério (ou seja, o kânon) de todo o bem, conforme uma passagem da 

Carta a Meneceu: 

 

O prazer é nosso bem primordial e congênito, e partindo dele movemo-nos 
para qualquer escolha e rejeição e a ele voltamos usando como critério de 
discriminação de todos os bens as sensações de prazer e de dor. [...] também 
por causa dele não escolhemos qualquer prazer, mas às vezes passamos 
sobre muitos prazeres, quando são seguidos por um aborrecimento maior; e 
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). 

 

Porém, isso não implica que o prazer e a dor não são também critérios de verdade. 

Tais páthe determinam, por fim, a ação do ser vivo, servindo como regra para reconhecer o 

que é realmente bom e o que não é. Epicuro não separa analíticamente as noções de páthos e 

aísthesis na Carta a Heródoto. A função epistemológica das afecções pode ser inferida, 

todavia, a partir das percepções. A diferença básica entre esses dois critérios da verdade 

(percepção e afecção) é que os sentimentos são atos de uma operação interna da alma, da sua 

parte racional451. As percepções, pelo contrário, são direcionadas para o que é externo a alma. 

As páthe, considerando que sejam um tipo de critério, não podem ser definidas simplesmente 

como a alteração das condições iniciais dos órgãos sensoriais, as quais incluem, a própria 

percepção desse estado. Ademais, toda percepção depende de uma mudança qualitativa dos 

sentidos (ou, para ser mais explícito, nos órgãos dos sentidos), cujo resultado, de certa forma, 

não deixa de ser um páthos. 

 

4.2. As relações entre a alma e o corpo: os princípios da sensibilidade e do intelecto 

 

A alma é, portanto, parte do corpo (uma vez que faz parte de um agregado maior: o 

corpo e a alma), mas tem funções distintas. As sensações, por exemplo, são o resultado dessa 

relação conjuntiva entre corpo e alma, a qual só acaba, quando se aniquilam pela morte: 

cessam as funções corpóreas (ou biológicas) e as anímicas. Nesse sentido, é importante 

destacar que Epicuro reposiciona a diferenciação tradicional entre a psyché (o que é anímico) 

                                                
451 Ou ainda, uma “operação de consciência dos estados internos”, para utilizar uma expressão moderna. A esse 
respeito, ver Asmis, 2009, p. 275-276. 
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e a soma(o que é corpóreo), herdada dos platônicos e aristotélicos: a alma é parte de um 

agregado maior, um corpo complexo452. 

Ao considerar a alma constituída de átomos, e ao considerá-la como um corpo, os 

epicuristas estão apontando para sua natureza mortal. De volta a Lucrécio, consideramos 

conveniente reproduzir as críticas do poeta a outras correntes de pensamento contrárias a esta 

tese: 

 

É certo que muitas vezes dizem os homens que mais se deve temer doença e 
desonra do que o abismo da morte, e que sabem que a natureza do espírito é 
a do sangue, ou até a do vento, se a tanto os leva a fantasia, e que, portanto, 
para nada precisam da nossa doutrina: mas é bom que vejas, pelo que segue, 
que se trata mais de jactância e de fanfarronice do que de qualquer real 
fundamento (Da natureza, III, 41-46). 

 

Outro ponto digno de nota é que, para o epicurismo, as teorias concorrentes acerca da 

natureza da alma eram baseadas na fantasia e na presunção. As críticas de Lucrécio se 

dirigem, provavelmente, a Empédocles (animi naturam sanguinis)453 e a Crítias, mais 

especificamente à noção de pneuma dos estóicos (aut etiam venti)454, cujas teses faziam parte 

do mosaico filosófico da Antiguidade455. Com efeito, é importante frisar que tratavam-se de 

concepções populares da sua época, nas quais o sangue ou a respiração – concepções de forte 

apelo ao senso comum – eram respeitadas; a alma, por ter essa natureza, era considerada 

como um arché, um princípio da vida. Desse modo, pode-se afirmar que a crítica de Lucrécio 

ultrapassa essas doutrinas filosóficas, dirigindo-se àquele entendimento do vulgo. Isso é 

perfeitamente possível, visto que um dos principais objetivos do Livro III é justamente 

combater a ignorância e a superstição, que promovem o medo da morte.  

Essa linha de raciocínio se baseia em um pressuposto situado no contexto do próprio 

modo de vida tido como comum no pensamento epicúreo. Um dos objetivos do ethos 

epicurista era uma vida frugal e equilibrada (makários zèn), conseguida por meio de uma 

phrónesis, sendo que tal meta se constituía em princípio de realização da própria vida. Isso só 

seria possível através de uma alma sadia, que, por sua vez, estava intimamente ligada a sua 

imperturbabilidade (ataraxía). Além disso, os medos insensatos, causas da angústia e do 

desespero – consideradas como doenças da alma – tinham como origem os terrores imputados 

                                                
452 Gill, 2007, p. 127. 
453 DRN, III, 43. 
454 Ibidem, 44. 
455 Cf. Bailey, Lucretius on the Nature of Things, p. 291. 
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principalmente pela religião e por um modo de viver em desacordo com a natureza. O 

homem, como um ser que faz parte desta phýsis, tem a necessidade de viver de acordo com 

ela (katà phýsin). Para alcançar a ataraxía, era necessário regular a conduta e os desejos, 

orientar a alma a um processo de boas escolhas, recusando as vãs opiniões (kenón doxai) e os 

desejos desnecessários. O temor da morte era, por conseguinte, um dos obstáculos a essa vida 

tranquila e em equilíbrio.  

Porém, se do ponto de vista do agir humano, a natureza da alma na Antiguidade foi 

considerada por muitos como uma espécie de harmonia com o mundo, o mesmo não acontece 

ao nível atômico, da estrutura da alma. Formada por átomos sutis, mas, ainda assim, átomos, a 

alma não poderia ser entendida sob a perspectiva de uma alma-harmonia, no sentido de que 

seria a simples expressão dos corpos. Tal tese estava relacionada a outro pressuposto: a alma 

teria características imateriais, incorpóreas e divinas, justificando, portanto, a sua 

imortalidade. Provavelmente essa é a origem da crítica abaixo: 

 

Digo primeiro que o espírito, a que muitas vezes chamamos pensamento, e 
em que se colocam a ordem e o regimento da vida, é uma parte do homem, 
tal como as mãos, os pés e os olhos fazem parte do conjunto do ser vivo. 
[Lacuna] 
[Outros afirmam?] que a sensibilidade do espírito não está localizada em 
lugar determinado, mas que é certa disposição vital do corpo, à qual os 
gregos chamam harmonia, alguma coisa que nos faz viver com sensibilidade, 
ao passo que o espírito não está localizado em parte alguma; de igual modo 
se diz que existe saúde do corpo, embora a saúde não seja parte do ser 
saudável (Da natureza, III, 94-104). 

 

Nesse trecho, já se encontra a operação distintiva que será feita mais adiante: a 

alma, enquanto corpo, possui partes, e uma delas é o espírito, a sua parte racional. Nesse 

sentido, assemelha-se a uma parte do corpo-carne, ou seja, uma parte de que os homens são 

constituídos (hominis partem)456. O objetivo dessa analogia é mostrar que, da mesma forma 

que um organismo completo tem como requisito os membros e órgãos, o corpo-alma só pode 

ser assim chamado porque o espírito é sua parte distinta457. Funcionalmente, o espírito é 

também mente (mens), pensamento ou, no caso do verso, o ato de pensar e julgar (mentem)458; 

                                                
456 DRN, III, 96. 
457 Podemos interpretar a expressão “[...] o espírito não está localizado em parte alguma” de duas maneiras: em 
relação aos platônicos, que o espírito é incorpóreo, e portanto, não é imanente ao corpo; ou não se localiza em 
parte alguma do corpo ou de qualquer outro corpo. Obviamente, essa seria a interpretação de Lucrécio do ponto 
de vista do atomismo. 
458 DRN, III, 94. 
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aquilo que delibera (consilium)459 e rege (regimenque)460 os atos da vida. A analogia também 

reforça a natureza do espírito: é um corpo, como o são os olhos, as mãos e os pés, e, assim, 

não faz sentido falar de uma alma imaterial, que é justamente a tese rechaçada por Lucrécio. 

Todavia, sabemos de antemão que a tese de uma alma incorpórea e divina é o 

fundamento para a sua imortalidade nos platônicos461, o que não impediu o próprio Aristóteles 

de criticar essa doutrina, alegando que seria preferível admitir uma harmonia entre as virtudes 

do corpo e a saúde, do que em relação à alma462. A crítica de Lucrécio faz sentido na medida 

em que procurava estabelecer justamente uma posição contrária: a de que a alma é corpórea, 

logo, não tem origem divina, o que, de certa forma, não foi levado adiante pelos críticos 

posteriores a Platão463. 

A pretensa “harmonia”, inclusive, não pode ser aplicada a todos os tipos de relação 

entre a saúde e o bem-estar do corpo, como propunha Aristóteles. Nem sempre as 

manifestações exteriores de alegria ou tristeza, de saúde ou doença, refletem de maneira exata 

o que a alma sente. Dessa maneira, a pretensa relação harmônica entre a psyché e o sarkós se 

constitui, para o atomismo, como a refutação do pressuposto de que a alma e o espírito estão 

nos corpos, mas além disso, são parte indissociável dele; ao negar tal relação, Lucrécio 

reforça sua antítese: são justamente tais características, a condição para que se possa pensar 

uma alma formada por átomos. 

Apesar disso, é evidente que existe uma relação entre a sensibilidade do corpo e a 

alma. E, para admitir os efeitos da alma sobre o corpo464, é necessário assumir a sua condição 

corpórea465. Esse princípio se dirige a todos os movimentos exteriores, como braços e pernas, 

expressões faciais e enrijecimento do corpo ao dormir. Tal ação é feita por contato, que é 

recíproco: os corpos atuam sobre a alma, que, por sua vez, sofre a ação do corpo.  

Outro ponto a ser destacado diz respeito à sensibilidade do espírito (animi 

sensum)466, cujas afecções podem ser diferentes das do corpo. Assim, mesmo com o 

sofrimento do corpo-carne, a alma pode sentir alegria, indicando a existência de uma “parte 

                                                
459 Ibidem, 95. 
460 Idem. 
461 Platão, Fédon, 86 ss. 
462 ARISTÓTELES. De anima, I.4, 407b27-408a29.  
463 Cf. P.-F. MOREAU. Lucrèce. L’âme, p. 21. O ponto a destacar aqui é que, apesar da posição contrária de 
Aristóteles acerca da alma-harmonia, tal crítica não foi levada às “últimas consequências”, isto é, à negação da 
alma como algo divino. Dessa maneira, poderíamos inferir que neste caso específico, o estagirita não ultrapassou 
o pensamento platônico, o que veio a acontecer apenas com os epicuristas, ao propor a tese de uma alma 
composta por átomos e vazio. 
464 No caso, o corpo-carne dos seres vivos. 
465Da natureza, III, 94-95. 
466 DRN, III, 105. 
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escondida” (latamur parte latenti)467, ou seja, sua “outra parte” (ex alia). Dessa forma, não se 

poderia falar de uma harmonia entre os dois. Essa divergência de afecções é interessante na 

medida em que, primeiro, não reduz as pathé a meras emoções, como a cólera e o medo468; e 

segundo, o espírito, por ser uma parte da alma localizada no peito, é também ligação com os 

órgãos sensoriais (o olho, a mão etc). Portanto, é no espírito que estão concentrados os 

processos racionais sofisticados469, exatamente aqueles que fazem a distinção entre o prazer e 

a dor. Mais ainda, é pelo espírito que a alma decide racionalmente por sentir a um ou a outro, 

e é justamente neste sentido que podemos falar de um cálculo. A continuação da passagem 

parece evidenciar essa interpretação:  

 

Assim, não colocam a sensibilidade do espírito num lugar certo: e muito me 
parecem errar, desviando-se fortemente da verdade. Muitas vezes, o corpo 
que é exterior e visível está doente, embora haja alegria numa parte 
escondida; e, por outro lado, acontece muitas vezes o inverso, quando 
alguém, infeliz no espírito, se sente bem disposto em todo o corpo, 
exatamente como um enfermo que tenha os pés doentes pode, no entanto, 
nada sofrer quanto à cabeça. Além de tudo, quando os membros estão 
entregues ao sono e todo o corpo jaz pesado e sem acordo, há todavia em nós 
alguma coisa que, durante esse tempo, se agita de mil modos e em si recebe 
todos os movimentos de alegria e os vãos cuidados do coração (Da natureza, 
III, 105-117). 

 

Uma vez que é possível existir alguma dor física e, ao mesmo tempo, um bem-estar 

ou mesmo uma alegria oculta, então é coerente atribuir a essa parte da alma certa autonomia 

em relação ao restante do corpo. O espírito, portanto, não é somente uma simples expressão 

do corpo, caso contrário, na presença da dor, estaria compartilhando do sofrimento em 

qualquer situação. E, da mesma forma, a situação contrária também é possível: a infelicidade 

do espírito não assegura a conclusão necessária de um corpo saudável.  

Resta destacar que a comparação entre a presença de dores em determinados 

membros, como os pés (quam si pes cum dolet agri)470, e a ausência em outros, como a 

cabeça (in nullo caput interea sit forte dolore)471, é uma forma de reafirmar o estatuto do 

espírito: o animus é um corpo, embora de textura e sutileza particulares, mas que possibilita a 

                                                
467 Idem, 108. 
468 Essa não é uma ocorrência comum a todos os epicuristas tardios, como é o caso de Filodemo, que coloca em 
evidência a cólera como uma afecção: “(...) digo que, sem vingança, a cólera é dor: sofrem aqueles que ficam 
com raiva de qualquer coisa, quando não têm a força para conseguir a vingança” (FILODEMO. L’Ira. trad. G. 
INDELLI. Nápoles: Bibliopolis, 1988, p. 111). 
469 Konstan, 2011, p. 128. 
470 DRN, III, 111. 
471 Ibidem, 112. 
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sensação no sentido pleno do termo; uma parte que é corporal, mas não se confunde com a 

outra (a irracional), e que tem uma função específica na totalidade do corpo-carne472. Visto 

desse modo, o espírito é um princípio integrador das relações entre a alma e o corpo (sarkós) 

do qual trataremos posteriormente. 

Além dessa distinção entre o que é sensível ao corpo e as paixões anímicas, Lucrécio 

introduz uma diferenciação ao nível dos estados oníricos, o que denota, mais uma vez, a 

autonomia do espírito.Por oportuno, podemos antecipar que o sono é, para os epicuristas, uma 

das manifestações da alma, como veremos mais adiante em detalhes. O fato de que nessa 

circunstância o corpo experimenta um estado de imobilidade e torpor, mesmo que temporária, 

ao mesmo tempo em que o espírito pode sentir outros tipos de afecções, e mesmo assim, não 

ter qualquer influência sobre o corpo (curas cordis inanes)473, é mais uma demonstração para 

desqualificar essa harmonia. Numa última explicação para justificar a crítica que iniciou nos 

versos anteriores, o poeta aponta o lugar da alma no organismo:  

 

E agora poderás saber que a alma reside nos membros e que não é por meio 
da harmonia que tem o corpo a habitual sensibilidade: primeiro sucede que, 
embora perdida uma grande parte do corpo, todavia permanece em nossos 
membros a vida; e, no entanto, quando escapa um pouco de calor e um 
pouco de ar é expelido pela boca, logo ela abandona as veias e os ossos; 
daqui podes concluir que nem todos os elementos têm papel igual e 
igualmente nos garantem a segurança; mas são principalmente os elementos 
que são primordiais no vento e no cálido vapor que tratam de que a vida 
permaneça nos membros. Há, por conseguinte, no próprio corpo um calor e 
um vento vital que nos abandonam os membros moribundos (Da natureza, 
III, 118-130). 

 

A base de toda a refutação da alma-harmonia se desenvolve a partir de dois pontos. 

O primeiro pressuposto é o de que o espírito (a parte racional da alma) tem um lugar 

determinado. Esse lugar concentra-se no peito e seria o coração474. O segundo ponto é que a 

alma (a sua parte irracional) tem um papel específico, que é a sensibilidade e, por este motivo, 

encontra-se espalhada por todos os membros do corpo (animam quoque ut in membris)475. 

Funcionalmente, nem todos os elementos constituitivos da alma têm papel semelhante na 

determinação do ser vivo. Os primordiais, isto é, aqueles que são a condição sine qua non 

seria possível a sobrevivência do corpo-carne, são o calor, ainda que mínimo (pauca caloris) 

                                                
472 Moreau, 2002, p. 22. 
473 DRN, III, 117. 
474 Ibidem, 141. 
475 Ibidem, 118. 
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no organismo,476 e o sôpro vital (editus aer); no entanto – e nesse ponto se coloca uma 

questão que separa o epicurismo das outras doutrinas sobre a alma –, não são redutíveis aos 

outros elementos, no sentido de que eles não são a única manifestação do corpo vivo. 

Por mais uma analogia com a experiência, Lucrécio resgata duas demonstrações de 

que tais elementos não se constituem na única manifestação da vida. Em primeiro lugar, é 

possível perder uma parte do corpo (detracto corpore) e ainda assim manter-se vivo (membris 

vita moretur),477 o que pode ser atestado tanto pelas partes restantes que sobreviveram, como 

pela própria sobrevivência do ser vivo em sua totalidade. Se tais elementos fossem o princípio 

único da vida e, consequentemente, a pura manifestação dessa totalidade, um evento qualquer 

que destruisse a maior parte desta totalidade, como as pernas e os braços, por exemplo, 

também iria destruir o todo, isto é, o corpo-alma e o corpo-carne, ou pelo menos os afetariam 

gravemente, levando à morte. Portanto, para o poeta, a alma entendida como princípio vital 

não é a única manifestação da vida, embora dela participe. 

