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— Meus meninos, meus queridos amigos, não temais a vida!
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— E lembrança eterna para o pobre menino! — acrescentou de
novo Aliócha, com emoção.
— Karamázov! — exclamou Kólia. — É verdade o que diz a
religião, que ressuscitaremos dentre os mortos, que nos
tornaremos a ver uns e outros, e todos e Iliúcha?
— Decerto ressuscitaremos, tornaremos a ver-nos, contaremos
uns aos outros alegremente tudo quanto se passou —
respondeu Aliócha, meio risonho, meio entusiasta.
— Oh! como será bom! — disse Kólia.
— E agora, já falamos muito. Vamos ao jantar fúnebre. Não
vos perturbeis pelo fato de comermos pastéis. É uma velha
tradição que tem seu lado bom — disse Aliócha, sorrindo. —
Pois bem! Vamos agora, de mãos dadas.
DOSTOIÉVSKI. OS IRMÃOS KARAMAZOV.

“Por um instante, ele redescobriu o propósito de sua vida.
Estava aqui pra compreender o sentido de seu encanto
selvagem e para chamar cada coisa pelo seu nome correto.”
PASTERNAK. DOUTOR JIVAGO.

RESUMO

Este texto pretende investigar o percurso necessário para a formação do
conhecimento adequado da morte, com base na análise da filosofia de Epicuro. A
hipótese central consiste em demonstrar que a compreensão da morte só pode ser
alcançada por meio de um processo contínuo de investigação em torno da natureza
das coisas; reflexão orientada dentro de um sistema de pensamento, com impactos
radicais sobre as concepções de universo, homem, alma e mundo. A mortalidade
humana só pode se tornar clara para o próprio homem através da filosofia. Epicuro
elaborou seu pensamento de modo que ao investigar a natureza, o homem pudesse
compreender os princípios de constituição de todas as coisas. Isso implica em refletir
sobre os desdobramentos do conhecimento da geração e corrupção na vida
humana, o mais inquietante deles é a morte. As opiniões vãs são consideradas as
causas dos males, o conhecimento adequado da morte é um dos modos de
purgação das perturbações que habitam as almas dos homens, desse modo a
filosofia ao promover a sabedoria associa conhecimento à saúde. A rigor
defendemos, confirmada a pertinência das conexões anteriormente referidas, que o
problema do conhecimento da natureza da morte é uma das vias privilegiadas para
demonstrar a coerência e unidade da filosofia de Epicuro.
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ABSTRACT

This paper intends to investigate the route required for the formation of
adequate knowledge of death based on analysis of the philosophy of Epicurus. The
central hypothesis is to demonstrate that the understanding of death can only be
achieved through a continuous process of research into the nature of things, guided
reflection within a system of thought, with radical impact on the conceptions of the
universe, man, soul and world. The human mortality can only become clear to the
man himself through philosophy. Epicurus developed his thinking so that when
investigating the nature, man could understand the principles of the constitution of all
things. This raises issues about the consequences of knowledge generation and
corruption in human life, the most disturbing of them is death. The vain opinions are
considered the causes of evils, the proper knowledge of death is one way of purging
the disturbances that the souls of men, thereby promoting the wisdom philosophy
combines knowledge to health. Strictly speaking advocate, confirmed the relevance
of the connections mentioned above, the problem of knowledge of the nature of
death is one of the privileged ways to demonstrate the coherence and unity of the
philosophy of Epicurus.

Keywords: Death. Knowledge. Nature. Epicurus. Generation. Corruption.

RÉSUMÉ

Cet thèse se propose à enquêter sur la voie nécessaire à la formation d'une
connaissance suffisante de la mort en se fondant sur l'analyse de la philosophie
d'Épicure. L'hypothèse centrale est que la compréhension de la mort ne peut être
atteint à travers un processus continu de recherche sur la nature des choses, une
réflexion guidée au sein d'un système de pensée, avec un impact radical sur les
conceptions de l'univers, l'homme, âme et du monde. La mortalité de l'homme ne
peut devenir clair à l'homme lui-même à travers la philosophie. Épicure a développé
sa pensée de sorte que par l'enquête sur la nature, l'homme pourrait comprendre les
principes de la constitution de toutes choses. Cela soulève des questions sur les
conséquences de la production de connaissances et de la corruption dans la vie de
l'homme, le plus inquiétant d'entre eux est mort. Les opinions vaines sont considérés
comme les causes des maux, la bonne connaissance de la mort est une manière de
purger les perturbations que les âmes des hommes, favorisant ainsi la philosophie
de la sagesse combine les connaissances pour la santé. Strictement parlant avocat,
a confirmé la pertinence des liens mentionnés ci-dessus, le problème de la
connaissance de la nature de la mort est l'un des moyens privilégiés pour démontrer
la cohérence et l'unité de la philosophie d'Épicure.

Mots-clés: Mort. Connaissance. Nature. Épicure. Génération Corruption.
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INTRODUÇÃO

A universalidade da morte é indiscutível, no horizonte da vida todo ser vivo
encontra o limite de sua existência. Há um traço que torna a mortalidade algo
simplesmente único para os seres humanos, a saber: a clareza da fragilidade da
vida. Ao atravessar a rua distraidamente uma pessoa pode ser surpreendida pela
freada brusca de um automóvel e nesse momento perceber que sua vida esteve
ameaçada, um misto de alívio e medo sinaliza de maneira profunda o caráter
transitório. Essa é apenas uma experiência possível, as pessoas cedo ou tarde se
deparam com a debilidade do corpo, uma doença ou a morte de alguém ou de um
animal, fatos dessa ordem apontam para morte como algo que pode se dar a
qualquer momento. Não é apenas pela via da reflexão que elementos apontam para
a morte como limite final e natural da existência humana. Em nosso próprio corpo
nos deparamos com um conjunto de sinais e processos, um dos mais inquietantes é
o envelhecimento. O que significa também que ao pensarmos a vida somos
remetidos ao problema da mortalidade.
A morte, a doença e a velhice não são privilégios de nenhuma cultura em
particular. Ao longo do tempo, diversos povos desenvolveram formas para lidar com
a mortalidade, inerente à condição humana. Muitas delas estavam ligadas à
mitologia ou à religião; entre os gregos essas características também estiveram
presentes, não raro ao lado do desenrolar da filosofia em suas várias vertentes.
Mesmo quando ligados à religião ou ao mito, alguns desses discursos apontaram
uma dificuldade típica de um problema de tal magnitude, seria realmente possível
conhecer a natureza da morte?
É fato indiscutível que a cultura filosófica clássica chega ao Brasil via tradição
de orientação europeia. Inicialmente poderíamos considerar apenas o aspecto
relativo à sua origem que remonta à antiguidade grega (Vidas, I, 1-2)1, mas
certamente não se trata de ingenuamente pensarmos na produção dos textos, mas
no modo como atravessaram os milênios e nos chegam hoje. É por meio desse
percurso que podemos analisar as obras, o pensamento de seus autores, a época
na qual viveram, e a recepção desse conjunto ao longo da história da filosofia. A

1

A tradução da obra Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres de Diôgenes Laêrtios (2008) utilizada
durante o desenvolvimento do texto foi a de Mario da Gama Kury. De agora em diante abreviarei o
título da obra para Vidas.
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rigor, o trajeto é feito no sentido contrário, antes de termos contato com a obra de
um autor, já somos afetados por uma tradição que situa pensamento e pensador,
interpretando-os em termos de uma visão histórica que encerra em si mesma
complexas contradições. Essas oposições acumulam uma diversidade de estudos,
que fundamentam posicionamentos críticos em torno do pensamento de um filósofo.
Tais investigações se manifestam via análise de um pensamento ou tradução de um
texto, ambas caracterizam formas de interpretação.
O pensamento de um autor e sua obra sofrem recepção dentro e fora de sua
própria cultura. São inúmeros os casos que permeiam a história. Em relação a
Epicuro, temos relatos que fornecem elementos interessantes para constituição de
uma imagem, minimamente fundamentada, sobre o modo como sua filosofia foi
acolhida na antiguidade à medida que se espalhava por várias regiões do
mediterrâneo.
Este texto pretende apresentar uma linha interpretativa sobre o percurso
necessário para a formação do conhecimento adequado da mortalidade humana,
com base na análise da herança deixada por uma escola filosófica fundada no
período helenístico pelo filósofo Epicuro. A reflexão em torno da morte sem laços
religiosos ou mitológicos foi um traço marcante nessa tradição.
Nas páginas que se seguem pretendemos, num primeiro plano, apresentar a
relevância do problema do conhecimento da morte dentro do pensamento de
Epicuro. Daremos ênfase ao lugar que essa discussão ocupa no corpo de sua obra,
sempre que se fizer necessário estaremos dialogando com vários pensadores e
comentadores responsáveis pela retomada do pensamento epicúreo.
Desejamos sustentar que a compreensão da morte é resultado de uma
investigação em torno da natureza das coisas; reflexão orientada dentro de um
sistema de pensamento, com impactos radicais sobre as concepções de universo,
homem, alma, mundo, deuses e justiça, etc. A rigor, defendemos, confirmada a
pertinência das conexões anteriormente referidas, que o problema do conhecimento
da natureza da morte é uma das vias privilegiadas para demonstrar a coerência e a
unidade da filosofia de Epicuro.
O posicionamento epicúreo sobre o tema da morte também contribui para a
emergência de um novo alcance da filosofia, esta ultrapassa os limites da Grécia e
dá os primeiros passos em direção a um pensamento universal, orientado para o
esclarecimento da condição humana.

14
Epicuro acreditou ser possível ao sábio construir um conhecimento adequado
sobre a morte, isso significa crer que a morte pode ser efetivamente conhecida.
Certamente, nada nos autoriza a pensar que tal percurso é fácil ou imediato, pois
configura um trajeto de duras exigências para o homem acostumar-se a pensar que
a morte é o fim. A necessidade de examinar criticamente os costumes, as crenças
religiosas e os saberes sobre a natureza é indispensável, mais ainda, Epicuro indica
que o homem só pode se tornar filósofo ao empreender essa travessia. Ao cruzar o
real segundo tais princípios o homem modifica suas ações, e com isso passa a viver,
e morrer, segundo a natureza.
Pretendemos reconstituir esse itinerário intelectual, para tanto dispomos do
texto na seguinte ordem: No primeiro capítulo abordaremos o problema da coerência
no pensamento de Epicuro. Pretendemos apresentar argumentos que demonstrem
em Diôgenes Laêrtios e nas cartas e máximas uma unidade sistemática, que
perpassa todo o conjunto da obra epicúrea, e encontra, no percurso de
conhecimento da morte, sua mais consistente confirmação. Defenderemos o
posicionamento que physiologia e ética seriam separadas apenas para efeitos
didáticos e teóricos. Na realidade elas fazem parte de um mesmo sistema filosófico.
A continuidade entre physiologia e ética seria demonstrada nas posições epicúreas
relacionadas ao problema da morte.
O segundo capítulo versa sobre processo de investigação da natureza ou
physiologia, seu papel no trajeto de problematização em torno do clássico tema da
geração e da corrupção, e consequentemente, do movimento. A física consistiria
num aspecto fundamental do pensamento de Epicuro, orientada de modo rigoroso e
metodológico para a construção de um conhecimento seguro, com base na
observação da natureza das coisas. Enfatizamos o papel desse processo para
fundamentação da ética epicurista, por meio de um amplo percurso, iniciado na
dimensão microcósmica compreendida pelas ideias de átomos e vazio. O
predomínio da investigação física visou oferecer uma nova orientação ao homem por
meio da filosofia, já que o trajeto construiu uma visão do universo profundamente
arraigado na doutrina atomista.
O terceiro capítulo busca dar conta do novo modo de compreensão do mundo
proposto pelo epicurismo, para tanto será necessário considerar um problema que
muito inquietou o homem antigo: os fenômenos celestes e suas explicações. Além
disso, analisaremos alguns impactos expressivos: o sábio epicurista vive num
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universo infinito, num mundo perecível, semelhante ou diferente a outros tantos,
todos submetidos à geração e à corrupção. Examinaremos também a compreensão
epicúrea do tempo como acidente e seus principais desdobramentos.
No quarto capítulo trataremos de dois pontos centrais que constituem os
pilares do conhecimento epicúreo da natureza da alma, são eles: a tese da
corporeidade da alma e a tese da mortalidade da alma. Elas possuem uma estreita
ligação, já que suas bases são as mesmas que regem a natureza de todos os
corpos. Os aspectos físicos da alma, sua constituição e funcionamento apontaram
para sua natureza como corpórea e perecível.
O capítulo final dedica-se a análise da figura do sábio e as mudanças
provocadas pela investigação da natureza, enfatizando os aspectos relativos à
corporeidade da alma e a morte. A afinidade entre filosofia e a saúde da alma é um
tema recorrente na filosofia grega, todavia com Epicuro é possível perceber novos
contornos. Avaliaremos como o pensamento epicúreo cuidou de temas como
imortalidade, suicídio, destino e outros elementos afins, de modo a atravessar uma
série de problemas que, se relegados, impossibilitariam a tranquilidade e a felicidade
do sábio. O ponto central é que ao buscar conhecer sua verdadeira natureza o
homem faz um percurso que o conduz ao conhecimento da morte e,
consequentemente, a superação do medo e das crenças vazias que o alimentam. A
inovação de Epicuro não estaria em acreditar que o conhecimento verdadeiro dirige
a alma do homem a uma opinião correta sobre o que é a morte, o que o diferencia é
a singularidade do caminho proposto e suas importantes transformações.
A principal fonte que nos chegou é a obra de Diôgenes Laêrtios Vida e
doutrinas dos filósofos ilustres, escrita provavelmente por volta do século terceiro
depois de nossa era; o autor dedicou o décimo e último livro exclusivamente a
Epicuro. Os filólogos se debruçaram principalmente sobre dois manuscritos
conhecidos como Parinisus (sec. XIII ou XIV) e Barbonicus Neapolitanus (sec. XII?),
apenas em 1475 ambos foram vertidos para o latim com o nome de De Vita et
moribus philosophorum, por Ambrosius Civenius, em Veneza.
Sem dúvida a reunião de textos e fragmentos epicúreos proposta por Usener,
com o título de Epicurea, continua sendo a obra divisora de águas em relação à
retomada do epicurismo. A primeira edição foi publicada em 1887 em Leipzig, com
reedição em Roma no ano de 1963. Em 1977, também em Roma, foi publicada a
continuidade do trabalho de Usener, o Glossarium Epicureum, sob a cura de Gigante
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e Schmid, nele somou-se aos Epicurea uma série de termos oriundos do
Gnomologium vaticanum.
O Gnomologium vaticanum foi o nome atribuído ao manuscrito encontrado no
Vaticano por Wotke em 1888, composto de 81 sentenças, entre as quais 13 também
podiam ser lidas entre as máximas soberanas que encerram o livro X, das Vidas e
doutrinas dos filósofos ilustres.
Entre as traduções começaremos por destacar a clássica Epicuro, Opere,
Fragmmenti, Testimonanze por Bignone, Bari, 1919, com uma notável introdução e
comentários. Também digna de nota é Epicurus, the extant remains por Bailey,
publicada em Oxford, 1926. Em 1960 Graziano Arrighetti publicou em Turim Epicuro,
Opere com introdução e notas criteriosas.
Entre as traduções recentes lançamos mão do trabalho de Marcel Conche,
onde encontramos uma introdução ao pensamento de Epicuro e seu método de
conhecimento, seguido do texto grego com tradução e notas. Reconhecemos o
grande esforço de Parente em reunir uma das mais completas obras sobre o
epicurismo, nela encontramos desde as cartas, máximas e sentenças atribuídas a
Epicuro, até os importantes fragmentos da obra Peri physeos. Também devemos
mencionar que a autora disponibiliza uma ampla doxografia, oferececendo ao
estudioso do epicurismo um leque de possibilidades de investigação, dificilmente
encontrado em uma mesma obra. A edição proposta por Hicks do Lives of eminent
philosophers, publicada em Cambridge, 1958, foi uma obra consultada com
frequência, que parece ter servido de inspiração para a tradução de Mario da Gama
Kury.
Entretanto, nossa maior referência é o trabalho de Jean Bollack, seus dois
livros configuram duas cuidadosas traduções do grego para o francês. Elas nos
serviram como orientação constante, graças aos aspectos filológicos e comentários
presentes nas análises das passagens. Encontramos tanto no La lettre d’Épicure
(Paris, 1971), realizado em associação com Mayotte Bollack e Heinz Wismann,
quanto no estudo La pensée du plaisir, Épicure: texte moraux, commentaires (Paris,
1975), uma fonte abundante de pesquisa e reflexão crítica sobre o pensamento de
Epicuro.
Usamos ao longo da pesquisa uma ferramenta nova e de grande contribuição
para a consulta dos textos gregos da grande maioria de autores da antiguidade,
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esse recurso é o Thesaurus Linguae Gregae, operado a partir da plataforma do
programa Diógenes”2.

2

All data is © the Thesaurus Linguae Graecae, the Packard Humanities Institute, The Perseus Project
and others. The information in these databases is subject to restrictions on access and use; consult
your licenses. Diogenes (version 3.1.6) is © 1999-2007 P.J. Heslin.
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CAPÍTULO I – PRESSUPOSTOS DA INVESTIGAÇÃO DO PROBLEMA DA
MORTE

Ao investigar o pensamento grego antigo, o pesquisador se depara com
alguns obstáculos que já são esperados. O primeiro deles certamente diz respeito
ao trajeto feito por aquele texto desde sua criação até o presente, a autenticidade do
documento pode ser questionada, sua integridade, as possibilidades de alterações
ou mesmo a corrupção ou existência de lacunas. Todos esses pontos fazem parte
do trajeto a ser percorrido pelo estudioso do epicurismo. Após considerar esses
aspectos entram em cena dificuldades inerentes à abordagem do texto em sua
língua original, o grego antigo, sem dúvida uma tarefa para toda a vida, destinada à
incompletude.
No caso do epicurismo3 seu principal adversário foi a vulgarização e
simplificação de suas doutrinas ao longo da história do pensamento ou das religiões
3

Existem poucas obras sobre o pensamento de Epicuro publicadas no Brasil. A primeiro escrito do
qual temos notícia é um artigo publicado Vianna (1965, p. 47-64) na revista Kritérion, nele o autor
aborda o tema do epicurismo, apresentando vários aspectos ligados à física, canônica e ética.
Todavia, o texto reflete em alguns momentos a desconfiança do autor em relação ao pensamento de
Epicuro, curiosamente suas principais insinuações críticas recaem em lugares comuns, como
abordaremos adiante. Ullman (1987, p.9), buscou reapresentar Epicuro à comunidade brasileira, sua
preocupação foi corrigir distorções que segundo ele percorriam a história da filosofia através dos
séculos. Seu texto faz uso de passagens epicúreas para iluminar pontos geralmente analisados de
maneira obscura. Além disso, representa uma fonte de autores e traduções de fragmentos ligados ao
epicurismo, sem dúvida de grande auxílio para qualquer investigador de história da filosofia.
Entretanto, mostrou-se excessiva a recorrente comparação à doutrina cristã, por vezes temos a
impressão de estarmos diante de uma defesa velada do cristianismo, continuamente exaltado, como
referência de um pensamento transcendente, superior e verdadeiro. Talvez uma das maiores
contribuições à difusão do epicurismo no Brasil pode ser encontrada no artigo de Pessanha (1992)
intitulado “As delícias do jardim”. Numa linguagem simples e rigorosa, somos convidados à reflexão
em torno dos principais temas do epicurismo; ao abordar a ética, a física, a política, a teologia, o
prazer, a dor e morte, o autor nos aproxima de Epicuro, seu tempo e posicionamentos filosóficos
diante de problemas humanos que nos são familiares ainda hoje. Pessanha é mais um dos
estudiosos a levantar a recorrente questão das equivocadas, e por vezes maldosas, interpretações da
filosofia do jardim ao longo da história do ocidente. Em 2003, Silva publicou no Brasil o livro Epicuro,
sabedoria e jardim, nele encontramos uma análise interpretativa dos textos de Epicuro, um dos
objetivos declarados pelo autor é de preencher uma lacuna existente no campo filosófico nacional ao
apresentar ao público brasileiro um estudo sobre a noção de equilíbrio. A tese principal visa
demonstrar a unidade e coerência interna do pensamento epicúreo via noção de equilíbrio. Esse
aspecto produziu um efeito inédito que consistiu em conduzir seus leitores pelas sendas do
epicurismo de modo sistemático e orgânico, pensando o epicurismo a partir do próprio epicurismo.
Identificamos a dificuldade de muitos estudiosos frente à tentação de analisar o epicurismo ancorado
em outras doutrinas, o caso paradigmático é certamente o cristianismo.O estudo mais recente foi
publicado em 2009, chamado Os caminhos de Epicuro por seu autor Spinelli. Nele encontramos um
amplo campo de referências ao epicurismo, e nisso nos pareceu consistir seu maior valor. Apesar de
a proposta central incidir sobre Epicuro, a leitura da obra revela um outro percurso, mais da metade
de suas páginas foi dedicada aos desdobramentos latinos do pensamento de Epicuro, a impressão
que temos é de um enfoque, predominantemente histórico, nas análises de Lucrécio, Cícero, Sêneca,
entre outros. A principal constatação é que o pensamento de Epicuro parece ter sido preterido, as
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(BOLLACK, 1975, XV). Muitas vezes a filologia ou a ciência dos textos pecou por
afastar demais as ideias de um pensador de seu contexto histórico e da realidade
vivida por ele. Um traço forte do material usado diz respeito à maneira como a
filosofia de Epicuro nos chegou, por meio de cartas, endereçadas a amigos, que
faziam parte de sua escola. Se o que temos como documentos principais são cartas,
não podemos esquecer se tratar de epístolas dirigidas aos amigos ou discípulos, sob
pena de desumanizar uma obra, exauri-la de sua vitalidade. A disposição das ideias
é apresentada de modo claro, amigável e esclarecedor, tratando de temas diversos
que têm em comum a busca pela tranquilidade e pelo prazer. Acreditamos que
essas cartas apresentam uma coerência interna, verificável quando relacionadas
entre si, análise que faremos adiante. É importante lembrar esses aspectos para não
considerarmos os textos epicúreos como neutros, desubstancializados ou distantes
de seus aspectos históricos e biográficos. De modo que a dimensão primeira de sua
escrita foi a transmissão de ideias entre duas pessoas que possuíam vínculos e
partilhavam de um mesmo modo de viver. A cena tem como pano de fundo a escola
de Epicuro, em um tom de conversação, o mestre desenvolve suas ideias e as envia
aos discípulos com o objetivo de exortar a filosofia e condensar sua doutrina.
Ao longo dos séculos a tradição acumulou camadas de representações
manifestas em traduções, interpretações e críticas que muitas vezes afastaram as
conexões entre Epicuro e o epicurismo. Tais conexões não devem ser tomadas
como óbvias, todavia o espaço de sua produção deve ser mantido e a história de
suas interpretações deve ser um importante elemento a ser considerado. Porém
nunca em detrimento da obra de um pensador, inclusive podem refletir o lugar que
Epicuro ocupou em vários momentos da história da filosofia.
Um dos grandes desafios de empreender uma investigação em torno da
morte sob uma perspectiva filosófica natural é afastar-se totalmente da religiosidade
consequências principais são uma perspectiva demasiado histórica e superficialmente comparativa,
uma abordagem ampla que evita problematizar a filosofia epicúrea de modo cuidadoso e com o
devido rigor metodológico. Somos obrigados a nos contentarmos com imagens do epicurismo ao
longo do tempo, que apesar de possuírem valor, nada acrescentam ao edifício do pensamento de
Epicuro. O cenário acadêmico brasileiro tem produzido recentemente vários trabalhos sobre o
epicurismo. Encontros periódicos como os da ANPOF (Associação Nacional de Pós-Graduação em
Filosofia) e da SBEC (Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos) têm contribuído em muito para o
diálogo entre pesquisadores do helenismo, o aumento de estudos sobre o epicurismo e sua tradição
filosófica é perceptível, manifesto em conferências e apresentações de trabalhos. Identificamos sinais
de desenvolvimento também através do crescimento de dissertações que têm como objeto de
pesquisa o epicurismo. Fenômeno presente em algumas instituições brasileiras, inclusive na UFRN,
já que nos últimos anos seu programa de pós-graduação produziu pelo menos cinco dissertações
com temas situados dentro do campo do epicurismo.
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e do mito. Isso não é fácil hoje, ainda que tenhamos avanços científicos
extraordinários no campo da biologia, medicina, física e química. Esses grandes
passos trouxeram fortes desdobramentos para nossa compreensão do que é a vida,
e consequentemente, a morte. A velhice, o aborto, o suicídio, a eutanásia, o
extermínio em massa e até mesmo a aniquilação total da espécie humana são
temas presentes nas discussões contemporâneas. A crítica à religiosidade ganhou
dimensão planetária, não é raro nos depararmos com a noção de morte como
aniquilamento total daquilo que nos constituí como humanos. Independente da
crença individual, essa é uma concepção presente na cultura ocidental. Muitos
acreditam ser esta uma questão que merece ser estudada.
Essas noções tão presentes em nosso tempo podem criar uma dificuldade
significativa, quando se faz necessário dirigir nossa atenção às concepções antigas
de mortalidade humana, principalmente ao abordar seu aspecto mais delicado: a
crença na corporeidade e mortalidade da alma. É extremamente difícil nos
desfazermos de nossa compreensão do que é o homem, a vida em sociedade, e,
acima de tudo, o que é a morte, perspectivas complexas com múltiplas nuances.
Para que a consciência contemporânea possa compreender o verdadeiro sentido da
doutrina de Epicuro, é necessário o despojamento das ideias que o cristianismo tem
nos apregoado ao longo dos séculos, principalmente no que diz respeito à morte.
As posições epicúreas diante das questões ligadas ao problema da morte
sempre geraram polêmica e produziram debates ao longo dos séculos. Dois
aspectos emergiram como mais relevantes, o primeiro remetia a tese da
corporeidade da alma humana e seu desdobramento imediato, sua condição de
sujeição ao processo de dissolução física, o segundo ponto tratava dos medos
envolvendo a morte.
Em relação às teses da corporeidade e mortalidade da alma temos
depoimentos célebres como o de Agostinho em sua obra Confissões (VI, 16), que
admitiu em suas discussões com amigos o valor do pensamento de Epicuro, mas
não pode conciliar sua crença na imortalidade da alma e no julgamento após a morte
com as secas concepções epicuristas. Outro tema amplamente discutido ainda na
antiguidade foi a importância dada por Epicuro, e sua escola, às perturbações
anímicas relacionadas com a morte. Tanta atenção provocou desconfiança em
personalidades como Cícero, no livro De Natura Deorum (I, 31, 86) este sugeriu que
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Epicuro e seus discípulos generalizaram seus próprios temores, atribuindo a todos
perturbações que estariam longe serem estendidas a maioria dos homens.
O tratamento mais cuidadoso sobre as posições epicúreas referentes aos
problemas da morte foi dispensado por dois ilustres epicuristas Lucrécio e Filodemo
de Gadara. A abordagem ampla, desses grandes nomes do epicurismo, considerou
aspectos físicos e éticos do conjunto de problemas relacionados à questão da morte.
As causas desse tratamento poderiam ser as mais variadas, entre elas o fato de
serem epicuristas.

Isso teria constituído um compromisso maior com a

apresentação das doutrinas do mestre e sua tradição, de modo que a constatação
acima representaria apenas a consequência de uma exposição ampla da teoria.
Entretanto as hipóteses propostas por Cícero e outros são difíceis de serem
sustentadas quando levamos em consideração as obras desses filósofos epicuristas,
em especial passagens escritas por Lucrécio no livro III do poema Da Natureza e por
Filodemo em seu tratado Sobre a morte. Acreditamos que ainda na antiguidade é
possível encontrar indícios de abordagem pontuais sobre o tema da morte, com
problematizações específicas no campo da ética ou da física, mas nunca em sua
perspectiva unificada, com exceção é claro dos próprios filósofos epicuristas.
Sustentamos que essa não é uma prerrogativa gratuita, e sim um desdobramento
natural, originário do pensamento de Epicuro e do percurso proposto por ele no
sentido de alcançar a compreensão adequada sobre o que é a morte.