Em segundo lugar, a morte pode ocorrer pela simples perda de um pouco de calor e 

de um pouco de ar, enquanto o resto do corpo pode permanecer intacto. Dessa maneira, aquilo 

que é o princípio da respiração e de calor não é a simples harmonia refletindo o equilíbrio do 

corpo. Os elementos mencionados podem, de fato, desaparecer, sem que o resto do corpo – o 

todo – seja afetado. Ora, é precisamente o desaparecimento completo do corpo-carne, isto é, a 

sua dissolução em átomos e vazio, que causa a morte dessa totalidade. Na morte, o corpo 

perde o calor da respiração, o ar exalado pela boca. Este ar, este calor, é a alma que se retira 

do corpo-carne478. Uma vez que o corpo vivo é dotado de sensibilidade, a alma é este 

princípio da vida e do sensível, sendo portanto, coextensiva com o corpo. 

Segundo Moreau (2002, p. 23), uma proposição adicional à teoria da harmonia 

anímica é que a alma não apresenta um princípio suficiente de autonomia para ser a única 

causa da vida dos seres, posto que é apenas o reflexo do seu equilíbrio como um todo. Em 

contraste, o epicurismo é responsável por atribuir à alma características mecânicas, nas quais 

ela pode vir a sofrer a ação de outros corpos, mas também gerar eventos no mundo (e, 

portanto, nos corpos). Se concordarmos com esse escólio do filósofo e historiador francês, tal 

princípio duplo (ser afetado e poder afetar) teria uma função muito mais abrangente do que 

                                                
476 DRN, III, 122. 
477 Ibidem, 120-121. 
478Da natureza, III, 126-130. 
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apenas ser uma parte explicativa da manifestação vital dos seres479. Entretanto, conforme 

veremos, essa não é uma conclusão livre de problemas. 

Não é por acaso que Lucrécio primeiro escolhe por estabelecer a localização rigorosa 

do corpórea do espírito e da alma, a fim de combater a concepção totalizante da alma-

harmonia, que no fundo, é a ideia fundamental e subjacente dessa doutrina no contexto da 

relação entre o corpo e a alma. Mas, contra esse sentido “holístico” da alma-harmonia, o poeta 

reintroduz um novo significado de totalidade, no sentido de que o corpo-carne e o corpo-alma 

são instâncias de uma mesma natureza primordial, formadas por átomos e vazio, o que se 

aplica, inclusive, aos próprios elementos da alma (o calor, o sôpro etc).  

Assim sendo, o epicurismo dispensa a harmonia da alma; não se trata de uma relação 

complementar e hierárquica entre o corpóreo e o incorpóreo. A totalidade adquire uma nova 

conotação, que ultrapassa o significado da simples imanência e da simples transcendência: a 

alma é parte de um todo que se manifesta e se expressa em um todo orgânico e articulado. 

Consequentemente, a alma é algo do próprio corpo. Não é uma espécie de disposição em 

geral, não se encontra mais em um corpo harmônico, mas nas suas partes constituintes (esse, 

neque harmonia corpus sentire solere)480. 

Outro aspecto da objeção de Lucrécio é a negação da ideia de alma como uma 

constituição incorpórea, como a música, que pode ser gerada a partir de um corpo concreto, 

como o instrumento musical481. Essa ideia de harmonia482, inclusive, se aproxima bastante do 

sentido de que a música seria como a “forma” do instrumento, não uma parte dele. Mesmo se, 

no limite, pelas relações de interdependência (sensação, pensamento) existentes entre o corpo-

alma e o corpo-carne, fosse possível atribuir uma espécie de harmonia, esta seria do tipo 

física, não alguma coisa específica e destacada em relação ao corpo; pelo contrário, seria 

simplesmente a expressão de tudo o que é o corpo: 

 

                                                
479 Sob vários aspectos, os exemplos mencionados por Lucrécio (os sonhos, as doenças, as lesões nos membros e 
a própria morte) permitem marcar as diferenças entre os argumentos contra a tese de uma alma-harmonia e as 
suas conexões causais. As questões problematizadas pelo poeta são bastante mecânicas e se reduzem a aspectos 
funcionais; ele dá mais importância a saber quais partes do corpo-carne continuariam vivas, caso outra fosse 
suprimida, ou ainda, quais membros poderiam ser subtraídos do corpo, sem que isso pudesse causar a morte do 
ser vivo. Obviamente, tais exercícios são meramente mentais, mas baseados na experiência dos fatos e 
acontecimentos cotidianos de sua época (as epidemias, as guerras, as lutas dos gladiadores etc.).  
480 DRN, III, 119; Da natureza, III, 119. 
481 Lucrécio está, provavelmente, se referindo a um discípulo de Aristóteles, que aplicou a teoria musical à 
explicação da natureza da alma. Cf. Bailey, Lucretius on the Nature of Things, p. 291. 
482 Bailey (1964, p. 386), pelo contrário, afirma que a ideia de uma alma-harmonia está ligada a uma noção 
médica, não musical. Evidentemente, seja uma harmonia de origem musical ou médica, a noção não afeta 
substancialmente a exposição e a crítica de Lucrécio. 
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Visto, portanto, que está descoberta a natureza do espírito e é a alma como 
uma parte do homem, abandona esse termo de harmonia roubado pelos 
músicos lá do alto Helicão ou de qualquer outro sítio donde o trouxeram 
para o aplicar a uma coisa que ainda não tinha nome próprio; seja como for 
que o guardem eles: tu, escuta as minhas outras palavras (Da natureza, III 
130-135). 

 

4.3. A alma como um agregado corpóreo sutil: a noção de anima e animus na teoria 

anímica epicurista 

 

A crítica à alma-harmonia, no entanto, tem uma série de aspectos que não 

aprofundam a tese alternativa proposta pelo epicurismo. Será a partir dos versos seguintes que 

Lucrécio fará a distinção mais clara entre o corpo-carne e corpo-alma, afastando-se cada vez 

mais da tradição platônica e aristotélica. Para tanto, sua exposição terá o objetivo de 

aprofundar, em primeiro lugar, a constituição da alma, a localização de cada parte e suas 

funções dentro do todo corpóreo. Reiterando: além de ter identificado a natureza tripartida do 

homem – corpo, espírito e alma – será necessário explicar onde e como tais partes se 

articulam como um composto. 

O corpo-alma é constituído pelo espírito (animus) e pela própria alma (anima), que 

juntamente com o corpo-carne, formam o agregado corpóreo totalizante do ser vivo, a própria 

manifestação da vida. O animus e a anima juntos formam um segundo agregado, estando 

interligados (nunc animum atque animam dico conjuncta teneri)483. Dessa conexão se 

desenvolve toda uma rede de domínio e influência, tanto entre as partes do corpo-alma, como 

entre este e o corpo-carne (Sed caput esse quasi, et dominari in corpore toto)484, cujo 

princípio cinético é o espírito (animus), a sede da mente (mens) e do pensamento 

(consilium)485. Dessa forma, o pensamento enquanto princípio de mobilidade é o agente 

regulador dos movimentos (motus) e dos impulsos (impetus)486. 

Percebe-se assim a relação íntima e conjuntiva entre o animus e a anima. As duas 

partes formam uma só natureza (unam naturam)487, e se constituem – do ponto de vista da 

phsysiología – como uma trama única e uma textura única488, mas funcionalmente diversa, 

                                                
483 DRN, III, 137. 
484 Ibidem 139. Isto é, o corpo vivo considerado em sua totalidade. 
485 Ibidem, 140: Consilium, quod nos animum mentemque vocamus. Corresponde ao tó lógikón de Epicuro. 
486 Da natureza, III, 137-161. 
487 Ibidem, 138. 
488 Moreau, 2002, p. 25. 
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como vimos. Todavia, na ordem da exposição, a primeira distinção entre o espírito e a alma é 

a sua localização no corpo: 

 

[...] o espírito e a alma se mantém ligados entre si e formam no conjunto 
uma só substância: mas o que domina no corpo todo, o que é, por assim 
dizer, a cabeça, é aquilo que nós chamamos a reflexão, o pensamento. E este 
está colocado na região média do peito. Aqui sobressaltam o pavor e o 
medo; é neste lugar onde palpitam docemente as alegrias; aqui, portanto, 
estão o pensamento e o espírito (Da natureza, III, 136-142). 

 

Esta parte da alma, a qual Lucrécio nomeia de espírito (animus), tem o seu lugar 

particular – e central – no corpo-carne, que é o peito e, por dedução, o órgão que o abriga é o 

coração. O animus dirige e movimenta o corpo, sendo o lugar da razão mas também o centro 

das afecções (hic exsultat enim pavor, ac metus; haec loca circum)489. Isso quer dizer as 

paixões, que tem sede no espírito, ocupam um lugar determinado no corpo e estão 

subordinadas a esse princípio vital. E, conforme afirma o poeta, sendo o espírito esse lugar 

onde age a reflexão (consilium) e o pensamento (mens, mentis)490, é também o local do corpo 

onde se manifestam as emoções (hic exsultat enim pavor, ac metus)491, que tanto pode 

orientar e dirigir as afecções como ser influenciado por elas, e, assim, ele pode sofrer ou 

alegrar-se com alguma coisa. 

Ao colocar emoções tão diferentes como o temor e a alegria vinculados ao espírito, 

Lucrécio, de certa forma, equipara o prazer ao nível do raciocínio; sendo o bem supremo para 

um epicurista, a voluptas faz parte do mesmo princípio dessa faculdade superior em que se 

sustentam a vontade e o intelecto. Boyancé (1963, p. 152) acrescenta que a sensibilidade 

também é parte deste princípio, mas, como mostram os versos a seguir, é justamente a anima, 

cuja característica é estar disseminada por todo o corpo, que terá uma vinculação muito mais 

forte com o sensível. Além disso, se a alegria é um bem da alma, o medo é um tipo de afecção 

que lhe é o oposto; a dor, por outro lado, tem um vínculo muito menor do que o medo.492 

                                                
489 DRN, III, 142. 
490 Ibidem, 140. 
491 Ibidem, 142. 
492 Isto não significa negar a dor enquanto realidade. A questão é que, para os epicuristas, a dor pode ser 
suportada. 
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Se o espírito está localizado na região média do peito, a alma493 – ou melhor, sua 

parte irracional, a anima – se espalha por todo o corpo, estando presente nos órgãos e nos 

membros, sendo, consequentemente, um princípio vital494: 

 

A outra parte, a alma, disseminada por todo o corpo, obedece e move-se 
segundo a vontade e a impulsão do espírito. O espírito raciocina por si só e 
para si, consigo se alegra quando nada vem abalar a alma nem o corpo. E do 
mesmo modo que, sob o impulso da dor, podem sofrer em nós a cabeça ou o 
olho, e não padecemos com todo o corpo, assim também o espírito é 
algumas vezes o único a sofrer ou a revigorar-se de alegria, ao passo que a 
outra parte, a alma, não recebe pelos membros e pelos órgãos nenhuma 
impressão nova (Da natureza, III, 144-151). 

 

Podemos comparar a passagem de Lucrécio com esta, encontrada na Carta a 

Heródoto:  

 

Tampouco a alma jamais teria sensações se não fosse de certo modo 
contida no resto do organismo. Mas, todo o resto do organismo, ao 
fornecer à alma a causa da sensação, participa também dessa propriedade 
que atinge a alma, embora não participe de todas as faculdades da alma. 
Por isso, com a perda da alma, o organismo perde também a faculdade de 
sentir (DL, X, 64). 

 

Como é possível perceber pela análise do texto epicúreo, a alma – ou ainda, seu 

elemento irracional – está intimamente ligada à origem das sensações. Pelo fato de se espalhar 

pelo corpo inteiro (o corpo-carne), ela é uma condição da própria sensibilidade, a qual cessa 

com a morte. No entanto, conforme veremos, isto não é suficiente para que o completo 

mecanismo das sensações. Como exposto até agora, se a alma é corpórea – um corpo 

composto de elementos, constituído de átomos e vazio – e se tais corpos não são eternos, não 

faz sentido atribuir-lhe uma imortalidade. Como já vimos, para Epicuro, a alma (psychè) é um 

agregado (athroísma) de átomos495 bastante sutis (leptomerés), abrigado em outro agregado 

                                                
493 Apesar de existir na literatura da Filosofia Antiga a tendência de se relacionar o espírito à sensibilidade e 
assim identificar em Lucrécio um nous (animus) e uma psyché (anima), não parece ser essa a tradução para os 
termos gregos citados. O mais correto é – seguindo Epicuro – estabelecer que a anima é o equivalente do álogon, 
isto é, a “parte irracional” da alma; da mesma forma, o animus é a sua “parte racional”, ou lógikon. 
494 Ou um “princípio energético”. A respeito dessa terminologia, ver Silva, 2003, p. 68-69. Os dois termos são 
equivalentes, sendo que este se aproxima melhor do sentido proposto por Epicuro. A preferência pelo uso do 
primeiro (“princípio vital”) é devido ao fato de ele que está de acordo com a tradução latina realizada por 
Lucrécio. Em todo o caso, trata-se de uma razão meramente estilística. 
495 A definição da alma em Epicuro é sempre um alvo polêmico do pensamento atomista. A alma é apresentada 
na Carta a Heródoto de modo ligeiro e lacunar, o que dificulta a apreciação detalhada de todo estudo que se 
queira definidor. A esse respeito, ver Silva, 2003, p. 38-43. 
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de átomos, o corpo-carne (sarkós)496. Ou seja, a alma é uma parte do corpo pela qual vive o 

corpo, mas é também através dela que se manifestam as emoções, sendo ainda, receptáculo 

das sensações e indutora do movimento. Os átomos da alma ficam retidos no corpo durante a 

vida, dispersando-se após a morte. 

Sistemicamente, as funções da alma e do espírito, apesar de particulares, estão 

intimamente conectadas. Se o espírito tem a predominância do comando e da regulação, a 

alma é o elemento que recebe tais ordenamentos e os retransmite ao organismo. Apesar disso, 

em alguns casos, o pensamento ou as afecções do espírito não tem qualquer efeito sobre o 

corpo, nem pelo contrário, a sensibilidade afeta o espírito. Essas características, retiradas do 

apelo à experiência, evidenciam certo tipo de autonomia, tanto do espírito como da alma. 

Assim, o raciocínio autônomo – neste caso, entendido como o pensamento livre – não exige 

qualquer impressão dos sentidos ou da alma. Simetricamente, o espírito pode produzir 

afecções e emoções sem necessariamente, disseminá-las ao corpo.  

Moreau (2002, p. 25) afirma que, nesta simetria, estão ausentes tanto o princípio de 

causa como de consequência externa necessária. Dessa forma, tal autonomia só poderia existir 

em seu sentido negativo. Mas essa conclusão só faz sentido quando as partes da alma são 

analisadas em separado, quando abstraídas do sentido mais geral que lhes dão os epicuristas e, 

em particular, Lucrécio. As partes constituintes da alma – ou melhor, do corpo-alma – fazem 

parte, em primeiro lugar, de um agregado (animo coniunctam)497 atômico sutil, que, por sua 

vez, é o agregado anímico – mas corpóreo – de um outro composto, o corpo-carne. Este 

combinado – ou superagregado – é, em última análise, um dos modos de realização do 

homem enquanto ser vivo. Neste sentido, se for possível determinar uma macrofunção do 

agregado corpo-alma, seria o de estabelecer o equilíbrio dos seres vivos, tanto internamente – 

a relação psyché e sarkós – como externamente, isto é, a relação entre o agregado humano em 

sua totalidade e o universo como um todo. 

Dessa maneira, apesar de Lucrécio enfatizar que a atividade do espírito – o 

pensamento ou o raciocínio – algumas vezes não afetam o corpo, é evidente que tanto um 

como outro estão interconectados. Funcionalmente, a maneira como se dá essa interação está 

fortemente integrada com o corpo-carne. Assim, a “natureza única” do espírito e da alma 

formam um complexo corpóreo com o resto do corpo (GILL, 2009, p. 131). Um ponto 

interessante a destacar é que a relação entre as funções anímicas, a estrutura (membros, 
                                                
496 DL, X, 63. 
497 DRN, III, 160-161: Esse animam cum animo conjunctam; quae cum animi vi percussast, exim corpus 
propellit et icit. 
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órgãos) e as atividades do corpo, aproxima-se bastante da posição estóica sobre a alma, que 

foi desenvolvida quase que ao mesmo tempo que as teses epicuristas.498 Em seu sentido 

estrito, compreendia a alma como função vital nos animais, um princípio ativo do mundo, ou 

ainda, a “alma do mundo”499. 

O mais importante, no entanto, é que Lucrécio (assim como os estóicos) estabelece 

uma relação muito próxima entre as funções do espírito (como o pensamento e o raciocínio) e 

as afecções; no caso dos epicuristas, principalmente com as emoções e os desejos. Essa 

relação, como veremos adiante, terá sérias consequências sobre a ética, principalmente 

quando considerada a mobilidade do espírito, a sua autonomia e imprevisibilidade do agir. 

Por outro lado, é possível encontrar na descrição dos sinais exteriores do espírito a 

ideia de limite. Nesse caso, a autonomia do animus é relativa, uma vez que mesmo a alma 

compartilhando sentimentos e sensações e os transmitindo ao corpo, tudo isso acontece 

segundo certo limiar: 

 

Mas, quando o espírito é abalado por um medo violento, vemos que toda a 
alma sente o mesmo pelos membros e que por todo o corpo aparecem suor e 
palidez, a língua se entaramela, a voz se prende, os olhos se obscurecem, os 
ouvidos ressoam, os membros desfalecem; finalmente, vemos que muitas 
vezes caem os homens pelo terror do espírito; qualquer um pode facilmente 
concluir daqui que a alma está ligada ao espírito e que ao ser percutida pela 
força do espírito por seu turno abala e fere o corpo (Da natureza, III, 152-
160). 