1.1 A MORTE COMO PROBLEMA QUE SÓ PODE SER EXAMINADO DE MODO
COERENTE PELA HIPÓTESE DA COESÃO E UNIDADE DA FILOSOFIA DE
EPICURO

A morte é uma questão fundamental, pois está ligada aos principais
problemas abordados pelo epicurismo, de modo que a perspectiva diante da morte
configurou uma postura diante da cultura e da vida, própria do epicurismo. O
conhecimento adequado da morte é fruto do exercício filosófico desenvolvido dentro
de um sistema de pensamento.
A necessidade de investigação da morte exige o tratamento de problemas
éticos e físicos. Balaudé (2002, p.40) reconhece isso e sustenta a tese que dois
tipos de análise sobre a questão da morte são propostos por Epicuro: física por um
lado, ética por outro. Para Balaudé, enquanto fenômeno físico a morte significa a
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cessação de todas as funções vitais do composto humano. Nas cartas a Heródoto e
a Meneceu temos dois tratamentos diferentes dispensados à questão da morte. Na
primeira carta, a abordagem é claramente física, com ênfase nos aspectos relativos
à dissolução e decomposição; sempre como pano de fundo do problema está a vida.
Já na segunda, é possível encontrar uma dimensão mais voltada para esfera prática
com questões relacionadas ao modo de viver e concernentes à morte; em alguns
momentos, o tema fica em segundo plano, mas ainda assim encontra-se presente,
com desdobramentos diretos no que atine aos deuses, à dor e ao prazer. Entretanto
se considerarmos a Carta a Meneceu como uma abordagem exclusivamente ética,
correremos o risco de reduzir a perspectiva e o alcance das ideias presentes nesse
documento.
A escolha da morte como problema referencial não é gratuita, acreditamos
que esse tema é o que ilustra com mais profundidade a coerência e unidade do
sistema de pensamento epicúreo. A compreensão da morte é a expressão do
posicionamento do sábio em relação ao grande conjunto de problemas que
envolvem a questão da geração e da corrupção. Pois, se o sábio pretende ter
alcançado o conhecimento desse continente temático, é necessário, então, viver em
consonância com todos os desdobramentos da resposta. Epicuro acreditou ter
encontrado explicações suficientemente seguras para espantar a ignorância, a
superstição, a dor e o medo, todas via exame da natureza. Vejamos o trecho a
seguir:

Acostuma-te a crer que a morte nada é para nós. Efetivamente,
todos os bens e males estão na sensação, e a morte é a privação
das sensações. Logo o conhecimento correto de que a morte nada é
para nós torna fluível a mortalidade da vida, não por atribuir a esta
uma duração ilimitada, mas por eliminar o desejo de imortalidade
(Vidas, X, 124) 4.

Apresentaremos agora alguns pontos que guiarão nossa investigação de
modo coerente com a letra de Epicuro. O primeiro deles diz respeito ao
reconhecimento que o problema da morte não pode ser resolvido de um momento

Originalmente em grego: “Συνέθιζε δὲ ἐν τῷ νομίζειν μηθὲν πρὸς ἡμᾶς εἶναι τὸν θάνατον· ἐπεὶ
πᾶν ἀγαθὸν καὶ κακὸν ἐν αἰσθήσει· στέρησις δέ ἐστιν αἰσθήσεως ὁ θάνατος. ὅθεν γνῶσις
ὀρθὴ τοῦ μηθὲν εἶναι πρὸς ἡμᾶς τὸν θάνατον ἀπολαυστὸν ποιεῖ τὸ τῆς ζωῆς θνητόν, οὐκ
ἄπειρον προστιθεῖσα χρόνον ἀλλὰ τὸν τῆς ἀθανασίας ἀφελομένη πόθον.”
4
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para o outro, é necessário tempo e meditação, daí a importância da frase inicial, que
ressalta a necessidade de habituar-se a uma impactante constatação: a morte
(θάνατος) nada é em relação a nós5. Não seria demasiado supor que Epicuro estaria
retomando algo que já fora apresentado antes, insistindo com seu discípulo para que
meditasse sobre o sentido de uma afirmação tão categórica, certamente com
conexões relacionadas aos princípios fundamentais internalizados pela memória. O
segundo aspecto diz respeito à possibilidade de construir um saber sobre o tema. Ao
sustentar que a morte nada é para nós, Epicuro está dizendo que houve uma
investigação sobre o problema, e o processo culminou com essa conclusão. A frase
seguinte ajuda a confirmar nosso raciocínio, pois Epicuro faz uma conexão
importantíssima ao ligar a questão da morte a aspectos claramente vinculados à
physiologia6 e ao principal critério de conhecimento, a sensação (ἀἴσθησις). Epicuro
declara a Meneceu que todo o bem (ἀγᾰθός) e todo mal (κᾰκός) se encontram na
sensação. Nesse ponto reconhecemos uma das grandes evidências do papel da
questão da morte para a tese da unidade do pensamento de Epicuro, uma vez que
ele integra de modo explícito e inequívoco aspectos éticos e naturais: o lugar de
existência do bem e do mal é físico, a sensação humana. A reflexão de Epicuro se
apoia no mesmo princípio, próprio de seu sistema, que concebe o prazer como bem
primordial e o sofrimento como mal. O papel da sensação define a condição para
todo bem ou mal, sem sensibilidade a consequência é de óbvia dedução: a morte
nada é para quem não existe mais. A sensação é o elemento do processo de
conhecimento que integra o estudo da natureza, do homem e do mundo, e a
reflexão ética.
Como veremos mais detalhadamente adiante, Epicuro acreditava na
possibilidade de conhecer a verdadeira natureza da morte. Seu posicionamento
descarta qualquer ceticismo frente ao problema. A filosofia se propõe a dar conta
dos aspectos mais importantes relacionados ao tema da morte, e a conclusão
fundamental reza que a morte nada é em relação a nós. À primeira vista, parece
contraditório afirmar que é possível conhecer algo como a morte e mais adiante
concluir que ela nada é em relação a nós. Entretanto, é por meio do exame do
problema suscitado por esse aparente paradoxo que se pode alcançar o
5

Aqui se faz necessário uma ressalva, a discussão que propomos acima não visa analisar os
problemas de intrepretação dessa passagem, apenas argumentar a favor da unidade do problema.
Desenvolveremos adiante com mais profundidade nossa interpretação desse importante trecho.
6 Traduzimos φυσιολογία por investigação da natureza.
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conhecimento adequado da morte. Para ser mais exato é possível identificar um
conjunto de problemas, e o mais relevante coloca-se a questão: o que é a morte.
Alguns aspectos desse saber são de caráter positivo, sendo o principal deles a
condição de mortalidade no qual se encontram todos os homens. A citação acima é
particularmente clara no que diz respeito a esse tema: existe um conhecimento
correto do que é a morte, e graças a ele o homem pode usufruir as alegrias da vida,
com pleno saber de seu estado de mortalidade.
Quanto ao uso do termo mortalidade são necessários alguns esclarecimentos,
porque poderia haver algum tipo de objeção em relação a seu emprego no contexto
da filosofia de Epicuro. Se temos athanasías (ἀθανασίας) traduzido, no passo 134,
como imortalidade7 em todas as obras que consultamos, não é descabido pensar e
traduzir a expressão thnetós (θνητός) como mortal, ou sujeito à morte. A condição de
mortal é resumida pela palavra mortalidade. Tanto é assim que alguns autores o
fazem, conforme pode ser visto nas traduções de Hicks e Kury. Bollack optou por
mortal, enquanto Conche transladou do grego para o francês como condição mortal.
Por sua vez, Parente verteu para o italiano do mesmo modo, condição mortal.
Investigar a morte tomando como equivalente do problema a noção de
thanatós nos conduziria a uma limitação de nossa compreensão sobre a questão.
Esse termo aparece diversas vezes de modo emblemático na Carta a Meneceu. Se
relembrarmos que esse texto é frequentemente associado à ética, poderíamos ser
levados a pensar que o predomínio da questão da morte é de ordem ética.
Impressão essa reforçada pela constatação de sua ausência completa na Carta a
Heródoto, o que nos conduziria a não associar a questão da morte a um tratamento
minucioso no que toca a importantes reflexões sobre a natureza, segundo os
princípios propostos pela physiologia. Esse caminho é infrutífero por duas razões, a
primeira delas remete a toda discussão sobre a unidade do pensamento de Epicuro.
A segunda é mais específica, pois, como veremos, a Carta a Heródoto resume a
teoria epicúrea da corporeidade da alma e, consequentemente sua condição de
acidente sujeito à dissolução. Ora, a dissolução da alma implica necessariamente na
morte do homem. Na verdade, dissolução e morte são aspectos que se relacionam
intrinsecamente, e muitas vezes se confundem, a ponto de não conseguirmos isolar
uma da outra, ambas apontando para noção de morte.

7

Destaque para os tradutores: Bollack, Conche, Hicks, Kury, Parente, etc.
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O tema da morte cumpre bem essa exigência, pois seu entendimento tem
dois grandes eixos: o primeiro deles é o movimento e sua crescente complexidade
através

dos

processos

de

agregação-desagregação,

geração-corrupção

e

nascimento-morte. O segundo, diz respeito ao modo como se conhece e está
intimamente associado ao papel da sensação no pensamento de Epicuro. Não
podemos esquecer que tudo isso ocorre num processo de conhecimento da
natureza das coisas que visam à felicidade.
Em relação ao problema da unidade na filosofia de Epicuro, apresentamos em
primeiro lugar o principal raciocínio presente na letra de Epicuro, indicando com
clareza que ele mesmo percebia sua doutrina em termos de conjunto e sistema
filosófico. Em segundo lugar, apresentaremos a opinião, a análise e a proposta de
reunião sistemática da principal fonte, a obra de Diôgenes Laêrtios. Nossa
abordagem tratará de três núcleos de problemas envolvendo a construção da
compreensão epicurea da morte: a fundamentação para o conhecimento da
natureza das coisas, a physiologia como outro olhar sobre o mundo e os fenômenos,
por fim as consequências éticas e políticas do conhecimento adequado da morte.

1.2 EPICURO POR DIÔGENES: O SEGUNDO ARGUMENTO SOBRE A UNIDADE
DO SISTEMA DE PENSAMENTO EPICÚREO

Iniciaremos nossa análise da obra de Epicuro examinando a ordem proposta
e apresentada, por Diôgenes Laêrtios, no décimo livro de sua obra Vidas e doutrinas
dos filósofos ilustres. Nossa principal justificativa é baseada na intenção, claramente
exposta pelo autor, de apresentar um resumo de toda a filosofia de Epicuro:

Tentarei expor a doutrina desenvolvida por Epicuro nessas obras
transcrevendo três de suas Epístolas, nas quais ele apresenta uma
epítome de toda a sua filosofia8. Transcreveremos também suas
Máximas Principais e demais sentenças dignas de menção, de tal
forma que possas, leitor, apreender todos os aspectos da
personalidade do filósofo, ficando em condição de poder julgá-lo
(Vidas, X, 28-29) 9.
8
9

Hicks (1954, p.559) traduziu esse trecho da seguinte maneira: “an epitome of his whole system”.
Em grego: Ἃ δὲ αὐτῷ δοκεῖ ἐν αὐτοῖς ἐκθέσθαι πειράσομαι τρεῖς ἐπιστολὰς αὐτοῦ

παραθέμενος, ἐν αἷς πᾶσαν τὴν ἑαυτοῦ φιλοσοφίαν ἐπιτέτμηται· θήσομεν δὲ καὶ τὰς Κυρίας
αὐτοῦ δόξας καὶ εἴ τι ἔδοξεν ἐκλογῆς ἀξίως ἀνεφθέγχθαι, ὥστε σὲ πανταχόθεν καταμαθεῖν
τὸν ἄνδρα κἂν κρίνειν εἰδέναι.”
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Com esses elementos o autor pretende oferecer as condições necessárias
para que seus leitores possam avaliar com segurança não apenas o filósofo, mas
também o homem e acima de tudo o conjunto de sua filosofia. Certamente Diôgenes
tinha a sua disposição vários tratados escritos por Epicuro. No capítulo dez temos
diversos trechos que demonstram o conhecimento de outras obras e passagens.
Isso fica patente na passagem 136, na qual encontramos referências aos trabalhos
Da Escolha e da Rejeição, Do Fim Supremo e Dos Modos de Vida, sobre o tema da
morte teria escrito um livro cujo título dado foi Opiniões sobre as doenças e a morte,
todos eles foram anteriormente citados e sua autoria atribuída a Epicuro no passo
28. Inclusive, poderia ter retirado deles passagens expressivas sobre diversos
aspectos de sua filosofia. Entretanto, a escolha de Laêrtios incidiu sobre cartas
escritas por Epicuro, direcionadas aos discípulos num tom afetuoso. Essas missivas
serviram ao propósito de expor aspectos essenciais da doutrina de modo resumido e
consistente. Por outro lado, a opção pelo formato de carta pode nos ajudar na
identificação de traços de humanidade do próprio Epicuro, colabora para que
montemos com mais clareza um painel do célebre lugar ocupado pela amizade e de
seu exercício no epicurismo.
A leitura de algumas passagens deixa transparecer em diversos momentos a
simpatia de Diôgenes por Epicuro10, o primeiro ponto que se destaca é a defesa
empreendida contra os raivosos caluniadores de Epicuro que são elencados do
passo terceiro ao nono. As acusações eram as mais variadas, Tímon o descreveu
como um cão e um dissoluto, estóicos como Diotimos e Poseidônios hostilizaram
publicamente o filósofo e sua filosofia, o primeiro deles teria publicado dezenas de
cartas se fazendo passar por Epicuro, enquanto o segundo espalhou comentários
sórdidos sobre a família, os discípulos e as capacidades intelectuais de Epicuro.
Obras foram escritas com os títulos Sobre a Efebia de Epicuro e Contra Epicuro
(Vidas, X, 04). É digno de nota que, antes mesmo de apresentar a vida e a obra do
filósofo, Diôgenes montou um cenário que refletiu toda a polêmica e controvérsia em
torno do epicurismo, desde a época de Epicuro até seu próprio tempo. Em nenhum
outro momento de seu trabalho podemos perceber tal cuidado e deferência em
10

Nos parágrafos 9 e 138 do livro X encontramos elogios fervorosos a Epicuro, não entraremos na
discussão da legitimidade da autoria da obra Vidas e doutrinas dos Filósofos Ilustres, pois
consideramos plausível a hipótese de Diôgenes ter realmente apreciado a filosofia de Epicuro, tanto
que deu um tratamento diferenciado a sua obra. Portanto cabe aqueles que postulam outras teses
apresentarem evidências consistentes, o que até hoje ainda não foi feito de modo convincente e
definitivo.
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relação a outro pensador. A atitude de Diógenes pode ser distinguida com clareza
na leitura da passagem que se segue:

Mas, esses detratores são uns desatinados, porque nosso filósofo11
apresenta testemunhos suficientes de seus sentimentos
insuperavelmente bons para com todos: a pátria que o honrou com
estátuas de bronze; os amigos, cujo número era tão grande que não
podiam ser contados em cidades inteiras (Vidas, X, 09) 12.

Uma defesa tão enfática certamente é uma resposta a ataques ferozes, e isso
pode ser confirmado na leitura dos passos referidos, e qualquer um que se disponha
a investigar a história da recepção do epicurismo vai encontrar muitas apropriações
indevidas, comentários impregnados de má-fé e críticas que dificilmente dispensam
ao conjunto de seu pensamento um tratamento adequado. Encontramos exemplos
paradigmáticos de críticas à tradição presentes nas introduções escritas por Bollack
em suas duas obras de tradução de textos epicúreos. Tanto em seu estudo sobre a
Carta a Heródoto, de 1971, quanto na obra publicada em 1974, o autor acusa a
história da filosofia de tratar com repulsa o pensamento de Epicuro e sua escola.
Curiosamente, como vimos, uma das intenções do Diôgenes foi oferecer
condições para que os leitores pudessem entrar em contato com a obra de Epicuro,
de modo que tivessem elementos suficientes para poder julgar a ambos, autor e
obra. É razoável afirmar que a seleção organizada por Diôgenes é fruto da crença,
que ele mesmo nutria na capacidade elucidativa dessas cartas e sentenças.
Reunidas elas configurariam um programa seguro com a função de apresentar, de
modo resumido e sistemático, o conjunto do pensamento de Epicuro.
As cartas transcritas foram direcionadas a três discípulos: Heródoto, Pitócles
e Meneceu. Acreditamos que em todas as cartas apresentadas é possível identificar
uma unidade sistemática, que, como veremos adiante, é característica do
pensamento de Epicuro. Nesse sentido, partilhamos do mesmo ponto de vista de
Bollack (1971, p.14), que afirmou ter percebido nas cartas uma harmonia constituída
de três aspectos e três estilos, coroados por um conjunto de máximas gerais sobre

11

Alguns estudiosos como Dumont (2004, p.515) acreditam que Diôgenes foi sem dúvida um
epicurista, obviamente uma das passagens que ajudam a corroborar essa tese é a citada acima.
12 Tradução em grego: “ Μεμήνασι δ' οὗτοι. τῷ γὰρ ἀνδρὶ μάρτυρες ἱκανοὶ τῆς ἀνυπερβλήτου

πρὸς πάντας εὐγνωμοσύνης ἥ τε πατρὶς χαλκαῖς εἰκόσι τιμήσασα, οἵ τε φίλοι τοσοῦτοι τὸ
πλῆθος ὡς μηδ' ἂν πόλεσιν ὅλαις μετρεῖσθαι δύνασθαι·”
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questões que envolvem a busca pela vida feliz. Não é incomum que ao longo do
tempo, as cartas a Heródoto, Pítocles e a Meneceu tenham sido vistas como
referentes, respectivamente, aos temas: física, fenômenos celestes e da própria vida
humana. Esse modo de percepção da obra de Epicuro encontra-se no livro escrito
por Diôgenes:

A primeira Epístola, dirigida a Herôdotos, trata da física; a segunda,
dirigida a Pítocles, trata da meteorologia e astronomia; a terceira,
dirigida a Menoiceus, trata das concepções sobre a vida humana.
Devemos começar pela primeira, após umas poucas observações
acerca das divisões da filosofia segundo Epícuros (Vidas, X, 19) 13.

O autor apresenta uma ordem que deve ser seguida, primeiro a física, depois
os fenômenos celestes, por fim devem ser abordados os assuntos relativos à vida
humana. Não podemos perder de vista que antes tivemos uma introdução na qual a
vida e a fama de Epicuro foram postas em cena, apenas após considerarmos tais
pontos poderemos, de acordo com Diôgenes, avançar para a leitura das cartas. Na
realidade, o final da citação faz ainda outra ressalva, é necessário discutir um
problema relevante, a saber, a divisão da filosofia epicúrea:

A filosofia se divide em três partes: a canônica, a física e a ética. A
canônica é uma introdução ao sistema doutrinário, e constitui o
conteúdo de uma única obra intitulada Cânon; a física abrange toda a
teoria da natureza, e constitui a matéria dos trinta e sete livros Da
Natureza e em suas linhas gerais, das Epístolas; a ética trata dos
fatos relacionados com a escolha e a rejeição, constituindo a matéria
das obras Dos Modos de Vida, Epístolas e Do Fim Supremo. Os
epicuristas, todavia, costumam reunir a canônica e a física e chamam
a canônica de ciência do critério de verdade e do primeiro princípio, e
também doutrina elementar; chamam a física de ciência do
nascimento e da morte, e também da natureza; a ética é chamada
pelos mesmos de ciência do que deve ser escolhido e rejeitado, e
também dos modos de vida e do fim supremo (Vidas, X, 29-30) 14.
Tradução em grego: “Τὴν μὲν οὖν πρώτην ἐπιστολὴν γράφει πρὸς Ἡρόδοτον <ἥτις ἐστὶ περὶ τῶν
φυσικῶν· τὴν δὲ δευτέραν πρὸς Πυθοκλέα>, ἥτις ἐστὶ περὶ μεταρσίων· τὴν <δὲ> τρίτην πρὸς Μενοικέα,
ἔστι δ' ἐν αὐτῇ τὰ περὶ βίων. ἀρκτέον δὴ ἀπὸ τῆς πρώτης, ὀλίγα προειπόντα περὶ τῆς διαιρέσεως τῆς
κατ' αὐτὸν φιλοσοφίας.”
14 Tradução em grego: “Διαιρεῖται τοίνυν εἰς τρία, τό τε κανονικὸν καὶ φυσικὸν καὶ ἠθικόν. τὸ μὲν οὖν
κανονικὸν ἐφόδους ἐπὶ τὴν πραγματείαν ἔχει, καὶ ἔστιν ἐν ἑνὶ τῷ ἐπιγραφομένῳ Κανών· τὸ δὲ φυσικὸν
τὴν περὶ φύσεως θεωρίαν πᾶσαν, καὶ ἔστιν ἐν ταῖς Περὶ φύσεως βίβλοις ἑπτὰ καὶ τριάκοντα καὶ ταῖς
ἐπιστολαῖς κατὰ στοιχεῖον· τὸ δὲ ἠθικὸν τὰ περὶ αἱρέσεως καὶ φυγῆς· ἔστι δὲ καὶ ἐν ταῖς Περὶ βίων
βίβλοις καὶ ἐπιστολαῖς καὶ τῷ Περὶ τέλους. εἰώθασι μέντοι τὸ κανονικὸν ὁμοῦ τῷ φυσικῷ τάττειν·
καλοῦσι δ' αὐτὸ περὶ κριτηρίου καὶ ἀρχῆς, καὶ στοιχειωτικόν·” τὸ δὲ φυσικὸν περὶ γενέσεως καὶ
13
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O texto indica uma maneira geral de divisão da filosofia, explica cada seção
que compõe o quadro e faz uma rápida aplicação das partes ao conjunto da doutrina
de Epicuro. Ainda que aceitássemos que a filosofia de Epicuro foi dividida por ele em
três partes, nem por isso seria necessário abdicar da unidade de seu pensamento, já
que não deixariam de ser três divisões no interior de um conjunto. Entretanto, a
sequência mostrada na exposição anterior sofre uma mudança radical, o autor lança
suspeita sobre a adequação de tal divisão ao pensamento de Epicuro e sua tradição.
Afirma outra forma de compreensão do conjunto do epicurismo, com isso põe em
evidência o modo como a própria escola epicurista concebia sua filosofia. A física,
segundo Diôgenes, era percebida pelos epicuristas como o saber em torno da
geração e da corrupção, e em torno da natureza. Essa expressão serviu como
maneira de resumir nosso posicionamento sobre a physiologia, ela é uma alteração
da proposição τὸ δὲ φυσικὸν περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς, καὶ περὶ φύσεως traduzida
por Mario da Gama Kury da seguinte maneira “chamam a física de ciência do
nascimento e da morte, e também da natureza” (DIÔGENES LAÊRTIOS, 2008, p.
289).

Parente (1974, 292), estudiosa italiana, traduziu a mesma passagem da

seguinte maneira “enquanto chamam a física ciência da geração, da corrupção e da
natureza”15, não muito diferente do que encontramos na versão de Hicks (1954, p.
559) “quanto a física, eles dizem, tratar do vir a ser e do perecer, e da natureza”16.
Entendemos physiologia como investigação da natureza das coisas, dos processos
de geração e corrupção, nascimento e morte.
Já a ética consiste no conhecimento de tudo que devemos nos esforçar em
buscar e, por outro lado, indica também as coisas que devem ser evitadas. Essa
perspectiva ética, conhecer a natureza para escolher, traz implícita a noção de

φθορᾶς, καὶ περὶ φύσεως· τὸ δὲ ἠθικὸν περὶ αἱρετῶν καὶ φευκτῶν καὶ περὶ βίων καὶ τέλους. De acordo
com a tradução de Mario da Gama Kury. Essa compreensão tambem é partilhada por Duvernoy
(1990,31-32): “Diógenes Laércio (1999) registra realmente uma Canônica epicurista e sobre ela diz
algumas palavras. Mas não se encontra nenhum vestígio consistente dessa Canônica. Mesmo uma
Canônica redigida sob a forma de um tratado separado é talvez inverossímel no âmbito do discurso
epicurista. Efetivamente, nota-se que todos os textos de que se dispõe comportam a canônica
necessária à sua compreensão. No corpo de cada carta, aparece o que se deve saber para ler no
que nela está explicado. Aliás, se houvesse existido uma Canônica, esta teria sido citada em outras
fontes antigas; isso não acontece. Enfim, nem Diógenes de Enoanda nem Lucrécio dividem o
epicurismo em três partes, mas expõem em duas vertentes: uma física das coisas e uma sabedoria;
decididamente, parece que esses dois temas sozinhos constituem a ossatura do discurso epicurista.”
15 Tradução nossa do original: “... mentre dicono la fisica scienza della generazione, della corruzione e
in genere della natura”.
16 Tradução nossa do original inglês: “...while physics proper, they say, deals with becoming and
perishing and with nature;”
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relação física e espacial, pois envolve movimentos de aproximação e afastamento
do indivíduo em relação às coisas, pessoas e possibilidades que o cercam.
Diante de tal conflito entre duas visões diferentes do epicurismo, escolhemos
recusar a primeira. Nossa justificativa consiste em considerarmos insuficiente como
prova o fato de existir uma orientação geral corrente no período que dividiu a
filosofia em três partes física, canônica e ética. Acreditamos que a segunda posição
é mais coerente, e para sustentá-la nos orientamos por uma leitura baseada nos
textos restantes de Epicuro, neles identificamos a presença da physiologia e da
ética. A primeira trata dos critérios de conhecimento para em seguida investigar a
natureza, enquanto a segunda investiga a natureza humana. A fundamentação da
ética na physiologia é um ponto importante e já defendido por estudiosos do
pensamento de Epicuro como Bollack (1971, p.13) e Silva (2003 p.20-21).
Sustentamos um posicionamento semelhante, que poderia ser resumido da seguinte
forma: a physiologia trata do problema da geração e da corrupção e fornece os
elementos básicos para a compreensão da natureza. Uma vez constituído, esse
saber, o epicurista encontra um terreno sólido para justificação de suas posturas
éticas. Tal proposta tem a virtude de separar o pensamento de Epicuro segundo
critérios presentes em aspectos textuais e pensar sua filosofia como uma ética
baseada em uma investigação natural, posição apresentada também por Diôgenes
Laêrtios.
Numa certa medida esse entendimento fora na antiguidade partilhado por
outros além de Diôgenes Laêrtios. Há uma citação de Sêneca que diz:

Os epicuristas a princípio reconheciam apenas duas partes, a física e
a ética. Mais tarde a experiência ensinou-lhes a necessidade de se
protegerem contra falsos conceitos e de corrigirem erros, e foram
forçados a introduzir a filosofia racional sob um outro nome
(USENER, 2006, p. 60).

Desse modo teríamos outro elemento indicador de uma divisão em duas
partes, acreditamos que essa leitura é mais condizente como os textos
remanescentes atribuídos a Epicuro. Assim nada impede que durante os quatro
séculos que se seguiram o epicurismo tenha introduzindo outro segmento, que
cuidasse das condições do conhecimento, ou canônica, segundo o modelo de outras
escolas. Todavia, até aqui não encontramos nos textos epicuristas aspectos que
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sustentem essa tripartição, de modo que essa perspectiva poderia constituir um
desenvolvimento posterior a escola epicurista grega, como sugeriu Sêneca na
passagem acima. Nesse sentido concordamos com Balaudé (2002, p. 49) que
afirma que a tripartição seria menos epicurista, e, portanto mais próxima de uma
possível tradução escolar da doutrina de Epicuro, segundo um modelo ternário
(lógica, física e ética). Para esse estudioso a reflexão sobre as regras e condições
para o conhecimento (canônica) está estreitamente ligada ao estudo da natureza
(physiologia), seu argumento é fundamentado no comentário de Diôgenes Laêrtios
(2008, p. 289).
Contudo, ao nos determos ao arranjo do material disposto por Diôgenes
somos levados a um percurso inovador se comparado com os estudos feitos até
hoje. O respeito pela sequência encontrada no livro dez, configura também uma
aposta teórica, isso significa que acreditamos que essa ordem constitui um conjunto
doutrinário formado por temas relativos à physiologia, fenômenos celestes, temas
éticos e políticos, encontrados nas máximas soberanas.
Se tomarmos como exatas as palavras de Diôgenes, e relembrarmos alguns
pontos expostos anteriormente, devemos reconhecer uma grande influência do
epicurismo sobre as reflexões do autor, explicitamente apresentada nos seguintes
termos:

Aponhamos agora, por assim dizer, o selo final a toda esta obra e a
biografia deste filósofo, citando suas Máximas Principais em
conclusão a todo o trabalho. Dessa forma seu fim assinala o inicio da
felicidade (Vidas, X, 138)17.

Todo o cuidado, afeição e espaço destinados por Diógenes ao pensamento
de Epicuro são confirmados nessa passagem, independente dos problemas
inerentes à obra, como por exemplo, seu caráter transcritivo, pois é plausível supor
que ao copiar ele pudesse reproduzir a admiração de um outro autor presente no
texto original, mas a conclusão da obra em seu décimo livro é claramente a
manifestação de uma escolha. E graças a essa predileção nos chegou um material
de valor inestimável: as cartas e máximas de Epicuro. Ao dispor as cartas e
Tradução em grego: “Καὶ φέρε οὖν δὴ νῦν τὸν κολοφῶνα (ὡς ἂν εἴποι τις) ἐπιθῶμεν καὶ τοῦ παντὸς
συγγράμματος καὶ τοῦ βίου τοῦ φιλοσόφου, τὰς Κυρίας αὐτοῦ δόξας παραθέμενοι καὶ ταύταις τὸ πᾶν
σύγγραμμα κατακλείσαντες, τέλει χρησάμενοι τῇ τῆς εὐδαιμονίας ἀρχῇ.”
17
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máximas nessa ordem Diôgenes nos transmitiu a impressão de valorizar todo o
caminho epicurista até felicidade, apresentando a necessidade de lidar com um
conjunto de problemas a serem conhecidos, investigados e superados por uma
filosofia sistemática e coerente.

1.3 A RETOMADA DE UM PROBLEMA

De fato esse primeiro argumento é de caráter introdutório ao problema da
unidade

do

pensamento

no

epicurismo.