 

É o que acontece quando a afecção do espírito excede um determinado limite, 

causado pelo medo. Estas emoções podem ser verificadas pelos sinais físicos visíveis (suor, 

palidez, gagueira) provocados no corpo. Pelo apelo à experiência, é possível perceber que, 

apesar da oposição entre tais sinais, não se trata de causas opostas, mas dos efeitos em 

diferentes graus de uma única causa (MOREAU, 2002, p. 26). Até certo limiar afetivo, a 

conjunção do espírito e da alma – essa unidade de diferentes níveis de affectio – se manifesta 

pela ausência de consequências corporais dos movimentos do espírito. Transposto esse limiar, 

a alma transmite ao corpo as perturbações (perturbatio) do espírito, da mesma forma que uma 

pintura transmite ao observador determinadas impressões e sentimentos. 

                                                
498 Tanto no estoicismo como no epicurismo, havia um lugar determinado (locus) para os pensamentos e as 
afecções, que era a região do peito. No caso dos estóicos, nesse lugar, organizavam-se uma série de funções, 
como as sensações, que se realizavam através do corpo inteiro. A esse respeito, veja-se T. BRENNAN. 
Psicologia Moral Estóica. In: B. INWOOD. Os estóicos. p. 328-330. 
499 Ver Annas, 1994, p. 37-102. 
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O abalo violento do corpo (corpus propellit)500 demonstra que cada uma das partes 

atingidas recebe os choques instantaneamente, daquela parte da alma que cada um dos 

membros do corpo representa. Mas, por outro lado, para a alma tomada em seu sentido 

completo (o corpo-alma), o mecanismo é diverso. Se aquela parte da alma atingida for a que 

sustenta o corpo, este cai; o abalo é precedido por um temor no peito (animi terrore)501. 

Assim, não se trata de um impacto bruto e imediato, mas dos movimentos que constituem a 

natureza anímica, mais sutis, mais rápidos e que se espalham ao longo do corpo. 

Dito de outro modo, o abalo se dispersa pelos próprios movimentos sensíveis, para 

os quais, certamente, coincide o movimento do espírito. São, por conseguinte, bastante 

diferentes, mas denotam uma relação mais íntima da anima com o animus (animam cum 

animo coniunctam)502 do que os do corpo com a anima, o que, para Giussani (1896, p. 20), 

demonstra de forma incipente a unidade alma-espírito503. 

Toda a argumentação precedente em torno das relações cinéticas do espírito com a 

alma e desta com o corpo tem um objetivo implícito, que é demonstrar, em forma de um 

desafio retórico – daí o caráter inquisitivo e interrogativo da conclusão –, como ambos são 

corpóreos (corporea natura animum constare animamque?)504. Tais relações não são 

evidenciadas apenas para mostrar como a alma e os movimentos do espírito dependem do 

corpo-carne, mas para demonstrar que tais partes são, elas próprias, corpos. 

 

Este mesmo raciocínio demonstra que é corpórea a natureza do espírito e da 
alma: quando a vemos impelir os membros, arrebatar o corpo ao sono, de 
mudar o rosto, reger e dirigir todo o corpo, como nada disto se 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? (Da natureza, III, 
161-168). 

 

Como vemos, esta corporeidade é estabelecida por intermédio das relações do corpo-

alma com o corpo-carne. A primeira relação, conforme anunciada na passagem anterior, é 

pela atividade. A alma pode mover o corpo de diversas maneiras. Entretanto, não há ação sem 

contato, ou contato sem corpos. O toque, o contato é um tipo de sensibilidade que mostra o 

quanto essa relação é necessária. O epicurismo aparecerá como uma das raras doutrinas na 

                                                
500 DRN, III, 161. 
501 Idem, III, 158. 
502 Ibidem, III, 160. 
503 Moreau (2002, p. 76) chamará esse princípio de integrativo. Lucrécio tratará dessa relação nos versos 
subsequentes (DRN, III, 548-669). 
504 DRN, III, 168. 
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tradição filosófica que coloca o contato em primeiro lugar no sistema da sensação, 

contrariamente à herança platônica505. A primazia não é apenas uma questão de ordem: todos 

os outros sentidos e o próprio conhecimento são pensados sob esse modelo. 

A outra relação é a de passividade. Qualquer lesão violenta que venha a atingir o 

corpo-carne, danificando ossos e músculos, também afeta o espírito, apesar de não significar a 

morte imediata: 

 

Além disto, vês que o espírito sofre com o corpo e com o corpo sente em 
nós; se a força horrível de um dardo penetrando em nós, dilacerando os 
ossos e os nervos, não suprime, no entanto, a vida, segue-se uma languidez, 
um cair no chão cheio de brandura e, já no chão, um abalo que nasce do 
espírito e de quando em quando uma incerta vontade de se levantar. É, por 
consequência, necessário queseja corpórea a natureza da alma, visto que 
sofre com dardos, que são corpos, ecom seus choques (Da natureza, III, 169-
176). 

 

A consciência e a vontade – dois registros do espírito – são diretamente afetadas, 

perdem a conexão – ou o contato – com alma, e se enfraquecem. Deve-se notar que tais 

registros são atividades sutis e específicas do animus que sofrem a ação de um choque real e 

concreto. O dardo, por ser um corpo, ao chocar-se com o corpo-carne, produz danos que se 

propagam pelo corpo-alma, numa reação em cadeia que, por fim, termina por atingir o 

espírito.  

Lucrécio justifica assim a corporeidade do espírito, através dessa espécie de “rede” 

de instâncias corporais, a partir de objetos visíveis como o dardo e o corpo-carne, passando 

pela parte da alma presente nos membros e órgãos (ossos e nervos), até o espírito. Se o 

choque físico e violento de corpos macroscópicos é capaz de produzir efeitos devastadores, 

além da dimensão sensível (conseguem abalar as atividades que se encontram abaixo do 

limiar da sensibilidade, como o pensamento e a vontade), então, para o poeta romano, deve-se 

concluir que, mesmo essas atividades mais específicas do animus são corpóreas, já que podem 

ser entendidas como uma tipo de superfície que recebe tais choques – daí o seu caráter 

passivo – embora, mais leves e sutis. 

Ainda sobre os argumentos de Lucrécio para demonstrar como a alma é corpórea, 

faz-se necessário mencionar outro viés da análise. A relação ativa entre a alma e o espírito 

(Da natureza, III, 161-167) se estabelece em um nível de contato entre constituições muito 

sutis, leves e invisíveis, mas que somente podem ser compreendidas quando tais partes são 

                                                
505 Platão, A República, 507, c-d. 



 

148 
 

  

tomadas em conjunto. Não poderia ser diferente, já que animus e anima são partes do corpo-

alma e, dessa forma, seus mecanismos só fazem sentido quando vistos em sua totalidade. Por 

outro lado, a passividade do espírito é tomada somente em relação a si mesmo, o que 

demonstra a forte influência do corpo-carne sobre um princípio vital, como é a alma. Além 

disso, apesar da destruição dos órgãos, nervos e ossos por um choque violento e o efeito que 

isto causa no espírito, algumas funções anímicas muito sutis (como no exemplo, o 

pensamento e a vontade) permanecem quase imunes a essa passividade (MOREAU, 2002, p. 

27), devido ao incerto querer (incerta voluntas)506 do espírito em mover o corpo. 

 

4.4. Os elementos que constituem as partes do corpo-alma e a cinética do espírito 

 

A alma e o espírito são formados por átomos e vazio. Assim, em termos de natureza, 

são semelhantes a todos os outros corpos visíveis e podem, dessa maneira, ser chamados de 

complexos atômicos. O que distingue estes complexos de outros corpos, por exemplo, o 

corpo-carne, é a qualidade dos elementos que constituem as partes da alma, como o espírito:  

 

Continuarei agora expondo-te de que matéria é formado este espírito e donde 
veio ele. Primeiro, digo que é perfeitamente sutil e constituído de elementos 
diminutos. [...] Parece que nada sucede de maneira mais rápida do que aquilo 
que o espírito a si mesmo propõe e por si mesmo começa. O espírito, 
portanto, move-se, segundo parece, com maior celeridade do que qualquer 
corpo visível a nossos olhos. (Da natureza, III, 179-186). 
 
Mas o que é tão móvel deve compor-se de corpos extremamente redondos e 
extremamente diminutos, de modo a poderem deslocar-se ao mais pequeno 
impulso que os abale. Efetivamente, se a água se agita e corre à mais 
pequena força, é porque é constituída de elementos pequenos e rolantes. Pelo 
contrário, é mais espessa a natureza do mel, o seu líquido mais preguiçoso, o 
seu movimento mais lento; toda a massa de matéria adere mais entre si, 
certamente porque não é formada por elementos tão lisos, tão sutis e tão 
redondos (Da natureza, III, 187-195). 
 
[...] Portanto, os corpos mais pequenos e mais lisos são por isso mesmo mais 
móveis; ao inverso, aqueles que se encontram mais pesados e mais ásperos 
são mais estáveis. Ora, como se verificou que a natureza do espírito é 
extremamente móvel, tem ele de se compor de elementos muito pequenos, 
lisos e redondos (Da natureza, III, 200-207). 

 

Os átomos do animus são muito tênues, lisos e redondos, o que lhes garante uma 

extrema mobilidade. A cinética estabelecida é que a velocidade do espírito se sobrepõe a 

                                                
506 DRN, III, 175. 
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qualquer outra, principalmente à dos corpos sensíveis. Trata-se da própria velocidade do 

pensamento507, somente possível graças às características mecânicas dos átomos, 

principalmente no que diz respeito à qualidade da sua textura e geometria. Importa destacar 

que o pensamento epicúreo concebe o raciocínio, ou o pensamento, como corpóreo: a 

atividade do intelecto pode ser entendida, neste caso, como movimento de átomos sutis e 

redondos no vazio. As causas de uma extrema velocidade são retiradas, mais uma vez, da 

analogia com o mundo sensível: assim como a água tem mais fluidez do que o mel (escorre 

mais facilmente e tem maior velocidade),  o pensamento, por ter uma mobilidade maior do 

que qualquer outra coisa, tem os seus elementos mais tênues. A velocidade dos átomos do 

raciocínio, portanto, é estabelecida em uma razão inversa às suas dimensões e à sua textura.  

O interesse das passagens acima se concentra, basicamente, em marcar no texto 

lucreciano a diferença entre os elementos de compostos muito sutis, extremamente rápidos, e 

aqueles cuja velocidade cinética é inferior. Mais ainda, é perceber que a alma é um princípio 

cinético dos seres vivos, imanente e físico. Por outro lado, a velocidade do espírito, que é um 

corpo invisível, é comparada apenas aos corpos sensíveis, o que nos leva a concluir que até 

mesmo a velocidade da anima é inferior à do animus. Esse detalhe é importante, pois, como a 

conexão espírito-alma-corpo acontece por contato, é possível inferir que qualquer impulso do 

espírito dirigido à ação (ao corpo) terá, necessariamente, uma velocidade inicial muito maior 

do que a velocidade final do deslocamento dos átomos da alma e sua interação com o corpo-

carne. Por conseguinte, o resultado manifesto da vontade do espírito nos membros e órgãos, o 

movimento do corpo-carne, será de uma velocidade muito inferior àquela iniciada pelo 

pensamento. Trata-se de uma mecânica que terá implicações que serão tratadas no decorrer 

desta tese, especialmente no que tange a relação entre a alma, o clinamen e a vontade livre. 

Outro aspecto relacionado à característica corpórea da alma é a sua impossibilidade 

de mensuração. Essa evidência pode ser percebida com a morte natural (atque hominem leti 

secura quies est)508, uma vez que o cadáver dos seres vivos permanece com o mesmo aspecto 

e o seu peso não se altera: 

 

Também este fato te mostra a natureza do espírito, a sua ligeira contextura, o 
pequeno espaço em que se conteria se pudesse condensar-se: logo que o 
seguro repouso da morte se apoderou do homem e se retira a natureza do 
ânimo e da alma, verifica-se que nada se perdeu no total do corpo, nem 
quanto ao aspecto nem quanto ao peso: a morte deixa tudo, exceto a 

                                                
507 A velocidade do pensamento é um lugar comum nas reflexões filosóficas antigas desde Homero. 
508 DRN, III, 212. 
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sensibilidade vital e o cálido vapor. É, portanto, necessário que toda a alma 
seja formada de elementos mínimos e distribuída pelas veias, pelos órgãos, 
pelos nervos, visto que, ao retirar-se inteiramente de todo o corpo, fica intata 
a linha exterior dos membros e nada seperdeu do peso. (Da natureza, III, 
209-220) 

 

O argumento se dirige, evidentemente, contra a teoria de uma alma incorpórea 

(MOREAU, 2002, p. 28). A objeção clássica a essa tese é: se a alma é um corpo, formada de 

átomos, tais elementos têm um peso, que, em última análise, fazem parte do agregado 

corpóreo dos seres vivos. Mas, se com a morte o peso e a composição do corpo-carne 

permanece constante (incolumem praestat)509, a conclusão possível é que, mesmo sendo a 

alma corpórea, seus elementos são muito diminutos, de finíssima textura (tenui constet 

textura)510 e extremamente leves (nec defit ponderis hilum)511. Desse modo, eles não tem 

influência no que se pode medir no corpo-carne, do ponto de vista empírico.  

Ora, assim como os átomos não podem ser apreendidos pela experiência, tal leveza 

só é possível de ser imaginada, ou só é possível de apreender pelo intelecto. Se, no entanto, 

por um procedimento empírico (a medida de volume e peso) é possível afirmar que após a 

morte o peso dos seres vivos não se altera, a única possibilidade para tal é a de que a alma, 

por ser um agregado corpóreo muito sutil, não são considerados no composto total do ser 

vivo. Aprofundar tal proposição nos levaria muito além dos objetivos desta tese, mas, como 

condição suficiente de uma premissa sobre este tópico, podemos inferir que tais atributos 

somente podem ser pensados. 

Outra analogia para associar a alma a um corpo se insere em um contexto no qual a 

importância do argumento tem um duplo objetivo. A comparação da alma com um perfume 

(est Bacchi cum flos evanuit)512 não é apenas uma invenção poética de Lucrécio, mas possui 

um sentido particular: refere-se à própria composição atômica dos corpos. Implicitamente, a 

alma – assim como o perfume – tem uma natureza admensional, mas que participa de outro 

corpo com certa extensão. Dessa forma, em termos espaciais, apenas o agregado corpóreo 

total pode ser considerado dentro dos limites e possibilidades do mundo fenomênico; o corpo-

alma, mesmo ao se desagregar e desvanecer, não é menos corpóreo, assim como é o aroma 

exalado do perfume:513 

 
                                                
509 DRN, III, 221. 
510 DRN, III, 210. 
511 DRN, III, 221. 
512 DRN, III, 222. 
513 Essa analogia pode se extender aos outros sentidos, por exemplo, o sabor. Cf. Moreau, 2002, p. 29. 
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O mesmo acontece quando se desvanece o perfume de Baco ou quando o 
hálito suave dum unguento foge nos ares ou quando o sabor se retira de 
qualquer corpo; o objeto em si não fica por isso mais pequeno a nossos 
olhos, nem coisa alguma se lhe retira do peso, evidentemente porque 
numerosos e diminutos elementos constituem o sabor e o odor em toda a 
substância das coisas. Por conseguinte, e uma vez mais, a natureza do 
espírito e da alma só pode ser formadade elementos mais pequenos, visto 
que ao fugir não leva consigo peso algum (Da natureza, III, 221-230). 

 

A demonstração empreendida por Lucrécio até aqui aponta para uma tripla 

determinação corpórea da alma, sendo que cada uma se relaciona com um sentido diferente – 

mas bastante específico e preciso – do termo latino corpus: em primeiro lugar, no sentido de 

ser parte de um corpo humano ou animal (ou o corpo-carne), no qual se realiza a alma; no 

nível da articulação dos corpos514(animus e anima) que constituem o corpo-alma; e, por 

último, o próprio corpo-alma, o agregado anímico, cuja alma é constituída, em último caso, de 

corpos elementares (átomos) e vazio.  

Dessa maneira, não faz sentido afirmar que alma é uma harmonia do corpo: ela está 

presente no corpo-carne dos seres vivos, seja provocando ou sendo submetida a eventos 

físicos, podendo fazê-lo apenas por contato físico ou corporal. Nesse caso, a alma se constitui 

um corpo em sua totalidade: um corpo-alma. Para entender a sua natureza e as suas 

propriedades, é necessário admitir que ela é constituída de corpos elementares, submetidos às 

leis atômicas do universo.  

Por outro lado, não resta dúvida de que estamos diante de um reducionismo físico do 

geral (o mundo e, neste caso específico, os corpos dos seres vivos) para o particular (os 

elementos primordiais, os corpora prima), e que tal redução é determinada pelas propriedades 

dos átomos e a sua cinética, ou seja, segundo uma “necessidade”515. Por conseguinte, o 

animus e a anima foram reduzidos ao universo do espaço e do movimento, que é justamente o 

mundo descrito nos Livros I e II do DRN, redução que se realiza a partir da observação 

empírica comum, em que são excluídos sucessivamente e de forma peremptória, tudo aquilo 

que poderia negar a corporeidade da alma (MOREAU, 2002, p. 30). 