Por

unidade

do

pensamento

compreendemos um conjunto de conceitos e processos que remetem uns aos outros
de modo sistemático e coerente, em relações de interdependência sem as quais não
se pode cumprir o trajeto filosófico proposto por Epicuro, que consistiu em buscar o
conhecimento e a felicidade. Com esses esclarecimentos pretendemos mostrar que
doxógrafos como Diógenes já tinham uma visão da filosofia de Epicuro como um
todo organizado. Não foi essa a leitura de muitos especialistas. Apresentaremos a
seguir um exemplo paradigmático, uma máxima que ao longo do tempo gerou, a
nosso ver, uma sucessão de imprecisões e reduções incidentes sobre a filosofia de
Epicuro. Em outras palavras, interpretações que conduzem ao engano, pois não
reconhecem a unidade teórica do epicurismo. Vamos à décima primeira máxima
principal:
Se não nos perturbássemos com nossas dúvidas respeito dos
fenômenos celestes, e se não receássemos que a morte significasse
alguma coisa para nós, e também não nos perturbássemos com
nossa incapacidade de discernir os limites dos sofrimentos e dos
desejos, não teríamos necessidade da ciência natural (Vidas, X,
142)18.

Epicuro apresenta quais são os três principais domínios de aplicação da
physiologia: os fenômenos metereológicos, a morte e os limites para nossas dores e
desejos. O filósofo destaca que esses três campos precisam ser esclarecidos, pois a
maneira como os encaramos e os entendemos produz modos de relação que afetam
a dimensão anímica, já que estes podem gerar inquietação e perturbação. É
necessário investigar a natureza, suas causas e fenômenos ligados à meteorologia.
Tradução em grego: “Εἰ μηθὲν ἡμᾶς αἱ τῶν μετεώρων ὑποψίαι ἠνώχλουν καὶ αἱ περὶ θανάτου, μή
ποτε πρὸς ἡμᾶς ᾖ τι, ἔτι τε τὸ μὴ κατανοεῖν τοὺς ὅρους τῶν ἀλγηδόνων καὶ τῶν ἐπιθυμιῶν, οὐκ ἂν
προσεδεόμεθα φυσιολογίας.”
18
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Apesar da distância que separa o homem de alguns desses eventos, existem
implicações diretas em nosso cotidiano relacionadas às nossas opiniões
cosmológicas. Epicuro enfatiza também o papel da physiologia na investigação da
constituição dos corpos, incentiva o homem a buscar lançar luz sobre sua própria
natureza, sensações, afecções, desejos e limites. A morte é outro ponto de origem
para várias preocupações, e nesse trecho Epicuro não trata o problema na
dimensão da ética, na realidade as suspeitas e inquietações humanas só podem ser
resolvidas com segurança através da physiologia.
Examinemos outras análises em torno da finalidade do conhecimento,
baseados na máxima referida acima. Robin (1973, p. 393-394) percebeu a atitude de
Epicuro para com os fenômenos naturais como indiferente ao que seria uma
verdadeira explicação dos mesmos. De acordo com o estudioso francês, já seriam
suficientes esclarecimentos que dessem conta de aspectos gerais, relativos à lógica
e à moral, as únicas condições exigidas por Epicuro. Mais ainda, Epicuro estaria
muito distante do “verdadeiro espírito científico”, pois desprezava todas as ciências e
ignorava a existência de um saber que tinha o fim em si mesmo 19. Ao sujeitar o
processo de busca pelo conhecimento a procura pela felicidade, Epicuro teria
cometido um crime de lesa-ciência. A razão teria perdido sua dignidade quando
propôs Epicuro submetê-la a uma finalidade terapêutica e ordenadora de limites aos
desejos.
Outro que confere a Epicuro um tratamento semelhante é Nizan (1999, p. 46).
Ele percebeu no filósofo do jardim uma espécie de profunda indiferença quanto às
minúcias da ciência; segundo sua maneira de ver, toda a investigação física
empreendida por Epicuro foi submetida ao utilitarismo ético. A busca epicúrea pelo
conhecimento da natureza consistiu em um recurso para alcançar a eudaimonia, a
sabedoria teria uma utilidade. Mais uma vez o filósofo é criticado por não valorizar a
ciência pela ciência.
Nesse mesma linha segue Vianna (1965, p. 55) ao acusar Epicuro de ter
comprometido os aspectos científicos de seu pensamento graças ao caráter
explicitamente soteriológico de sua filosofia. Todavia são necessários alguns
esclarecimentos, o primeiro deles diz respeito ao sentido do termo “científico” tão
amplamente usado por tantos autores? O segundo pretende elucidar por que razão
19

Essa acusação nos remete a compreensão aristotélica da filosofia, como sendo ela mesma sua
própria finalidade. Ver Aristóteles (Metafísica, 2005, A, 2, 982b).
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Epicuro deveria ter formado um compromisso com uma concepção de conhecimento
como algo que tem sua finalidade em si mesmo? Em que medida as explicações
fornecidas por Epicuro sofrem algum tipo de perda em função de um caráter
soteriológico imputado a sua filosofia?
Exigir de Epicuro e de sua doutrina algum tipo de espírito científico constitui
sem sombra de dúvidas um anacronismo. Nenhum comentador pode demandar a
qualquer filósofo da antiguidade algo dessa natureza. Até porque ciências como
física, astronomia e matemática são hoje muito diferentes de suas raízes antigas.
Ainda assim deve se procurar reconhecer que Epicuro não despreza a investigação
de fenômenos celestes, físicos e tocantes à natureza humana, apenas submete-os a
critérios claramente ligados à felicidade.
Acreditamos que perceber no pensamento de Epicuro qualquer espécie de
soteriologia

significa

sugerir

um

argumento

completamente

insustentável.

Entendendo por soteriologia uma doutrina religiosa da salvação (ABBAGNANO,
2002, p.921), fica fácil identificar a improcedência de tal acusação, pois como
veremos adiante a religião, sob a perspectiva do epicurismo, em nada interfere na
vida do homem. Além disso, o objetivo da filosofia epicúrea nunca foi a salvação, e
sim, sempre de maneira muito clara, a felicidade entendida como eudaimonia. Na
realidade essa expressão salvação nos causa estranhamento quando relacionada à
filosofia do jardim, visto que não identificamos nos textos remanescentes um termo
sequer que aponte para esse sentido. Contudo, no momento em que levamos em
conta algumas interpretações, sustentadas nos últimos três séculos de história da
filosofia, percebemos com mais clareza a tendência a aproximar o pensamento
epicurista, de modo comparativo, à perspectiva cristã moderna, propensão que se
estendeu até o início do século XX. Essa tensão entre epicurismo e cristianismo é
milenar, e convém lembrar que a escola epicurista passou a ser perseguida após a
emergência do cristianismo nos primeiros séculos de nossa era.
A exigência de que o conhecimento seja um fim em si mesmo é algo que em
nossos dias parece um tanto quanto extravagante. Esse estranhamento aumenta
ainda mais se considerarmos a ciência como a mais poderosa manifestação da
técnica, reunião de um conjunto de saberes típicos da modernidade. Em nosso
tempo a ciência20 está ligada a várias forças políticas, econômicas, industriais, etc.
20

A rigor não existe a ciência, mas discursos científicos, sem compromisso de coerência entre si. O
conflito existe quando pensamos ciências humanas e ciências da natureza, mas encontra-se também

35
Não se trata de uma digressão, mas de assinalar que a ciência não é imparcial; ao
longo da história recente é fácil identificar seu comprometimento com o poder e os
interesses de países e corporações.
Consideramos relevante apontar para o fato de frequentemente o epicurismo
ter sofrido críticas como as referidas, que claramente carecem de uma análise
fundamentada no exame dos textos que temos à disposição. A busca da sabedoria
para Epicuro não passa necessariamente por uma supervalorização da aritmética,
astronomia, música e geometria, seu percurso obrigatório visa à saúde da alma. Mas
daí a chamá-lo, ou aos epicuristas, de inimigo da ciência, já configura um exagero,
pois o atomismo é uma abordagem coerente, sua aventura intelectual propôs, ao
longo de séculos, respostas originais para problemas clássicos, debatidos desde
antiguidade até nossos dias. Com Epicuro e seu método das múltiplas explicações21
temos um proposta pouco dogmática que se preserva por trazer consigo uma dose
razoável de ceticismo, de modo que o discurso de investigação da natureza está
sempre em desenvolvimento, e assim novos elementos e respostas podem surgir ao
longo do tempo. E outro ponto ainda lhe é agregado como valor, diferente da ciência
contemporânea que muitas vezes tende a ser esquizofrênica, inconsequente e
manipulada por interesses que a ultrapassam, o caminho do filósofo do jardim tem
um compromisso inalienável com a sabedoria do bem-viver. Epicuro é sensato o
suficiente para perceber que apesar de existirem diversos modelos de sabedoria, em
última instância cada homem pode, em alguma medida, governar a si mesmo e com
isso fazer o cálculo dos prazeres, não há uma moralidade universal externa
responsável pela determinação das ações humanas.
Tais análises não são encontradas apenas em materiais mais antigos
tomemos os exemplos a seguir. Em seu vocabulário sobre Epicuro, Balaudé (2002,
p. 48-49) encara a filosofia de Epicuro como desprovida do objetivo de produzir uma
reunião sistemática de conhecimentos, de modo que, o filósofo de Samos rejeitaria
concepções cumulativas de saber, pois elas dispersariam e causariam desvios em
relação ao fito essencial: a pesquisa da felicidade; para tanto seria necessário
alcançar as condições para dissipação dos sofrimentos do corpo e, acima de tudo,

no seio de cada um de seus segmentos específicos. A física pode ser um exemplo claro disso, pois
nela existem teorias contraditóriass quando relacionadas entre si, aceitas por alguns setores e
negadas por outros.
21 Em sua carta a Pítocles, Epicuro apresenta om método das explicações múltiplas para
compreensão dos fenômenos celestes, que debateremos com mais atenção no capítulo 4.
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das perturbações anímicas. Ainda segundo Balaudé, o saber filosófico deve ter,
principalmente, um valor curativo.

Em apoio a sua argumentação ele cita uma

passagem da obra Adversus Mathematicus (XI, 169) de Sexto Empírico: “A filosofia
é uma atividade que procura, por raciocínios e argumentos, o caminho para a
felicidade”22. Com base nessa passagem, o autor concluiu que a sistematização da
filosofia epicúrea gira estritamente em torno da rememoração e do acordo em
praticar os ensinamentos presentes nas máximas fundamentais. É digno de nota
que essa análise é construída num claro contraposicionamento com as outras
escolas da época, a saber, o estoicismo e o ceticismo, estas sim, seriam
caracterizados por um conhecimento construído através de uma aquisição metódica
e ordenada. No tocante a este último aspecto comparativo, não consideramos tal
argumento suficiente para assinalar uma redução tão categórica da filosofia de
Epicuro. Pois identificamos um isolamento de certos trechos que frequentemente
não apresentam conexões fortes com outras regiões do pensamento do filósofo.
A revelia da admissão de relações necessárias e realmente existentes no
corpo da doutrina, o problema da morte, se tomado como exemplo, passa a ser um
modelo de como muitas análises ocorrem de modo isolado. Desprovida de toda
carga reflexiva que lhe é inerente, temos como principal consequência uma
considerável perda de relevância em torno de um tema que configura um dos
grandes caminhos para demonstração da unidade e da coerência da filosofia de
Epicuro.
No Brasil temos estudos recentes que se alinham com perspectivas como as
apresentadas acima. Vejamos a opinião de Spinelli:

Não foi, com efeito, e por princípio, a ciência ou a explicação das
coisas do mundo que acima de tudo lhe interessou, e sim o modo
como propiciar gozo e felicidade ao sujeito individualmente
considerado e na situação de infortúnio (SPINELLI, 2009, p. 96).

De algum modo argumentos dessa natureza, que ressaltam a busca pelo
prazer e pela felicidade em meio a um contexto social e histórico em crise, findam
por conduzir a uma separação que de fato é inoperável no pensamento de Epicuro.
Essas análises distanciam a filosofia da investigação da natureza das coisas, pois
Tradução nossa do grego: “καὶ διὰ τοῦτο Ἐπίκουρος μὲν ἔλεγε τὴν φιλοσοφίαν ἐνέργειαν εἶναι
λόγοις καὶ διαλογισμοῖς τὸν εὐδαίμονα βίον περιποιοῦσαν”.
22
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não se esforçam em trazer a tona que na realidade o prazer e a felicidade só podem
ser desfrutados, de acordo com o modelo epicúreo, após um minucioso exame da
natureza das coisas, seguido de crítica à política, à religião e à astronomia. Isso não
é sugerido apenas em situações de crise e conflitos sociais, é imperativo que cada
homem se ocupe com a filosofia, em qualquer momento da vida, jovem ou velho,
sozinho ou com outros, pois sabedoria e felicidade são indissociáveis. Se, por um
lado, o sábio goza de tranquilidade e bem-estar, por outro, não podemos esquecer
que sua posição se constitui por meio de contínuas relações críticas com amplos
aspectos de sua cultura e sociedade.
Bollack (1971, p.08) em sua análise da décima primeira máxima principal, a
mesma apresentada anteriormente como fonte de dificuldades, chama a atenção
para o problema de encarar a ciência da natureza com um “meio” que visa à
tranquilidade como principal objetivo. Ele lembra que comentadores célebres, como
Gigon e Boyance, acusaram Epicuro de não encarar o conhecimento como um fim
em si mesmo, com isso esses autores elegem como valor, e critério de apreciação, a
finalidade. A principal dificuldade, segundo Bollack (1971, p.278-279), seria não
reconhecer o lugar da ciência das substâncias, ou physiologia, dentro do sistema de
pensamento epicúreo. Seu argumento busca mostrar o fato de não se levar em
consideração que a máxima está afirmando a necessidade da investigação da
natureza, sendo assim os homens são obrigados a conhecer a constituição das
coisas, já que sem a physiologia não conseguiríamos construir um conhecimento
seguro e opiniões adequadas sobre o sol, a morte ou nossa própria natureza. Mais
ainda, os domínios a serem esquadrinhados envolvem questões pertinentes ao
conhecimento de todo universo natural, o conhecimento formado segundo esse
processo, a physiologia, é de caráter antitético. Bollack encerra sua argumentação
afirmando que se a physiologia fosse um fim em si, tornar-se-ia também conjectural
e mítica, perderia sua íntima ligação com a natureza do homem, e, por conseguinte,
seu lugar de produção humana. Endossamos essa avaliação, e ao lermos pesquisas
como a empreendida pelo estudioso francês fica patente a diferença de abordagem
e cuidado no tratamento da letra de Epicuro, desde seu contato inicial, sua tradução
à interpretação da obra.
Também Moraes (EPICURO, 2006, p. 24) interpreta essa máxima de maneira
semelhante: “o esforço pelo conhecimento não se justifica por si mesmo, nem por
algum culto a ciência”. A teoria conduz a uma vivência prazerosa, física e ética estão
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em recíproca dependência, constata Moraes (EPICURO, 2006, p. 24), enfatiza
também que só o conhecimento da natureza das coisas assegura que a morte não
nos afeta, compreendendo-a como “mera separação dos átomos que nos compõe”.
É possível pensar que Epicuro desconfiasse daqueles que sustentam a tese
da existência de uma autofinalidade no processo de conhecimento, talvez ele
desejasse apontar que muitas vezes ocultos estavam o poder, as honrarias, o
reconhecimento de um lugar diferenciado, em muitas relações essa diferença ficava
clara. Sabemos que os epicuristas consideravam a dialética supérflua (Vidas, X, 31)
e em alguns momentos, Epicuro faz questão de afirmar que considera investigação
da natureza uma atividade mais complexa, com exigências mais profundas que
muitas atividades intelectuais desenvolvidas ordinariamente em seu tempo.
Consideramos de suma importância discutir esses aspectos da crítica ao
pensamento de Epicuro, confrontá-los com outras avaliações. Caso contrário, somos
levados a tomar o epicurismo nascente como uma filosofia dos ignorantes, pobres e
dos excluídos, do homem da decadência grega23, a contraparte obscura de saberes
mais nobres, luminosos e elevados.
Entretanto dentro da literatura filosófica existem outros juízos sobre o
pensamento de Epicuro. Tomemos o exemplo de Kant (1992, p. 47, A 35), que tece
o seguinte comentário ao referir-se aos epicuristas: “eles deram provas de máxima
moderação no prazer e foram os melhores filósofos da natureza entre os
pensadores da Grécia”. O pensador alemão percebeu e destacou a importância
dada pelos epicuristas à filosofia da natureza, exaltando de modo claro e
diferenciado o papel da física no pensamento de Epicuro. Certamente leitores como
Kant levaram em consideração que os epicuristas separaram a astronomia de todos
os aspectos religiosos e míticos, operaram uma verdadeira crítica da capacidade de
conhecimento sobre os fenômenos celestes, principalmente por meio do uso de
múltiplas explicações, mas ainda assim são acusados por Spinelli (2009, p.108) de
“pouca competência epistêmica relativas à filosofia e à ciência”. Não há dúvida que
esse é um ponto repleto de controvérsias. Ao analisar esse problema Farrington
(1967, p. 34) se dá conta que muitas vezes o epicurismo não foi corretamente
avaliado, ele admira a linguagem científica e técnica empregada nas cartas e

23

Quanto aos aspectos políticos temos a decadência da democracia ateniense, mas por outro lado
até que ponto podemos desconsiderar que foi do mundo grego que brotou o maior império da
antiguidade? Que tivemos nesse período uma ampla difusão da cultura grega?
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sentenças, principalmente o modo como as expressões remetem a “um sistema
firmemente articulado”. Endossamos a posição de Farrington nos três pontos
mencionados, acreditamos que o pensamento de Epicuro foi constantemente
reduzido, empobrecimento que foi manifesado de diversas formas e meios ao longo
do desenvolvimento da tradição filosófica; segundo: a leitura dos textos aponta para
o uso proposital e esclarecido de uma linguagem técnica e criteriosa (Vidas, X, 3738); terceiro: tal perspectiva discursiva está inserida em um sistema de pensamento
sólido e coerente, que consistiu na última manifestação do atomismo grego. A
filosofia atomista influenciou e foi influenciada por vários segmentos da filosofia
grega antiga.
Esse último ponto merece um exame cuidadoso, infelizmente não é possível
deter-se sobre o tema, entretanto se faz necessário elencar alguns pontos de grande
relevância. O primeiro deles diz respeito ao genial cenário filosófico que antecedeu a
emergência do epicurismo, trata-se obviamente das contribuições de Sócrates,
Platão e Aristóteles. É impossível pensar a filosofia de Epicuro sem relacioná-la com
as fortes influências desses três pensadores. Bignone (1936), em sua obra Le
Aristotele perdutto e a formazzione filosofica di Epicuro, argumenta de maneira
minuciosa e erudita sobre o tema das influências aristotélicas no pensamento de
Epicuro. Por outro lado, outros se esforçam em vincular Epicuro aos phisiologoi24,
entendendo sua perspectiva filosófica como um movimento de continuidade do
modo de investigação da physis. Existem aqueles que viram Epicuro como um
socrático menor, ligado ao emblemático Sócrates pela influência do hedonismo de
Aristipo de Cirene. É famoso o silêncio de Platão em relação a Demócrito 25, mas
existe um debate antigo sobre a relação de Epicuro com o pensamento platônico,
inclusive se não teria sido discípulo de Pánfilo, um platônico de Samos (Vidas, X,
14). No material que nos chegou não encontramos menção ao nome de Platão,
todavia várias passagens das cartas contêm pontos de fortes divergências em
relação às posições platônicas. Como por exemplo, a passagem sobre a
incorporeidade da alma presente na carta a Heródoto. Outro indício significativo da
presença das ideias platônicas e aristotélicas no jardim encontra-se nas obras

24

Também marcados pela expressão pré-socráticos, o que pode gerar confusão quando tomamos o
exemplo de Demócrito que era contemporâneo de Sócrates.
25 Temos aquela famosa passagem na obra de Diôgenes Laêrtios que apresenta Platão queimando
os livros de Demócrito (Vidas, IX, 40).
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escritas pelo sucessor de Epicuro, Hermarcos, ele escreveu livros intitulados Contra
Platão e Contra Aristóteles.

1.4 MÉTODO E SISTEMATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO NA FILOSOFIA
EPICÚREA

Conche (1977, p. 25-40) defende a existência de dois métodos distintos
dentro do pensamento de Epicuro. O primeiro deles estaria presente na Carta a
Heródoto e Carta a Pítocles, denominado método de conhecimento, o autor aponta
também desenvolvimentos tratando desse tema que podem ser encontrados em
obras de Diôgenes Laêrtios (Vidas, X, 31-34) e Sexto Empírico (Adversus
Mathematicus, VII, 203-216). O método do conhecimento é dividido por Conche em
dois segmentos: os critérios de verdade e análise das opiniões segundo esses
mesmos critérios. O segundo é chamado método para felicidade26 e sua principal
fonte é a Carta a Meneceu (EPICURO, 2002). Consiste em analisar as condições
para se alcançar a felicidade, dividido em dois grupos: o primeiro seria a condição
das condições, ligado à ciência da natureza, enquanto o segundo reuniria as
condições imediatas, que seriam a ausência de medos e a regulação dos desejos.
Entendemos essa divisão como uma análise criteriosa do conteúdo das fontes
do epicurismo, seu papel elucidativo é consistente e bem fundamentado. Entretanto
não reconhecemos dois métodos no pensamento de Epicuro, defendemos a
existência de apenas um método que reúne conhecimento e felicidade. O exame
atento da proposta de Conche (1977, p. 40) já nos apresenta elementos suficientes
para uma defesa inicial de nosso posicionamento. Ao tratar do método para a
felicidade, o autor promove uma integração entre physiologia, como condição das
condições, e eudaimonia, alcançada após a satisfação das condições imediatas.
Com isso ele unifica também os temas tratados tanto na Carta a Herótodo quanto na
Carta a Meneceu, e demonstra que física e ética são indissociáveis, assim como o
método para conhecer e os princípios de conduta e escolha que conduzem a
felicidade, em outras palavras, não é possível operar separação efetiva entre
physiologia e eudaimonia no pensamento de Epicuro.

26

É interessante notar que outros autores também encaram a Carta a Meneceu como tratando do
método para ser feliz, no Brasil inclusive temos uma tradução dessa epístola como “Carta à
Felicidade”.
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O início da Carta a Heródoto tem os elementos mais importantes para a
defesa da existência de um sistema de pensamento epicúreo. Um deles refere-se ao
modo como o autor da epístola preocupa-se em diferenciar os graus de recepção e
assimilação de sua filosofia por parte de seus discípulos. A rigor esse é o primeiro
tema apresentado, Epicuro coloca a hipótese de que muitos não podem consagrarse ao estudo minucioso de seus tratados. Essa alegada incapacidade pode estar
associada à diversidade de seus discípulos, alguns mais ocupados com atividades
do cotidiano, outros pouco familiarizados com a leitura e os estudos de maior
complexidade ligados às obras mais extensas como o Pery Physeos. Os fatores são
muitos, entretanto a preocupação de Epicuro consiste em promover um resumo de
toda a doutrina, que tenha o poder de orientar tanto neófitos como estudantes mais
avançados. Um texto com esse propósito deve apresentar uma arquitetura que
transite do simples ao complexo de modo sistemático e a partir de princípios
básicos. A carta nos mostra com clareza essa organização e seus princípios:

Aqueles que progrediram suficientemente na contemplação do
universo devem ter na memória os elementos fundamentais de todo
sistema doutrinário, pois necessitamos frequentemente de uma visão
de conjunto, embora não aconteça o mesmo com os detalhes.
Com efeito, devemos voltar incessantemente à visão unitária e
sintética, e memorizá-la de maneira a poder obter dela uma
concepção fundamental para a compreensão das coisas e
especialmente descobrir todos os pontos de vista exatos para a
compreensão das particularidades, quando os princípios
fundamentais estiverem corretamente entendidos e firmemente
fixados na memória (Vidas, X, 35-36) 27.

Epicuro apresentou seu pensamento como um sistema (πραγματεία)28
doutrinário com princípios fundamentais que buscam dar conta da totalidade das
coisas. Esse sistema possuía uma coerência interna entre seus elementos
constitutivos. Outro ponto de destaque é remissão a uma visão ampla, de conjunto
que tenha a capacidade de reunir e organizar a diversidade fenomênica. Sem essa
síntese, e a presença dos elementos básicos da doutrina, é impossível ao discípulo
Tradução do grego:“καὶ τοὺς προβεβηκότας δὲ ἱκανῶς ἐν τῇ τῶν ὅλων ἐπιβλέψει τὸν τύπον τῆς ὅλης
πραγματείας τὸν κατεστοιχειωμένον δεῖ μνημονεύειν· τῆς γὰρ ἀθρόας ἐπιβολῆς πυκνὸν δεόμεθα, τῆς
δὲ κατὰ μέρος οὐχ ὁμοίως. Βαδιστέον μὲν οὖν καὶ ἐπ' ἐκεῖνα συνεχῶς, ἐν <δὲ> τῇ μνήμῃ τὸ τοσοῦτο
ποιητέον ἀφ' οὗ ἥ τε κυριωτάτη ἐπιβολὴ ἐπὶ τὰ πράγματα ἔσται καὶ δὴ καὶ τὸ κατὰ μέρος ἀκρίβωμα
πᾶν ἐξευρήσεται, τῶν ὁλοσχερωτάτων τύπων εὖ περιειλημμένων καὶ μνημονευομένων·”
28 Aristóteles usa essa expressão ao referir-se ao conjunto do pensamento platônico. Metafísica,
987a30.
27
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examinar com precisão as obras mais complexas. A ausência desses requisitos
torna impossível o estudo da natureza segundo a proposta epicurista.
O filósofo insiste nitidamente no papel central da memória. O primeiro
destaque diz respeito à memorização dos princípios fundamentais de seu
ensinamento. Salem (1993, p. 20) percebe a preocupação de Epicuro em apresentar
um conteúdo de importância pedagógica, que mantenha a relevância sistemática da
doutrina, pois uma vez presentes na memória o estudioso dispõe de condições para
reconstruir e compreender esquemas da física atomística que pretendem ter alcance
universal. Salem (1993, p. 22) chama essa estrutura esquemática de “grade de
interpretação do real”. Esses princípios e sua fixação permitem acessar conteúdos
que transitam por todo o corpo da doutrina, principalmente entre explicações físicas
e a ataraxia, ou tranquilidade da alma, de inestimável valor para o epicurismo. O
próprio Epicuro deixa claro que é da investigação da natureza e do seu consequente
processo de compreensão e produção de saberes que, ele mesmo, retira sua calma.
A memória recebe um tratamento especial também na Carta a Pítocles
(Vidas, X, 84-85). Também nesse documento o papel sintético dos conteúdos
expressos tem a finalidade de auxiliar o leitor a exercitar a reflexão sobre a natureza
a partir de elementos fundamentais em sua conexão com a totalidade dos
fenômenos percebidos. No livro XXXVIII do Pery Physeos (SEDLEY, 1973) após
tratar de questões epistemológicas relativas à linguagem, Epicuro exorta seus
discípulos pela enésima vez a confiarem mais em suas próprias memórias que na
autoridade de Metrodoro ou dele mesmo, mestre e fundador do jardim. A
memorização como prática é fundamental no processo de conhecimento, torna o
exame dos fenômenos particulares mais preciso e detalhado, e acima de tudo
submetido a um sistema que interpreta as informações segundo uma teoria
unificadora da natureza. Colocada dessa forma a physiologia consiste num exercício
inalienável, atrelado a cada experiência humana individual, acima de qualquer
autoridade exterior.
Após considerar esses trechos dos escritos de Epicuro, é razoável afirmar
que existe um método para o conhecimento, que nas cartas encontram-se
resumidos. O próprio filósofo apresenta uma introdução com ênfase na assimilação
de regras capitais destinadas a constituir um domínio teórico de questões gerais e
particulares, relativas a problemas que se mostram aos sentidos, mas que penetra
também na esfera do conhecimento da natureza das coisas invisíveis. Isso porque
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tanto o vazio como o átomo não são visíveis, assim os princípios ensinados
oferecem condições de investigação para todo e qualquer objeto de natureza
particular dentro do domínio da physiologia.
Não basta pensar que a physiologia é o fundamento da ética. É de extrema
importância remontar o modo como Epicuro relacionou o estudo da natureza às
questões relativas às escolhas e rejeições humanas. A investigação desenvolvida
sob a perspectiva epicúrea constrói um novo olhar sobre o homem, a cidade, o
mundo e o todo. Essa visão epicurista possuía um trato especifico com a sensação,
de maneira que o mundo pensado era também um mundo que se revela pelos
sentidos e seus desdobramentos racionais legítimos. Podemos dizer que Epicuro
empreendeu uma espécie de crítica da capacidade do pensamento, estabelecendo
limites para as especulações e seus desdobramentos. Suas reflexões retomaram
problemas fundamentais (Como o que é homem? O que é o mundo? O que é o
universo?) e ofereceram respostas baseadas em um eixo comum o exame da
physis. O resultado disso foi uma redefinição da compreensão do homem sobre si
mesmo, do mundo e do universo que consistiu num novo modo de experienciar a
vida, o epicurismo. A mudança não era apenas conceitual, seu principal aspecto era
vivencial, tomando como exemplo o tema da morte podemos figurar com mais
clareza a radicalização visada pelo projeto de sabedoria de Epicuro.
O pensamento de Epicuro sofre de um problema incomum na história da
filosofia, sofreu rejeição por parte de muitos intelectuais, filósofos e sábios da
antiguidade por se chocar diretamente com muitas concepções reinantes, por outro
lado em nosso tempo as mesmas ideias que antes causaram profundos incômodos
parecem óbvias e mesmo simplórias.
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CAPÍTULO II – A MORTE PENSADA SOB A PESPECTIVA DA GERAÇÃO E DA
CORRUPÇÃO

Ao afirmarmos que no pensamento de Epicuro existe uma natureza da
mortalidade, estamos asseverando a necessidade de investigação da physis para a
compreensão da morte enquanto fenômeno físico e natural. Devemos considerar
uma forte conexão entre problemas de ordem física para tornar clara a abordagem
epicúrea do tema da morte. Vida e morte, geração e corrupção, agregação e
desagregação são todos aspectos de um mesmo fenômeno: o movimento.
Todo esse capítulo é destinado a examinar nexos entre esses processos e o
grande domínio do problema do conhecimento da morte. Uma face incontornável da
questão da morte é esclarecida, única e exclusivamente via investigação da
natureza.
A physiologia de Epicuro é herdeira de uma tradição filosófica mais antiga, o
atomismo. Outros pensadores já haviam defendido a tese da composição de todas
as coisas por meio da reunião de partículas indivisíveis movendo-se pelo vazio,
entre eles Demócrito e Leucipo. Um ponto forte do atomismo antigo é sua fidelidade
aos princípios fundamentais ao longo de seu desenvolvimento através dos séculos.
De acordo com Morel (2000, pag. 05) existem várias etapas nas quais se pode
perceber os conflitos de interpretação sob um contexto teórico e um fundo histórico
comum. Epicuro retoma a filosofia atomista e propõe uma discussão diferente dos
seus antecessores, muitas vezes respondendo a objeções propostas por outros
filósofos contra as teorias de Demócrito.
Existem indícios relevantes que apontam para uma resposta epicúrea às
objeções feitas por Aristóteles29 ao atomismo de Demócrito, principalmente em
relação a duas questões: o vazio e a divisibilidade do átomo. Não nos deteremos
nas posições aristotélicas, entretanto neste capítulo serão discutidas as teses
epicúreas sobre o vazio e a indivisibilidade do átomo.

29

Comparar as críticas feitas ao atomismo de Demócrito por Aristóteles, presentes na Física (VI, 10),
com as proposições epicúreas dispostas no passo 40 da Carta a Heródoto. Para um tratamento mais
detalhado dessa discussão, sugerimos a leitura da obra de David Furley, Two Studies in the Greek
Atomists, Princeton, 1967.
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2.1 PRINCÍPIOS DE CONSERVAÇÃO

Vários autores, ao tratarem dos passos 38 e 39 da carta a Heródoto, referemse ao que eles chamam de princípios de conservação. Ao apresentar a física de
Epicuro, Long e Sedley (1987) usaram a expressão the principles of conservation, de
modo semelhante ao que fez Dumont ao referir a mesma passagem da carta como
princípio de conservação. Esses comentadores estão esforçando-se para destacar
os princípios físicos que sustentam a dinâmica da geração e da mudança, ao
mesmo tempo em que consideram o processo de corrupção que envolve todas as
coisas percebidas.
É preciso definir o que é movimento, agregação, desagregação, geração,
corrupção e destruição. Sem isso não é possível um entendimento adequado dos
processos que envolvem a noção de morte. Epicuro se preocupa em apresentar a
Heródoto uma resposta coerente que explique por meios racionais algo que intriga
todos aqueles que passam a estudar a natureza, a saber, como entender e quais
são as causas para o contínuo surgimento e perecimento das coisas e seres
manifestos aos sentidos. Ele abre a discussão do seguinte modo:

[...] devemos agora considerar as coisas imperceptíveis aos
sentidos. Em primeiro lugar nada nasce do não-ser30. Se não fosse
assim, tudo nasceria de tudo e nada teria seu germe. Se aquilo que
desaparece perecesse e se revolvesse no não-ser, todas as coisas
estariam mortas, pois não existiria aquilo em que deveriam resolverse (Vidas, X, 38-39) 31.

Após um preâmbulo no qual foram apresentados os pré-requisitos
fundamentais para dar início ao estudo da natureza, Epicuro aborda seu primeiro
problema filosófico de grande relevância: a questão da geração e da corrupção. É
necessário responder: qual a natureza de todas as coisas, homens, animais e
plantas? A pergunta tem caráter universal e engloba tudo que nasce e perece. É
digno de nota que essa discussão está dimensionada no campo do imperceptível, e,
O princípio “nada nasce do não-ser”, remete aos eleatas, entre eles Melisso (conforme fragmento B
1, Diels-Kranz); encontra-se em Anaxágoras (ver ARISTÓTELES, Física, I, 4, 187a 34-35), também
presente no pensamento de Demócrito (Vidas, X, 44)
31 No original em grego: “Ταῦτα δεῖ διαλαβόντας συνορᾶν ἤδη περὶ τῶν ἀδήλων· πρῶτον μὲν ὅτι
οὐθὲν γίνεται ἐκ τοῦ μὴ ὄντος. πᾶν γὰρ ἐκ παντὸς ἐγίνετ' ἂν σπερμάτων γε οὐθὲν προσδεόμενον.
καὶ εἰ ἐφθείρετο δὲ τὸ ἀφανιζόμενον εἰς τὸ μὴ ὄν, πάντα ἂν ἀπωλώλει τὰ πράγματα, οὐκ ὄντων εἰς ἃ
διελύετο.”
30
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por isso, o filósofo deve direcionar sua capacidade de reflexão para o terreno das
realidades invisíveis. O primeiro grande passo não é dado pela investigação sensível
direta, o que contraria algumas atribuições costumeiramente feitas ao epicurismo,
como materialismo32 ou empirismo, e outras da mesma ordem. O pensamento deve
lançar mão de recursos legítimos que permitam acessar essas verdades, e aqui,
Epicuro utiliza-se principalmente da analogia33 como recurso de investigação
filosófica. É impossível ao homem ter a experiência de observação de todas as
entidades vivas, mas os sentidos têm mostrado que, sem exceções, as diversas
formas de vida têm surgido e depois de algum tempo morrido. Sendo assim é
razoável afirmar a tese que todos os seres estão sujeitos aos mesmos processos de
nascimento e morte, daí a importância de lembrarmos que a física epicurista ficou
conhecida na antiguidade como investigação em torno do nascimento e da morte,
justamente por incitar seus adeptos a dar conta dessa questão fundamental. Dois
pontos a serem elucidados entram em cena, o primeiro envolve a geração, o
segundo é consequência do anterior, e trata da corrupção. As duas questões podem
ser transpostas da seguinte maneira: como se dá o surgimento da vida? Que é a
morte? Os epicuristas acreditavam na impossibilidade de viver tranquilamente sem
um conhecimento adequado desses temas.
Após destacar que o problema se encontra na esfera das coisas
imperceptíveis, o segundo passo na elaboração da resposta manifesta-se na forma
de uma afirmação categórica e primordial: nada nasce do que não é 34. A resposta

Segundo Abbagnano, o termo materialismo “designa, em geral, toda a doutrina que atribua
causalidade apenas à matéria. Em todas as suas formas historicamente identificáveis, o materialismo
consiste em afirmar que a unica causa das coisas é a matéria. [...] Na antiguidade o materialismo é
representado pelas doutrinas de Demócrito e Epicuro.” O epicurismo também é, de acordo com
Abbagnano, associado ao materialismo por via de análises morais e práticas, por seu aspecto mais
conhecido ao longo da história, o hedonismo: “A ética de Epicuro e dos materialistas do século XIX, é
hedonista, mas não a ética de Demócrito” (ABBAGNANO, 2000, p.649-50).
33 Para maiores esclarescimentos sobre o papel da analogia no epicurismo, consultar Filodemo
(1988), On the Methods of Inference: “Aqueles que rejeitam o método da inferência por analogia
tornam insignificantes todos os objetos não percebidos, pois não há um correto método de inferência
além desse. Mas mesmo se os sinais antecedentes (i.e., os signos/sinais que serviram à inferência)
são às vezes similares e às vezes dissimilares (ao inferido), aquele que procede de acordo com a
analogia necessariamente admite a síntese dos signos, se de fato ele for construir uma prova” ([41],
XXXI). Trad. Edrisi Fernandes.
34Optamos pela variação: nada nasce do que não é. Isso por que acreditamos que essa tradução está
mais próxima do original grego. Além disso, a expressão “o que não é”, nos parece mais concreta, do
que os caminhos tortuosos da interpretação da palavra “ser”, e sua contraparte “não-ser”. Apesar
disso em alguns momentos nos utilizaremos da expressão “não-ser”. Gual (1981) comenta a
passagem epicúrea acima citada: “El principio básico que ‘nada nace de nada y lo que es no puede
reducirse al no ser’ significa una premisa claramente aceptada desde la formulación eleática de
Parmênides. Pero frente a la unicidad del inmóvil ente parmenídeo, el atomismo aportaba una
32
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ao problema do nascimento surge em primeiro plano: seu caráter negativo indica
que nenhuma das coisas que foram geradas, em qualquer lugar e tempo, pode ter
nascido do que não tem existência. Essa afirmação constrói um método de
explicação única, verdadeira condição para existência de todos os entes, inclusive
para o homem, investigador e beneficiário do conhecimento das conclusões de um
estudo dessa espécie.
Epicuro justifica sua proposição pela via da negação, nada nasce do que não
é, pois o contrário disso seria: tudo pode nascer de qualquer coisa. Para Epicuro
essa última hipótese configura um absurdo, ela ganha inconsistência racional por
meio da infirmação, já que nada no mundo dos fenômenos atesta eventos dessa
natureza. A infirmação é o processo mental que envolve um raciocínio no qual uma
hipótese é contrariada pelos sentidos. A experiência mostra ao homem que os seres
vivos nascem de linhagens, a árvore produz sementes que geram outras árvores,
não se observa o nascimento de um homem a partir de uma semente de uma planta,
nem seu contrário, plantas nascendo da semente humana. O exemplo ilustra o
raciocínio desenvolvido por Epicuro: os sentidos recebem provas que contrariam a
tese que tudo pode nascer de tudo. Existe uma anterioridade que abrange todas as
coisas, cada ente nasce de processos de agregação possíveis, graças à reunião de
elementos pré-existentes.
Existe outra perspectiva que deve ser considerada e que envolve diretamente
o raciocínio precedente. Os corpos visíveis entram em decomposição e com o tempo
desaparecem graças ao avanço do processo de corrupção. Epicuro sustenta que a
operação de perecimento de um corpo não pode progredir até que os elementos que
o compunham anteriormente se dissolvam no nada e assim desapareçam
completamente. Portanto, se as coisas que se decompõem diante de nossos olhos
passassem a inexistência todas as coisas estariam mortas. Epicuro postula um limite
ao processo de dissolução, acessível apenas ao pensamento. Por conseguinte, se

solución al problema de la real movilidad de lo que percibimos. El ser estaba compuesto por infinitud
de partículas mínimas, eternas e indestructibles, los átomos. Junto a estos átomos existe el ‘espacio’,
el ‘vazio’, o el ‘lugar’ que es lo posibilita su existencia e movilidad. La multiplicidad de átomos y la
ubicuidad del espacio son los dos postulados fundamentales del atomismo, una construcción
intelectual que permite dar cuenta de lo aparente. En su intento por ‘justificar los fenómenos’, sôzein
ta phainómena, según la bella expresión de Anaxágoras, el atomismo recurre a una mecánica muy
secilla. No hay um estado previo de caos al que haya seguido un cosmos, el decir, un ordenamiento
impuesto por algún agente externo al proceso de la materia misma. Todo fue así como es ahora y lo
seguirá siendo, una combinacíon infinita de átomos y vacío.” Obra citada, p 110-111. Também
Conche (1977, p.20) vê uma proximidade entre o atomismo epicúreo e o pensamento de Parmênides.
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os componentes dos corpos que percebemos com nossos sentidos se dissolvessem
inteiramente, então, entrariam na ordem do não-ser. A principal consequência dessa
proposição é que, se ela fosse verdadeira, todas as coisas estariam destinadas ao
desaparecimento. Ora, se existisse um processo eterno de desintegração, nada
subsistiria, pois todas as coisas teriam perecido e desse modo nada haveria que
pudesse dar suporte à geração.
São duas as hipóteses negadas por Epicuro: a primeira é que alguma coisa
pode nascer do que não é, enquanto a segunda declara que se uma coisa existe seu
processo de dissolução deve implicar em total desintegração de suas partes
constitutivas. A primeira delas é contrastada porque cada entidade viva nasce de
elementos previamente existentes. A segunda é insustentável, pois Epicuro se
esforça em mostrar que a destruição de um corpo não implica em sua aniquilação
total, entendida como o desaparecimento de todas as suas partes, e sim,
desagregação, decomposição de um corpo como processo de conservação de
partes que não são perceptíveis, raciocínio de destaque para Conche (1977, p. 128)
em sua análise da letra de Epicuro.
Apesar da necessidade de estender as consequências dessas proposições a
todos os corpos observáveis sujeitos à corrupção, não há dúvida que Epicuro
aproxima a discussão para o problema da vida e da morte. Ele usa palavras como
nascer (γίγνομαι) e semente (σπέρμα), situando a reflexão no campo da geração.
Por outro lado lança mão de expressões como o que não é (τὸ μὴ ὄν), desaparecer
(ἀφᾰνίζω), perecer (ἀπολύω), resolver (διαλύω) com clara referência à ruína da vida
nas entidades e ao necessário processo de dissolução que sucede ao fim.
Temos então a tese defendida por Epicuro diante de seu discípulo Heródoto:
as coisas que percebemos, todas aquelas que nascem, são formadas a partir de
outras já existentes. Esse movimento ascendente é conhecido como geração; além
disso, é possível reconhecer que as diversas formas de vida realmente perecem,
entretanto seus elementos constitutivos são imperceptíveis e disso resulta a
impressão de completo desaparecimento. Essa impressão pode conduzir a uma
conclusão falsa, pois, se assim fosse, tudo já teria desaparecido e a fonte de criação
das coisas não existiria. Epicuro sustenta que é possível perceber por meio dos
sentidos um contínuo processo natural de geração e morte, essa força que produz
essas agregações não pode ter se esgotado, já que parece ser constante, assim
também como o poder intenso que conduz ao perecimento. Para compreender essa
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dinâmica de modo adequado é necessário investigar a natureza do todo, assim
ficará mais claro porque alguns autores identificam no pensamento de Epicuro um
princípio de conservação das coisas.

2.2 O TODO, OS ÁTOMOS E O VAZIO

Vamos ao exame das ideias de Epicuro sobre o todo:

Entretanto, o todo sempre foi 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 transformação.
Além disso (essa afirmação aparece também no Grande Compêndio
e no primeiro livro da obra Da Natureza), o todo é constituído de
átomos e vazio. Com efeito, a existência de corpos é atestada em
toda parte pelos sentidos, e é nos sentidos que a razão deve basearse quando tenta inferir o desconhecido partindo do conhecido (Vidas,
X, 39) 35.

Nesse trecho o leitor é apresentado a outro axioma central do pensamento de
Epicuro: o todo é imutável. O filósofo passa a tratar de outro aspecto a ser
considerado que configura um problema também inacessível a investigação direta. A
rigor não seria apenas mais um aspecto a ser investigado, o objetivo principal
remete à pretensão anunciada anteriormente: estimular o discípulo a criar uma visão
unitária e sintética, e assim evoluir pelo caminho que conduz a uma análise
totalizadora do real (Vidas, X, 35-36). A noção de todo é por vezes tratada por
alguns estudiosos como um equivalente da expressão universo, como faz Salem
(1997, p. 92). Ele entende que o universo é considerado por Epicuro como a
compreensão da realidade em sua totalidade, um emprego que consideramos
razoável.
A imutabilidade do todo ainda encontra-se dentro do conjunto de temas que
tratam das coisas imperceptíveis. Epicuro usa a simples noção de temporalidade passado, presente e futuro - para exprimir a ideia de imutabilidade temporal do todo.
O todo é perfeitamente idêntico a si mesmo, e simplesmente não está sujeito a
Tradução do grego: “καὶ μὴν καὶ τὸ πᾶν ἀεὶ τοιοῦτον ἦν οἷον νῦν ἐστι, καὶ ἀεὶ τοιοῦτον ἔσται. οὐθὲν
γάρ ἐστιν εἰς ὃ μεταβάλλει. παρὰ γὰρ τὸ πᾶν οὐθέν ἐστιν ὃ ἂν εἰσελθὸν εἰς αὐτὸ τὴν μεταβολὴν
ποιήσαιτο. Ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦτο (fg. 24 Us.) καὶ ἐν τῇ Μεγάλῃ ἐπιτομῇ φησι κατ' ἀρχὴν καὶ ἐν τῇ αʹ Περὶ
φύσεως τὸ πᾶν ἐστι <σώματα καὶ κενόν>· σώματα μὲν γὰρ ὡς ἔστιν, αὐτὴ ἡ αἴσθησις ἐπὶ πάντων
μαρτυρεῖ, καθ' ἣν ἀναγκαῖον τὸ ἄδηλον τῷ λογισμῷ τεκμαίρεσθαι, ὥσπερ προεῖπον τὸ πρόσθεν.”
35

50
alterações de nenhuma ordem. Poderíamos resumir com as seguintes palavras: “o
todo é”. São acrescentados dois argumentos que auxiliam tal compreensão: o
primeiro afirma que nenhum movimento pode ter origem no todo no sentido de
alcançar uma hipotética exterioridade, pois nada existe que seja exterior ao todo; o
segundo consiste no raciocínio inverso, pelos mesmos motivos são impossíveis
movimentos provenientes do exterior para serem acrescentados ao todo, já que
nada existe que possa penetrá-lo. A esses dois argumentos Brunschwig (1977, p.
128) dá o nome de hipótese excursiva e hipótese incursiva.
Temos, nesses primeiros elementos apresentados na carta ao discípulo
Heródoto, um estímulo forte à especulação filosófica com ênfase inicial em questões
que ultrapassam a dimensão fenomênica. Eles têm o papel fundamental de produzir
limites racionais para problemas tratáveis unicamente por via do pensamento. O
primeiro ponto limita o alcance do processo de dissolução a um estágio mínimo e
vincula o que existe a elementos pré-existentes. O segundo estabelece as vias de
demarcação compreensiva da noção de totalidade. Todos os seguidores de Epicuro
ao se tornarem estudiosos da natureza são levados a desenvolver um pensamento
que visa abarcar a totalidade das coisas por meio de princípios essenciais, aplicados
sistematicamente dentro de uma visão de conjunto.
Para Epicuro o pensamento possui a capacidade de alcançar o universal,
desde que haja a memorização e assimilação de pontos essenciais da doutrina
física. No escólio da passagem acima mencionada nos deparamos com uma
referência do organizador do texto de Epicuro, que nos informa que essa importante
reflexão sobre a natureza do todo já foi amplamente discutida em outras obras. Ele
cita “O Grande Compêndio” e “Da Natureza” (Vidas, X, 28). Sabemos que a segunda
foi a obra sobre a natureza mais significativa escrita por Epicuro, na qual são
abordados de maneira mais detalhada e profunda todos os aspectos que
encontramos resumidos na carta a Heródoto, como o próprio filósofo esclarece no
início desse texto. A leitura das cartas mostra que esse não é um procedimento
isolado, já que é possível encontrá-lo em outros trechos, como por exemplo no
passo 40 do livro X.

A congruência entre as cartas e outras obras escritas

apresentadas por um escoliasta centenas de anos depois se mostra um bom sinal
de preservação dos principais argumentos utilizados na doutrina. É interessante
perceber indicações que o epicurismo manteve sua coerência doutrinária ao longo
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dos séculos. A importância desses princípios também pode ser identificada no Da
Natureza (III, 300-305) de Lucrécio:

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 que mude a natureza das coisas e modifique os
movimentos.

O poeta romano destaca a imutabilidade do todo, seu argumento é uma
reapresentação do mesmo raciocínio posto por Epicuro e um dos seus pontos
reafirma que nada escapa do ou penetra no todo. O passo 39 da Carta a Heródoto
discorre sobre a constituição do todo, e nele Epicuro afirma que o universo é
formado de corpos e vazio (σώματα καὶ κενόν). A existência dos corpos não é
considerada por Epicuro um problema a ser demonstrado, ele afirma que os próprios
sentidos atestam por todo e qualquer lugar a presença de corpos. No entanto, o
vazio é um ponto controverso, por isso necessita de uma demonstração que
assegure sua existência. Epicuro se refere ao vazio por outras duas expressões:
espaço (χώρα) ou natureza intangível (ἀναφῆ φύσιν), essas designações diferentes
apontam para certa dificuldade envolvendo o conhecimento do problema. O vazio é
condição de movimento dos corpos, é possível conhecer sua natureza por
percebermos que os corpos se movem, e sua existência é demonstrada por uma via
negativa: o vazio existe, pois se não fosse assim os corpos não teriam onde se
mover. O espaço pode, ou não, ser ocupado. Quando um corpo está presente, é
possível ver ou tocar esse corpo, mas a mesma região estando vaga possuí uma
existência independente, pois se mostra uma área que não pode ser tocada, uma
natureza intangível. As expressões utilizadas por Epicuro apontam para algo que é
ao mesmo tempo condição de possibilidade de movimento, espaço desocupado e
intocável.
A noção de vazio também é crucial para desfazer interpretações que
consideramos anacrônicas e imprecisas. Por exemplo, alguns estudiosos tentam
sustentar a tese do materialismo no pensamento de Epicuro. Todavia pensamos ser
esta uma visão incompatível com sua doutrina. Tomemos como referência a
discussão acima sobre um dos principais conceitos da física: o vazio. A substância
intangível, espaço ou vazio não pode ser pensada como equivalente à noção de
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matéria. A rigor o epicurismo não é uma doutrina da matéria, e sim dos corpos e do
vazio, ou melhor, dos átomos em seu perpétuo movimento pelo vazio. O que
realmente existe por si mesmo, os corpos elementares e a natureza intangível, não
podem ser avaliados diretamente pelos sentidos. A noção de espaço remete a
possibilidade de estar ou não ocupado por um corpo. No caso dos corpos
fundamentais ou átomos, existe uma peculiaridade: trata-se de seu eterno
movimento pelo vazio. No epicurismo, a noção de átomo é condicionada às noções
de movimento e limite, portanto jamais existiria algo realmente em completo e
absoluto repouso no universo, já que os átomos estão sempre em deslocamento. Se
isso é verdade, tudo que julgamos pelos sentidos estar parado, na realidade
encontra-se em constante vibração.
Os corpos fundamentais são identificados com o ser, ou aquilo que é,
enquanto o vazio é pensado como algo que não é, ou, como preferem muitos, o nãoser. Curiosamente o que não é, no epicurismo, existe. O vazio é o nada, espaço ou
natureza intangível, incorpóreo, definido em oposição à existência dos corpos, como
podemos confirmar no trecho abaixo:

Se aquilo que chamamos vazio ou espaço, ou aquilo que por
natureza é intangível, não tivesse uma existência real, nada haveria
em que os corpos pudessem estar, e nada através de que eles
pudessem mover-se, como parece que se movem. Além dos corpos
e do vazio nada pode ser apreendido pela mente nem concebido por
si mesmo ou por analogia, já que os corpos e o vazio são
considerados essências inteiras e seus nomes significam, por isso,
essências realmente existentes e não propriedades ou acidentes de
coisas separadas (Vidas, X, 40) 36.

Epicuro traça limites claros para formação e constituição de todas as coisas,
tudo o que existe no universo são corpos e vazio, além dessas naturezas nada
existe que possa ser concebido pelo pensamento, nem pela sensibilidade, ou por
analogia com os sentidos. Para Bollack (1979, p. 79), ao defender a existência de
substâncias universais (ὅλας φύσεις) Epicuro, mais uma vez, manifestou o caráter
unificador de sua filosofia. A noção de substância universal não pode ser tomada
como incidente (συμπτωμα) ou propriedade (συμβεβηκός) de uma coisa, o
Tradução do grego: “εἰ <δὲ> μὴ ἦν ὃ κενὸν καὶ χώραν καὶ ἀναφῆ φύσιν ὀνομάζομεν, οὐκ ἂν εἶχε τὰ
σώματα ὅπου ἦν οὐδὲ δι' οὗ ἐκινεῖτο, καθάπερ φαίνεται κινούμενα. παρὰ δὲ ταῦτα οὐθὲν οὐδ'
ἐπινοηθῆναι δύναται οὔτε περιληπτικῶς οὔτε ἀναλόγως τοῖς περιληπτοῖς ὡς καθ' ὅλας φύσεις
λαμβανόμενα καὶ μὴ ὡς τὰ τούτων συμπτώματα ἢ συμβεβηκότα λεγόμενα.”
36

53
conhecimento adequado da natureza mostra que corpos e vazio são naturezas
completas, realmente existentes. É necessário agora esclarecer para Heródoto o
que é um corpo fundamental:

Além disso (ele diz isso também no primeiro, no décimo quarto e no
décimo quinto livros da obra Da Natureza e no Grande Compêndio),
alguns corpos são compostos, enquanto outros são os elementos de
que se compõem os corpos compostos. 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 sujeitos a uma
eventual dissolução. Consequentemente, os princípios das coisas
são indivisíveis e de natureza corpórea (Vidas, X, 40-41) 37.

Já foi dito que os corpos existem, contudo é necessário marcar a diferença
entre dois tipos de corpos. Epicuro aborda primeiro os compostos, e depois os
corpos elementares que constituem os compostos. Acreditamos na hipótese que ele
inicia o raciocínio pelos compostos, porque estes podem ser atestados pelos
sentidos, daí então ele estabelece um nível de comparação entre o visível e o
invisível (Vidas, X, 38-39). Ele nomeia os átomos como corpos indivisíveis e
imutáveis. Enquanto todos os corpos compostos são agregações de átomos e vazio,
o átomo é um corpo pleno, possuindo uma extensão completamente sólida e
homogênea. A expressão átomo é consagrada como referência ao indivisível.
Todavia, é interessante perceber a perspectiva que Epicuro apresenta. Para ele o
que define o átomo é a força necessária para resistir ao processo de dissolução, sua
impenetrabilidade é o sinal de que existe um limite para o processo de
decomposição dos corpos, e sua divisão não pode avançar infinitamente (Vidas, X,
43). Epicuro reconhece que existe um limite microfísico corpóreo, para tanto usa da
analogia para sustentar o argumento da magnitude do átomo. Os corpos que nos
rodeiam possuem alguma grandeza, isso pode ser percebido pelos sentidos, Epicuro
sugere que os átomos também possuem grandeza. Por comparação é possível
deduzir que se trata de uma questão de diferença entre escalas, a magnitude
Tradução do grego: “Καὶ μὴν καὶ τῶν τοῦτο (fg. 25=77=89 Us.) καὶ ἐν τῇ πρώτῃ Περὶ φύσεως καὶ τῇ
ιδʹ καὶ ιεʹ καὶ τῇ Μεγάλῃ ἐπιτομῇ σωμάτων τὰ μέν ἐστι συγκρίσεις, τὰ δ' ἐξ ὧν αἱ συγκρίσεις
πεποίηνται· ταῦτα δέ ἐστιν ἄτομα καὶ ἀμετάβλητα, εἴπερ μὴ μέλλει πάντα εἰς τὸ μὴ ὂν φθαρήσε-σθαι,
ἀλλ' ἰσχύοντα ὑπομένειν ἐν ταῖς διαλύσεσι τῶν συγκρίσεων, πλήρη τὴν φύσιν ὄντα, οὐκ ἔχοντα ὅπῃ ἢ
ὅπως διαλυθήσεται. ὥστετὰς ἀρχὰς ἀτόμους ἀναγκαῖον εἶναι σωμάτων φύσεις.”
37
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atômica estaria numa escala incrivelmente menor. Esse argumento segue a norma
epicúrea de partir dos sentidos para pensar o imperceptível de modo comparativo.
Conche (1977, p. 168) afirma que Epicuro funda uma teoria quântica dos corpos, ela
mesma fundada sobre uma teoria quântica da sensação. Esses raciocínios reunidos
nos permitem entender a inovação proposta por Epicuro: a doutrina do mínimo.
Epicuro prossegue com sua teoria sobre os corpos fundamentais, e reafirma que os
compostos são agregações de átomos, nos quais esses corpos se dissolverão
inexoravelmente. Acrescenta ainda que o número de átomos é infinito, o número de
formas atômicas existentes não é ilimitado, entretanto ultrapassa nossa capacidade
de compreensão (Vidas, X, 42). Com isso ele se posiciona diante de um problema: a
possibilidade, defendida por Demócrito, de existirem átomos visíveis, isso porque se
o número de formas e tamanhos de átomos fosse ilimitado haveria em algum lugar
um átomo que poderia ser percebido. A conclusão é que o tamanho e a quantidade
de formas dos corpos fundamentais são limitados, ainda que nossa razão não possa
estipular esses limites com precisão. Relembramos que não deve ser atribuída aos
átomos qualquer qualidade que percebemos na dimensão dos sentidos (Vidas, X,
54)
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com exceção de forma (σχῆμα), tamanho (μέγεθος) e peso (βάρος).