Mas, o mesmo não se pode dizer quando se avança do particular para o geral, isto é, 

do nível atômico para o mundo fenomênico. Nesse caso, os átomos do espírito se movem de 

várias maneiras, muitas delas contingenciais, como já foi possível perceber nas passagens 

                                                
514 Ou partes. Nessa articulação, como já vimos, tanto o espírito (a “parte racional”) como a alma (sua “parte 
irracional”) podem ser considerados corpos, no sentido de serem agregados corpóreos que fazem parte de um 
agregado maior: o corpo-alma. 
515 Ver Annas, 1994, p. 125. 
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transcritas. Fundamentalmente, são corpos em movimento, e pensar todas as dimensões dessa 

corporeidade, em muitos casos, aumenta sobremaneira o abismo metafísico existente na 

concepção de alma entre os epicuristas516. Essa dificuldade, em particular, se deve ao fato de 

que a ênfase de Lucrécio é muito mais voltada para os efeitos da relação entre o animus e 

aanima do que, propriamente, ao esclarecimento – e aprofundamento conceitual – da estrutura 

da alma. Uma vez estabelecida a composição fundamental (átomos e vazio), parece que nada 

mais precisa ser dito ou explicado. Obviamente, tal hiato se traduz em um esforço adicional 

de análise.  

No caso dos versos precedentes, o corpo-carne é meramente o lócus onde se encontra 

a alma, o qual funciona como uma espécie de envelope. Nessa relação, o espírito modula os 

elementos da alma, que, por sua vez, atua no agir do corpo. Mas tal definição somente é útil 

quando se trata de identificar os efeitos e modos de ação da alma concebida como uma 

realidade isolada, isto é, “a alma como um ‘princípio de realidade’ que se diferencia 

qualitativamente daquilo que é visível e pode ser chamado de phainómena, o que aparece” 

(SILVA, 2003, p. 65). 

Porém, não se deve entender que Lucrécio está abandonando os fundamentos da 

physiología para sustentar uma espécie de espiritualismo. O que ocorre é que a argumentação 

passa a ser realizada em termos de conjunto, isto é, a relação entre o corpo-alma e o corpo-

carne os torna como um só agregado, como um princípio conjuntivo (MOREAU, 2002, p. 

29). 

 

Portanto, esta substância é contida por todo o corpo, sendo ela própria 
aguarda e a causa da segurança do corpo; estão presos um ao outro por raízes 
comuns e é evidente que não se podem separar sem destruição. Assim como 
não é fácil arrancar o perfume aos grãos do incenso sem que pereça a sua 
substância, assim também não é fácil extrair de todo o corpo a substância do 
espírito e da alma sem que tudo se dissolva, de tal modo se implicaram os 
seus princípios desde a primeira origem e aparecem dotados de uma vida 
consorte. Parece que nenhum deles pode existir sem a força do outro, ou 
terem o corpo e a alma sensibilidade por si próprios. É pelos seus 
movimentos comuns que a sensibilidade se inflama e acende pelos nossos 
órgãos (Da natureza, III, 323-337). 

 

Subjacente a toda a discussão acerca da alma, está a possibilidade de explicar a 

realidade e a diversidade (variantia rerum)517 do universo humano a partir de um restrito 

                                                
516 Isso se deve, em grande parte, à escassez dos escritos que sobreviveram. Por outro lado, a dificuldade inerente 
ao tema pode ser encontrada tanto em Lucrécio como Epicuro. A esse respeito, ver Silva, 2003, p. 66. 
517 DRN, III, 319. 
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número de elementos, que são os únicos componentes da alma. A interação entre esses 

elementos deve considerar tanto as sensações – no caso, a sensibilidade como um todo – 

como a cinética dos corpos, entendida como o produto de tais sensações, além da vasta gama 

de características anímicas humanas – os estados psicológicos – e, até mesmo, do conjunto 

inteiro dos seres vivos.518 

 

É de necessidade que nos outros apareçam ainda muitas diferenças e que 
sejam vários os caracteres dos homens e os costumes que se lhes seguem; 
mas não posso agora expor as suas causas ocultas nem encontrar os nomes 
bastantes para todos os princípios de formas de que provém esta diferença 
das coisas (Da natureza, III, 314-321). 

 

Até agora, a ênfase de Lucrécio foi no reducionismo puro e simples, isto é, as 

demonstrações e as analogias se situavam em campos contrários da realidade (o visível e o 

invisível), embora o movimento da análise das sucessivas reduções fosse sempre em um único 

sentido, do mundo fenomênico para o microscópico, a partir de diferentes níveis de realidade, 

opostos e heterogêneos. Como sabemos, tais reduções sempre levam à conclusão de que a 

alma é um corpo, cuja localização é determinada (o locus da alma é o corpo-carne dos seres 

vivos) e é composta de átomos (como o são todos os corpos). No entanto, mesmo marcando 

as diferenças de localização e de função entre o animus e a anima, eles são, basicamente, uma 

única e mesma coisa, porque são um agregado. A partir dos versos seguintes, o poeta irá 

estabelecer um novo patamar explicativo na demonstração da homogeneidade da alma: 

                                                
518 Nesse ponto, é possível perceber outras questões vinculadas, por exemplo, de que maneira é possível 
sustentar a diversidade qualitativa em um mundo extenso – dimensional –, formado por corpos simples. Trata-se 
de um problema central das filosofias que pretendem ilustrar a diversidade das coisas, a partir de princípios 
físicos constantes. Se os átomos dos epicuristas são corpos simples, como é possível passar do aspecto 
quantitativo para o qualitativo, sem perder as características do primeiro? Além disso, se os primeiros princípios 
explicam as foedera naturae mais gerais, deve-se introduzir novos princípios no caso dos variantia? E, neste 
caso, não estaríamos abandonando as leis universais? Ou o individual seria sempre o indeterminado? São 
perguntas cujas respostas exigem o refinamento do conceito de corpus, além da construção de outros princípios 
físicos que ultrapassassem o nível fenomênico e visível, ou da corporeidade simples e sólida dos átomos. Tais 
princípios – que não estão presentes no epicurismo, pelo menos de forma explícita – em última análise, deveriam 
ser de natureza admensional, isto é, os principia não deveriam ser fundamentados somente como partículas, mas 
também – e simultaneamente como ondas: se fôssemos utilizar a terminologia da ciência moderna, diríamos, um 
tipo de “matéria” que se define muito mais pelo seu movimento do que por sua localização, muito mais pela sua 
possibilidade de ser transmitida do que por sua capacidade para ocupar um lugar no espaço. A forma como o 
conceito de variantia é construído por Lucrécio mostra a característicafundamental dessa discussão: o poeta 
sempre usa o princípio de um crescendum do visível para o invisível, mas operando sobre um campo 
demonstrativo bem diverso. Essas questões são muito importantes, mas desenvolvê-las seria extrapolar os 
objetivos centrais desta tese, uma vez que tais desdobramentos estão relacionados à recepção do pensamento 
epicúreo na Filosofia e nas ciências físicas modernas e contemporâneas: no primeiro caso (da Filosofia), são 
questões que remetem a física de Espinosa (Ética). No segundo, à Teoria (ou Mecânica) Quântica. Sobre o 
problema das variantia rerum, ver Moreau, 2002, p. 31. Para a metodologia lucreciana de operar sobre o 
invisível a partir do visível, ver Schrijvers, 2007, p. 255-288.  
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Todavia, não devemos julgar que é simples essa natureza. Efetivamente, 
abandona os moribundos um sopro misturado de vapor: ora o vapor traz 
consigo ar e não há calor algum ao qual não esteja misturado ar; como a sua 
natureza é tênue, tem de se aceitar que se movam dentro dele muitos 
elementos de ar (Da natureza, III, 231-237). 

 

Mas não se trata de uma noção simplificada do que é homegêneo na alma, ou seja, de 

uma noção de sentido único, como foi feito até agora. Esse princípio unificador atua tanto do 

nível fenomênico para o nível inferior da realidade – o todo é composto por átomos – como 

no sentido contrário – dos elementos para o mundo sensível – mostrando que esse todo, 

enquanto corpo-alma, localiza-se no corpo dos seres vivos. Além disso, é preciso esclarecer 

que entre esses dois níveis, existe uma diversidade corpórea intermediária, uma variedade de 

compostos anímicos (o espírito e a alma) que são constituídos por átomos.  

 

É necessário, do mesmo modo, que o sopro, o ar e o calor misturados entre si 
existam em todo o corpo e que um ou outro domine ou esteja subordinado, 
de maneira que entre si constituam um conjunto: caso contrário, o calor e o 
sopro por um lado, por outro lado o poder do ar, destruiriam a sensibilidade 
e, desagregando-se, dispersariam tudo (Da natureza, III, 282-287). 
 
Com efeito, o espírito possui o calor, que recolhe quando referve em ira e faz 
brilhar os olhos com ardor agudo. Há também o sopro frio, companheiro do 
medo, que provoca o arrepio dos membros e abala o corpo. E há também 
aquela condição pacífica do ar que se mostra no peito tranquilo e no sereno 
rosto. Existe, porém, mais calor naqueles que têm ardentes corações e cujo 
espírito iracundo facilmente ferve de ira. (Da natureza, III, 288-296) 
 
Neste gênero, vem em primeiro lugar a violenta força dos leões que, muitas 
vezes rugindo, rasgam o peito com o abalo e não podem conter no peito as 
ondas de cólera. É mais de sopro o frígido espírito dos veados e mais 
depressa lhes lança pelos órgãos gélidas auras que fazem aparecer nos 
membros um trêmulo movimento. A natureza dos bois vive mais de plácido 
ar; jamais os fachos da cóleraa exasperam, jamais fumegam rodeando-a com 
as sombras da negra escuridão; também nunca fica entorpecida pelos gélidos 
dardos do pavor: está colocada ameio, entre os veados e os terríveis leões 
(Da natureza, III, 297-306). 

 

Há, portanto, uma diversidade elementar da alma que se reflete em grande escala no 

mundo e nos seres vivos. Três momentos do poema irão marcar as diferenças significativas 

existentes entre os tipos de manifestações exteriores do corpo-carne. No primeiro momento, a 

diversidade de um mesmo corpo (as diferenças entre os comportamentos relativos a um 
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mesmo ser vivo), tais como a ira, o medo e a indiferença519; em segundo lugar, entre os vários 

tipos de animais520; e, finalmente, entre os indivíduos de uma mesma espécie521. Visto de 

outro ângulo, o que parece ser homogêneo, trata-se, na verdade, de uma complexidade. 

 

4.5. A quarta natura e a “alma de toda alma” 

 

É sobre esse aspecto que incide a relação do que é quantitativo e significativo (uma 

ira maior no indivíduo é determinada pelo maior calor do espírito). Essa complexidade é 

explorada em três momentos. No primeiro deles (já analisado), definiu-se que a natureza da 

alma não é simples, por ela ter uma tripla natureza. Além disso, existe um quarto elemento 

(quarta natura): 

 

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 mais pequenos e mais lisos; é ela que primeiro reparte 
pelos membros os movimentos sensitivos (Da natureza, III, 238-247). 

 

Nesse caso, há uma espécie de subversão na ordem do conhecimento: cessam as 

analogias com o sensível, levando Lucrécio a penetrar mais profundamente na natureza da 

alma (MOREAU, 2002, p. 32). Esta quarta natura que não tem qualquer equivalente visível, 

se coloca como um obstáculo metafísico sem precedentes, embora, como veremos, Lucrécio 

irá resgatar a insuficiência da linguagem como uma forma de explicar essa noção. 

Como já foi visto anteriormente, a simplicidade da alma é uma ilusão, negada por um 

dado empírico do cotidiano: nos corpos agonizantes e moribundos, a alma expira. Na 

passagem mencionada, o apelo à experiência indicava que a alma não tem peso, uma vez que 

seus átomos são extremamente leves. Nesse novo contexto, trata-se de um significado 

totalmente original, que ultrapassa o da homogeneidade da mistura dos elementos. No caso 

anterior, já observamos a análise da mistura dos corpos elementares e das partes do corpo-

alma: quando um homem morre, não há perda de peso, uma vez que a medida é invariável. 

                                                
519 DRN, III, 288-296. 
520 Ibidem, 297-306. 
521 Ibidem, 288-296. 
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Finalmente, podemos perceber como Lucrécio atingiu o último estágio dessa 

decomposição do visível, ou melhor, da analogia dos fenômenos visíveis para explicar a 

constituição da alma. O quarto elemento (quarta natura) é deduzido, não pela experiência, 

mas por eliminação: uma vez que os elementos anteriores têm a força de iniciar os 

movimentos relacionados à sensação, deve-se supor um elemento suplementar que é a origem 

de tal força. A sua existência é, dessa maneira, postulada como causa, e não por uma 

associação necessária com um elemento sensível, como foi o caso do ar (MOREAU, 2002, p. 

33). 

Esta quarta parte da alma, evidentemente, não está livre de problemas. A 

impossibilidade de caracterizá-la ou nomeá-la reside na sua própria natureza: a cinética 

presente na quarta natura é a mais rápida possível, sua constituição é a mais tênue e sutil. À 

luz do naturalismo que é peculiar em Lucrécio, não se trata de um “apelo desesperado” a uma 

metafísica estranha ao epicurismo, como sugere Boyancé (1963, p. 157)522. Evidentemente, os 

adversários do epicurismo na Antiguidade e os críticos modernos sempre atacaram esta quarta 

natureza da alma, da qual nada se sabe a seu respeito, e que sequer pode ser nomeada. Mas 

não se trata de afirmar que os epicuristas, ao propor essa tese, fossem buscar refúgio na 

ignorância, abstendo-se de explicar o que não é possível conhecer, e nem mesmo se pode 

definir. Embora uma explicação plausível seja a de que é impossível nomear aquilo que, a 

priori, não tem qualquer analogia com o visível (e essa é uma justificativa tipicamente 

epicurista), algumas análises complementares podem nos ajudar a situar a quarta natura 

dentro de um contexto explicativo mais adequado. 

Bailey (1964, p. 580-587), partindo do estudo de Giussani (1896, p. 183-217), afirma 

que a importância desta teoria está na necessidade de explicar como se realiza o mecanismo 

dos processos das sensações. De fato, a quarta natura é o único elemento que tem a 

capacidade da sensação em si mesmo, e, dessa forma, ela deve participar do animus e do 

anima, embora esteja presente em maior quantidade no espírito. Com efeito, o quarto 

elemento tem um papel significativo nos processos mais complexos da alma, já que é 

responsável pelo próprio pensamento, além de outras faculdades, como a vontade 

(BOYANCÉ, 1963, p. 157). Sendo assim, as sensações que têm origem nos órgãos dos 

sentidos são a percepção direta e imediata dos dados da experiência. 

                                                
522 No sentido de que a quarta natura seria o equivalente da quintessência de Aristóteles, ou, pelo menos, que a 
noção entre os epicuristas foi influenciada pela tese do estagirita. Tais paralelismos fogem ao objetivo deste 
tópico. 
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Lucrécio definiu os diferentes três primeiros elementos constitutivos da alma em 

torno de estrutura que lhes é comum (extrema rapidez, extrema pequenez, forma lisa e 

esférica) e por um conteúdo que é específico para cada um deles, nomeando-os diretamente 

ou por analogia. A identidade entre os constituintes se dá pela semelhança com fenômenos 

externos. A quarta natura, pelo contrário, está relacionada ao indeterminado e ao inominável. 

A extrema velocidade e sutileza são artifícios argumentativos para torná-la coerente com a 

sua função. Como um constituinte em que se exclui a possibilidade de analogia com o visível, 

torna-se mais um princípio cujo acesso só é possível pelo pensamento. 

 

Esta última substância está profundamente escondida, dissimulada, e não há 
no nosso corpo nada que se encontre mais dentro do que ela: ela é por sua 
vez a própria alma de toda a alma. Assim como nos nossos membros e por 
todo ocorpo, estão misturados e ocultos a força do espírito e o poder da 
alma, visto serem formados de poucos e raros elementos, assim também esta 
força sem nome se esconde com seus minúsculos elementos e é ela própria, 
por assim dizer, a alma de toda a alma, e domina em todo o corpo (Da 
natureza, III, 273-281). 

 

Por outro lado, a quarta natura é definida por sua forma, não pelo seu conteúdo. A 

única coisa que a distingue dos outros elementos é que é mais rápida e mais tênue, além de ser 

formada por componentes menores, mais lisos e suaves. Essa exigência é delimitadora, caso 

contrário, a sua característica única seria a de possuir – ainda que em seu mais alto grau – as 

mesmas propriedades mecânicas dos outros elementos e da alma em geral: esse elemento sem 

nome não adiciona conteúdo à estrutura comum da alma, embora seja caracterizado somente 

pela exacerbação das funções estruturais do espírito. Enfim, são caracteres que resultam na 

sua impossibilidade de nomeação.  

Uma pergunta poderia ser feita neste momento: o que faz com que seja possível a 

sensação, se a sua única força é a capacidade extremamente rápida de se movimentar? A 

resposta clássica é que, precisamente, a sensação não é mais do que um movimento. Assim, 

seu “segredo” não é mais um mistério: seu mecanismo pode ser descoberto. A quarta natura é, 

na sua origem, um elemento de mobilidade pura. Dessa forma, justifica-se o argumento de 

Lucrécio: não se pode dizer mais nada sobre ela, em parte porque não existe nada mais rápido 

que possa se configurar em uma analogia com o empírico. Logo, não é possível afirmar nada 

mais, a não ser que ela é incognoscível. 

Quanto ao fenômeno da sensação, ele é descrito nos versos abaixo, e se realiza 

juntamente com a quarta natura, como o princípio de um movimento. A ordem dessa cinética 
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é evidente: segue do empírico, do sensível, das impressões sensíveis (prolépseis) em direção a 

uma máxima invisibilidade: dos corpos à alma e, desta, do calor da respiração ao ar, e, em 

seguida, ao elemento sem nome. Há também uma ordem de movimento contrária, indo do 

invisível para uma máxima solidez: neste caso, o movimento tem origem, em primeiro lugar, 

na quarta natura; ele se transmite aos outros elementos da alma, depois aos órgãos e corpos 

mais fluídos, como o sangue; em seguida, aos órgãos mais compactos, como o sistema ósseo. 