Acreditamos que o movimento é uma propriedade dos átomos, já que os corpos
fundamentais estão invariavelmente em deslocamento pelo vazio.
É possível reconhecer, como faz Morel (2009, p. 31-32), entre os parágrafos
39 e 44, que proposições relativas à física, reunidas e bem fixadas na memória,
formam um esquema composto de seis sentenças: primeira, nada nasce do não-ser
e nada desaparece no não-ser; segunda, o todo é composto de átomos e vazio,
ambos possuem existências independentes, e são substâncias naturais; terceira,
entre os corpos uns são compostos, enquanto outros, os átomos, são os corpos
fundamentais que constituem os compostos; quarta, o todo é infinito tanto pela
quantidade de átomos quanto pela extensão do vazio; quinta, o número de átomos é
infinito, mas a quantidade de formas atômicas existentes é inconcebível, não infinita;
sexta, os átomos se movem eternamente pelo vazio39.
Na tradução de Kury: “Devemos sustentar ainda que os átomos não têm qualquer qualidade das
coisas do mundo dos fenômenos, à exceção da forma, peso e do tamanho e das propriedades
necessariamente associadas à forma.” No grego: “Καὶ μὴν καὶ τὰς ἀτόμους νομιστέον μηδεμίαν
ποιότητα τῶν φαινομένων προσφέρεσθαι πλὴν σχήματος καὶ βάρους καὶ μεγέθους καὶ ὅσα ἐξ
ἀνάγκης σχήματος συμφυῆ ἐστι.”
39 Os corpos fundamentais teriam três causas para seu movimento. A primeira delas seria provocada
pelo peso. Movimento atômico entendido como queda em linha reta, conseqüência de uma
38
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Temos uma constante no todo, no qual nada se perde nem pode ser somado
à totalidade das coisas. O movimento existe no interior do infinito conjunto das
coisas, a força que move os átomos pelo vazio é a mesma num passado remoto e
será a mesma num futuro distante. As coisas geradas uma vez tendem a nascer
novamente devido às mesmas condições eternas presentes no todo, raciocínio
também defendido na obra Da Natureza por Lucrécio (II, 295-300): “...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.”.

concepção de peso atômico existente apenas em Epicuro. O segundo movimento é produto da força
de repulsão dos átomos entre si, projetando-os em todas as direções. Obviamente abre-se um
problema como abordar a questão do movimento por meio de referências como “alto” e “baixo”,
Epicuro propôs a seguinte explicação: “E não devemos afirmar que o alto ou baixo do infinito possa
ser considerado em sentido absoluto o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Sabemos com certeza
que se do ponto onde estamos prolongarmos ao infinito o espaço que está acima das nossas
cabeças, jamais aparecerá o ponto extremo dessa linha imaginária. É possível então presumir como
uma única direção de movimento aquela que imaginamos estender-se para o alto ao infinito, e como
uma única aquela que pensamos estender-se para baixo...Todo movimento nas duas direções é
concebido como estendendo-se ao infinito em direções opostas.” (Vidas, X, 60) E para deixar mais
clara a explicação sobre o movimento atômico acrescenta: “...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...Nem o movimento
ascendente é mais veloz, nem o movimento oblíquo decorrente de colisões, nem o movimento
descendente devido ao próprio peso afeta sua velocidade. Enquanto dura um desses movimentos ele
tem a mesma velocidade do pensamento, desde que não haja obstáculos devidos a colisões externas
ou decorrentes do próprio peso dos átomos opondo-se à violência da colisão.” (Ibidem, X, 61) O alto
e o baixo se definem em relação a nós, já que o universo e o espaço são infinitos, ou seja, não existe
alto ou baixo absoluto. Na expressão de Conche (1977, pp. 155) “a física epicúrea não é uma física
sem físico, quero dizer sem observador”. Já o terceiro movimento consistiria num leve desvio que
ocorreria durante a queda, quebrando o caráter necessário de queda direta e ininterrupta que poderia
ser deduzido da ação de seu peso. Em nenhum ponto dos documentos que são atribuídos ao próprio
Epicuro encontramos qualquer referência ao que seria essa terceira causa para o movimento
atômico, entretanto Lucrécio atribui essa concepção a Epicuro e a apresenta nos seguintes moldes:
“...de onde vem esse poder solto dos fados, por intermédio do qual vamos aonde a vontade nos leva
e mudamos nosso movimento, não em tempo determinado e em determinada região, mas quando o
espírito deseja. É necessário aceitar que haja para os movimentos uma causa distinta do choque e do
peso: dela nos viria esse inato poder, visto que já o sabemos, nada pode vir do nada.” (Da Natureza,
II, 240-290) Lucrécio procura representar a declinação do átomo da forma mais mecânica possível.
Autores antigos39 afirmam que sustentar, que a declinação atômica aconteceria sem causa alguma é
uma demonstração de ignorância no que concerne a especulação física. Entretanto, MARX (1980, p.
35) faz questão de enfatizar que atribuir a esse movimento uma causa física significa devolvê-lo à
esfera do determinismo. Ora, se o átomo é causa de tudo, como pode o princípio das coisas ser
causado? “Os átomos são corpos puramente autônomos, ou melhor, constituem o corpo em sua
autonomia absoluta.” (Ibidem, p. 36). A declinação é a manifestação da liberdade do átomo de sua
existência relativa: a linha reta. A interpretação marxista sustenta que a autonomia do átomo é tão
radical que seu movimento não pode ser determinado por sua relação particular com o espaço. Ainda
mais profundamente poder-se-ia dizer: o átomo tem como consequência de seus princípios a
negação de qualquer determinação. Portanto, o movimento de declinação não teria causa anterior, e
assim, não pode ser inserido em nenhuma cadeia causal. Essa afirmação é bem diferente da idéia de
ausência absoluta de causalidade. Não é essa a condição do átomo, pois ele possui uma propriedade
inerente a sua natureza: ser causa de si mesmo. Isso quer dizer que pertence ao átomo não apenas
a independência no que tange a todas as causas exteriores, mas também no que toca aos seus
próprios estados anteriores.
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Ao problematizar o tema, tanto Conche (1977, 128), quanto Salem (1993, p.
28), concordam que o epicurista se depara, de acordo com Conche, com as
seguintes conclusões sobre o que é imutável no todo: a imutabilidade da densidade
dos corpos simples, imutabilidade do movimento e a imutabilidade da “soma de
todas as coisas”. O primeiro ponto diz respeito à densidade atômica, cada corpo
fundamental é incorruptível e eternamente idêntico a si mesmo. Já que a densidade
média do universo é constante, o número médio de choques entre átomos também
deve ser; se é verdade que a frequência dos choques determina os diferentes tipos
de agregados, teremos uma importantíssima consequência: a constância das
condições de movimento sendo a mesma implica na tendência ao nascimento das
mesmas coisas. Por imutabilidade da “soma das coisas”, Conche sustenta que não
apenas a quantidade de corpos fundamentais indivisíveis é imodificável, mas
também são as mesmas as condições de sua formação, portanto haveria um
número médio de corpos compostos no todo.

2.3 DA AGREGAÇÃO E DISSOLUÇÃO À GERAÇÃO E MORTE

Se os átomos estão em constante movimento pelo vazio, como explicar a
formação de compostos organizados? Por que não temos simplesmente caos em
lugar de uma ampla variedade de agregados, desde os mais simples e inanimados
aos mais complexos e capazes de reprodução, de modo que consigam gerar outros
corpos organizados mediante um processo que obedece a critérios de regularidade?
Sabemos que existe uma passagem clássica da obra Vida de Epicuro, de autoria de
Apolodoro (Vidas, X, 02), que afirma que Epicuro se voltou para a filosofia, ainda na
juventude, pela impossibilidade de seus mestres-escolas explicarem o que é o caos.
Pelo trajeto feito até agora não há dúvida que a explicação da natureza das coisas e
seus princípios de ordenação é uma questão fundamental para Epicuro. Ele inicia o
tratamento da questão analisando o surgimento das propriedades dos corpos
compostos:

As qualidades agregam-se frequentemente aos corpos sem lhes
serem permanentemente concomitantes. Elas não devem ser
qualificadas entre as entidades invisíveis nem são incorpóreas. Por
isso, usando o termo “acidentes” no sentido mais comum, dizemos
claramente que “acidentes” não têm a natureza da coisa toda à qual
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pertencem, que chamamos de corpo concebendo-o como todo, nem
têm a natureza das propriedades permanentes sem as quais o corpo
não pode ser pensado. Em decorrência de certos modos peculiares
de apreensão em que o corpo completo sempre entra, cada um deles
pode ser chamado de acidente, mas somente quando se vê que
pertencem realmente ao corpo, já que tais acidentes não são
permanentemente concomitantes (Vidas, X, 70-71)40.

A reunião de propriedades permanentes forma a definição mesma de corpo.
No entanto, o corpo não é apenas um composto produto do ajuntamento de
corpúsculos, mas uma natureza integrada com diversos atributos (BOLLACK, 1973,
p.227). A integração das propriedades pode ser percebida e distinguida na complexa
unidade do corpo, constituindo uma totalidade relativa que deve ser entendida como
uma natureza. Um acidente não pode determinar o que é um corpo, sua definição
como característica passageira está ligada à percepção de seus aspectos efêmeros
nos corpos, e consequentemente à capacidade de nomeá-los com base na
sensação.
Conche (1977, p.165), em sua leitura, diferencia incidentes de propriedades.
Estas últimas se referem às características de um corpo, são seus atributos e
indicam aquilo que ele é, estando ligadas a sua natureza, enquanto os incidentes
são ocasionais e passageiros, que surgem e desaparecem. Ele ainda nos lembra
que acidentes e propriedades devem ser tomados no sentido relativo, pois o
acidente de um corpo pode ser a propriedade de outro corpo. Todos os corpos
existentes possuem peso, grandeza e forma, mas apenas os corpos visíveis
manifestam cores. Um homem pode apresentar sobre sua pele uma cor, produto de
uma mancha de tinta, um acidente percebido sobre sua pele, que também sob o
efeito da luz manifesta uma cor permanentemente associada ao corpo desse
homem, diferente da mancha que pode ser removida e não pertence aos atributos
desse homem.
Sobre a discussão entre propriedades e acidentes Salem (1993, p. 75) faz
uso do exemplo que se segue para demonstrar como uma propriedade de uma coisa
pode ser acidente de outra: o movimento é propriedade do átomo, mas é um
Tradução do grego: “Καὶ μὴν καὶ τοῖς σώμασι συμπίπτει πολλάκις καὶ οὐκ ἀίδιον παρακολουθεῖν
οὔτ' ἐν τοῖς ἀοράτοις καὶ οὔτε ἀσώματα. ὥστε δὴ κατὰ τὴν πλείστην φορὰν τούτῳ τῷ ὀνόματι χρώμενοι
φανερὰ ποιοῦμεν τὰ συμπτώματα οὔτε τὴν τοῦ ὅλου φύσιν ἔχειν, ὃ συλλαβόντες κατὰ τὸ ἀθρόον
σῶμα προσαγορεύομεν, οὔτε τὴν τῶν ἀίδιον παρακολουθούντων ὧν ἄνευ σῶμα οὐ δυνατὸν νοεῖσθαι.
κατ' ἐπιβολὰς δ' ἄν τινας παρακολουθοῦντος τοῦ ἀθρόου ἕκαστα προσαγορευθείη, ἀλλ' ὅτε δήποτε
ἕκαστα συμβαίνοντα θεωρεῖται, οὐκ ἀίδιον τῶν συμπτωμάτων παρακολουθούντων.”
40
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acidente quando se considera os corpos compostos. Isso porque o átomo está
necessariamente sempre em movimento, enquanto os corpos compostos podem
estar tanto em movimento quanto em repouso.
No processo de morte temos a ruptura do equilíbrio que mantém a vida, a
implicação disso é a dissolução de todas as propriedades existentes e que
caracterizavam um agregado vivo. Esse é um raciocínio fundamental para a
construção do conhecimento adequado da morte, que deve ser compreendido
dentro de uma perspectiva física.
Após o percurso físico percorrido até agora, o discípulo já tem elementos para
entender a constituição fundamental de um corpo dotado de sensibilidade. Os
corpos são estruturas formadas de átomos em contínuo movimento pelo vazio,
designados por Epicuro como agregados (ἄθροισμα). O termo é usado para indicar o
organismo em sua totalidade, inclusive o organismo humano (Vidas, X, 64). Os
átomos que compõe um agregado ou organismo não são homogêneos, pois a
diversidade de formas, tamanhos e pesos dos átomos produz entrelaçamentos de
grande variação e diversidade. Longe de corresponder à imagem, algumas vezes
associada ao atomismo antigo, que entende os átomos como análogos a tijolos que
reunidos compunham os corpos, a visão epicúrea revela um universo dinâmico e em
perpétua mudança. O agregado humano possui propriedades associadas com os
processos de vibração e contra-vibração atômica, esses processos produzem uma
dinâmica de crescente complexidade41, por meio de mudanças de ordem e seriam
os responsáveis pela capacidade de auto-organização, autodeterminação e até
mesmo de atividades como pensamento, como sustenta Balaudé (2002, p. 23)
baseado nas passagens 43 a 45 da Carta a Heródoto. Os corpos que são visíveis
têm uma existência real, porém transitória, esse saber é construído no contexto da
investigação natural, de acordo com princípios que regem a geração e a corrupção
de todas as coisas.
A tese das propriedades emergentes, antes referida, é um modelo razoável
de explicação para a produção de atributos que configuram a passagem dos corpos
simples para compostos de crescente complexidade, mas há um grande problema
que essa teoria não consegue responder, trata-se da transição entre corpos

Alguns autores perceberam nesse ponto da reflexão epicúrea uma “teoria das propriedades
emergentes”, que segue no sentido do simples ligado ao imperceptível aos corpos de alta
complexidade manifestos aos nossos sentidos. Ver BARNES e MIGNUCCI (1988, p. 297-327).
41
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inanimados e os organismos vivos. Essa questão até hoje permanece insolúvel, mas
para Epicuro a vida vem da vida. A chave para a compreensão do problema da
geração e da corrupção envolve o movimento que, por meio do deslocamento de
átomos pelo vazio, promove agregações, enquanto a separação entre átomos, efeito
de seu movimento eterno, conduz à desagregação. À medida que o processo de
agregação se torna mais complexo vão emergindo qualidades diversas, entre elas a
organização de compostos vivos, aos quais, a dinâmica do reposicionamento de
átomos confere equilíbrio. A estabilidade que mantém a vida, quando rompida
implica na completa dispersão de seus átomos componentes, a ruptura radical é o
perecimento ou morte. De algum modo todos os seres estão sujeitos à dança dos
átomos pelo espaço, e, por meio dela, a vida é gerada, e em outros tantos
momentos desfeita. Epicuro se esforça em orientar seus discípulos em relação a
essa constatação natural.
A dinâmica da geração teria dois níveis, um “horizontal” e outro “vertical”. O
processo de geração vertical se caracterizaria pelos processos de agregação
atômica, possível graças ao seu movimento eterno pelo vazio, e, à medida que
essas interações entre corpos fundamentais se tornam mais complexas, temos a
emergência de compostos com propriedades com maior grau de elaboração. A
verticalidade é verificável quando se constata que a geração é uma sucessão de
estados que parte do nível atômico elementar para a agregação e então ao nível
mais elevado de complexidade que encontramos na existência dos agregados vivos.
O trajeto no sentido contrário também pode ser visto sob essa perspectiva da
verticalidade, do microfísico para o macrofísico. A rigor esse percurso configura o
processo de perecimento exatamente do modo como Epicuro faz, ao tratar dos
fundamentos da physiologia no início de sua carta a Heródoto (Vidas, X, 35-42).
O que chamamos de verticalidade dos processos de geração e corrupção
configura um conjunto de raciocínios que só podem ser desenvolvidos por meio da
investigação da natureza. Sem esse conhecimento é impossível constituir um saber
adequado sobre a morte. Isso principalmente pela incapacidade de compreensão do
posicionamento atomista epicúreo sobre o problema da geração e da corrupção.
A horizontalidade do processo de geração diz respeito à tese sustentada por
Epicuro ao defender que os organismos vivos nascem da semente de outros seres
vivos semelhantes, enfatizando a perspectiva da linhagem como responsável pelo
nascimento dos seres vivos percebidos pelos sentidos. A ênfase incide sobre o
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nascimento e a manutenção da vida na dimensão dos sentidos; em outras palavras,
a árvore que produz uma semente que gera outra árvore semelhante.
Tanto o que sugerimos pensar na perspectiva da verticalidade quanto o que
chamamos de horizontalidade pode ser visto de modo integrado sob a perspectiva
da physiologia epicúrea. Na realidade, ao propor uma visão unitária e sintética,
Epicuro visava reunir toda diversidade envolvendo a investigação da natureza.
Quando dizemos diversidade, estamos nos referindo a considerações que envolvem
problemas relativos ao todo, mas que nem por isso perdem seu impacto na vida
cotidiana dos epicuristas em sua busca pela eudaimonia. Como vimos, Epicuro
apresenta sua filosofia como uma atividade que envolve investigação da natureza e
a ação ética como inter-relacionadas.

2.4

ALGUNS

DESDOBRAMENTOS

RELATIVOS

À

COMPREENSÃO

DOS

FUNDAMENTOS DA PHYSIOLOGIA

Epicuro busca demonstrar que o conhecimento da totalidade das coisas não
constitui um discurso isolado, de cunho especulativo, sem conexão com grandes
problemas que afetam os homens em seu cotidiano. É inegável que o caráter
especulativo da investigação sobre o universo ou a totalidade das coisas, está
presente com sua grande dose de racionalidade, mas sua vinculação a orientação
da vida humana é patente, como podemos constatar na décima segunda máxima
principal:

Quem desconhece a natureza do todo, mas sente um temor cheio de
dúvidas por causa de alguns mitos, não consegue livrar-se do medo
em assuntos extremamente importantes. Sendo assim, sem o estudo
científico da natureza não seria possível fruir os prazeres em sua
pureza (Vidas, X, 143) 42.

Kury usa a expressão “estudo científico da natureza” para traduzir o termo
physiologia. O argumento principal presente nessa passagem é: sem a o estudo da
natureza não é possível viver prazerosamente. A physiologia não é apenas um meio
para se alcançar a felicidade, seu papel é bem mais profundo, enquanto atividade, o
Tradução do grego: “Οὐκ ἦν τὸ φοβούμενον λύειν ὑπὲρ τῶν κυριωτάτων μὴ κατειδότα τίς ἡ τοῦ
σύμπαντος φύσις, ἀλλ' ὑποπτευόμενόν τι τῶν κατὰ τοὺς μύθους· ὥστε οὐκ ἦν ἄνευ φυσιολογίας
ἀκεραίους τὰς ἡδονὰς ἀπολαμβάνειν.”
42
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estudo da natureza conduz o homem através processo de construção de uma visão
universal

das

coisas.

Esse

pensamento

sintético

pretende

alcançar

um

conhecimento verdadeiro envolvendo os temas que mais inquietam o homem e o
adoecem por meio do medo e da perturbação, entre eles o que muitos consideram o
maior dos males: a morte (Vidas, X, 125). O conhecimento da natureza no
epicurismo pretende apresentar a realidade e seus princípios fundamentais de
organização, esse saber lança luz sobre aspectos considerados obscuros por
Epicuro, e estavam ligados às opiniões equivocadas geralmente associadas aos
mitos e às religiões. Pensar a totalidade é uma tarefa que envolve grandes desafios,
estes só podem ser resolvidos ao longo do tempo com o desenvolvimento do
conhecimento da natureza. A rigor, meditar sobre a totalidade das coisas naturais é
uma necessidade, sem ela o homem não tem condições de avaliar corretamente sua
própria natureza. Os aspectos decisivos que envolvem os processos de geração e
principalmente de corrupção e perecimento, caso não sejam elucidados, dão
margem à angústia e a apreensão, por isso devem ser atividade constante e
inalienável para o epicurista. O filósofo unifica dois pontos aparentemente
desconexos: o conhecimento da natureza do todo e o gozo dos prazeres livre de
angústia e preocupação. Epicuro ao enfatizar a vivência prazerosa nos indica como
sua filosofia, aqui abordada pela dimensão física, é construída sob a experiência
individual, conhecer a natureza representa uma espécie de redescoberta da
condição humana.
Reconhecemos na doutrina epicúrea uma valorização da investigação física
enquanto experiência humana com fortes implicações existenciais. Não há dúvida
que a leitura da carta conduz necessariamente à reflexão sobre a natureza do
organismo humano, em outras palavras, o epicurista sabe que se aqueles
raciocínios forem verdadeiros cada homem, inclusive ele próprio, se encontra num
equilíbrio que envolve contínuos processos de geração e corrupção. Assim como
todos os outros agregados vivos, um dia a corrupção romperá o equilíbrio. O homem
também se descobre na via inexorável que conduz ao perecimento. Epicuro já
assinala que a physiologia constrói um saber que necessariamente entrará em
choque com o mito, a religião e outros discursos presentes na cultura de seu tempo.
Se abordarmos o pensamento de Epicuro com exatidão veremos que é
impossível imaginar physiologia e ética como duas instâncias realmente separadas.
Não é possível sustentar que primeiro vem uma investigação física e depois dela se
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poderá viver eticamente, ou pior, que a physiologia é um meio para se chegar a um
termo, a felicidade. Elas estão intrinsecamente unidas numa atividade desenvolvida
na alma do homem, a filosofia. Na vigésima sétima sentença vaticana 43, Epicuro nos
lembra de que não é esse o modo de compreender seu pensamento, nem era essa
a maneira de exercitar sua doutrina. Ele insiste que na maioria das outras atividades
o fruto só é colhido perto do fim, e após muita dificuldade; uma coisa depois a outra.
Prossegue declarando não ser esse o caso da atividade filosófica, ao se dedicar a
filosofia seu praticante colhe ao mesmo tempo dois frutos: o conhecimento e o
deleite. Na medida em que se avança no conhecimento da natureza das coisas,
mais condições são criadas pelo filósofo no sentido de viver com prazer e
tranquilidade. Para Epicuro a alegria e o prazer não vêm depois da aprendizagem,
na realidade o conhecimento e o deleite andam juntos, são indissociáveis, pois são
características humanas de forte caráter vivencial.
O mesmo raciocínio é aplicado no caminho para conhecer a morte. A morte
não é um problema preponderadamente ético no epicurismo, por outro lado
sabemos que o enfoque físico isolado não pode produzir o conhecimento adequado
do que é a morte, pois a única via realmente consistente não divide a questão em
planos do saber diferentes. Para Epicuro a morte é um problema filosófico de
fundamental relevância e o verdadeiro discernimento só pode ser alcançado
mediante uma investigação que considere os principais aspectos envolvidos, estes
coincidem com o aprendizado do que é a vida.
A vida e a compreensão de sua natureza configura um problema limite entre
physiologia e ética. A partir do que vimos até agora podemos afirmar que a vida é
uma propriedade de corpos compostos. Isso porque um cadáver é um agregado que
pode ser visto, mas lhe falta o atributo da vida, o que antes estava animado ainda
guarda certas propriedades como tamanho, forma e peso.
Aceitando o conjunto de raciocínios propostos por Epicuro somos levados a
pensar que se tudo que se manifesta aos sentidos humanos são corpos compostos
com propriedades sujeitas à desagregação, isso traz uma forte implicação: nada,
com exceção de átomos e vazio, existe por si mesmo. Como nos lembra Conche
(1977, p. 168), de maneira geral todos os sistemas ordenados – o homem, a história

No grego: “Ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων μόλις τελειωθεῖσιν ὁ καρπὸς ἔρχεται, ἐπὶ δὲ
φιλοσοφίας συντρέχει τῇ γνώσει τὸ τερπνόν· οὐ γὰρ μετὰ μάθησιν ἀπόλαυσις, ἀλλὰ ἅμα μάθησις καὶ
ἀπόλαυσις.”
43
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ou as ações humanas – não passam de acidentes de átomos e vazio. Não existiria
uma essência humana, pensada como uma forma ou substância existente por si
própria. Para Epicuro existe uma natureza humana constituída de propriedades
concomitantes que podem ser entendidas, segundo princípios universais e naturais
que organizam a formação de todos os corpos, sempre.
Outro importante aspecto surge como consequência, se o todo é imutável,
assim como os elementos indivisíveis e o vazio, isso significa que os seres vivos não
são produto da criação de deuses ou forças religiosas. Simplesmente nunca houve
um começo para o universo e, portanto, sempre existiram condições para a
formação de agregados vivos. Todos esses entes após algum tempo entram em
declínio e morrem. No epicurismo homem não é produto da criação divina, seu
caráter acidental o condena ao desaparecimento de todas as suas propriedades, a
morte é o fim de cada ser humano. O epicurista também passa a encarar as outras
formas de vida de maneira diferente já que todos estão submetidos aos mesmos
processos de nascimento e morte, não existe uma supervalorização da humanidade
em contraposição as outras entidades vivas, todos são constituídos de átomos e
vazio.
O discípulo de Epicuro, após ter refletido sobre a natureza do todo e sua
constituição, e caso tenha sido persuadido pela argumentação apresentada sob a
perspectiva da physiologia, se vê obrigado a encarar o universo de um modo
estritamente físico. O imutável só pode ser aceito se pensado em relação ao todo e
aos átomos, tanto um quanto os outros são imanifestos aos sentidos. As
consequências afetam todos os aspectos da vida do homem. Questões
fundamentais são abertas nesse ponto da reflexão, a primeira delas é: o que é
realmente imperecível dentre todas as coisas?
Salem (1993, p. 28) remete a uma passagem de Aetius (USENER, 1977, p.
239, 13) na qual os epicuristas afirmam existir quatro causas possíveis para
imortalidade, são elas: a primeira seria a indestrutibilidade por indivisibilidade,
somente possível aos átomos; a segunda, indestrutibilidade por ausência de
choques, exclusiva do vazio; a terceira, indestrutibilidade por imutabilidade que só
pode ser atribuída ao Todo; a quarta a homogeneidade de constituição tipicamente
reconhecida no epicurismo como própria dos deuses.
Com vimos algumas características da mortalidade humana já se mostram
com clareza: é necessário investigar a natureza do nascimento e da morte; o
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homem, enquanto natureza inteira é mortal, todas as suas propriedades
desaparecem definitivamente com a morte; a vida não é fruto de criação divina;
todas as entidades vivas estão sujeitas a geração e ao perecimento. É possível
considerar a resposta de Epicuro para o conhecimento da vida e da morte
insuficiente, isso é verdadeiro, mas convém lembrar que muito avançamos na
questão, mas ainda hoje não se encontrou uma solução satisfatória para o
problema. Um aspecto importante que pode ser considerado na resposta é que
Epicuro acredita que o homem pode perceber a natureza das coisas e mediante um
trabalho criterioso de investigação ao longo do tempo ele avança na compreensão
dos fenômenos e de sua condição.
Veremos a seguir que a insistência no caminho do estudo da natureza
conduziu Epicuro a outros problemas que revelaram diversas dificuldades, como por
exemplo sua doutrina acerca dos mundos e dos fenômenos celestes, explicados a
partir dos princípios da physiologia apresentados neste capítulo.
No campo da investigação natural a noção de limite opera importante papel
em diversos aspectos fundamentais da doutrina de Epicuro, no presente capítulo
podemos ver seu alcance, à medida que envolve as especulações sobre o todo, os
átomos, sua quantidade, qualidades e formas. A concepção de limite também se
mostra fundamental para o entendimento dos processos de geração e dissolução,
consequentemente para a compreensão da vida e da morte. Nos capítulos seguintes
poderemos constatar sua importância na construção de importantes ideias
cosmológicas, igualmente necessárias para pensar várias questões éticas de
relevância primordial como a administração dos desejos, a formação de opiniões,
com destaque para os limites para desejos e opiniões relativos ao conhecimento da
morte.
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CAPÍTULO III – MORRE-SE EM UM UNIVERSO DIFERENTE

Após termos apresentado os principais fundamentos da filosofia de Epicuro e
os modos como organizam o conhecimento da geração e do perecimento, devemos
agora expandir suas consequências para a construção da perspectiva cosmológica
epicúrea, diferente de outras filosofias e certamente diversa das posições populares
em seu tempo, como veremos a seguir. A doutrina de Epicuro propõe princípios que
ordenam o mundo (κόσμος), os fenômenos celestes e o universo em todos os seus
aspectos44.
Vamos examinar em primeiro lugar o papel da noção de infinitude do todo e
suas principais implicações: a infinidade espacial, o universo informe e a ausência
de um centro para o todo. Passaremos à tese sobre a existência de infinitos
mundos, examinando suas propriedades e condições; buscaremos traçar a definição
epicúrea de mundo, investigando os argumentos que sustentam a possibilidade de
haver outros mundos, todos perecíveis, diferentes ou semelhantes a esse em que
vive o homem. Além disso, é preciso assentar os elementos de conflito entre os
posicionamentos cosmológicos de Epicuro e outras doutrinas, tanto filosóficas
quanto mítico-religiosas. A percepção do choque entre essas diversas concepções é
imprescindível para nosso argumento, principalmente no sentido de demonstrar que
havia um choque de visões de mundo diferentes, com implicações diretas no modo
como o homem compreende a vida, a morte e seu lugar no mundo. A análise
epicúrea sobre os fenômenos celestes constitui outro assunto relevante a ser
tratado, discutiremos o método das explicações múltiplas, seus usos e justificativas,
principalmente seu papel de crítica à religião astral e às explicações mítico-religiosas
sobre os eventos meteorológicos. Por fim abordaremos a doutrina sobre o tempo,
com o objetivo de compor o cenário cosmológico desenvolvido por Epicuro, e assim
constituir uma visão do conjunto do universo segundo os princípios da physiologia. A
discussão ao longo do capítulo se desenvolverá em torno de um eixo central:
geração e perecimento.

44

Segundo De Lacy (1969, p. 172-174) existe um princípio unificador no ensinamento de Epicuro.
Trata-se do conceito de limite presentes nos termos gregos péras e óros, importantíssimos nas
reflexões sobre os aspectos físicos e éticos, pois descobrem e enfatizam pontos fixos dentro de uma
realidade em constante transformação. Vários autores reconhecem a importância da contribuição de
Lacy a compreensão do pensamento epicúreo, entre eles Pigeaud (1989, p. 153) e Salem (1984, p.
83).

66
3.1 A INFINITUDE DO TODO E ALGUMAS DE SUAS IMPLICAÇÕES PARA A
COMPREENSÃO DA CONDIÇÃO HUMANA

Vamos retomar o modo de pensar o todo defendido por Epicuro na Carta a
Heródoto:

O todo não se vê em confronto com outra coisa, portanto não tendo
extremidade não tem limite, por não ter limite deve ser infinito e
ilimitado. Mas o todo é infinito também pelo número enorme de
corpos e pela grandeza do vazio, porquanto se o vazio fosse infinito
e os corpos fossem finitos, os corpos não permaneceriam em lugar
algum e se moveriam continuamente, dispersos pelo vazio infinito,
nem teriam um suporte, nem um espaço para a volta ascendente: se
por outro lado o vazio fosse finito, os corpos, que são infinitos, não
teriam onde estar (Vidas, X, 41-42) 45.

Essa passagem do texto epicúreo é fortemente marcada pela presença da
noção de limite (πέρας). O todo é infinito (ἀπειρος), sua extensão é infindável em
toda e qualquer direção. O conjunto de todas as coisas não pode ser limitado, pois
admitir um limite seria o mesmo que reconhecer uma extremidade no todo, e, como
vimos acima, uma coisa é sempre limitada em relação à outra coisa, o que
certamente comprometeria o princípio de totalidade. Lucrécio (Da Natureza, I, 960985) justifica a infinitude do todo com o seguinte raciocínio: não importa a região em
que se possa estar, em qualquer lugar, o universo se estende ilimitadamente em
todos os sentidos. Ele ilustra seu argumento com o exemplo do lançador de dardos.
Imaginemos que se o todo fosse finito e alguém pudesse chegar ao extremo do
universo, partindo desse ponto esse homem poderia lançar um dardo que deveria se
chocar com o limite do universo. Lucrécio propõe que essa hipótese é insustentável,
e que o dardo lançado sempre encontrará continuidade espacial para poder
deslocar-se.
A primeira consequência para o homem grego da época é impactante: viver
num universo ilimitado é o mesmo que viver num universo desprovido de forma. O
limite

confere

determinações

como

exterioridade

e

interioridade,

essas

Tradução do grego: “Ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ πᾶν ἄπειρόν ἐστι. τὸ γὰρ πεπερασμένον ἄκρον ἔχει· τὸ δὲ
ἄκρον παρ' ἕτερόν τι θεωρεῖται. ὥστε οὐκ ἔχον ἄκρον πέρας οὐκ ἔχει· πέρας δὲ οὐκ ἔχον ἄπειρον ἂν
εἴη καὶ οὐ πεπερασμένον. Καὶ μὴν καὶ τῷ πλήθει τῶν σωμάτων ἄπειρόν ἐστι τὸ πᾶν καὶ τῷ μεγέθει
τοῦ κενοῦ. εἴ τε γὰρ ἦν τὸ κενὸν ἄπειρον τὰ δὲ σώματα ὡρισμένα, οὐθαμοῦ ἂν ἔμενε τὰ σώματα, ἀλλ'
ἐφέρετο κατὰ τὸ ἄπειρον κενὸν διεσπαρμένα, οὐκ ἔχοντα τὰ ὑπερείδοντα καὶ στέλλοντα κατὰ τὰς
ἀνακοπάς· εἴ τε τὸ κενὸν ἦν ὡρισμένον, οὐκ ἂν εἶχε τὰ ἄπειρα σώματα ὅπου ἐνέστη.”
45
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configurações estabelecem a forma que algo pode assumir. Um universo que fosse
esférico teria, além da forma, um centro que seria equidistante de seus limites, se o
centro fosse o mundo no qual vivem os homens, eles nasceriam e morreriam no
lugar que seria o centro do universo. Certamente não é possível pensar que se o
todo fosse limitado e esférico existiriam vários mundos estabelecidos nessa posição,
pelo contrário seria razoável especular a existência de um único mundo ocupando
esse lugar.
Epicuro argumenta contra interpretações cosmológicas dessa espécie. Ele
compreende que ao propor a tese da infinitude do todo46, está defendendo também
a impossibilidade de se atribuir uma forma e um centro ao universo. Entretanto
poderíamos objetar que a noção de ilimitado poderia indicar apenas a ausência de
forma, mas não nos autorizaria a afirmar que o todo é infinito, já que uma coisa
disforme não é necessariamente infinita. Assim o universo poderia ter um fim, ainda
que isso fosse insondável ao pensamento humano. A aposta na medida como traço
do intelecto grego justificaria, para muitos47, a crença que o infinito remete ao
inacabado e ao incompleto, enquanto o limitado está associado ao divino e à
perfeição. Por isso a ausência de limites implicaria na ausência de forma, remetendo
a algo caótico e amorfo.
Nossa leitura da filosofia de Epicuro caminha no sentido de pensar o universo
como infinito espacialmente. Para dar suporte a essa posição vamos retomar alguns
argumentos. O todo é infinito e constituído de átomos e vazio. A partir disso é
necessário que os corpos e o vazio também sejam infinitos, já que o contrário disso
conduziria a alguns problemas que comprometeriam a teoria do movimento dos
átomos pelo espaço. O primeiro obstáculo seria pensar a magnitude do vazio como
infinita num universo que possuiria um número limitado de átomos. Estes estariam
condenados à dispersão e a principal consequência seria a impossibilidade de

46

Fato é que essa discussão não é nova. Ao iniciar uma pesquisa sobre o tema nos deparamos com
a obra O infinito no pensamento da antiguidade clássica escrita pelo pesquisador Rodolfo Mondolfo
(1968a), no qual o tema é discutido de modo extremamente detalhado.
47 Mondolfo (1968a, p. 17-19) nos lembra que a concepção de gênio helênico que foi difundida
durante o período que ficou conhecido como classicista ou neo-humanismo e teve como alguns de
seus principais representantes no século XVIII Lessing e Winckelmann, e posteriormente ganhou
força amparada pelas figuras de Goethe e Schiller, viam em todas as manifestações do espírito grego
a marca do ideal de beleza, harmonia e ordenação. O problema é que diante da multiplicidade da
cultura helênica fica difícil sustentar uma única perspectiva. Por isso o autor refere-se a Erich Frank
como alguém que advertia quanto se torna difícil extirpar a falsa concepção segundo a qual o espírito
grego se caracterizaria, de maneira singular, por sua exigência de limitação e da finitude,
contrariamente ao que parecia ser o sinal do espírito moderno, cheio, todo ele, do conceito de infinito.
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constituir agregados, em outras palavras seria altamente improvável o surgimento de
corpos vivos com atributos complexos, visto que os encontros entre átomos seriam
escassos diante da vastidão do vazio. A hipótese contrária também traz
complicações, caso o vazio fosse um espaço limitado, os infinitos corpos não
poderiam sequer ocupar um lugar, visto que a totalidade do espaço limitado não
permitiria a contenção da ilimitada quantidade de átomos. Epicuro avança em seu
argumento:

Além disso, os corpos indivisíveis e plenos, a partir dos quais os
compostos se constituem e nos quais irão se dissolver, apresentam
formas cuja variedade é inconcebível; pois não é possível que tanta
diversidade nasça de um número concebível de mesmas formas.
Para cada uma das formas existe um número infinito de átomos
semelhantes, em relação à diversidade de formas o número não é
infinito, mas apenas inconcebível (Vidas, X, 42, tradução nossa) 48.

Epicuro faz uma articulação cuidadosa com diferenças claras. Mais uma vez a
importância das reflexões básicas sobre a dinâmica da geração e da corrupção se
faz presente para compreender a natureza e seus aspectos microfísicos. A
diversidade dos fenômenos percebidos pelo homem não pode ser explicada a partir
de um número simples de formas atômicas. A passagem é bem específica, o
número de formas atômicas é inconcebível (ἀπερίληπτος), contudo não poder ser
considerado infinito. Os átomos semelhantes de uma mesma forma particular são
infinitos, mas as formas são limitadas, ainda que o homem não possa estipular sua
quantidade por meio da especulação racional. Temos então três importantes
classes: a primeira das coisas concebíveis, possíveis de serem determinadas pelo
pensamento; a segunda das coisas que são inconcebíveis, e, portanto inalcançáveis

48

Em relação a essa passagem se faz necessário um esclarescimento. Temos ordinariamente
seguido a tradução de Kury, quando há discordância grave apresentamos no desenvolvimento do
texto a versão em termos que consideramos mais adequados. Todavia esse trecho nos pareceu tão
distoante que preferimos sugerir uma tradução própria a nos arriscarmos a comprometer uma seção
importante para a argumentação em curso. A seguir a tradução de Kury para referência: “Além disso,
os átomos dos quais se formam os compostos e nos quais os compostos se dissolvem, não são
somente impenetráveis, mas têm uma variedade infinita de figuras; com efeito, não seria possível que
a variedade ilimitada dos fenômenos derivasse do número limitado das mesmas figuras. Os átomos
semelhantes de cada figura são absolutamente infinitos, apesar se serem ilimitados diante da
capacidade de nossa mente.” (Vidas, X, 42) O texto grego reza: “Πρός τε τούτοις τὰ ἄτομα τῶν
σωμάτων καὶ μεστά, ἐξ ὧν καὶ αἱ συγκρίσεις γίνονται καὶ εἰς ἃ διαλύονται, ἀπερίληπτά ἐστι ταῖς
διαφοραῖς τῶν σχημάτων· οὐ γὰρ δυνατὸν γενέσθαι τὰς τοσαύτας διαφορὰς ἐκ τῶν αὐτῶν σχημάτων
περιειλημμένων. καὶ καθ' ἑκάστην δὲ σχημάτισιν ἁπλῶς ἄπειροί εἰσιν αἱ ὅμοιαι, ταῖς δὲ διαφοραῖς
οὐχ ἁπλῶς ἄπειροι ἀλλὰ μόνον ἀπερίληπτοι.”
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para a compreensão humana, mesmo que sejam limitadas; a terceira refere-se ao
conjunto das coisas infinitas, desprovidas de limites.
Interpretamos o universo como infinito e consideramos que esse é um, entre
vários aspectos precariamente considerados ao longo da história da filosofia ao
tratar o pensamento de Epicuro. Certamente a história da filosofia relega a um
segundo plano muitos pensadores e suas obras, inclusive negando muitas de suas
contribuições. Nossa ênfase sobre a filosofia de Epicuro se justifica pelo interesse da
presente tese e da relevância de alguns desses temas para a construção dos
argumentos. Nesse sentido concordamos com Balaudé (2002, p.61-62) que, ao
comentar a questão do todo no pensamento de Epicuro, afirma que muitos, incluindo
Koyré (1973), acreditam que a concepção de um universo infinito é uma construção
eminentemente moderna. Entretanto Balaudé percebe nesse posicionamento uma
simplificação absurda, resultante da predominância histórica do platonismo e do
aristotelismo, correntes de pensamento dominantes ao fim da época medieval. Por
ser um pensamento minoritário, o epicurismo e suas concepções sobre o universo
sempre encontraram dificuldades em serem reconhecidas. Contudo, é necessário
lembrar que ao longo da história da filosofia sempre existiram pensadores que não
se limitaram à leitura das principais correntes de pensamento. Tomemos o exemplo
de Giordano Bruno (1978).
Frente à tese da infinitude espacial como um acontecimento da modernidade,
oferecemos em oposição às contribuições de Bruno, presentes em sua obra Sobre o
infinito, o universo e os mundos. Bruno faz severas críticas às concepções físicas
aristotélicas49 sobre a natureza, não há dúvida que com isso visa-se atingir a
restrição de muitos dos estudiosos de seu tempo a algumas tradicionais escolas
filosóficas, e desse modo expor o completo desconhecimento e desconsideração por
outras. Ele afirma:

De forma semelhante, Epicuro chama o todo e ao universo mistura
de corpos e inane; e nesta mistura afirma consistir a natureza do
mundo, que é infinito, na capacidade do inane e do vácuo e também
na multidão de corpos que nele existem (GIORDANO BRUNO, 1978,
p.28).

“Quem bem considera bem sabe que Aristóteles defendia princípios completamente contrários aos
verdadeiros princípios da natureza”. GIORDANO BRUNO (1978, p.68). A oposição de Bruno ao
pensamento aristotélico é implacável, ele escreveu em 1585 o livro Cento e Vinte Teses
Antiperipatéticas sobre a Natureza e o Mundo.
49
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O filósofo italiano deixa claro que conhecia a filosofia de Epicuro e apresenta
a doutrina da infinitude espacial do vazio e da infinitude quantitativa dos corpos, que
configuram a noção de todo ou universo infinito. Essa não é a única referência ao
epicurismo presente em sua obra, na introdução, ao expor a sequência dos
raciocínios presentes no primeiro diálogo, Giordano Bruno (1978, p. 4) faz uso do
argumento do lançamento de dardo presente no Da Natureza de Lucrécio (I, 968973, 977-79). Um pouco mais à frente, com o intuito de afirmar a necessidade da
compreensão sobre o infinito e apoiar o raciocínio que todas as coisas percebidas
são sempre limitadas por outras coisas, Bruno recorre mais uma vez aos
posicionamentos do epicurista romano50. Com isso pretendemos demonstrar que
existe no epicurismo uma concepção de universo infinito, isso pode ser verificado
nos

próprios

textos

epicúreos,

mas

também

é

possível

encontrar

esse

reconhecimento em outros pensadores, como nos mostra o exemplo de Bruno.
Assim pensamos ser insustentável a tese da noção de infinito como um fenômeno
moderno, quando um filósofo do século XVI reconhece e utiliza argumentos
epicuristas para demonstrar a existência e relevância da infinidade do universo.
Ainda assim se faz necessário pontuar alguns aspectos. O mais importante
deles é esclarecer que não podemos tomar como equivalente as especulações de
Bruno e as ideias epicuristas sobre o infinito, pois elas certamente são diferentes.
Bruno desenvolveu sua doutrina numa época limite entre as visões medievais sobre
o universo, fortemente influenciadas por Aristóteles, e os choques dessas ideias
contra as concepções astronômicas de Copérnico, o método de observação dos
fenômenos e aplicação matemática à física, empreendido por Galileu.
Nosso objetivo é mais modesto e visa apenas resgatar a reflexão epicúrea
sobre o todo ilimitado. A noção de universo infinito pensada por Epicuro é centrada
na perspectiva microfísica dos átomos e vazio, e nosso interesse reside em retomar
esse argumento e marcar sua existência ao longo da história do pensamento.
Todavia algo une as duas doutrinas: ambas mostram que uma visão sobre universo
tem fortes impactos sobre as noções de mundo, de homem, de vida e morte. Por
isso foram, cada uma em seu tempo, negadas e combatidas, com isso produziram

“Finalmente, pelo que se passa à nossa vista, cada objeto parece limitar outro objeto: o ar limita as
colinas, os montes limitam o ar, e a terra ao mar, e, por seu turno, o mar termina todas as terras; mas
na verdade, nada há, para além do todo, que lhe sirva de limite. Efetivamente, por outro lado, abre-se
às coisas, em toda direção, um espaço sem limites.” (Da Natureza, I, 998-1001, 1001-1007).
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vários choques principalmente entre seus defensores e pessoas ligadas às visões
mais ortodoxas, tanto filosóficas como mítico-religiosas51.

3.2 INFINITOS MUNDOS PERECÍVEIS

A tese da infinitude produz outro desdobramento de grande impacto na
perspectiva do homem sobre seu lugar no universo. Trata-se da concepção sobre a
natureza do mundo. Um pouco antes de abordar o tema da cosmologia, Epicuro
repete suas principais proposições fundamentais em torno da natureza e isso
constitui um claro esforço no sentido de conectar as bases da physiologia às
concepções cosmológicas que serão discutidas a seguir. Podemos constatar essa
continuidade no modo como Epicuro introduz suas ideias:

Além disso, existe um número infinito de mundos, tanto semelhantes
ao nosso como diferentes dele, pois os átomos, cujo número é
infinito como acabamos de demonstrar, são levados em seu curso a
uma distância cada vez maior. E os átomos dos quais poderia
formar-se um mundo, ou dos quais poderia criar-se um mundo, não
foram todos consumidos na formação de um mundo só, nem de um
número limitado de mundos, nem de quantos mundos sejam
semelhantes a este ou diferentes deste. Nada impede que se admita
um número infinito de mundos (Vidas, X, 45) 52.

Na Carta a Heródoto, essa é a primeira menção à teoria de Epicuro sobre os
mundos. A afirmação inicial é categórica: existe uma quantidade ilimitada de
mundos. Isso decorre de um encadeamento produzido a partir da reflexão sobre o
limitado e o ilimitado. A partir disto, temos uma marcação contundente que diferencia
os conceitos de todo e de mundo. No epicurismo não podemos confundir o todo com
o mundo, pois o todo é ilimitado, imutável e imperecível, enquanto um mundo é
limitado, transitório e perecível. Epicuro ensina aos seus discípulos que para
compreender a natureza do todo como uno e infinito é imprescindível marcar a
diferença entre duas noções cruciais para a compreensão da realidade.
51

É célebre a condenação de Bruno, e de suas obras consideradas heréticas, em 1600 pelo tribunal
do Santo Ofício.
52 Tradução do grego:“Ἀλλὰ μὴν καὶ κόσμοι ἄπειροί εἰσιν, οἵ θ' ὅμοιοι τούτῳ καὶ ἀνόμοιοι. αἵ τε γὰρ
ἄτομοι ἄπειροι οὖσαι, ὡς ἄρτι ἀπεδείχθη, φέρονται καὶ πορρωτάτω. οὐ γὰρ κατανήλωνται αἱ τοιαῦται
ἄτομοι ἐξ ὧν ἂν γένοιτο κόσμος ἢ ὑφ' ὧν ἂν ποιηθείη, οὔτ' εἰς ἕνα οὔτ' εἰς πεπερασμένους, οὔθ' ὅσοι
τοιοῦτοι οὔθ' ὅσοι διάφοροι τούτοις. ὥστε οὐδὲν τὸ ἐμποδοστατῆσόν ἐστι πρὸς τὴν ἀπειρίαν τῶν
κόσμων.”
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O princípio básico de constituição de todas as coisas é agora estendido à
compreensão da natureza do mundo e funda a hipótese de uma infinidade deles.
Num universo infinito, as possibilidades de constituição de corpos são ilimitadas. Um
mundo é um composto, portanto é perfeitamente possível a formação de infinitos
agregados que podem ser semelhantes ou diferentes em relação a esse, que é o
mundo no qual se encontram os homens. O posicionamento de Epicuro é
impactante, primeiro por colocar o mundo como algo sujeito à geração e corrupção,
assim como todos os outros compostos; segundo por sustentar a existência de
infinitos mundos; terceiro, nada impede que em outro lugar do universo possa existir
outro mundo semelhante ao mundo em que vive. Guardadas as devidas diferenças
podemos fazer uma analogia com as hipóteses atuais sobre a possibilidade de
existirem planetas semelhantes à terra, que muitos defendem diante da existência
de bilhões de galáxias cada uma com bilhões de planetas. Essas teorias produzem
choques com posicionamentos religiosos e culturais sobre a condição do homem no
mundo. Não seria exagerado imaginar que as ideias de Epicuro também geraram
fortes polêmicas ao longo do tempo.
Salem (1993a, p. 39) ao comentar a tese epicúrea da infinidade dos mundos
declara que essa concepção era considerada escandalosamente ilógica pela maior
parte dos astrônomos antigos e de seus continuadores medievais. Outro aspecto
abordado por ele se refere à dissolução a qual estão sujeitos todos os mundos,
inclusive o nosso em partircular. Salem nos lembra que, no passo 33 do Timeu,
Platão defende que o mundo é perfeito e inacessível à velhice e às doenças. Noções
semelhantes foram sustentadas por pensadores que percebiam no mundo uma
ordem divina ou providência. Assim, as concepções epicúreas vão de encontro às
teses da unicidade do mundo e de sua imperecibilidade. Como os mundos são
formados por causas físicas, movimento dos átomos pelo vazio, não existe lugar
para a intervenção divina ou providência. A noção que o todo sempre existiu, assim
como corpos simples e a formação de compostos, torna a physiologia epicúrea um
processo de investigação que trata de questões cosmológicas sem promover
conexões de ordem religiosa. Assim, sustentar que nenhum dos infinitos mundos é
uma obra divina constitui um esforço deliberado para separar física e religião, e
demonstrar a incompatibilidade entre ambas.
A possibilidade do todo conter em si mundos semelhantes ao nosso é um
ponto marcante e merece uma investigação mais detalhada.

Já está claro que
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Epicuro percebe nosso mundo e sua diversidade como produto de eventos físicos,
por conseguinte, os semelhates mundos prováveis também devem estar submetidos
aos mesmos princípios de geração e corrupção. A passagem a seguir ilustra esse
raciocíno:
Além de tudo que foi dito, devemos ter em vista ainda que o mundo e
todos os compostos finitos, acentuadamente semelhantes às coisas
que vemos com frequência, nasceram do infinito, e todos esses
compostos separaram-se de conglomerados especiais de átomos
maiores e menores, e todos dissolvem-se, alguns mais velozmente,
outros mais lentamente, e alguns sofrem esse processo de
dissolução por uma causa, enquanto outros sofrem por outra causa.
(É claro, então, que ele sustenta igualmente a perecibilidade dos
mundos, porque suas partes mudam. Em outra obra ele diz que a
terra é sustentada pelo ar.) (Vidas, X, 73) 53.

A sequência anterior é explícita quando iguala a condição de um mundo aos
outros compostos que são manifestos aos sentidos; todos são formados de átomos
e vazio e submetidos ao poder da dissolução. Conche (1977, p. 174) chama esse
nivelamento de “lei de isonomia”. É possivel pensar que ao diferenciar o tempo
envolvendo os processos de dissolução Epicuro pode estar indicando que os corpos
mais complexos e de maior magnitude, como um mundo, levam mais tempo para
perecerem que compostos menores e mais simples. Isso é razóavel se imaginarmos
que um mundo é um agregado atômico que possui uma extensão considerável e
deve ter se formado após um longo período de tempo, consequentemente sua
desagregação tende a ser mais lenta, quando comparada aos corpos mais simples.
É preciso esclarescer até onde pode se estender a semelhança entre
mundos:

Devemos ainda considerar que os mundos não têm necessariamente
uma forma única e idêntica. (Ele afirma também no décimo segundo
livro Da Natureza que os mundos são diferentes uns dos outros,
sendo alguns esféricos, outros ovoidais, e outros ainda de outras

Tradução do grego: “Ἐπί τε τοῖς προειρημένοις τοὺς κόσμους δεῖ καὶ πᾶσαν σύγκρισιν
πεπερασμένην τὸ ὁμοειδὲς τοῖς θεωρουμένοις πυκνῶς ἔχουσαν νομίζειν γεγονέναι ἀπὸ τοῦ ἀπείρου,
πάντων τούτων ἐκ συστροφῶν ἰδίων ἀποκεκριμένων καὶ μειζόνων καὶ ἐλαττόνων· καὶ πάλιν
διαλύεσθαι πάντα, τὰ μὲν θᾶττον, τὰ δὲ βραδύτερον, καὶ τὰ μὲν ὑπὸ τῶν τοιῶνδε, τὰ δὲ ὑπὸ τῶν
τοιῶνδε τοῦτο πάσχοντα. δῆλον (fg. 348 Us.) οὖν ὡς καὶ φθαρτούς φησι τοὺς κόσμους,
μεταβαλλόντων τῶν μερῶν. καὶ ἐν ἄλλοις τὴν γῆν τῷ ἀέρι ἐποχεῖσθαι.
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formas; mas eles não têm todas as formas. Tampouco são seres
vivos separados do infinito) (Vidas, X, 73) 54.

A existência de infinitos mundos é um tema associado à outra questão
importante: a forma do mundo. Epicuro propõe uma pluralidade de formas para os
mundos, posicionando-se de modo claro contra a noção de uma única forma.
Mundos esféricos e ovoidais são hipóteses aceitáveis em um conjunto mais amplo,
ainda que limitado de possibilidades. Mais uma vez temos uma referência ao Da
Natureza como apoio para argumentações presentes nas cartas.

Ninguém jamais conseguiria demonstrar que em um mundo
poderiam e não poderiam ser contidas sementes das quais se
formam os animais e plantas e todas as outras coisas que vemos, e
que em outro mundo isto não seria absolutamente possível. (O
mesmo raciocínio se aplica à nutrição. E poderíamos pensar que isso
também acontece na terra.) (Vidas, X, 74) 55.

Ao especular sobre a possibilidade de outros mundos semelhantes ao nosso
Epicuro lança a hipótese de haver vida nos mesmos moldes encontrados nesse
mundo. Mais uma vez ele recorre à sensibilidade como recurso para analogia, a
comparação é feita segundo os padrões percebidos ao redor do homem. Desse
modo nada impede que em algum lugar do todo exista um mundo que contenha
plantas e animais, inclusive seres semelhantes aos homens.

Por outro lado, é

perfeitamente plausível a existência de mundos sem presença de nenhuma forma de
vida.
Lucrécio traz elementos que confirmam as ideias epicúreas sobre o mundo, e
em sua obra nos deparamos com reflexões detalhadas, importantes para montarmos
um cenário mais rico sobre a tese da infinidade dos mundos. O poeta romano afirma
que os homens devem aceitar que a terra, o sol, o mar e todas as outras coisas
percebidas em abundância existem de maneira ilimitada graças a leis naturais (Da
Natureza, II, 1085-1090). Ele descreve a formação de um mundo ao longo de um
Tradução do grego: “Ἔτι δὲ καὶ τοὺς κόσμους οὔτε ἐξ ἀνάγκης δεῖ νομίζειν ἕνα σχηματισμὸν
ἔχοντας. ἀλλὰ (fg. 82 Us.) καὶ διαφόρους αὐτοὺς ἐν τῇ ιβʹ Περὶ <φύσεως> αὐτός φησιν· οὓς μὲν γὰρ
σφαιροειδεῖς, καὶ ᾠοειδεῖς ἄλλους, καὶ ἀλλοιοσχήμονας ἑτέρους· οὐ μέντοι πᾶν σχῆμα ἔχειν. οὐδὲ ζῷα
εἶναι ἀποκριθέντα ἀπὸ τοῦ ἀπείρου.
55 Tradução do grego: οὐδὲ γὰρ ἂν ἀποδείξειεν οὐδεὶς ὡς <ἐν> μὲν τῷ τοιούτῳ καὶ οὐκ ἂν
ἐμπεριελήφθη τὰ τοιαῦτα σπέρματα, ἐξ ὧν ζῷά τε καὶ φυτὰ καὶ τὰ λοιπὰ πάντα <τὰ> θεωρούμενα
συνίσταται, ἐν δὲ τῷ τοιούτῳ οὐκ ἂν ἐδυνήθη. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐντραφῆναι. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ
ἐπὶ γῆς νομιστέον.
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grande período de tempo, durante o qual surgem elementos fundamentais como
terra, fogo, ar. A partir deles o processo de crescimento do mundo prossegue de
maneira cada vez mais complexa dando origem à diversidade de plantas e animais
que habitam a terra e o mar. Lucrécio (Da Natureza, II, 1110-1170) narra a geração
do mundo como se estivesse se referindo a um ser vivo: o mundo nasce, passa por
um período de desenvolvimento, depois entra em colapso, de um modo semelhante
à velhice, para então perecer.
Esse modo de análise ao aproximar a noção de mundo com a de uma
entidade viva sujeita ao nascimento, nutrição, desenvolvimento, velhice e morte, nos
conduz a uma questão: é possível pensar um mundo como ser vivo dotado de alma,
intelecto

e

sensibilidade?

Não

muito

tempo

antes,

filósofos

importantes

consideraram a possibilidade do mundo ser uma entidade viva, atribuido-lhe uma
alma racional e imortalidade; nesse sentido, uma das passagens de maior destaque
se encontra no Timeu (37d), escrito por Platão.
Sabemos que, para Epicuro, um mundo pode ter muitos aspectos, entre eles
uma diversidade de formas de vida como animais, vegetais entre outras 56, todas
contidas em suas regiões, mas em nenhuma passagem percebemos qualquer
indicação de uma concepção de mundo como possuidor de alma e sensibilidade. O
exame crítico das passagens nos revela ideias que ajudam a esclarecer alguns
pontos, como vimos anteriormente. Caso Epicuro defendesse a hipótese de uma
alma para o mundo57 consequentemente teríamos infinitos mundos dotados de alma,
e não identificamos nada nesse sentido. Há uma passagem que apesar de não fazer
menção específica aos mundos pode nos ajudar a ter o posicionamento do filósofo
em relação a um tema próximo: “Não se deve também crer que massas de fogo
esféricas possuam a beatitude e ao mesmo tempo assumam movimentos segundo a
sua própria vontade” (Vidas, X, 77)

56

58.