 

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 (Da natureza, III, 248-253). 
 
Mas não é impunemente que a dor pode penetrar até aí e derramar-se um 
agudo mal: tudo se perturba a tal ponto que falta lugar para a vida e fogem as 
partes da alma por todos os canais do corpo. Mas na maior parte das vezes a 
superfície do corpo é termo destes movimentos: por isso podem reter a vida 
(Da natureza, III, 254-257). 

 

O processo da sensação, como vemos, é todo por contato. Nesse sentido, os 

simulacros que emanam dos corpos sensíveis “tocam” os átomos do espírito, em um 

movimento inteiramente mecânico. O contato dos simulacros dos objetos com os órgãos 

sensíveis e com a alma produzem um movimento que não existe no mundo empírico, no 

sentido de que não é possível atribuir-lhe qualquer analogia. Isto significa que toda a real 

sensação ocorre no animus e é somente após o retorno desse movimento, a partir do espírito 

para a anima e o corpo, que se tem a sensação física do mundo. Ao fim desse processo, 

realiza-se a própria percepção. 

Para Moreau (2002, p. 35), o mecanismo físico ainda é predominate. A sensação, 

recebida por contato através da emanação dos simulacros não possibilita dúvidas quanto à 

coerência das percepções: do mais sutil para o mais denso. Por outro aldo, a analogia com o 

sangue e os ossos estebelece a relação cinética entre o espírito, a quarta natura, a alma e o 

corpo-carne. A dificuldade maior, no entanto, é como os processos intelectuais movem aquilo 

que, por definição, é sólido. Assim, é o grau de solidez dos órgãos e das partes do corpo-alma 

que determina essa cinética: basta um pequeno movimento para iniciar a atividade do espírito; 

um movimento mais forte irá iniciar os processos da alma, e um ainda mais forte agitará os 

órgãos e membros do corpo, que são mais sólidos e densos do que as partes do corpo-alma. 

Tudo irá depender, então, do impulso do movimento externo, que causou a sensação na 
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quarta natura, como também a força relativa das sensações às quais (re)transmite ao corpo. 

Por conseguinte, o elemento sem nome é uma parte da alma que é dominante na estrutura 

anímica. Nesse sentido, o que se pode afirmar é que se trata de uma teoria da unidade da 

sensação e da excitação, do mundo sobre a alma e da alma sobre o mundo. 

Finalmente, é pertinente entender que a problemática da anima e do animus, bem 

como a quarta natura,se insere em um contexto de recusa às explicações teleológicas. O 

mundo não tem relação com o divino e pode ser explicado por um apelo à natureza e ao 

acaso. Esse argumento teria o poder de suprimir o temor inspirado pelos fenômenos celestes, 

além de outras questões metafísicas, como a origem do céu e da terra ou a regularidade dos 

astros. Resta o mistério da morte, ou ainda, os seus temores, tanto atuais como potenciais. 

Para Lucrécio, é a Filosofia que possibilita essa liberdade. Trata-se de uma ruptura radical 

com a opinião comum: se os fenômenos naturais (e Lucrécio não se refere apenas aos 

aspectos e efeitos trágicos de tais fenômenos, como os raios, terremotos, furacões etc) não são 

a expressão da ira divina, não faz sentido temê-los. A morte faz parte do ciclo da natureza, 

portanto, não há nada a temer. A dor, na verdade, é o único mal. 

 

A morte, portanto, nada é para nós e em nada nos toca, visto ser mortal a 
substância do espírito. E, como não sentimos dor alguma quanto ao tempo 
passado, quando os cartagineses acorreram de todos os lados para o 
combate, quando o Universo, sacudido pelo tumulto trépido da guerra, 
tremeu de horror sob as altas abóbadas do céu e em todos os homens havia 
dúvida ansiosa sobre a qual dos dois caberia o domínio da terra e do mar, 
assim também, quando não existirmos, quando houver a separação do corpo 
e do espírito, cuja união forma a nossa individualidade, também a nós, que 
não existiremos, não nos poderá acontecer seja o que for nem impressionar-
nos a sensibilidade, mesmo que a terra se misture com o mar e o mar com o 
céu (Da natureza, III, 830-841). 

 

Mas o sofrimento pressupõe a vida e, sendo assim, viver e sentir são duas dimensões 

dessa realidade. O terror da morte só faria sentido se a alma pudesse viver e sentir após a 

morte do corpo. A morte não é nada para o sábio, já que é mortal a natureza do espírito. Por 

outro lado, a religião se apropria desses medos, advindos da morte, para ameaçar os homens 

de uma punição após esta, e assim, estabelecer o círculo vicioso da ignorância e da 

superstição523. O epicurismo, nesse aspecto, é bastante original: trata-se da primeira escola de 

pensamento da Antiguidade a elaborar uma crítica sistemática da religião como instrumento 

de poder. O medo religioso deriva justamente da ameaça de castigos imaginários, fundada na 

                                                
523 Da natureza, III, 32-39. 
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crença da possibilidade de uma alma imortal e do destino; sendo imortal, a alma sobreviveria 

subjugada pelas agruras do inferno metafísico. 

 

4.6. O mecanismo dos simulacros e o prazer como possibilidade da liberdade 

 

Toda sensação é um choque de alguma coisa que, em seu movimento de colisão, 

atinge os órgãos dos sentidos, gerando o fenômeno. Esse “algo” tem natureza corpórea e é 

base de todo sistema de representação e das sensações. Dos objetos e das coisas se 

desprendem figuras e imagens sutis, semelhantes a membranas ou cascas. São os simulacros 

das coisas (simulacra rerum)524 que, ao chegar aos sentidos e, por conseguinte, ao nosso 

espírito, transmitem as características dos objetos. 

 

São eles como películas arrancadas da superfície dos objetos e que voejam 
de um lado e outro pelos ares; indo ao nosso encontro quando estamos 
acordados, aterram-nos o espírito, exatamente como em sonhos, quando 
muitas vezes contemplamos figuras espantosas e imagens daqueles que já 
não têm luz; são elas que muitas vezes nos arrancam cheios de horror ao 
sono em que repousávamos; ora, não vamos acreditar que as almas fogem do 
Aqueronte ou que espectros voejam entre vivos, ou que alguma coisa de nós 
pode ficar depois da morte, visto que o corpo e a substância da alma, 
aniquilados ao mesmo tempo, se dispersam nos seus elementos respectivos 
(Da natureza, IV, 35-45). 

 

Lucrécio também utiliza o termo no sentido de spectra, que significam o resultado da 

imaginação, assim como são os fantasmas (SEDLEY, 2003, p. 39). Efetivamente, a língua 

latina oferece várias traduções para o termo, que vão desde uma imagem ou representação de 

um objeto através da pintura, figura ou espelho, passando pela designação de um fantasma ou 

espectro, até outros menos comuns, como estátua ou efígie. De todo o modo, tais significados 

denotam uma representação da coisa mesma, mas que tem uma existência real. Dessa forma, 

aquilo que se produz no processo da imaginação, para Lucrécio, deve ter uma existência tão 

real quanto as coisas e os objetos sensíveis. Reais, mas de outro tipo, visto que os seus 

simulacros também o são. 

Dessa maneira, não é razoável o medo dos mortos. A alma, formada por átomos e 

vazio é aniquilada quando morre o corpo. Não faz sentido acreditar nas superstições que 

afirmam existir espectros que assombram os vivos, mesmo que em sonho. São essas aparições 

– estranhas à natureza da alma – que alimentam a credulidade supersticiosa. Em outro nível, 
                                                
524 Da natureza, IV, 34. 
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os simulacros seriam como tais fantasmas, mas com a diferença de que os primeiros são 

corporais (são reais e a sua existência está de acordo com os princípios da natureza). A tese é, 

na verdade, o desenvolvimento de uma teoria do conhecimento, relacionando tais emanações 

às funções da alma e do espírito525. 

Em Epicuro, como já dito, tais simulacros são chamados de eidôla. Julgamos 

adequado, a fim de continuar com a análise em Lucrécio, destacar as passagens na Carta a 

Heródoto. 

 

Há impressões semelhantes à figura dos corpos sólidos, que por sua sutileza 
superam consideravelmente as coisas que aparecem aos nossos sentidos. [...] 
damos a essas impressões o nome de imagens (DL, X, 46). 
 
Além disso, deve-se ter em mente que a formação das imagens é tão veloz 
quanto o pensamento, e que a emanação proveniente da superfície dos 
corpos é incessante e nunca poderemos perceber com os sentidos uma 
diminuição dos corpos, pois a matéria é reposta constantemente. A 
emanação conserva durante muito tempo a disposição e a sequência que os 
átomos tinham num corpo sólido, embora às vezes ocorra alguma confusão. 
[...] Mas, nada de tudo isso é contraditado pelas sensações, se nos atemos de 
certo modo à evidência imediata, à qual devemos acrescentar o consenso 
suprido pelas propriedades constantes das coisas que nos vêm de fora (DL, 
X, 48). 
 
Devemos também ter em mente que é pela penetração em nós de qualquer 
coisa vinda de fora que vemos as figuras das coisas e fazemos delas objeto 
de nosso pensamento (DL, X, 49). 

 

Em que pese a extrema dificuldade subjacente à teoria, trata-se de uma noção que se 

vincula às funções da alma, além de estabelecer determinadas relações de celeridade (e não 

celeridade) à cinética epicurista, conforme visto anteriormente. Portanto, apesar de expressar 

um tipo de tese que apela para argumentos a fortiori, não concordamos com Bailey (1964, p. 

407) quando ele afirma que se trata de uma noção muito ingênua, a ponto de não merecer uma 

análise mais aprofundada. De todo o modo, o que interessa para o objetivo desta tese é 

reconhecer na teoria, como os simulacros se articulam com uma das faculdades anímicas, 

especificamente, a vontade. 

Se no epicurismo existem apenas corpos e vazio, não existe outra relação entre eles – 

sejam macroscópicos ou microscópicos – que não a do contato. Mas, em relação às sensações, 

isso acontece através das emanações corporais dos objetos sensíveis. As imagens se 

desprendem de todos os corpos e chegam a todos os sentidos. Poderíamos afirmar que as 
                                                
525 A teoria dos simulacros remonta a Leucipo e Demócrito. A esse respeito, ver Boyancé, 1963, p. 185. 
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impressões sensíveis só ocorrem devido a essas imagens, que se chocam com os órgãos 

sensoriais, e que serão a base para as operações do pensamento (dianóia). Os eidôla são 

semelhantes aos corpos que os emitem, em um fluxo incessante e eterno. 

As imagens são como réplicas dos corpos compostos. Ao se trasladarem destes para 

os sentidos, ainda continuam a conservar as suas características originais, as mesmas 

qualidades que tinham ao se projetarem dos objetos. Dito de outro modo, as configurações 

atômicas dos corpos fenomênicos permanecem nos eidôla, e representam a informação 

sensorial mais próxima do estatuto do mundo sensível. No entanto, segundo uma ressalva do 

próprio Epicuro, tais conformações podem ser deformadas no trajeto entre o objeto e os 

sentidos. São essas deformações na configuração original das imagens que podem alterar o 

entendimento sobre a sensação. Nesse caso, há um acréscimo racional ao dado empírico puro, 

daquilo que é recebido pela sensibilidade. O erro de julgamento, nesse caso, tem origem no 

próprio raciocínio, e não nos sentidos. 

Voltando a Lucrécio, as imagens são chamadas de simulacros justamente porque, 

além da semelhança com os corpos de que são emitidos, são muito leves e sutis: 

 

Digo, pois, que são emitidos dos objetos, da superfície dos objetos, efígiese 
leves representações desses mesmos objetos; deveria dar-se-lhes o nome de 
películas ou de cascas, visto que têm a forma e o aspecto do corpo de que 
são imagens, daquele mesmo de que emanam para errarem no espaço (Da 
natureza, IV, 46-50). 

 

Lucrécio ainda distingue dois tipos ou espécies básicos de simulacros: os de 

profundidade e os de superfície, cuja diferenciação simplesmente diz se tais emanações são 

originadas no exterior ou no interior dos corpos: 

 

Efetivamente, vemos muitos objetos emitir e lançar não só o mais profundo 
e íntimo de si próprio, como já dissemos antes, mas até mesmo parte da sua 
superfície e a própria cor. E isto o que fazem vulgarmente os toldo 
amarelos,vermelhos e verdes, quando, estendidos nos grandes teatros, ondula 
drapejando pelos mastros e pelas traves: [...] e, quanto mais restrito é o 
âmbito do teatro, tanto mais todos os objetos, na rarefeita luz do dia, sorriem 
nesta graça difusa (Da natureza, IV, 74-78). 
 
Portanto, se os toldos emitem cor da superfície, também quaisquer outros 
objetos devem emitir tênues imagens, visto que num caso e noutro é da 
superfície que elas são lançadas. Existem, por conseguinte, imagens fiéis dos 
objetos, as quais voejam por um lado e outro, formadas como são de um sutil 
material e não podem ser vistas quando tomadas em separado (Da natureza, 
IV, 85-89). 
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Além de tudo, se o odor, o fumo, o calor e as outras coisas semelhantes se 
dispersam ao sair dos objetos, é que, ao virem dos íntimos lugares em que 
nasceram, separam-se por causa das sinuosidades do caminho, visto não 
encontrarem estradas retas que lhes sirvam de saída ao pretenderem escapar 
logoque se formam (Da natureza, IV, 90-94). 

 

Os de primeira espécie estão associados – por analogia – aos sentidos do odor, do 

calor, da luminosidade ou do som. Tais simulacros compõe-se de partículas dissociadas umas 

das outras, as quais tomam caminhos diversos dentro dos corpos dos quais se originam. 

Justamente por isso, suas emanações se realizam de forma dispersa. Por terem tais 

características, não trazem consigo informações suficientes sobre a estrutura interna de tais 

corpos (CONCHE, 1967, p. 99). 

Os simulacros de superfície são os do segundo tipo, e se constituem no próprio símile 

dos objetos dos quais estão emanando. Os átomos de tais imagens podem mover-se em meios 

tão restritivos quanto o ar rarefeito, sem alterar a sua ordem e a sua configuração. Sendo 

assim, as emanações de superfície oferecem a mesma aparência, constituição, forma e 

estrutura interna dos objetos e, dessa forma, têm um papel fundamental na teoria do 

conhecimento epicurista.  

Apesar das analogias utilizadas – ou justamente em função delas – a emissão das 

imagens ou dos simulacros não é um fato observável. Mas, mesmo assim, é possível 

estabelecer uma relação analógica diferenciada, desta vez, com outras emissões que podem 

ser observadas e atestadas pela experiência: 

 

Finalmente, todas as imagens que nos aparecem nos espelhos, na água, em 
toda a superfície brilhante, têm fatalmente que ser como imagens emitidas 
dos próprios objetos, visto apresentarem um aspecto idêntico. Existem, por 
conseguinte, imagens sutis dos objetos e efígies semelhantes a eles, as quais 
ninguém pode ver em separado, e que todavia se tornam visíveis, quando 
repelidas frequentemente, continuamente, pela superfície dos espelhos (Da 
natureza, IV, 98-109). 

 

Ao comparar os simulacros com as imagens refletidas no espelho (ou qualquer 

superfície refletiva, como a água), Lucrécio está propondo que tais efígies devem ser os 

próprios objetos: os reflexos não são uma cópia imperfeita do mundo, mas o próprio mundo, 

ou, se quisermos melhorar tal afirmação, os átomos que, representados através dos 

simulacros, nos informam sobre o mundo. Um duplo, talvez, mas tão real quanto o corpo que 

o originou.  
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O exemplo do espelho ainda é mais intrigante, na medida em que coloca os objetos 

confrontados com seu próprio reflexo. A presença de um e de outro, neste caso, é a mesma, já 

que não há – do ponto de vista da natureza atômica – diferença entre os corpos sensíveis e os 

simulacros, simplesmente porque os dois são corpos formados por outros corpos simples, os 

átomos. Para Conche (1967, p. 99), no entanto, a imagem refletida não é simulacro dela 

mesma: o espelho é o dispositivo que permite separar do objeto, ponto por ponto, o reflexo 

desta imagem. Mas, sem dúvida, a imagem, ou melhor, o seu reflexo, é o efeito fenomênico 

que produzem os simulacros sobre os sentidos. 

Essa passagem também indica uma ideia importante no contexto moderno, a qual, 

evidentemente, não poderia ser intuída por um filósofo da Antiguidade. Não se trata de propor 

uma originalidade ainda que extemporânea. Desse modo, Lucrécio estaria antecipando – 

mesmo que de maneira extremamente fortuita e casual – a teoria do Cinema, a qual é baseada 

em um fluxo rápido, cumulativo e contínuo de imagens estáticas (BAILEY, 1964, p. 470). 

Abandonando essa digressão, no que diz respeito à relação entre as imagens, a 

aísthesis e o pensar, o ato de perceber, é o processo pelo qual os choques desses objetos mais 

ligeiros, que são os simulacros, originam os movimentos que irão produzir a sensação 

(sensiferos motus)526 na alma. Por serem formados de átomos, os quais são a mesma 

constituição do espírito (animus), o local da atividade racional, os simulacros fornecem os 

dados que servem de base à faculdade de julgar. Eles são a base do conhecimento verdadeiro. 

Essa conclusão se fortalece mais ainda quando comparamos as qualidades atômicas do 

animus e dos simulacros: ambos são formados por elementos sutis e muito rápidos.  