Para Conche (1977, p. 182) essa passagem

Isso também é confirmado em Aetius (II, 4, 10), como nos mostra Parente (1974, p. 343) ao reunir
os testemunhos sobre a doutrina de Epicuro.
57 Essa discussão está presente no pensamento de Cicero, como podemos verificar nessa passagem
do Da natureza dos deuses: “Aqueles que em seus discursos dotaram o mundo de uma alma racional
ignoram totalmente em qual figura de ser vivo o pensamento ativo pode ser encontrado [...] Ora, a
Terra, pois ela é uma parte do mundo, é uma parte do deus e imensas regiões terrestres são, nós o
vemos, inabitáveis e incultas, umas porque um sol muito ardente as queimas; outras , porque, muito
afastadas do sol, são cobertas de neve e enrijecidas pelo frio. Seria preciso então dizer, já que elas
pertencem ao mundo, que o deus sofre numa parte de seu corpo de um excesso de calor e é gelado
numa outra.” De Natura Deorum, II, 324.
58 Tradução do grego: “Μήτε αὖ πῦρ ἅμα ὄντα συνεστραμμένον τὴν μακαριότητα κεκτημένα κατὰ
βούλησιν τὰς κινήσεις ταύτας λαμβάνειν·”
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configura uma clara crítica à teologia astral e à mitologia popular, pois ambas dão
aos astros e a várias partes do mundo o status de divindade, crença combatida por
Epicuro. Esse trecho pode ser um sinal razoável que Epicuro não acreditava na
possibilidade de um mundo possuir felicidade e capacidade de movimentar-se
segundo vontade própria.
Lucrécio pode ter usado de recursos poéticos para ilustrar que os mundos
estão sujeitos à geração e à corrupção, assim como toda a vida que nasce e morre
em suas regiões, ainda que isso não signifique que o próprio mundo tenha uma alma
e sensibilidade. Lucrécio (Da Natureza, V, 125-145) reitera a tese que fora de um
corpo, e de uma forma viva, não pode haver alma, condições que impossibilitam a
existência da terra, da água, do ar e das estrelas como corpos dotados de
sensibilidade ou animados por uma alma. O mesmo argumento pode ser aplicado
aos mundos, de modo que pensamos que Epicuro, além de não acreditar em
mundos animados, ainda era contra essa ideia, dado seu lugar no conjunto de
crenças da religião astral.
O homem ao contemplar a natureza deve saber que todas as coisas que
estão a sua volta são aspectos presentes em um mundo que se encontra em um
equilíbrio relativo, essa estabilidade se mantêm graças ao ganho e à perda de
átomos. O próprio homem é um organismo vivendo em um sistema dinâmico maior.
Lucrécio deixa claro que a mortalidade é uma condição que rege o mundo e toda a
diversidade que nele habita. Essa última noção também está presente na carta que
Epicuro escreveu a Pítocles:

Um mundo é uma porção circunscrita do universo, compreendendo
astros e terra e todas as coisas visíveis, destacado do infinito; tem
um perímetro redondo ou triangular ou de qualquer outra forma, e
termina num limite poroso ou denso em rotação ou imóvel, cuja a
dissolução levará a ruína tudo que está nele. Tudo isso é realmente
possível e não é contraditado por qualquer fenômeno ocorrente neste
mundo, do qual não é possível discernir uma extremidade (Vidas, X,
88) 59.

Tradução do grego: “Κόσμος ἐστὶ περιοχή τις οὐρανοῦ, ἄστρα τε καὶ γῆν καὶ πάντα τὰ φαινόμενα
περιέχουσα, οὗ λυομένου πάντα τὰ ἐν αὐτῷ σύγχυσιν λήψεται, ἀποτομὴν ἔχουσα ἀπὸ τοῦ ἀπείρου καὶ
καταλήγουσα ἐν πέρατι ἢ ἀραιῷ ἢ πυκνῷ καὶ [καὶ λήγουσαν] ἢ ἐν περιαγομένῳ ἢ ἐν στάσιν ἔχοντι καὶ
στρογγύλην ἢ τρίγωνον ἢ οἵαν δήποτε <ἔχουσα> περιγραφήν· πανταχῶς γὰρ ἐνδέχεται· τῶν γὰρ
φαινομένων οὐδὲν ἀντιμαρτυρεῖ <ἐν> τῷδε τῷ κόσμῳ, ἐν ᾧ λῆγον οὐκ ἔστι καταλαβεῖν.”
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É relevante que esta menção sobre a morte de um mundo e de todas as
coisas que estão nele esteja no texto da Carta a Pítocles, pois ajudam a construir o
conhecimento da natureza dos mundos quando a consideramos em conjunto com as
informações encontradas na Carta a Heródoto. Essa passagem além de reforçar a
ideia do mundo como um composto que abriga formas de vida, ainda auxilia a
pensar com mais exatidão o que é um mundo. Mais uma vez Epicuro marca a noção
de mundo como algo limitado, uma região do céu60 que abarca astros, a terra e
vários fenômenos celestes. Esse limite se manifesta na diversidade de formas que o
mundo pode ter, seu perímetro pode ser arrendodado, triangular, ou apresentar
outros contornos. O mundo enquanto corpo limitado pode estar em repouso ou em
rotação, tanto pode ter nascido de outro mundo quanto do que Epicuro 61 chamou de
intermúndio, expressão utilizada para descrever o intervalo entre mundos. O
intermúndio pode ser um imenso espaço no qual existem poucos átomos e a
predominância do vazio, mas nunca nascerá um mundo de uma região
completamente vazia e desprovida de átomos. Nesse ponto vários comentadores
identificam uma oposição epicúrea em relação às teses de Leucipo (Vidas, IX, 31)
sobre a formação dos mundos62.

3.3 OS FENÔMENOS CELESTES, SEU MÉTODO DE EXPLICAÇÃO E O CHOQUE
COM A RELIGIÃO ASTRAL

No epicurismo, a investigação da natureza está associada necessariamente à
busca pela tranquilidade e bem-aventurança, e esse modo de organizar a atividade
filosófica persiste e ganha novas nuances ao abordar o problema dos fenômenos
celestes. A doutrina epicúrea sobre os astros não pode ser adequadamente
compreendida, se não levarmos em consideração o cenário religioso e filosófico de
seu tempo. Já mencionamos anteriormente a oposição epicúrea à religião astral,
Preferimos traduzir o termo οὐρᾰνός por “céu” em lugar de “universo”, como encontramos na
tradução de Kury.
61 “Que há um número infinito de tais mundos é possível perceber com o pensamento, e também que
um mundo destes pode nascer de um mundo ou de um intermúndio (assim chamamos o intervalo
entre os mundos) em um espaço com muito vazio, e não, como dizem alguns filósofos, em um
espaço vasto perfeitamente límpido e vazio.” No grego: “Ὅτι δὲ καὶ τοιοῦτοι κόσμοι εἰσὶν ἄπειροι τὸ
πλῆθος ἔστι καταλαβεῖν, καὶ ὅτι καὶ ὁ τοιοῦτος δύναται κόσμος γίνεσθαι καὶ ἐν κόσμῳ καὶ μετακοσμίῳ ὃ
λέγομεν μεταξὺ κόσμων διάστημα, ἐν πολυκένῳ τόπῳ καὶ οὐκ ἐν μεγάλῳ εἰλικρινεῖ καὶ κενῷ καθάπερ
τινές φασιν.” (Vidas, X, 89, 2008, p. 304)
62 Entre os comentadores destacamos Conche (1977, p. 193) e Balaudé (GOULET-CAZÉ, 1999, p.
1293).
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mas é útil ampliarmos a dimensão do debate, pois se trata de resgatar uma antiga
querela entre Epicuro e a escola platônica-peripatética63. Festugière (1946) é um
autor que problematiza essa questão a partir do epicurismo, de quem destacamos a
seguir os principais elementos de análise. Ele acredita que a devoção aos deuses da
cidade, predominante durante o auge do poder das cidades-estados gregas, passa a
ser desmembrada pela perda da autonomia e o cidadão percebe que na nova forma,
mais ampla, assumida pelo estado, sua alma não ocupa mais o mesmo lugar, não o
inspira mais com o mesmo apelo. A marcha do desenvolvimento segue
inexoravelmente, e paralelamente ocorre a difusão do Deus Cósmico e da ordem
divina no universo, expressa no movimento dos astros. Em sua análise, Festugière
sustenta que a cidade terrestre não oferece mais uma perspectiva fecunda à
existência. O filósofo64 volta-se para a cidade celeste, buscando promover a
harmonia entre os movimentos celestes e os da alma. O colono ateniense em
qualquer lugar, longe da pátria, pode contemplar os céus. É de suma importância
também o caráter regular e perfeito atribuído ao movimento dos astros, pois tal
movimento era produto de uma alma ou intelecto superior. Essa doutrina influenciará
fortemente a religião helenística. O sábio passa a se dirigir a um Deus cósmico, em
concordância com suas necessidades e a razão presente na alma, não mais aos
deuses cívicos, mas ao Belo e ao Bom. Marca da diferença entre a religião do sábio
e a do povo.
Mas Epicuro não combateu apenas concepções filosóficas sobre os astros.
Sua filosofia confronta a piedade popular e suas crenças na influência dos
fenômenos do céu sobre a vida dos homens:

A principal perturbação das almas humanas tem sua origem na
crença de que esses corpos celestes são bem-aventurados e
indestrutíveis, e que ao mesmo tempo têm vontades e praticam
ações e são causas imcompativeis com este seu estado; na
expectativa e na apreensão constante de algum castigo eterno sob a

63

Uma discussão ampla e detalhada sobre o tema foi desenvolvida por Bignone (1936, V. 2. 393538).
64 Festugière acredita que os fundamentos da religião cívica seriam postos em questão sob a forma
de antinomias, como por exemplo, lei e natureza, que em última instância refletiam a tensão entre
individuo e cidade. A República e As Leis de Platão possuem marcas dessa crise. Começa a surgir o
problema da relação entre deuses e cidade e o estatuto do nomos; se os deuses mudam de cidade
para cidade gera-se a dificuldade de percebê-los em seu caráter relativo, quando o período passa a
ser fortemente marcado pela busca do valor absoluto. (FESTUGIÈRE, 1946, p. 5).
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influência dos mitos, ou por temor da mera insensibilidade que há na
morte (Vidas, X, 81) 65.

O filósofo identifica na passagem acima quais são os principais pontos de
conflito: o primeiro deles consiste na crença que os astros são seres felizes e
imortais; o segundo que eles podem deliberar e agir segundo vontade própria;
terceiro, os corpos celestes controlam a vida humana, e de acordo com a mitologia,
podem infringir penas aos homens; quarto, os astros estão associados a eventos
terríveis, inclusive à morte. Reconhecer nos fenômenos celestes tais capacidades
inunda as almas humanas de temores e perturbações. As representações populares
tradicionais aliam o mito e a superstição às teorias religiosas filosóficas, enquanto
Epicuro identifica essa associação como fonte de inquietação e medo. Sua crítica é
dupla, por um lado essas concepções não conduzem à felicidade e tranquilidade da
alma, por outro, essas crenças não se sustentam quando confrontadas com os
princípios da phisiologia.
Epicuro não trata dessas questões como problemas de ordem ética, sua
abordagem é predominantemente física66. Uma pesquisa sobre as realidades
celestes deve ser conduzida a partir do reconhecimento dos axiomas fundamentais
sobre a natureza do todo e sua constituição, caso contrário estará condenada ao
erro. Assim, os astros não estão sujeitos à felicidade, não são imortais, pois sua
constituição é a mesma de todos os outros corpos compostos, átomos e vazio; além
disso, não possuem capacidade de deliberação ou de gerar movimento a partir de si
mesmos, por conseguinte não é razóavel imputar-lhes qualquer poder de
interferência sobre o destino da humanidade, como por exemplo decidir sobre a vida
e a morte dos homens.
É preciso ressaltar que a crítica epicúrea não se restringe a acusar a religião
astral e as crenças populares de pouco consistentes e repletas de supertisções e

Tradução do grego: “...ὅτι τάραχος ὁ κυριώτατος ταῖς ἀνθρωπίναις ψυχαῖς γίνεται ἐν τῷ ταῦτα
μακάριά τε δοξάζειν <εἶναι> καὶ ἄφθαρτα, καὶ ὑπεναντίας ἔχειν τούτοις βουλήσεις ἅμα καὶ πράξεις καὶ
αἰτίας, καὶ ἐν τῷ αἰώνιόν τι δεινὸν ἀεὶ προσδοκᾶν ἢ ὑποπτεύειν κατὰ τοὺς μύθους εἴ τε καὶ αὐτὴν τὴν
ἀναισθησίαν τὴν ἐν τῷ τεθνάναι φοβουμένους...”
66 “Devemos ainda sustentar que a função da ciência da natureza é a determinação precisa da causa
dos elementos principais e que nesse conhecimento consiste a felicidade, e também no
conhecimento da natureza real dos corpos que vemos nos céus, e na aquisição de conhecimentos
afins que contribuem para o conhecimento completo a esse respeito, indispensável também à
felicidade.” “Καὶ μὴν καὶ <τὸ> τὴν ὑπὲρ τῶν κυριωτάτων αἰτίαν ἐξακριβῶσαι φυσιολογίας ἔργον εἶναι
δεῖ νομίζειν, καὶ τὸ μακάριον ἐν τῇ περὶ μετεώρων γνώσει ἐνταῦθα πεπτωκέναι καὶ ἐν τῷ τίνες φύσεις
αἱ θεωρούμεναι κατὰ τὰ μετέωρα ταυτί, καὶ ὅσα συγγενῆ πρὸς τὴν εἰς τοῦτο ἀκρίβειαν.” (Vidas, X, 78)
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baseadas em mitos. O alvo principal de Epicuro é o modo de construção das
opiniões sobre os fenômenos celestes e as pretensões de suas conclusões:
“Aqueles filósofos que, ao contrário, admitem uma única explicação, estão em
desacordo com fenômenos e incorrem em erro grave quanto à possibilidade humana
de conhecer.” (Vidas, X, 98)67 Epicuro está examinando o método de formação de
opiniões e concluí que em muitos casos elas não estão em consonância com aquilo
que se manifesta aos sentidos, de modo que a sensibilidade contrastaria com muitas
dessas crenças. Outro fator deve ser considerado: Epicuro deixa claro que a
capacidade humana de conhecer, de modo exato, é limitada, é possível conhecer os
princípios fundamentais de modo seguro e analisar a natureza a partir de seus
desdobramentos, mas o mesmo não se pode fazer no que concerne aos fenômenos
particulares:

Por isso se descobrimos mais de uma causa das revoluções e do
surgir e do pôr e eclipsar-se dos astros e de fenômenos
semelhantes, como acontece também no tratamento dos fenômenos
particulares, não devemos crer que o exame desse assunto tenha
atingido aquele conhecimento exato e detalhado, necessário à nossa
imperturbabilidade e à nossa felicidade. Portanto, em nossas
investigações dos fenômenos celestes e de todos os fenômenos que
não se encontram no âmbito de nossos sentidos, devemos utilizar as
nossas observações relativas à multiplicidade dos modos de
ocorrência de um fenômeno terrestre análogo, e não devemos
atribuir importância alguma às pessoas que não reconhecem o que
existe ou passa a existir por uma causa única, nem aquilo que
acontece por causas múltiplas, e não consideram que os fenômenos
são observados a distância (Vidas, X, 79-80) 68.

O método de múltiplas explicações é utlizado ao longo de toda Carta a
Pítocles, onde são analisados o surgir e pôr do sol, da lua e de outros astros. O
exame se estende à formação das nuvens, à ocorrência dos relâmpagos e trovões,
e até mesmo terremotos são considerados.

Tradução do grego: “οἱ δὲ τὸ ἓν λαμβάνοντες τοῖς τε φαινομένοις μάχονται καὶ τοῦ ᾗ δυνατὸν
ἀνθρώπῳ θεωρῆσαι διαπεπτώκασιν.”
68 Tradução do grego: “Διὸ δὴ κἂν πλείους αἰτίας εὑρίσκωμεν τροπῶν καὶ δύσεων καὶ ἀνατολῶν καὶ
ἐκλείψεων καὶ τῶν τοιουτοτρόπων, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς κατὰ μέρος γινομένοις ἦν, οὐ δεῖ νομίζειν τὴν
ὑπὲρ τούτων χρείαν ἀκρίβειαν μὴ ἀπειληφέναι ὅση πρὸς τὸ ἀτάραχον καὶ μακάριον ἡμῶν συντείνει.
ὥστε παραθεωροῦντας ποσαχῶς παρ' ἡμῖν τὸ ὅμοιον γίνεται, αἰτιολογητέον ὑπέρ τε τῶν μετεώρων
καὶ παντὸς τοῦ ἀδήλου, καταφρονοῦντας τῶν οὔτε <τὸ> μοναχῶς ἔχον ἢ γινόμενον γνωριζόντων οὔτε
τὸ πλεοναχῶς συμβαῖνον, τὴν ἐκ τῶν ἀποστημάτων φαντασίαν παριδόντων...”
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Ao abordar o problema da luminosidade da lua, ele afirma que “a lua pode ter
luz própria, mas também é possível que a receba do sol.” (Vidas, X, 94)69 Silvestre
(1985, p. 137), ao comentar a postura investigativa de Epicuro em relação aos
fenômenos celestes, classifica essa teoria como um posicionamento de inspiração
substancialmente anticientífica, um claro indicativo do caráter essencialmente prático
da filosofia do jardim. Nossa análise caminha no sentido oposto, percebemos no
discurso de Epicuro uma preocupação significativa relacionada a um tratamento
considerado inadequado dispensado aos eventos celestes e metereológicos por
parte de muitos filósofos.
A capacidade de observação limitada restringe o alcande do principal critério
de conhecimento epicúreo, a sensação. Epicuro pretende demonstrar que não
existem condições suficientes para afirmar de maneira categórica uma determinada
explicação para um fenômeno celeste em detrimento de outra, principalmente se os
sentidos não a contradizem. Ultrapassando as condições de construção de
hipóteses explicativas, muitos filósofos e religiões apresentam causas únicas para
eventos celestes em continuidade com ideias como providência divina e destino.
Epicuro luta contra o que considera ser uma influência irracional e opressiva,
desprovida de fundamentações naturais. Seu objetivo é separar o divino e o celeste.
Outro ponto atacado por Epicuro diz respeito à limitação do campo de
possibidades de explicação diante de uma multiplicidade de causas igualmente
válidas. O uso da razão é restrito no que concerne a sua aplicação às realidades
celestes, pois o pensamento sem o auxílio da sensibilidade não encontra condições
suficientes para um conhecimento exaustivo do tema. A limitação dos sentidos se
mostra principalmente pela distância em relação aos fenômenos observados, por
isso o homem deve resistir ao impulso de preencher com o mito, a imaginação ou a
especulação racional, lacunas que não podem ser esgotadas. Entretanto, isso não
significa que a pesquisa sobre o tema deve ser abandonada. Epicuro defende que o
principal esforço precisa ser direcionado para a felicidade e saúde da alma dentro de
condições coerentes com o estudo da natureza.
Apesar de limitadas, as respostas possíveis via physiologia oferecem aos
homens a tranquilidade necessária para o fruir da vida feliz.

Tradução do grego: “ἔτι τε ἐνδέχεται τὴν σελήνην ἐξ ἑαυτῆς ἔχειν τὸ φῶς, ἐνδέχεται δὲ ἀπὸ τοῦ
ἡλίου.”
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3.4 O TEMPO, ACIDENTE DOS ACIDENTES

Compreender a doutrina epicúrea sobre o tempo é uma tarefa difícil. O
aspecto mais árduo diz respeito ao número reduzido de elementos textuais
disponíveis sobre o assunto. Ainda assim, é necessário delimitar algumas ideias em
torno do que é o tempo na filosofia de Epicuro e para tanto apresentaremos as
passagens que abordam diretamente a temática.

Já vimos que é impossível

compreender a natureza da mortalidade sem examinarmos antes problemas centrais
como o movimento, agregação e desagregação, geração e perecimento. A partir de
elementos destacados do estudo dessas questões, pretendemos estabelecer
conexões com pontos mais precisos do discurso epicúreo sobre o tempo. A
passagem mais significativa sobre o tempo é encontrada na Carta a Heródoto:

A investigação acerca do tempo não deve ser conduzida de forma
idêntica à relativa a todos os acidentes que pesquisamos em um
assunto, referindo-se as pré-concepções que contemplamos em nós
mesmos (...) Tampouco devemos atribuir ao tempo outro predicado
qualquer e adotar outro termo como se tivesse a mesma essência
contida na significação própria da palavra tempo (algumas pessoas
fazem isso), mas principalmente devemos refletir sobre aquilo a que
atribuímos esse caráter peculiar de tempo e com o que o medimos. E
isso não necessita de demonstração ulterior, basta refletirmos que
correlacionamos o tempo com dias e noites e as partes destes e
destas, e também com os sentimentos de prazer e sofrimento e os
estados de movimento e imobilidade, e quando usamos a expressão
“tempo” pensamo-lo como acidente peculiar a esses detalhes (Vidas,
X, 72-73)70.

Temos um trecho complexo, mas que nos permite construir uma noção geral
da doutrina sobre o tempo. Epicuro adverte seu leitor que a investigação acerca do
tempo possui peculiaridades, geralmente ao pesquisar a natureza de algo, como um
homem ou uma planta, o epicurista conta com a percepção de simulacros desse
Tradução do grego: “Καὶ μὴν καὶ τόδε γε δεῖ προσκατανοῆσαι σφοδρῶς· τὸν γὰρ δὴ χρόνον οὐ
ζητητέον ὥσπερ καὶ τὰ λοιπά, ὅσα ἐν ὑποκειμένῳ ζητοῦμεν ἀνάγοντες ἐπὶ τὰς βλεπομένας παρ' ἡμῖν
αὐτοῖς προλήψεις, ἀλλ' αὐτὸ τὸ ἐνάργημα, καθ' ὃ τὸν πολὺν ἢ ὀλίγον χρόνον ἀναφωνοῦμεν,
συγγενικῶς τοῦτο περιφέροντες, ἀναλογιστέον. καὶ οὔτε διαλέκτους ὡς βελτίους μεταληπτέον, ἀλλ'
αὐταῖς ταῖς ὑπαρχούσαις κατ' αὐτοῦ χρηστέον, οὔτε ἄλλο τι κατ' αὐτοῦ κατηγορητέον ὡς τὴν αὐτὴν
οὐσίαν ἔχοντος τῷ ἰδιώματι τούτῳ – καὶ γὰρ τοῦτο ποιοῦσί τινες – , ἀλλὰ μόνον ᾧ συμπλέκομεν τὸ
ἴδιον τοῦτο καὶ παραμετροῦμεν, μάλιστα ἐπιλογιστέον. καὶ γὰρ τοῦτο οὐκ ἀποδείξεως προσδεῖται ἀλλ'
ἐπιλογισμοῦ, ὅτι ταῖς ἡμέραις καὶ ταῖς νυξὶ συμπλέκομεν καὶ τοῖς τούτων μέρεσιν, ὡσαύτως δὲ καὶ τοῖς
πάθεσι καὶ ταῖς ἀπαθείαις, καὶ κινήσεσι καὶ στάσεσιν, ἴδιόν τι σύμπτωμα περὶ ταῦτα πάλιν αὐτὸ τοῦτο
ἐννοοῦντες, καθ' ὃ χρόνον ὀνομάζομεν.”
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ente, uma imagem visual, tátil, olfativa ou acústica que possuem propriedades e
acidentes que nos revelam carateristicas como formas, cores, cheiros, etc. Sabemos
que todos as coisas que nos cercam são constituídas de átomos e vazio,
consequentemente sujeitas à geração e à corrupção. Os epicuristas usam como
critério as antecipações, impressões anteriores causadas pela emanação de
simulacros que nos afetam os sentidos e nos servem de fundamento para a
construção de ideias e palavras. Todavia a palavra “tempo” não designa um ente ou
objeto específico que possua forma e propriedades percebidas de modo claro e
distinto pela sensibilidade. Por isso, o termo não remete a algo que existe por si
mesmo, como os átomos e o vazio, ou coisas que existem acidentamente, como os
compostos, em outras palavras o tempo no epicurismo não pode ser pensado como
algo que existe por si mesmo. Essa concepção se choca com doutrinas que
defendem uma essência do tempo.
O tempo seria uma espécie de construção produzida pela percepção e
sensação que mede, em alguns casos, a regularidade do movimento dos
fenômenos. Epicuro usa como exemplo para a compreensão do tempo a correlação
estabelecida com os dias e as noites, pela presença do sol ou das estrelas, todos
compostos e, portanto acidentes. O tempo é estruturado a partir da experiência e
sua continuidade com os estados internos do homem. Caujolle-Zaslawsky (1980, p.
295) propõe que para Epicuro o tempo seria o resultado da maneira como o
pensamento humano organiza e representa certos aspectos dos corpos resultantes
do movimento dos átomos. A principal consequência dessa interpretação é tomar o
tempo como algo que só existe na dimensão da percepção humana.
Sexto Empírico71 afirma que quando o mundo for destruído, como sustenta
Epicuro, não haverá dias e noites. Ele conclui que, se para Epicuro o tempo está
relacionado com esses fenômenos, certamente ele deixará de existir, o que
consistiria um grande absurdo, critica Sexto. Mas o tempo não depende
necessariamente dos dias e das noites, nem de sua realidade ou das evidências que
nos fornecem, pois o tempo é acidente dos acidentes, o que não pode ser reduzido
a acidente de fenômenos restritos como os dias e as noites. A compreensão do

71

Caujolle-Zaslawsky (1980, p. 298) faz referência às doutrinas estóicas sobre o tempo. A autora
afirma que os estóicos acreditavam que o tempo era incorpóreo no sentido de não ser material, além
disso, possuía uma existência separada e concebida em si mesma, sem nenhuma dependência em
relação a qualquer outra coisa. Idem.
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tempo como “acidente dos acidentes” é apresentada por Sexto Empírico 72, e tem
contribuído para esclarecer o problema do tempo no epicurismo. O tempo seria, no
epicurismo, uma representação que assume a forma do dia e da noite, uma imagem
de certas propriedades ligadas elas mesmas às propriedades das coisas
(CAUJOLLE-ZASLAWSKY, p. 285). Isso significa que o tempo não tem realidade
física em si mesmo, nem independência. Ele seria um epifenômeno sujeito a
propriedades de segunda ordem, ou propriedades de propriedades, ideia justificável
pela expressão “acidente dos acidentes”.
Em Epicuro (Vidas, X, 72-73) e Lucrécio (Da Natureza, I, 459) o tempo é
referido como acidente e, como vimos, Sexto Empírico apresenta outros elementos
da doutrina epicúrea a serem considerados, o mais significativo deles seria a noção
de tempo como um acidente próprio a todos os acidentes. Isso nos permitiria pensar
que o tempo não passa de uma representação, produzida pela mudança das coisas
e dos eventos, dos movimentos celestes, todos refletidos nas almas dos homens.
Mais uma vez temos um método estritamente físico de análise aplicado a uma
questão importante como o tempo. A discussão é orientada de um modo que suas
conclusões impeçam toda e qualquer tentativa de imputar ao tempo uma existência
independente ou alguma essência. O tempo seria real, mas enquanto experiência
senso-perceptiva do movimento dos corpos, em relação necessária com suas
propriedades e a complexa dinâmica dos fenômenos. A assimilação do tempo pela
alma está sempre relacionada intrinsicamente às sensações de prazer e dor
presentes na vivência humana.
Entretanto, existe um aspecto do tempo que não é discutido nos textos a que
tivemos acesso. Trata-se de pensar o tempo como problema relacionado à vida e à
morte. Como pensar a temporalidade presente no nascimento, crescimento, velhice
e morte, é algo que não fica claro nos trechos sobre o tempo. Pois o processo de
geração e corrupção se mostra, continuamente, durante toda a vida, como algo que
possui um sentido claro: a morte. Concordamos que o homem percebe o tempo por
meio da consciência do movimento dos astros e da variação dos dias e noites, mas
“Ἐπίκουρος δέ, ὡς αὐτὸν Δημήτριος ὁ Λάκων ἐξηγεῖται, τὸν χρόνον σύμπτωμα συμπτωμάτων εἶναι
λέγει, παρεπόμενον ἡμέραις τε καὶ νυξὶ καὶ ὥραις καὶ πάθεσι καὶ ἀπαθείαις καὶ κινήσεσι καὶ μοναῖς.
πάντα γὰρ ταῦτα συμπτώματά ἐστι τισὶ συμβεβηκότα, καὶ ὁ χρόνος πᾶσι τούτοις συμπαρεπόμενος
εἰκότως ἂν λεχθείη σύμπτωμα συμπτωμάτων. καθόλου γάρ, ἵνα μικρὸν ἄνωθεν προλάβωμεν εἰς τὴν
τοῦ λεγομένου παρακολούθησιν, τῶν ὄντων τὰ μέν τινα καθ' ἑαυτὰ ὑφέστηκεν, τὰ δὲ περὶ τοῖς καθ'
ἑαυτὰ ὑφεστῶσι θεωρεῖται. καὶ καθ' ἑαυτὰ μὲν ὑφέστηκε πράγματα οἷον αἱ οὐσίαι (ὡς τὸ σῶμα καὶ
κενόν).” Adversus Mathematicus, X, 219-220.
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a cada ciclo profundas diferenças vão marcando os organismos vivos mais
complexos. No caso do homem, os ciclos configuram uma referência à idade e, na
medida em que vão se repetindo indicíos de maturação e velhice, se manifestam no
corpo. O homem transita da infância à velhice e o sentido desse trajeto encontrará
seu limite com a morte. Não é apenas uma questão senso-perceptiva de acidentes
que indicam o movimento de corpos, já que a regularidade desses fenômenos
aponta para um padrão que incontornavelmente conduzirá ao fim a existênca de
homens, animais e mundos. O que demonstra um grau de interdependência entre
esses ciclos e a geração e perecimento das diversas formas de vida. Parece-nos
possível identificar uma dimensão temporal que não é simplesmente uma apreensão
psicológica do tempo, dependente da percepção de relações acidentais entre
corpos. Ela ultrapassa essa noção, visto que nascimento e morte não podem ser
pensados como construções do pensamento humano, e sim como processos físicos
independentes.