Os simulacros são representativos do mundo fenomênico porque conservam as 

qualidades primárias dos objetos dos quais procedem. Mas, como já explicitado, eles podem 

sofrer deformações no caminho entre os objetos e os sentidos. Tais deformações explicam as 

ilusões da percepção e indicam, simultaneamente, que, a rigor, os sentidos não se enganam, 

como no exemplo da torre: 

 

Quando vemos ao longe as torres quadradas duma cidade, acontece que, 
muitas vezes, as percebemos redondas, visto que todo ângulo percebido de 
longe parece obtuso ou até mesmo não se vê e perde o seu efeito, sem que 
aos nossos olhos chegue qualquer impressão; efetivamente, os simulacros, 
ao serem levados pelo ar, ficam muito fracos, em virtude dos choques 
frequentes com o mesmo ar. Assim, todo ângulo escapa aos nossos sentidos 
e todas as estruturas de pedra aparecem como se tivessem sido passadas no 
torno, não porque efetiva e verdadeiramente sejam redondas, mas porque as 

                                                
526 DRN, III, 241. 
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formas surgem como que diluídas numa penumbra (Da natureza, IV, 354-
363). 

 

Ou seja, um dado objeto se apresenta à visão com uma forma diferente do que é na 

realidade, é devido à natureza dos seus simulacros. Nesse sentido, não há engano dos 

sentidos, mas um cálculo impreciso do animus baseado nas imagens recebidas.527. 

E existem os simulacros de terceira espécie. Tais imagens têm uma constituição 

muito sutil, a mais sutil entre todos os simulacros. Segundo Lucrécio, formam-se nos ares de 

maneira aleatória:  

 

Vais agora saber e compreender em poucas palavras quais são os corpos que 
movem o espírito e donde vem aquilo que à mente vem. Primeiro, direi o 
seguinte, que sutis simulacros das coisas, de numerosas espécies, vagueiam 
em grande número por todas as partes e que facilmente se juntam entre si 
nos ares quando chegam ao encontro uns dos outros, exatamente como as 
teias de aranha ou as folhas de ouro. São, efetivamente, muito mais sutis na 
sua estrutura do que os corpos que ferem os nossos olhos e provocam a 
visão, visto que penetram pelos pequenos intervalos dos corpos e lá dentro 
excitam a sutil substância do espírito e provocam as sensações (Da natureza, 
IV, 722-732). 

 

São essas imagens a causa dos sonhos e da imaginação. Mas, nesse caso, não se trata 

de simulacros que reproduzem fielmente a realidade (CONCHE, 1967, p. 105). São uma 

espécie de visão mental, uma simulação do real, visto que a sua consistência é bastante sutil 

para impressionar diretamente os sentidos. No entanto, não devemos esquecer que são 

formados de átomos e, ao penetrar nos poros do corpo, afetam o animus.  

Os simulacros de primeira e segunda espécie tinham uma origem determinada: 

emanavam dos objetos, mas estes outros estão ligados a uma função representativa da alma. 

Mesmo assim, não são incorporais, se bem que em muitos casos (na verdade, na maioria 

deles), sejam ilusórios: formam-se a partir de corpos elementares cuja origem não 

corresponde a uma fonte única e reconhecível, isto é, não são emanações de qualquer objeto 

sensível. Dessa forma, não se submetem às leis de constância que regulam os fenômenos da 

natureza (foedera fati). Por isso, são de numerosas espécies sutis e, ao atingir o espírito, 

provocam sensações que podem ser julgadas erroneamente por este528. 

 

                                                
527 Da natureza, IV, 352-364. 
528 Da natureza, IV, 721-734. 
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É assim que nós vemos os centauros e os membros dos Cilas e as fauces 
cerbéreas dos cães e as imagens daqueles cujos ossos, tocados pela morte, 
terra cobre; efetivamente, simulacros de todas as espécies são levados por 
todos os lados, em parte porque se formam no próprio ar, espontaneamente, 
em parte porque escapam dos vários corpos ou porque aparecem pela 
reunião das suas formas. 
De fato, não é certamente a partir de um centauro vivo que se forma a sua 
imagem, visto que jamais houve tal espécie de animais; mas quando a 
imagem de um homem e de um cavalo se reúnem por acaso, facilmente se 
juntam uma à outra, como dissemos anteriormente, devido à sua substância 
sutil e à sua textura delicada (Da natureza, IV, 733-744). 

 

Esses simulacros que constituem essa “visão mental” formam-se espontaneamente 

no ar, e se misturam a outros fragmentos de imagens que emanam dos objetos, e até mesmo 

de novas formações de terceira espécie, constituídas a partir de tais fragmentos. A imagem do 

centauro não procede de um corpo real, uma vez que, evidentemente, tal ser não existe. Mas a 

imagem deste corpo imaginário se forma a partir do movimento e do choque de dois 

fragmentos de simulacros mentais; no caso do centauro, das imagens de um homem e a de um 

cavalo. É justamente esse encontro que produz a ilusão e que é a base para a atividade da 

imaginação. 

Tais simulacros são muito mais sutis e móveis do que as imagens que emanam dos 

corpos sensíveis. Tal aspecto é o que permite a grande facilidade de, ao se chocarem, 

formarem uma gregado, juntando-se uns aos outros529. Esta extrema sutileza e mobilidade tem 

um efeito suplementar, que é permitir os simulacros da imaginação atingir diretamente o 

espírito sem passar pelos sentidos. Isto só é possível devido à semelhança entre a constituição 

dos simulacros de terceira espécie e da própria alma, que pode ser abalada por um choque 

imperceptível, enquanto que os sentidos corporais, devido aos átomos mais resistentes e mais 

sólidos, são abalados apenas pelos simulacros menos sutis. 

Mas, apesar da diferença qualitativa dos simulacros de primeiro, segundo e terceiro 

tipos, os três se referem, em última análise, à percepção. Nesse caso, perceber um objeto pelos 

sentidos ou por uma “visão mental” se resume, no máximo, em estabelecer pelo julgamento, 

aquilo que pode ser considerado ilusório – a imagem que é o resultado improvável da 

conjunção de diferentes simulacros de objetos realmente existentes – ou algo que seja real, no 

sentido de que existe um correspondente no mundo fenomênico. E não poderia ser diferente, 

já que, em relação aos átomos, os simulacros se diferenciam apenas pela sua sutileza.  

                                                
529 Da natureza, IV, 733-739. 



 

167 
 

  

Os simulacros de terceira espécie ainda se inserem dentro de um contexto mais 

amplo do que somente demonstrar o mecanismo das visões mentais. Além das imagens 

isoladas apreendidas pelo espírito – mas, que são emitidas por objetos reais –, existem aquelas 

que provêm do sono e de seres que já deixaram de existir, como o simulacro de uma pessoa 

morta. Estaria aí uma das causas para a superstição e o medo da morte, que passa, nesse caso, 

pelo temor ilusório de seres que, mesmo mortos, ainda permenecessem se apresentando ao 

espírito.  

 

E se, quando o sono nos prostra os membros, o espírito fica vigilante, é 
porque exatamente do mesmo modo o impressionam os mesmos simulacros 
que vêm a nós quando acordados; a tal ponto que nos parece distinguir com 
toda exatidão aqueles a quem a vida faltou, aqueles de que se apoderaram a 
morte e a terra. 
A natureza leva a que isto se produza porque todos os sentidos embotados 
repousam pelas várias partes do corpo e não podem abater a mentira com sua 
verdade. Além de tudo, a memória está prostrada, lânguida de sono, e nem 
revida que é presa da morte e do extermínio aquele que o espírito julga 
contemplar. 
Também não é de estranhar que estas imagens movam em cadência os 
braços e as outras partes do corpo. O que aparece em sonhos sucede deste 
modo: mal foge a primeira imagem, logo surge outra em posição diferente, 
de modo que parece que a primeira mudou de gesto. É de ver que tudo isto 
se faz com toda rapidez: tão grande é a mobilidade e a abundância das 
coisas, tão grande a abundância de partículas, num momento de tempo quase 
imperceptível, que a tudo podem bastar (Da natureza, IV, 759-777). 

 

No caso dos sonhos, Lucrécio estabele uma distinção que se insere em um contexto 

típico da psicologia aristotélica530: o vínculo entre os atos voluntários e involuntários, 

principalmente àqueles ligados ao sono. O estado de vigília permite que os simulacros dos 

objetos sensíveis (representados aqui pela visão) sejam mais proeminentes do que os 

simulacros mentais. Essa caracaterística – visual, por assim dizer – é o que permite ao espírito 

discriminar a realidade da fantasia, removendo qualquer aparência real de tais imagens 

(CONCHE, 1967, p. 106). O sono, pelo conrário, trata-se de um estado que teria como 

principal qualidade o poder de alienar os espírito da realidade mesma. 

À exemplo da semelhança das impressões causadas pela sensibilidade ou pela 

imaginação, as impressões do sonho são causadas pelo choque dos sutis simulacros que 

penetram no espírito – isto é, no pensamento – vindos de fora do corpo, e assim, podemos 

afirmar que a imaginação e os sonhos operam apenas a partir de causas exteriores. Assim, não 

                                                
530 Aristóteles, Ética a Nicômaco, III. 
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haveria a possibilidade de a própria sensação, mesmo algumas vezes, ser uma fantasia interna 

produzida pelos sentidos. O movimento das sensações não é próprio, já que necessita de um 

agente empírico que o inicie. No entanto, seguindo esse mesmo raciocínio, os sonhos têm um 

conteúdo próprio e não são despidos de sentido. 

As estranhas imagens da imaginação e do sonho são, portanto, compostas a partir de 

imagens isoladas, em que algumas podem ser extremamente bizarras, produzidas 

espontaneamente pelo choque através do espaço, ou por acaso, pela coesão dessas mesmas 

imagens. O mecanismo proposto por Lucrécio é baseado em um processo psicológico 

sofisticado, em que pese a ênfase na dimensão epistemológica dos simulacros de terceiro tipo. 

Existem dois aspectos diferenciados, mas que estão intimamente relacionados: as “visões 

mentais”, causadas por tais imagens, podem explicar – ao menos em parte – a origem do 

temor que se instaura no homem quando confrontado com o desconhecido; e a imaginação, 

um dos produtos desse encontro de simulacros, que pode ser entendida – ao contrário da 

percepção puramente sensitiva – como a principal característica da liberdade, do acaso e, por 

que não dizer, do indeterminado.  

 

4.7. A alma e os simulacros: a questão dos impulsos e dos desejos para a ação e o prazer 

 

No que diz respeito à imaginação, pode-se considerá-la, em sentido estrito531, como 

contrária à percepção sensível e imediata. Esta é determinada pelos dados do exterior; a outra 

tem caracerísticas que a situam em um nível interior, e que, como vimos, independe de 

equivalentes analógicos no mundo fenomênico. A imaginação dá origem a um mundo e a uma 

expressão próprias do espírito, mas intimamente conectado a “este” mundo operado pelos 

sentidos, já que seus simulacros são formados de átomos e vazio. Para Conche (1967, p. 106), 

a imaginação se opõe ao pensamento conceitual, em que o conhecimento do mundo percebido 

se dá a partir da sua realidade objetiva. Embora tal afirmação possa se inserir em um contexto 

que extrapola os objetivos de análise deste tópico, é possível concordar com o filósofo e 

historiador francês apenas em parte. Os conteúdos da imaginação diferem, evidentemente, 

daqueles que podemos chamar de “realidade objetiva”, mas a constituição dos seus 

simulacros é única: eles são formados de elementos primordiais e, assim, em relação aos 

simulacros – sejam eles de primeira, segunda ou terceira espécie –, não estamos falando de 

naturezas diversas, mas de uma única natura. 

                                                
531 Isto é, no sentido que lhes atribuem as psicologias contemporâneas. 
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Para Lucrécio, entretanto, a imaginação é tanto percepção como pensamento, sendo 

que, no primeiro caso, o poeta se refere a percepção a partir do ponto de vista das sensações. 

As imagens isoladas e que formam os simulacros de terceiro tipo não são subjetivas, no 

sentido de que são criações “puras” do espírito. Voltemos ao exemplo dos centauros: as 

imagens do cavalo e do homem são simulacros de objetos reais e existentes; já os seres 

imaginários se formam no espaço a partir de imagens concretas. Ao animus cabe imaginar tais 

seres fantásticos a partir desses objetos, mas também, de acordo com a percepção desses 

objetos. 

Se a imaginação é também percepção – isto é, uma impressão sensível (prolepsis) –, 

é porque as partes de seus simulacros pertencem a um mundo real, cujo conteúdo não difere 

tanto do tipo de objetos que se encontram localizados espacialmente. É um tipo particular de 

epistéme, já que seus simulacros, além de formarem um agregado atômico, formam também 

uma estrutura que é própria do objeto imaginado. Essa estrutura é composta – e articulada – 

pela imaginação, percepção e o próprio pensamento. Dessa maneira, o que é ilusório e irreal é 

o resultado desse agregado de simulacros, não a sua estrutura, que é atômica. 

Mas a imaginação tem outras características, vinculadas à percepção, que tensionam 

esse vínculo entre o determinado, tanto pelo exterior (os sentidos) quanto pelo interior (a 

vontade, por exemplo) e o indeterminado pelas imagens de terceira espécie. Conforme a 

passagem de Lucrécio: 

 

[...] primeiro lugar, por que razão, logo que temos desejo de um objeto, 
imediatamente o espírito o imagina. Será que por acaso os simulacros 
obedecem à nossa vontade e nos ocorre uma imagem quando o queremos, 
quer se trate do mar, quer se trate da terra, quer finalmente do céu? Reuniões 
de homens, cortejos, festins, batalhas, tudo a uma só palavra a natureza nos 
prepara e cria. E o que é mais extraordinário é que o espírito daqueles que 
estão no mesmo sítio, no mesmo lugar, lhes imagina coisas que são muito 
diferentes umas das outras (Da natureza, IV, 779-787). 

 

São duas questões que se colocam: a primeira diz respeito à relação entre o desejo de 

um dado objeto e a seleção (ou recusa) das imagens que se formam no espírito, resultantes 

dessa vontade. A segunda está relacionada às distinções de pensamento entre os vários seres 

vivos para uma mesma vontade. Em outros termos, importa saber quais os motivos pelos 

quais os choques de idênticos simulacros, de primeiro e segunda espécie, produzem imagens 

mentais diferenciadas, isto é, diferenças qualitativas entre os conteúdos dos pensamentos de 

diferentes indivíduos. Seguindo esse raciocínio, os simulacros dos objetos sensíveis deveriam 
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ser os mesmos para todos os seres, mas, no entanto, segundo Lucrécio, tais imagens podem 

atingir a alma de diferentes maneiras. Mas, como já vimos, o espírito tem certa autonomia e 

poderia então modificar qualitativamente os choques de tais simulacros, dependendo de suas 

afecções internas. 

Voltando ao primeiro caso: o ponto a ser considerado aqui é o princípio de seleção 

entre os simulacros (CONCHE, 1967, p. 107). Em relação aos de terceira espécie, é 

importante destacar a seguinte passagem em Lucrécio: 

 

E, como estes simulacros são sutis, o espírito não pode ver com clareza se 
por acaso não está com atenção; por isso, tudo o que existe logo perece, a 
não ser aquilo para que ele próprio se preparou. Assim, ele se prepara e 
espera que há de ver o que se segue a cada coisa; e, portanto, acontece. Não 
vês também, quando os olhos se põem a fixar corpos sutis, como ficam 
atentos e se aplicam e como sem isto não pode suceder que vejamos com 
clareza? E até nas coisas que se vêem distintamente se pode observar que, se 
não se estiver com atenção, tudo se passará sempre como se estivessem 
afastadas e extremamente remotas. Por que nos havemos, então, de admirar 
se o espírito perde todas as coisas a não ser aquelas aque está entregue? 
Depois, muitas vezes, de pequenos indícios imaginamos as coisas mais 
vastas e a nós mesmos nos defraudamos, a nós mesmos induzimos em 
engano (Da natureza, IV, 801-818). 

 

O animus só consegue distinguir claramente o conteúdo desses simulacros se está 

atento ou em vigília e, além disso, há uma disposição anterior (uma pré-disposição, portanto) 

para que o raciocínio opere sobre tais imagens. E aqui é relevante estabelecer a distinção 

qualitativa e quantitativa no nível atômico: a sutileza de tais simulacros se deve a raridade dos 

átomos que os constituem. Nesse esquema, é o grau de textura das imagens – diretamente 

relacionado à quantidade de elementos fundamentais – que determina a sua sutileza. Em 

relação à sensibilidade é evidente que as imagens oriundas dos corpos sensíveis têm mais 

clareza e informações do que as outras.  

Outra questão se aplica à atenção dada pelo animus aos simulacros de terceiro tipo, 

em detrimento dos outros. Esse direcionamento, segundo Lucrécio, envolve muito mais os 

estados oníricos. No sonho, estão ausentes todas as determinações do estado de vigília e que, 

de certa forma, definem a atenção e o interesse do espírito, embora se trate de uma atenção 

involuntária. Dessa forma, os sonhos são uma ação deliberada da alma de reproduzir as 

situações ocorridas no estado de vigília, e não uma manifestação de aspectos reprimidos e 

ocultos da anima. Além disso, diferentemente do estado onírico, o estado de atenção do 

espírito durante a vigília é motivado pelas necessidades, interesses e hábitos, ou ainda, pela 
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natureza de cada indivíduo, seja (ou não) essa natureza o resultado de um hábito (CONCHE, 

1967, p. 107).  

Neste sentido, pode-se entender a liberdade da alma não como algo acidental, mas 

como uma necessidade da natureza. Há, portanto, um princípio de equilíbrio entre as imagens 

que são apreendidas pelos sentidos, o pensamento (que, entre outras coisas, pode se referir 

também à reflexão filosófica) e as ações humanas que representam essa autonomia. Todas 

essas questões estão relacionadas ao modo de vida do sábio, entendido como um “exercício 

prático da sabedoria” (SILVA, 2003, p. 75), isto é, uma phrónesis, conforme o sentido que lhe 

atribuiu Epicuro532. Em suma, é essa autonomia do espírito que lhe confere a possibilidade de 

refletir sobre o agir (um éthos) que podemos chamar de uma vida filosófica. O equilíbrio se 

estabelece porque a phrónesis tem uma função moderadora dos desejos, dirigida por um 

cálculo direcionado à plena realização do prazer. Segundo Silva (2012, p. 120), “a phrónesis 

se opõe a hamartia e a híbris, assim como o prazer se opõe às opiniões falsas sobre o que é 

agradável”. 

Em relação aos simulacros de terceira espécie – que são uma atividade espontânea 

das imagens do exterior para o interior –, no caso da imaginação e mesmo dos sonhos, trata-se 

de uma operação que, em que pese a autonomia do espírito, se apresentam de maneira 

aleatória e indeterminada. No sono, essa condição básica para os estados oníricos, o animus 

perde a sua característica de vigilância: “[...] o sono espalha pelos membros o seu sossego e 

liberta o peito dos cuidados do espírito”533. As imagens que tocam o animus são o resultado de 

uma profusão de outras imagens, igualmente móveis e que mudam constantemente. Não há 

um referencial seguro – como os sentidos – para a autonomia da mens, a fim de que possa 

selecionar adequadamente as imagens que irão produzir as representações anímicas, mesmo 

que os produtos de tais simulacros sejam o resultado das representações de experiências, 

hábitos e vivências do cotidiano.  

Os simulacros são responsáveis por uma alteração significativa no animus o qual, de 

certa forma, vincula-se à vontade dos seres. Esse aspecto é mais proeminente na vigília do 

que em qualquer outro estado. As imagens têm essa força de excitar o espírito, produzindo a 

vontade. A conexão entre a anima e o animus, como já foi dito, é mecânica: se instala na alma 

a partir do exterior e, por contato, dirige-se ao animus, que, por sua vez, devolve os impulsos 

                                                
532 DL, X, 140. 
533 DRN, IV, 910. 
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à alma. Se tais impulsos são o resultado dos movimentos atômicos. Resta saber em que 

medida a declinação se articula com os impulsos e a ação. 

Essa inferência não deixa de ser problemática. Salem (1997, p. 87), ao analisar os 

versos seguintes – que tratam do movimento de caminhar (um dos resultados dos impulsos 

anteriormente mostrados) –, reforça as dificuldades que começam a se estabelecer quando 

uma explicação mecânica e fortuita como o clinamen, pode engendrar a ação livre: 

 

E agora, como é que nós podemos dar passos para a frente quando o 
queremos, como é que podem os nossos membros mover-se em várias 
direções, como é que alguma força é capaz de deslocar o peso tão grande do 
nosso corpo? Eis o que vou dizer: tu, recolhe as palavras. 
Digo que, como já antes mostrei, os simulacros do movimento vêm 
impressionar o nosso espírito e dar-lhe excitação; daqui nasce a vontade; 
efetivamente, nada começa a realizar-se senão aquilo que o espírito previu e 
quis; daquilo que ele vê, fica presente a imagem. Portanto, quando o espírito 
se move a querer marchar e caminhar, imediatamente toca na substância da 
alma que está disseminada em todo o corpo pelos membros e pelos órgãos: o 
que é fácil, visto que as duas substâncias são ligadas. A alma, por seu turno, 
toca no corpo e assim, a pouco e pouco, toda a massa avança e caminha (Da 
natureza, IV, 877-891). 

 

Os simulacros do movimento (simulacra meandi)534, as imagens da locomoção dos 

seres vivos, suscitados por um interesse qualquer e distinto dos inúmeros outros que vagueiam 

pelo espaço, chocam-se com o espírito, produzindo a vontade do movimento (inde voluntas 

fit)535. Para iniciar o movimento, é necessário admitir tais imagens, já que o ato de caminhar 

não pode se realizar sem a vontade respectiva. Essa vontade não se inicia sem que os 

simulacros do caminhar se apresentem ao espírito. A partir daí, é que o corpo se encontra em 

marcha, após o surgimento da vontade para andar. A decisão do animus (inde ea proporro 

corpus ferit, atque ita tota)536 é o resultado dos choques dos átomos dos simulacros com os 

seus próprios, que, por sua vez, são transmitidos por contato aos átomos da alma, e destes, ao 

corpo-carne.  

Mas, no momento em que os simulacros são operados pelo espírito, isto é, no 

instante em que se se processa a decisão sobre o impulso a ser imprimido ao anima, desfaz-se 

essa conexão determinista, mecânica e fixamente causal. Isso por que, o impulso – no caso do 

exemplo da passagem, o ato de se locomover – é uma função do desejo e da vontade. Trata-se 

de uma vontade livre porque o espírito poderia decidir por não andar. É prerrogativa do 
                                                
534 DRN, IV, 878. 
535 DRN, IV, 880. 
536 DRN, IV, 887. 
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animus escapar da determinação causal dos simulacros. Em outros termos, a declinação dos 

átomos se configura, de maneira clara, como um movimento natural – por ser intrínseco a eles 

– que se insinua no contexto das possíveis causas para um problema ético.  

Essa relação entre o clinamen e o libera voluntas foi brevemente analisada no 

capítulo “A cinética da natureza” desta tese, cujo caráter introdutório se justificou pelo não 

aprofundamento da noção de alma e dos simulacros. Agora, diante dos novos dados 

disponíveis e desenvolvidos neste trabalho, é possível avançar nas proposições que nortearam 

as hipóteses desta pesquisa. Podemos resgatar algumas posições que constituem a visão 

clássica desse problema, a saber, a relação entre a vontade livre e a declinação, além de 

verificar em que medida é possível afirmar a interpendência das duas noções.  

A tese de Giussani (1896, p. 140) é que a noção de libera voluntas emprega dois 

elementos. Primeiramente, um movimento dos átomos do animus, complexo e espontâneo. 

Neste caso, o clinamen, como determinante da liberdade dos seres vivos, constitui-se em uma 

cinética na qual as causas mecânicas (o choque, a queda no vazio) estão ausentes e até mesmo 

não são necessárias. Segundo, a ação de perceber (sensus) se traduz em um ato imediato do 

pensamento (animi injectus), modulado por experiências – sensitivas, intelectuais ou afetivas 

– anteriores do espírito (as prolepseis). Isso permite à vontade utilizar-se da espontaneidade 

própria dos movimentos atômicos, em particular do clinamen, para dirigir ou não estes 

últimos a uma direção percebida e escolhida pelo espírito. Para o helenista italiano, por fazer 

parte da família dos “atos psíquicos”, a vontade é uma qualidade da alma distinta da “cega 

declinação primitiva” encontrada nos átomos. Dessa forma, a vontade livre pode ser entendida 

como a declinação dos átomos mais sutis que compõe o espírito, mas que não estão sujeitos à 

necessidade pura, uma vez que ela se forma a partir de um acréscimo de imagens e 

movimentos complexos regidos pela espontaneidade537.  

Por outro lado, tais imagens ou simulacros se constituem em uma profusão de 

estímulos que acentuam as características da vontade e são, assim, esse outro componente que 

está relacionado à forma como a declinação está na origem da vontade livre: 

 

E que diremos a respeito das imagens que nos sonhos vemos avançar 
ritmicamente e mover os ágeis membros, ágeis sim, visto que 
alternadamente movem os braços com leveza, e a nossos olhos acompanham 
seus gestos com pés harmoniosos? Acaso estas imagens são embebidas de 
arte e doutamente vagueiam, de modo a poderem durante a noite fazer seus 
jogos? Ou não será antes que num só momento, segundo o que sentimos, isto 

                                                
537 Cf. Bailey, 1964, p. 320. 
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é, ao soltar-se um som, estão incluídos numerosos tempos que a razão 
descobre existirem, visto que em todo instante e em todo lugar 
imediatamente nos aparecem estas imagens? Grande é a mobilidade e a 
abundância das coisas. Efetivamente, logo que desaparece a primeira 
imagem, outra surge em outra posição e parece ser a primeira que mudou de 
gesto (Da natureza, IV, 788-801). 

 

Dessa maneira, não é inevitável nem necessário que os átomos do espírito sejam 

imediatamente movidos pelas imagens que o tocam. Segundo Lucrécio, tais imagens, que são 

inúmeras e de todos os tipos, se apresentam ao espírito durante o mesmo instante sensível e, 

assim, são responsáveis pela sequência ininterrupta de atos decorrentes dos estímulos. Mas, 

em relação à ação, as imagens sempre tocam o espírito em um tempo mínimo, discreto, 

fazendo com que o movimento aparente dos gestos, por exemplo, sempre pareçam pertencer a 

um instante prévio e relativo a uma imagem anterior ao próprio movimento538. 

Isso acontece porque o animus tem essa prerrogativa de suspender, de maneira 

indeterminada, as respostas aos estímulos que o impressionam, convertendo tais simulacros 

em novas imagens, conhecidas ou familiares, que a alma julga serem preferíveis a qualquer 

outra539. É dessa maneira que o clinamen, o movimento indeterminado e fortuito dos átomos 

do espírito, se transformam em um concilium, um ato de vontade deliberada do animus540. 

Ao introduzir o acaso à cada ato de vontade dos seres vivos (conforme já vimos, 

apesar dos versos anteriores descreverem os mecanismos anímicos tipicamente humanos, a 

vontade livre está presente em todos os animais), Lucrécio estaria, segundo as análises de 

Giussani (1896, p. 140) e Bailey (1964, p. 320), considerando uma relação direta entre o 

clinamen e a libera voluntas. Dito de outro modo, cada ato resultante da vontade livre 

corresponderia a uma declinação dos átomos do espírito. Essa proposição foi questionada por 

Furley (1967, p. 163-164), que criticou a insistência em atribuir a declinação a todo e 

qualquer ato deliberado dos seres, o que, na prática, é admitir que a liberdade humana pode 

ser reduzida apenas à ação. Nesse sentido, não se considerou a possibilidade de distinguir 

entre as ações, que são o resultado das imagens e de uma deliberação do intelecto, sobre 

aquilo que é razoável (como as decisões éticas) e aquelas em que não é necessário tal 

concilium.  

                                                
538 DRN, IV, 795. 
539 Cf. Bailey, 1964, p. 434. 
540 Ibidem, p. 320. 
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Nesse caso, a declinação teria uma importância limitada na conexão necessária entre 

os simulacros que tocam o espírito e os impulsos que se dirigem à anima541. É verdade que os 

simulacros são compostos por átomos e vazio, estando assim sujeitos ao desvio fundamental 

da natureza. Mas, a influência dos simulacros, o julgamento de tais imagens e a deliberação 

sobre um impulso ou outro direcionado à alma não quer dizer que isto aconteça 

necessariamente em todos os casos que envolvem a ação. No entanto, podemos afirmar que o 

clinamen tem essa força potencial de subverter o movimento mecânico e determinado dos 

elementos, resultante dos choques mecânicos dos simulacros, em que o animus encontra o seu 

princípio de autonomia e de liberdade.  

Porém, entre o surgimento da vontade e a forma como é transmitida ao corpo, há, 

segundo Salem (1997, p. 88), uma desprorpoção descritiva. O exemplo é trivial (andar é uma 

característica comum entre os homens) e, além disso, na passagem, Lucrécio não faz qualquer 

referência à declinação, tanto no julgamento dos simulacros pelo animus quanto na 

transmissão dos impulsos ao corpo. Por outro lado, o ato de caminhar é algo que pode ser 

previsto pelo espírito (mens providit quid velit ante)542. A marcha é o resultado de uma 

decisão, que poderia, inclusive, ser a de não andar. Dessa forma, é possível falar de certa 

autonomia da vontade em relação aos simulacros do movimento de caminhar. Esse ponto é 

problemático e não seria o caso de extendê-lo além das evidências disponíveis, uma vez que 

tal explicação está ausente no próprio texto de Lucrécio. Resta reconhecer que a vontade e a 

liberdade pertencem ao espírito, mas são como aspectos qualitativos de um composto, no 

caso, o corpo-alma. Ou seja, são, no dizer de Conche (1967, p. 108), propriedades estruturais, 

enquanto que a declinação é uma propriedade de cada átomo individual. Embora todas as 

manifestações da vontade livre não possam ser automaticamente reduzidas ao conjunto dos 

movimentos dos declinação dos corpos elementares, tanto quanto a estrutura não é 

simplesmente uma soma dos elementos, o clinamen, presente em todas das as partículas 

elementares, é o que torna possível o surgimento desta propriedade ao nível da estrutura da 

alma. É este surgimento, enquanto fenômeno, que Lucrécio chama de vontade livre. 

Entretanto, a libera voluntas de que fala o poeta, dificilmente se compara ao livre 

arbítrio cartesiano, cujo conceito tem uma longa herança na Filosofia, a qual não foi – e nem 

poderia – ser objeto de discussão neste trabalho. Como se percebe, não é também uma noção 

com raízes estritamente gregas, sendo estranha e incômoda ao platonismo e principalmente, 

                                                
541 Furley, 1967, p. 169-196. 
542 DRN, IV, 881. 
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aos aristotélicos (Furley, 1967, p. 161). O próprio discurso de Lucrécio contribui para todos 

os possíveis equívocos em relação ao conceito de vontade livre, uma vez que não o 

encontramos nem mesmo nos textos de Epicuro. Todos esses problemas ainda são facilitados 

pelo fato de que a libera voluntas de Lucrécio, tanto quanto a liberdade cartesiana, se 

manifesta como uma qualidade da alma, cujos sentimentos são oriundos de imagens sem 

qualquer limitação exterior, mas que encontram no animus, o limite estabelecido a partir do 

julgamento sobre tais simulacros543. 

Segundo Conche (1967, p. 108), devido a tais limites, essa liberdade de ação se 

coloca em seu sentido negativo, isto é, não é plena. No entanto, conforme Lucrécio, os 

simulacros ainda desempenham outro papel na determinação dos atos provenientes da 

vontade livre, o qual não seria tão dependente das foedera naturae nem do julgamento do 

espírito, mas das contigências do amor. Para isso, o poeta começa demonstrando o surgimento 

do prazer erótico (vênus voluptas) conforme abaixo:  

 

Também àqueles em que na flor da idade começa a correr pelos canais 
olíquido seminal, no mesmo dia em que se torna maduro dentro do corpo, 
aparecem imagens de vários corpos, com o aspecto de belas feições e de 
lindas cores, os quais incitam, irritando-os, os lugares túrgidos de abundante 
sêmen, de tal modo que eles, como se tudo se passasse na realidade, 
derramam em ondas a abundante corrente e mancham o vestuário (Da 
natureza, IV, 1030-1038). 

 

Nessa passagem, a ênfase de Lucrécio é nos simulacros oníricos que se formam no 

espírito dos adolescentes. O desejo erótico, quando surge nos sonhos, provocam reações 

físicas nos corpos, as quais independem da vontade no estado de vigília. O amor tem origem 

nos sonhos noturnos, como uma falha na atenção do espírito em relação aos simulacros 

eróticos (SALEM, 1997, p. 180). Trata-se de um desejo ocasional – como é o próprio sonho – 

cujos simulacros que têm a mesma origem, ou seja, o prazer (vênus voluptas), e que vão se 

acumulando no espírito. Um ponto a destacar aqui é que os simulacros que dão origem ao 

prazer erótico são constituídos por seres humanos, e não mais por objetos quaisquer. Essa 

relação do desejo e do prazer com uma imagem humana indica, certamente, que não se trata 

de qualquer tipo de simulacro, mas apenas aqueles que se referem a um ser humano, e que são 

susceptíveis de iniciar o movimento de um amor apaixonado, como resultado de repetidos 

choques das imagens com os átomos do espírito. 

                                                
543 Cf. Salem, 1997, p. 79. 
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Tais simulacros são semelhantes às visões dos loucos sonhadores, e para estes, são 

verdadeiras: elas têm efeitos motores que impulsionam a alma de maneira aleatória e 

contingencial. São fantasias, mas com uma força muito proeminente, a ponto de iniciar o 

desejo e realizar o prazer. Mesmo que simuladas, são imagens que, a partir da ilusão de dois 

amantes, culmina em uma ação real, o prazer do gôzo. 

O amor é a própria Vênus, mas não apenas algo divino: é a causa do prazer, e 

também das imagens que chegam ao espírito e aos sentidos: 

 

Eis o que é para nós Vênus; daqui vem o próprio nome de amor, daqui 
destila Vênus ao nosso coração as primeiras gotas do prazer, daqui vem 
depois o gélido cuidado. Realmente, se está ausente aquilo que se ama, logo 
vêm perto de nós as suas imagens, logo o seu doce nome ressoa de contínuo 
aos nossos ouvidos. 
Mas convém fugir a essas imagens, afastar de si os alimentos do amor, 
pensar em outras coisas e lançar num corpo qualquer o líquido coligido: não 
devemos retê-lo, convertê-lo a um único amor e preparar para si próprio um 
cuidado e uma dor certa. Porque a ferida se fortalece e se torna inveterada se 
a alimentarmos. De dia para dia, cresce o furor e se torna mais pesada a 
pena, se não se apagam com feridas novas os golpes antigos, se, variando, 
não se confiam ainda recentes à Vênus vagabunda ou se não se podem 
transferir a outro objeto os movimentos do espírito. 
E aquele que evita o amor não fica privado do fruto de Vênus, mas antes 
recolhe aquilo que é agradável e sem as dificuldades. Efetivamente, o prazer 
que recolhe os que estão de cabeça fria é mais puro do que o dos 
desvairados. No próprio momento da posse, o ardor dos amantes flutua ao 
sabor de incertos impulsos e não sabem ao certo se primeiro hão de gozar 
com os olhos ou com as mãos. Apertam esteritamente o que desejaram, 
provocam dores no corpo, muitas vezes ferem os lábios com os dentes e os 
magoam de beijos: tudo isto porque não é puro o seu prazer e há ocultos 
estímulos que os instigam a ferir aquilo mesmo, seja o que for, donde 
surgiram aqueles germes de furor (Da natureza, IV, 1059-1084). 

 

O prazer (voluptas) se configura, dessa maneira, como um ponto decisivo: é o 

próprio espírito que reconhece a mudança, a declinação (declinamus)544, porque é Vênus que 

o governa e dirige545. A vontade livre faz parte do espírito como uma innata potestas546 e uma 

vis cupida547. No fundo, trata-se de uma força inata, um poder desejante e conatural com o 

prazer. Como afirma Wolff (2002, p. 30), é um desejo que determina os próprios movimentos 

                                                
544 DRN, II, 259. 
545 DRN, I, 21. 
546 DRN, II, 286. 
547 Idem, 265 (vim cupidam). 
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dos seres vivos e, neste caso, é um princípio de toda escolha e de toda recusa548. Ainda que o 

espírito possa direcionar tais escolhas e recusas (transferir o ato do pensamento ou mover a 

ação amorosa para outros objetos), segundo um cálculo hedonista, não é necessário que o 

animus seja constrangido ou predeterminado por esses princípios. Essa vontade que fala 

Lucrécio é muito mais no sentido de um desejo pelo outro, que arranca os homens de seu 

destino (o amor fatal dos apaixonados), entregando-os a outras experiências e movimentos. 

Por esse ângulo, o desejo, isto é, a voluntas, é livre, uma vez que “vamos aonde a 

vontade nos leva e mudamos o nosso movimento [...] quando o espírito o deseja”549. A ideia 

de liberdade para Lucrécio pressupõe a necessidade do prazer, e o espírito é tanto o sujeito do 

desejo quanto o próprio lugar onde se realiza. Nesse caso, a vontade nunca poderia desejar 

alguma outra coisa que não fosse o próprio prazer550. 

No entanto, a vontade tem a função de afastar os simulacros oníricos, visto que são 

ilusórios e fantasiosos: não substituem o prazer real do contato amoroso. O espírito pode e 

deve afastar-se de tais imagens, as quais causam apenas dor e sofrimento, se não existe o 

prazer realizado. Essa realização, segundo Lucrécio, depende em grande parte do seu objeto, a 

pessoa amada. A distância desse objeto se traduz ainda em mais simulacros e, desta vez, 

atingem o espírito mesmo no estado de vigília, provocando os sentidos. 

Mas é possível escapar dos simulacros que alimentam a paixão ilusória. É possível 

transferi-la a outros objetos, como no caso da Vênus vagabunda (volgivaga venere). Escapa-

se, assim, das armadilhas das imagens que somente teriam uma dor certa e evidente, dando ao 

espírito a satisfação e o apaziguamento do desejo. Em relação aos princípios éticos 

epicuristas, trata-se de recusa à dor (o sofrimento por não compartilhar do amor da pessoa 

desejada), mas também uma escolha autônoma pelo amor e pelo prazer. 

Evitar os simulacros de Vênus não é, portanto, recusar o amor. Antes, trata-se de um 

cálculo anímico, entre aquilo que pode se tornar a origem de um sofrimento sem sentido e 

uma paz serena calma. Esse é justamente o princípio hedonista do epicurismo e, em última 

análise, o fundamento de uma liberdade não só física como anímica. Mas, nesse caso, trata-se 

de uma liberdade restrita: a deliberação do espírito contra os simulacros do amor ilusório, 

assim o dizem (CONCHE, 1967, p. 109). Por outro lado, isso já é suficiente para que a 

decisão do animus se eleve à condição de uma sabedoria, de uma sophía. Violar o 
                                                
548 DL, X, 129. Cf. A descrição de Epicuro na Carta a Meneceu: “O prazer é nosso bem primordial e congênito, 
e partindo dele movemo-nos para qualquer escolha e rejeição e a ele voltamos usando como critério de 
discriminação de todos os critérios de prazer e dor”. 
549 DRN, II, 257-258. 
550 Cf. Salem, 1997, p. 81. 
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determinismo de tais imagens é, na verdade, sujeitar o espírito à vontade livre, que é, senão, a 

capacidade de cada homem e mulher de fazer um bom uso – no sentido de sua autonomia – do 

amor e do prazer. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Nesta pesquisa, estabelecemos desde o princípio que a solução para as hipóteses 

levantadas se dirigiam a uma investigação sobre como se articula a noção do clinamen com as 

dimensões da natureza cinética dos elementos e da alma, além do papel da vontade, do desejo 

e do prazer no pensamento de Lucrécio. A própria divisão deste trabalho obedeceu essa 

estrutura de análise. O que se buscou, deliberadamente, foi instituir um estudo da filosofia da 

natureza no pensamento epicúreo, considerando os seus constituintes básicos e elementares, a 

formação dos corpos compostos e sensíveis, além dos movimentos subjacentes a esses 

constituintes, seguido de uma análise da natureza anímica e como tais componentes se 

articulam com a noção investigada. 

Esse movimento teve um objeto metodológico que se situa entre as necessidades 

próprias da análise dos argumentos do filósofo romano, e as exigências de investigação 

relativas a um tema controverso e pouco estudado. A noção chave que permeou todo esse 

trabalho – isto é, a declinação ou o clinamen – é uma das mais difíceis e polêmicas teorias do 

epicurismo. Os problemas são tanto de natureza documental – a inexistência dessa noção nos 

textos sobreviventes de Epicuro – quanto de análises completas que permitissem o 

posicionamento conceitual adequado da declinação. As obras investigadas quase sempre 

insistem no vínculo ou na influência do pensamento aristotélico sobre a filosofia epicurista, o 

que, apesar de plausível, não é suficiente para determinar de maneira adequada as respostas 

aos problemas suscitados na introdução deste trabalho. 

A declinação, ou o clinamen, é uma tese epicurista. Seu estatuto é de um movimento 

espontâneo, sem causa aparente, que modifica a cinética original dos átomos em queda no 

vazio infinito. O seu papel, dentro daquilo que chamamos de physiología, é o de explicar 

como os corpos compostos são criados. Por outro lado, essa função se amplia na medida em 

que a sua ocorrência justifica a vontade e a liberdade de ação dos seres vivos. Desse modo, a 

sua destinação é ética, assim como todo o sistema de pensamento proposto pelos epicuristas. 

Esse sistema é um naturalismo: seus princípios estão relacionados intimamente com 

uma natura (natureza), e, dessa forma, adquirem um sentido bastante amplo: desde as 

atribuições devidas pelo senso comum, àquelas que constituem o universo físico, os objetos 

do mundo e os seus fenômenos, além da vida dos seres. Para investigar a natureza é 



 

181 
 

  

necessário a canônica: uma série de critérios para o conhecimento correto e verdadeiro. Tanto 

em Epicuro como em Lucrécio, esse naturalismo tem um objetivo bem definido: libertar o 

homem dos medos existenciais, entre eles, o da morte e o dos deuses. No fundo, essa 

destinação é ética. 

A natureza tem apenas dois constituintes: átomos e vazio. Tudo o que existe, dos 

objetos sensíveis às faculdades anímicas, pode ser reduzido a esses elementos. Uma física que 

parte do sensível ao invisível, mas que ao ser considerada em seus aspectos elementares, 

permite fazer o caminho inverso: a partir das partículas elementares e indivisíveis, é possível 

falar dos compostos e do todo através de princípios bem conhecidos: nada é gerado a partir do 

nada, e nada pode ser inteiramente aniquilado. Esses conceitos são canônicos e remetem à 

eternidade dos elementos, mas também a outro aspecto: as partículas (os corpora prima) e o 

vazio sempre existiram, são incriados. Tudo o que lhes é pertinente, portanto, estão sob a 

égide deste fundamento. 

E existe o vazio. Um constituinte problemático, porém, necessário. O inane é 

responsável por permitir todo e qualquer movimento dos átomos. Corpos e vazio têm natureza 

distintas, mas excluem-se mutuamente. A cinética epicurista, da forma como se apresenta, 

prescinde do vazio, e os problemas decorrentes da sua assunção não são menores do que a 

simples rejeição dessa tese. Enfim, o clinamen, sendo também um movimento dos átomos, só 

é possível de ser colocado presumindo-se o vazio. Ao pressupor o vazio, a declinação se 

transporta para outro patamar, a saber, a passagem de um imobilismo para uma ação 

identificada com um princípio motor: a vontade enquanto ação livre do sujeito. 

O movimento de que fala Lucrécio é tanto universal quanto particular. Os átomos 

estão em queda no vazio infinito, mas, desde os microconstituintes do mundo até os corpos de 

dimensões astronômicas, o que é possível perceber pela experiência é que há uma mudança: 

nada é estático, embora essa constatação não tenha as mesmas premissas daquelas levantadas 

por Heráclito. O que é importante destacar nessa afirmativa é que a declinação, mesmo sendo 

ela própria um movimento, não está sujeita às foedera fati dos átomos. A queda no espaço é 

uma determinação: sempre foi assim e as coisas acontecerão sempre dessa maneira. Mas o 

desvio, o clinamen, esse escândalo filosófico inaugurado pelos epicuristas, inverte o 

determinismo das convenções naturais: não é necessário que todas as coisas aconteçam 

sempre da mesma maneira. 

Devemos considerar ainda que, do ponto de vista de um movimento do visível ao 

invisível, a declinação é um princípio redutor da ação livre do homem às indeterminações no 
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nível atômico. E, naquele caso, é a vontade presente na alma que tem esse papel fundamental 

de se projetar sobre o não manifesto, sobre aquilo que só é possível apreender pelo 

pensamento. Neste último caso, resta atribuir uma espécie de autonomia ao próprio átomo. 

Uma vez que o clinamen é sem causa, sua ocorrência se dá em um tempo e lugar 

incerto. Indeterminado, mas longe de ser misterioso, já que a suprema analogia com o mundo 

sensível é, justamente, a liberdade dos seres vivos.  

Se, de acordo com os epicuristas, tudo na natureza pode ser reduzido aos seus 

elementos constituintes, e se o movimento dos átomos não se restringe ao peso ou aos 

choques, a declinação – sendo um movimento – pode ser considerada uma propriedade 

potencial do próprio átomo. A espontaneidade, portanto, é uma parte essencial da natureza 

dos elementos. A declinação não é outra coisa senão a sua manifestação. 

Assim, podemos entender que esse mundo microscópico, com suas leis naturais 

(foedera naturae) específicas, em uma espécie de movimento entre o determinado e o 

indeterminado, não existe por si e para si. Seu alcance, considerando a formação dos 

compostos a partir dos elementos primordiais, ultrapassa o fenômeno. Dirige-se ao plano 

ético, o que, em última análise, significa que seu objeto é o próprio homem. 

Desse modo, a descrição da natureza humana não poderia ser diferente: a alma, 

assim como o mundo, é também formada por átomos. Nesse caso, por elementos muito sutis e 

com características particulares, mas possíveis de estabelecer algumas analogias com o 

sensível. Uma alma (ou, como vimos, um corpo-alma) formada por calor, vento e ar, 

adicionado de um quarto elemento (a quarta natura), sem nome, espalhado por todo o corpo, 

a “alma de toda a alma”, ou ainda, um princípio da percepção.  

A alma também é um corpo e tem partes. Um “corpo dentro de um corpo”, um 

corpo-alma constituído por uma parte irracional (anima) e outra em que reside o pensamento, 

o lugar das decisões, do julgamento e do raciocínio. Mas o lugar também das afecções (páthe) 

e onde nasce a vontade.  

Da vontade à ação. Esse caminho do espírito é sustentado pelos simulacros (imagens 

ou eidôla), agregados atômicos que se desprendem da superfície dos objetos sensíveis, que, ao 

penetrar no corpo e atingirem os sentidos, chegam ao espírito, permitindo o julgamento sobre 

o mundo fenomênico.  

Os simulacros ainda têm uma importância maior: ao distinguir os vários tipos de 

imagens que tocam o espírito (simulacros de superfície, de profundidade e os do terceiro tipo, 

ligados à imaginação e aos sonhos), Lucrécio está problematizando justamente as questões 
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que foram levantadas nesta tese. Ao propor que os simulacros são o esteio da vontade, que 

nasce no animus, ele está, de certa forma, intuindo que a ação livre daí se origina. O ato de 

caminhar, por exemplo, pode ser explicado a partir desta dinâmica. Os impulsos do espírito 

para alma, e desta para o corpo, são conexões atômicas em último caso, determinadas pelos 

fluxos dos elementos e sua cinética. A declinação é um desses movimentos e, assim, seria um 

desses princípios que rege a vontade livre (libera voluntas). 

Mas o próprio impulso que produz a ação é determinado por um julgamento e, desse 

modo, enfraquece a tese de um movimento anímico livre e autônomo. Mas, nem sempre o que 

é julgado pelo espírito corresponde às manifestações do corpo. Existem os atos involuntários 

e outros que sequer são o resultado de uma decisão racional. Dessa maneira, há um limite para 

que a declinação possa se constituir nesta conexão necessária entre as imagens que chegam ao 

espírito e os impulsos que se dirigem à anima e ao corpo. 

Lucrécio se volta então para outro impulso, igualmente oriundo dos simulacros de 

terceira espécie: o amor, mais exatamente, o desejo que nasce dos sonhos. As imagens que 

alcançam o espírito, apesar de ilusórias, produzem efeitos bastante reais. A simulação do ato 

amoroso pelos simulacros não apenas causam prazer, como também levam o corpo a sentir os 

seus efeitos.  

Em relação ao desejo, trata-se de algo casual, assim como são os sonhos. Mas, tais 

simulacros têm uma mesma origem, o prazer (vênus voluptas), que se acumula no espírito. 

Entretanto, não se trata de uma voluptas qualquer: são oriundos de seres bem reais, são 

humanos, em última análise, e não mais provém de quaisquer objetos. O âmago dessa relação, 

isto é, do desejo e do prazer associado a uma imagem humana, diz muito sobre esse tipo de 

simulacro. Tais imagens podem ser a gênese de uma cinética do amor apaixonado, nesse caso, 

imprevisível, aleatório e indeterminado. 

No entanto, os sonhos eróticos não são reais. Trata-se de uma Vênus simulada, que, 

após a satisfação do desejo amoroso e a consecução do prazer, retira-se para longe, 

provocando dor e sofrimento na alma. O que resta ao homem sábio é evitar tais simulacros, e 

até mesmo, transferi-los para outros objetos. Evidentemente, a descrição que Lucrécio faz 

dessa relação é fria e mecânica, em que pese a sua capacidade poética e o estilo de seu tempo. 

Mesmo a alusão ao amor não deixa de ser um retrato de como tais relações se constituíam na 

Antiguidade.  

Mas esse não é o ponto que está em discussão, e muito menos trata-se de um ângulo 

que foi enfatizado nesta pesquisa. O que é importante considerar é que somente através da 
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vontade, ou melhor, da libera voluntas, é possível ao espírito afastar ou recusar os simulacros 

eróticos, cheios de fantasia e ilusão, e que seriam a causa do sofrimento amoroso. 

Ao refutar tais simulacros, a alma pode encontrar essa paz tão cara aos epicuristas, 

além de permitir o apaziguamento do desejo. Dessa forma, trata-se, no fundo, de um problema 

de escolha e recusa. Recusar a dor é, além de tudo, uma escolha livre pelo amor e pelo prazer. 

Portanto, ao recusar os simulacros de uma Vênus impossível de ter o seu prazer realizado, e 

transferindo seu desejo para outros objetos eróticos que não sejam a realização do sofrimento, 

o sábio não está recusando o amor, mas escolhendo, de forma autônoma, os prazeres 

possíveis, naturais e necessários, já que Vênus faz parte da vida dos homens e, como nos 

mostra a retórica do poeta, os guia e os mantém sábios. Pode-se, finalmente, entender a 

escolha e a recusa em termos de um cálculo anímico, cujo objetivo é a tranquilidade da alma. 

Como vimos, estamos diante de um dos principais fundamentos do hedonismo 

epicúreo, que é, ao mesmo tempo, o fundamento da liberdade física e anímica. No caso desse 

cálculo do prazer, se trata, é verdade, de uma liberdade limitada. No entanto, em se tratando 

de um juízo, o animus viola o determinismo dos simulacros eróticos, possibilitando ao 

espírito exercer em sua plenituide a vontade livre. É esta capacidade que permite a qualquer 

ser humano exercer a sua autonomia sobre o amor e o prazer. 

Lucrécio fez jus a sua importância enquanto discípulo de Epicuro. Seguiu 

literalmente as indicações metodológicas de seu mestre ao partir da descrição da natureza das 

coisas e dos critérios de verdade e de prazer, para explicar as faculdades anímicas e, 

principalmente, aquela que lhe era mais cara: a vontade livre, que não é outra coisa senão o 

princípio desejante da liberdade. Sua indicação constante dos medos e dos pavores dos 

homens, especialmente em relação às superstições e os terrores religiosos, bem demonstram 

essa senda. Efetivamente, para Lucrécio, não é possível falar de um homem livre – em última 

análise, um homem ético – quando este se encontra sob o jugo da dominação da fantasía e de 

simulacros de terror, que são as causas de uma vida infeliz e sem prazer. 
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