3.5 COSMOLOGIA E MORTALIDADE

Seria possível questionar a necessidade de uma investigação cosmológica
para a formação de um conhecimento adequado da mortalidade. A maior parte dos
estudos que procuram pensar a morte sob a perspectiva do epicurismo trata do tema
sem nenhum tipo de referência à questão da cosmologia. Esse caminho se mostrou
impossível. Como vimos anteriormente existem princípios físicos que regem a
formação e dissolução de todas as coisas. Temos toda uma visão de universo que
envolve um redimensionamento da questão da morte. O conhecimento da morte é
uma possibilidade que extrapola o humano, trata-se de um processo de investigação
voltado para a compreensão de hipótese universal, teoria explicativa que envolve
animais, plantas e mundos.
Não é possível reduzir o conhecimento da mortalidade à dimensão humana.
Antes de poder pensar a corrupção e a morte nesse nível é necessário compreender
o modo de constituição de todas as coisas. Assim, o processo de geração e
corrupção é explicado primeiro em suas bases atômicas, agregação e desagregação
de corpos elementares, para depois elucidar a formação de agregados vivos como o
homem, ascendendo como causa da constituição de mundos. O epicurista vive em
um mundo que veio a ser e deixará de ser; podem existir impensáveis mundos
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semelhantes a esse, com formas de vida como as percebidas pelas diversas regiões
do mundo, espalhadas em um universo espacialmente infinito, desprovido de
formas, que não possui um centro. Os deuses não criaram os mundos, estes não
possuem inteligência nem podem ser considerados imortais. Os fenômenos celestes
devem ser encarados a partir de uma racionalidade que conhece seus limites e não
infere para além das possibilidades do pensamento. Descolado dos mitos e
religiões, os eventos meteorológicos perdem sua carga opressiva, ganham o status
de manifestações naturais submetidas aos mesmos princípios que regem o
universo. O tempo deixa de ser uma forma de existência independente, não pode
ser associado ao destino ou à providência. Para Epicuro o tempo é produto da
percepção e assimilação da complexa diversidade fenomênica, de caráter acidental.
Ao compreender a natureza do universo e do mundo, o homem percorre um
trajeto físico com aspectos microfísicos e cosmológicos que possiblitam o
entendimento adequado de sua própria natureza mortal.

Nesse percurso, suas

visões do todo e do cosmos sofrem profundas modificações, pois é incontornável o
confronto com os modos de explicações presentes em seu tempo e em sua cultura.
A filosofia de Epicuro é num primeiro momento um choque, desconstrução operada
pela physiologia.
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CAPÍTULO IV – A NATUREZA DA ALMA

4.1 A ALMA HUMANA, SUA ALMA, ESTRUTURA E ATRIBUTOS

Sexto Empírico (USENER, 2006, p. 84) registrou que Epicuro e seus
seguidores acreditavam que a noção de homem poderia ser explicada por prova
direta, o homem é este tipo particular de forma, com a característica de ser animada.
De certo modo pode se chamar a abordagem epicúrea de rigorosa e num certo
sentido, científica73, pois compreende o homem a partir de uma perspectiva que
envolve o corpo vivo em sua dimensão anatômica e fisiológica, estendendo os
conceitos da physiologia à dimensão ética. Essa objetivação das relações de
conhecimento do homem e de sua saúde se deve muito ao papel da prática e da
literatura médica como influências para a filosofia de Epicuro. Segundo Vernant
(1989) esses saberes investigam o corpo, submetem-no a observação, descrevem e
teorizam sobre seus aspectos visíveis, suas partes, os órgãos internos que o
compõe, seu funcionamento, a diversidade dos humores que circulam nele e que
dirigem a saúde ou a doença. Veremos, a seguir, como Epicuro submete o homem a
exames que visam compreender melhor a formação e a estrutura do organismo
humano.
Não é raro encontrarmos comentários sobre o problema do conhecimento
epicúreo que enfatizam a sensação, sua relação com a formação das opiniões e
com o problema da verdade. A sensação é algo que acontece no homem, na relação
corpo-alma. No epicurismo é lícito dizer que o pensamento fundamenta-se na
sensação. Diôgenes (Vidas, X, 32)74 refere-se às sensações como eventos de
natureza individual que transformam-se pela recorrência, similitude ou analogia,
73

A expressão científica deve ser matizada, ao longo dos últimos dois séculos vários filósofos
teceram aproximações entre o pensamento de Epicuro e a física, um deles foi Hegel: “Ora bem, se a
física consiste ou crê que consiste em ater-se, de um lado, à experiência imediata e, de outro, no que
cai dentro da experiência direta [...], não cabe dúvida de que Epicuro pode ser considerado, se não o
iniciador, ao menos [...] o principal representante desse método [...] Cabe, pois, afirmar sem medo de
equivocar-se que Epicuro é o inventor da ciência empírica da natureza, da psicologia moderna.”
(HEGEL. Lecciones sobre la historia de la filosofia, v. II, 385, 389, 391, 392). Citação e tradução de
Spinelli (2009,125) Sobre esse tema Nietzsche (2005, p. 59) afirmou: “Muitos homens cultos acham,
ainda hoje, que a vitória do cristianismo sobre a filosofia grega seria uma prova da maior verdade do
primeiro – embora nesse caso o mais grosseiro e violento tenha triunfado sobre o mais espiritual e
delicado. Para ver onde se acha a verdade maior, basta notar que as ciencias que nasciam
retomaram ponto a ponto a filosofia de Epicuro, mas rejeitaram ponto a ponto o cristinanismo”.
74 Tradução do capítulo X, passo 32, em grego: “καὶ γὰρ καὶ ἐπίνοιαι πᾶσαι ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων
γεγόνασι κατά τε περίπτωσιν καὶ ἀναλογίαν καὶ ὁμοιότητα καὶ σύνθεσιν, συμβαλλομένου τι καὶ τοῦ
λογισμοῦ”.
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produzindo todas as noções necessárias para a formação de generalizações. Isso
certamente não se dá por ação isolada da sensação, como muitas vezes podemos
perceber em algumas análises. Na passagem referida, Epicuro se esforçou em
deixar claro que há uma participação imprescindível do raciocínio, entendido como
atividade do pensamento, pelo qual a alma é a principal responsável. Dessa forma a
alma recebe e organiza sensações, a memória permite o armazenamento de toda
experiência sensível, de modo que os nomes e conceitos são fundados com base na
sensibilidade.
A indagação sobre a phýsis da alma é objeto de um tratamento cuidadoso no
epicurismo, pois a formação de opiniões consideradas infundadas sobre o tema tem
desdobramentos

prejudiciais

na

compreensão

da

natureza

humana

e

consequentemente na fruição da vida feliz. A alma humana, descrita na carta a
Heródoto, apresenta alguns aspectos que podem ser considerados extensíveis a
todas as coisas vivas, principalmente aqueles que indicam características gerais do
composto, como capacidade de movimento e equilíbrio vital transitório.
Não podemos tomar algumas palavras presentes na carta a Heródoto sem o
devido tratamento, ou isolá-las de suas conexões, pois são conceitos-chaves que
indicam uma terminologia precisa. Como Epicuro (Vidas, X, 37-38) fez questão de
destacar, a intenção seria orientar o interlocutor sobre suas significações e reduzir o
mal-entendido no que toca a outros usos e acepções então correntes. O aspecto
que mais nos interessa, diz respeito ao desenvolvimento da questão da natureza
humana, refere-se a esse agregado que é o homem. Vernant (1989, p.11) sustenta a
tese que na idade arcaica, a noção de corporeidade grega ignorava ainda a
distinção entre alma e corpo: não havia sido estabelecida uma ruptura radical entre
natureza e sobrenatural. Desse modo dentro da noção de corporeidade
encontramos as realidades orgânicas, as forças vitais e também as atividades
psíquicas, as inspirações e influxos divinos. O termo sôma (σῶμα), traduzido por
corpo, designou originalmente o cadáver, aquilo que restou do indivíduo após perder
tudo que nele era sinônimo de vida e dinâmica corporal, e que, com a morte, passou
a ser uma figura inerte, condenada a desaparecer da esfera visível. Mas o
significado mais comum que nos chegou é relativo à substância corporal viva. Não
raro essa expressão contrastava com a palavra psykhê (ψυχὴ), assinalando a
oposição com a noção de alma (GUAL, 1981, p. 88).
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As idéias de Platão e Aristóteles sobre a natureza da alma marcaram
profundamente a filosofia grega, de modo que muitos posicionamentos defendidos
por Epicuro apontam, ao mesmo tempo, continuidade em relação a alguns pontos, e
oposição a outros quando se trata do debate sobre a alma. De acordo com Santos
(2009, p. 44-51) a imperecibilidade e a imortalidade da alma são problemas que
ocupam um lugar significativo na filosofia de Platão. Na obra Fédon é possível
encontrar elementos dessa discussão, inclusive com o uso de mitos para ilustrar o
destino dos bons após a separação entre corpo e alma75. Platão, em seu diálogo
Timeu, passo 41, descreve através de um dos personagens, a alma como uma
espécie de planta celestial, que participa da alma do todo e foi projetada no mundo
pelo Demiurgo. A filosofia de Epicuro apresenta forte antagonismo em relação às
teses da imortalidade da alma e as inclinações cosmogônicas, todavia é necessário
reconhecer que seu pensamento se desenvolveu na esteira das contribuições
filosóficas que o precederam, inclusive muitos de seus posicionamentos constituem
claro esforço de superação de ideias defendidas por Platão e Aristóteles.
A investigação produzida por Epicuro pretendeu despir-se de todas as ideias
consideradas obstáculos ao pensamento e à percepção do homem e seu corpo. O
objetivo foi identificar todos os sinais característicos das limitações humanas. A
descoberta da precariedade presente na morte, nos desejos, na dor e na
pertubação, também tornou evidente o limite que produz as condições para a
felicidade. O epicurista era um homem que devia ter claro para si o princípio geral
que conduz a geração das entidades vivas, pois a partir desse saber entram em
cena significativas implicações: conhecer sua própria natureza significa saber-se
sujeito à contínua tensão entre geração e dissolução. A continuidade da experiência
de filosofar, ao longo de uma vivência do tempo que envolve dias, meses e anos por
meio de sensações de dor e prazer, fome, sede, repleção e saciedade, é um
elemento central a ser considerado para a compreensão do epicurismo. As
condições limitantes estendem-se a todos os seres animados. A observação da vida
de pessoas e animais fornece parâmetros razoáveis sobre o nascer e o viver. Assim,
é possível, através da analogia, extrair um conhecimento razoavelmente seguro no
tocante à própria existência humana. Tais condições não marcam apenas um tempo

75

Se a morte fosse o fim seria difícil responsabilizar os maus por suas ações, em vários momentos
Platão tematiza o julgamento da alma após a morte e o destino reservado a cada uma. PLATÃO,
Fédon, 107a – 114c. Ver também: República, X, 614b – 621b; Górgias, 523a.
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inicial, também indicam o horizonte de destruição daquilo que constitui cada homem
em sua vivência concreta. No epicurismo, ganha força o processo de aprendizado
de um modo de conservação de si mesmo, orientado por uma arte de viver segundo
o conhecimento da natureza. Para Epicuro, não existe uma idealização do corpo,
exaltação à beleza física, nem espécie alguma de desprezo ou ascetismo, e sim um
exame que procura conduzir o homem aos estados naturais e prazerosos, em
oposição a escolhas que conduzam à dor e à perturbação. Ao investigar a dinâmica
da vida, é possível perceber certa sensação de estabilidade. A unidade vital possui
um sutil equilíbrio que pode ser afetado, isso se mostra de maneira negativa, sob a
face da perturbação anímica ou da dor na carne. Seria inadequado tentar restringir
esses aspectos a uma sabedoria reduzida ao corpo ou à carne, associada a
capacidades mais elaboradas típicas da alma. Isso porque tal conhecimento é
sempre um saber unificado, propriamente humano, experimentado e construído
naquilo que integra o homem como entidade viva.
É necessário investigar a natureza e a dinâmica da geração e da corrupção,
esta última com implicações fortes dentro dos limites da vida. Seu aspecto mais
radical, a morte, paira como uma sombra que se desdobra no tempo em direção ao
futuro. Ainda assim, é possível gozar de um estado de plenitude, sentir prazer e
tranquilidade durante certo tempo. Apesar de estar sujeito aos desequilíbrios
naturais (tais como dor, frio, sede, fome, etc), o sábio epicúreo entende a
necessidade de compreensão e domínio do tempo experienciado. Isso significa que
prazer e tempo estão associados aos limites e ao cálculo do bem-estar. Conhecer os
limites temporais do prazer e da dor significa reconhecer em si os limites da
eudaimonia.
Antes de tratar da morte, devemos nos deter na questão do surgimento da
alma em organizações complexas como compostos vivos. Passemos à letra de
Epicuro de modo que possamos compreender com o máximo de clareza a noção de
alma:

Depois disso, tendo em vista nossas sensações e sentimentos (pois
assim teremos os fundamentos mais seguros para a credibilidade), é
necessário considerar que a alma é corpórea, e constituída de
partículas sutis, dispersa por todo o organismo, extremamente
parecida com um sopro consistente numa mistura de calor,
semelhante em muitos aspectos ao sopro e em outros ao calor. Há
também uma terceira parte, que pela sutileza de suas partículas
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difere consideravelmente das outras duas, e por isso está em contato
mais íntimo com o resto do organismo (Vidas, X, 62) 76.

Nesse trecho Epicuro apresenta de modo detalhado a natureza da alma,
vinculando-a diretamente aos fundamentos atômicos de sua doutrina. O aspecto que
emerge em primeiro plano define a alma como corpórea, constituída de átomos
arredondados e mais leves quando comparados àqueles que formam a carne
(σάρξ), dispersos por toda extensão do composto/organismo (ἀθροισμα). Essa
última expressão indica a forma, a estrutura e a constituição do agregado humano. A
carne está sujeita à dor e ao prazer, graças à sensibilidade conferida pela alma
(Vidas, X, 136-137). O homem é um agregado vivo, tal compreensão da alma
humana configura uma posição antagônica em relação a muitos discursos filosóficos
e religiosos, já que, por vezes, a alma foi pensada no campo da filosofia antiga como
substância contraposta ao sôma. Ao pensar a constituição humana, Epicuro o faz de
modo que seu raciocínio seja válido para todos os entes humanos em qualquer lugar
e tempo. Isso fica mais claro quando o investigador reconhece que os princípios são
os mesmos que explicam a formação de mundos, plantas e animais. Nesse trecho, o
filósofo buscou desenvolver a proposição que afirma ser a alma copórea dentro da
mesma perspectiva utilizada desde o início, o exame da natureza e seus
fundamentos. Avancemos e tratemos da composição e características da alma.
O tratamento dispensado à investigação da natureza da alma é claramente
atrelado à observação da dinâmica da vida humana. Com isso é necessário enfatizar
que qualquer pessoa pode averiguar traços como a respiração, o calor e a umidade,
tanto em si como em outrem. A alma é constituída por corpos sutilíssimos, que se
propagam através de todo o agregado. Para Epicuro a existência dessas finas
partículas fica evidente na respiração por meio de sua composição e dinâmica,
análoga aos processos percebidos no sopro e no calor, reunidos em uma mesma
atividade vital. O calor (θερμός) e o sopro (πνεῦμα), associados ao terceiro elemento
sem nome (ακατανομαστον) integram a alma77. Os dois primeiros estão atrelados ao
fenômeno da respiração e evidentemente associados à temperatura do organismo, o
Tradução do em grego: “Μετὰ δὲ ταῦτα δεῖ συνορᾶν ἀναφέροντα ἐπὶ τὰς αἰσθήσεις καὶ τὰ πάθη –
οὕτω γὰρ ἡ βεβαιοτάτη πίστις ἔσται – ὅτι ἡ ψυχὴ σῶμά ἐστι λεπτομερὲς παρ' ὅλον τὸ ἄθροισμα
παρεσπαρμένον, προσεμφερέστατον δὲ πνεύματι θερμοῦ τινα κρᾶσιν ἔχοντι καὶ πῇ μὲν τούτῳ
προσεμφερές, πῇ δὲ τούτῳ· ἔστι δὲ τὸ <τρίτον> μέρος πολλὴν παραλλαγὴν εἰληφὸς τῇ λεπτομερείᾳ
καὶ αὐτῶν τούτων, συμπαθὲς δὲ τούτῳ μᾶλλον καὶ τῷ λοιπῷ ἀθροίσματι·”
77 Lucrécio defendia a existência de quatro componentes: calor, sopro, elemento sem nome e o ar. Da
Natureza, III, 240 a 245.
76
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hálito manifesta tanto o calor quanto a umidade. O mesmo não pode ser afirmado
em relação ao terceiro, o elemento sem nome, suas características sutilíssimas
dificultam o uso de analogias, mas, nem por isso Epicuro deixa de buscar elucidar o
que seria sua natureza, presença e, principalmente, sua função: promover a
conexão íntima da alma por toda extensão do organismo.
Os corpos fundamentais que formam a alma seriam comparáveis aos
encontrados na composição do sopro vital, ou seja, leves, arrendondados, lisos,
menos numerosos e incrivelmente velozes, por isso sua composição seria diferente
daqueles que compõem a carne. A formação do sopro se produz por meio da
reunião de átomos análogos aos do fogo e do ar, todavia aqueles envolvidos no
desenvolvimento das capacidades intelectivas e perceptivas são considerados
sutilíssimos. Os átomos que reunidos formam o ar e o calor não oferecem traços
correlatos suficientes para explicar funções anímicas intricadas. Devemos levar em
consideração que o ar e o fogo são formados por uma delgada corporeidade típica
de sua compleição. Epicuro tece dois níveis de comparação, e primeiro afirma que
os dois primeiros elementos são semelhantes ao calor e ao sopro, com isso ele
aproxima esses componentes anímicos de fenômenos sutis associados ao ar e ao
fogo; o segundo nível de similitude já ultrapassa o limite dos elementos que serviram
de parâmetro de comparação, de modo que o terceiro elemento é de natureza ainda
mais delicada quando confrontada com os dois descritos anteriormente.
É intrigante que Epicuro não tenha proposto um nome para identificar esse
elemento. A impossibilidade de nomear pode estar relacionada à dificuldade em lidar
com um problema que não oferece condições suficientes de investigação para que
possa ser definido com precisão. A inexistência de uma referência no campo da
sensibilidade ao qual se possa remeter, indica que a analogia traçada anteriormente
entre elementos como o ar ou o fogo, não encontra paralelo no caso do elemento
inominado. Nada que se manifeste aos sentidos pode servir como parâmetro. Essa
passagem torna clara a transição, ou a projeção do pensamento (SILVA, 2003, p.
28), do nível da sensibilidade para uma compreensão que, apesar de ser alicerçada
na corporeidade, ultrapassa os limites estabelecidos pelos sentidos. Os problemas
levantados ao longo do percurso de estudo da alma, longe de desconsiderarem os
obstáculos associados à pesquisa, servem para situar a problemática dentro dos
limites possíveis de investigação da natureza. O papel do elemento sem nome
recebeu destaque na análise de Gual sobre a estrutura e dinâmica da alma:
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Não tem nome nem semelhança com outros átomos; é, pelos
demais, o mais específico e o principal agente das funções anímicas
já que é nele que reside a faculdade de sentir (de coordenar as
sensações recebidas dos sentidos corporais, já que alma não sente
por si mesma, e sim através e com o corpo todo) e, por conseguinte,
também a faculdade de pensar, associada com o sentir (GUAL,
1981, p. 117, tradução nossa).

Há,

nesse

trecho

da

carta,

uma

visível

dificuldade

em

explicar

minuciosamente os aspectos relacionados à unidade da sensibilidade humana,
problema que, ainda hoje, oferece enormes dificuldades. Todavia, é interessante
notar como mesmo frente a tais obstáculos, Epicuro não abre mão de pensar a
unidade entre alma-carne, sempre a partir da perspectiva da sensibilidade e de seus
complexos processos.
O elemento sutil está entremeado com a carne, percorre todo o organismo
velozmente. Graças a sua pequenez, ainda mais tênue que os outros tipos de
átomos que compõem o corpo, é pensado como elemento relacionado aos aspectos
funcionais da sensibilidade. A rapidez é uma característica marcante da dinâmica da
alma, possível graças à especificidade dos corpos fundamentais envolvidos nesses
processos: são atomos pequenos, leves, lisos e arredondados. O pensamento, a
memória e a percepção são atividades anímicas de altíssima complexidade. Epicuro
considerou a rapidez de processos anímicos mais complexos como correlato da
sutileza, redondeza e leveza dos átomos que participam nestas funções. Essa
comparação tem como base a observação do movimento dos corpos percebidos ao
redor do homem, o filósofo conclui que o deslocamento dos corpos, como rochas,
penas ou flechas, demonstra como diferenças de velocidade estão relacionadas
diretamente com a constituição própria de cada composto. A physiologia epicúrea
defendia a tese que corpos mais espessos são constituídos por átomos de maior
densidade. Isso confere mais lentidão aos processos de deslocamento desses
corpos, essa hipótese pode ser confirmada quando se confronta sua dinâmica com o
movimento de corpos compostos por partículas fundamentais mais leves. O princípio
então é que a velocidade de deslocamento dos corpos está relacionada diretamente
com as propriedades atômicas envolvidas em sua constituição.
Por estar disperso por todo o agregado de maneira uniforme, a parte sem
nome ocupa um papel de destaque na dinâmica da alma. Sua principal função é
articular a sensibilidade e tornar possível a unidade sensível do organismo. Apesar
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de ser considerada irracional, essa dimensão da alma permite à estância racional
organizar de modo elaborado a diversidade das sensações.
Convém ao estudo do pensamento de Epicuro lançar mão de expedientes
que possam elucidar a compreensão de aspectos teóricos centrais, desde que
sejam considerados legítimos. Um dos maiores colaborades do epicurismo foi
Lucrécio, sua obra De rerum natura, constitui rica fonte de auxílio e esclarescimento
sobre a doutrina epicúrea da alma. Sendo assim, é impossível relegar as
contribuições oriundas do poema. Nossa intenção é utilizar a seguir, sempre que
julgarmos necessário, a herança filosófica romana legada por Lucrécio.
Apesar de tratarmos com fontes limitadas, acrescentaremos a opinião de
Lucrécio78 sobre a localização da parte inominada da alma, denominada por ele “a
alma da alma”. O poeta reconhece que, mesmo sendo formada por escassos
elementos, essa instância anímica é responsável pelo governo de todo o corpo
humano e suas diversas funções. Toda a variedade presente na estrutura e
dinâmica humana deve ser pensada em função da unidade congênita da alma e da
carne. Partindo dessa perspectiva como verdadeira, somos levados a concluir que a
separação da alma, do modo como fora apresentada acima, visa investigar,
descrever e explicar, pois essa separação é um raciocínio em torno dos atributos
que integram o homem. Somente na esfera da razão é possível operar divisões
entre alma e carne, já que em última análise o objeto de investigação é a vida
humana em sua manifestação concreta.
Examinaremos a seguir um problema que merece atenção, pois ainda que
não esteja restrito exclusivamente ao campo humano, ocupa um lugar de relevo no
desenvolvimento dos estudos da natureza. A physiologia estabeleceu as bases da
investigação das formas de vida no todo. Isso porque a especulação epicúrea em
torno da vida extrapolou os limites do mundo conhecido. Como vimos anteriormente,
o filósofo não descarta a possibilidade de existir entes dotados de vida em outros

Da Natureza, III, 275. Na nota 27 da edição brasileira encontramos a seguinte explicação: ”Lucrécio
distingue entre o espírito e a alma, adotando uma concepção tripartida do homem que se manteve
até muito tarde, e não só na filosofia grega, e que a filosofia possivelmente terá de considerar de
novo, embora por aspectos muito diferentes daqueles que interessaram a Lucrécio. Para ele existe
um espírito (animus), que é também pensamento, mente (mens) e a alma (anima); o espírito
concentrado num ponto, o meio do peito, poderíamos dizer, o coração, a alma dispersa por todo o
corpo. Em termos mais ou menos atuais, o espírto de Lucrécio corresponde a noção de alma, à alma
a noção de fluido ou princípio vital de certas escolas do pensamento. Brun (1989, p.87) afirma que a
distinção entre animus e anima já encontra-se em Demócrito (nous e psykhé), mas não nos chegou
da obra do próprio Epicuro.
78
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mundos semelhantes ou diferentes desse em que vive o homem. Nesse sentido, a
filosofia de Epicuro colabora para deslocar o homem do centro do universo, tanto por
pregar a existência de infinitos mundos como por estabelecer critérios universais
para a análise e compreensão da vida, em qualquer tempo e lugar. No pensamento
epicúreo todos os seres vivos têm alma e estão sujeitos aos processos de geração e
corrupção. A investigação da alma humana via exame da natureza ocupa um lugar
de destaque devido à finalidade desse empreendimento: a eudaimonia. Apesar de
ter orientado sua pesquisa para a busca de uma felicidade possível em
conformidade com a natureza, Epicuro marcou uma posição diferente no que tange
o estatuto da alma humana. O aspecto basilar consiste na inexistência de um valor
superior ou atributo singular relacionado à alma do homem, em outras palavras, a
natureza governa com isonomia todas as almas, quer sejam humanas ou de outros
animais ou plantas.
A physiologia epicúrea submete todos os seres vivos aos princípios naturais
de constituição: átomos e vazio. A agregação e a desagregação imputam ao
conjunto dos viventes condições de existência muito semelhantes; o movimento de
dança dos átomos está na base de todo o processo de geração e corrupção. O
epicurista aprendeu a reconhecer que esses modos condicionam todos os seres
vivos ao nascimento e à morte. Vimos anteriormente que a alma está associada à
capacidade de sentir e de gerar e organizar o movimento, isso significa que todas as
formas de vida existem em função da alma. A alma não seria um atributo
exclusivamente humano. Na realidade todas as entidades vivas possuiriam
estruturas animícas e, obviamente, é preciso reconhecer traços marcantes relativos
a cada grupo, como por exemplos a relação entre maior quantidade de calor e
movimento, e também características como variações de humor de acordo com as
diferentes espécies (Da Natureza, III, 290-315). Por meio da geração é possível
constatar um encadeamento dinâmico através do qual as carcterísticas de um
organismo são transmitidas a outro composto, com organização e atributos
semelhantes. Os seres vivos têm em seu germe a garantia que cada linhagem
prossiga desenvolvendo suas determinações específicas e possibilidades próprias.
O estudo da alma parte de uma perspectiva mais abrangente, a principal justificativa
para essa abordagem reside na busca por uma compreensão que envolva todas as
entidades vivas, analisando-as segundo os principíos que elucidem em algum grau
os processos de movimento relacionados ao crescimento e organização de formas
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de vida complexas. São passos necessários para avançar no terreno do
conhecimento da diversidade de entes vivos percebida pelos sentidos. A visão
revela uma pluralidade de animais e plantas que habitam o mundo reproduzindo,
geração após geração, características próprias segundo os limites de cada
constituição. Tomemos como parâmetro o testemunho de Lucrécio:

Existe, porém, mais calor naqueles que têm ardentes corações e cujo
espírito iracundo facilmente ferve de ira. 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 lhe 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 cólera o exasperam (Da Natureza,
III, 295-300).

Ao descrever essas diferenças entre a natureza de cada animal, Lucrécio
constrói uma interpretação da filosofia que busca investigar as diversas
manifestações da alma do modo como são percebidas em cada grupo de animais.
Orientados pelos critérios de movimento e sensibilidade, os epicuristas consideram a
alma de todo e qualquer vivente um composto com propriedades acidentais, cada
espécie animal terá uma estrutura anímica típica associada a um corpo com
características específicas. Desse modo, bois, leões e veados possuem modos de
perceber, sentir e agir diferentes, Lucrécio visa mostrar como alguns animais são
mais coléricos, enquanto outros mais passivos. A cólera e o medo são traços
emocionais relacionados à alma e identificados em animais e pessoas, esses
elementos aproximam, em alguma medida, a posição do homem em relação a essas
formas de vida.
Um pouco mais adiante Lucrécio (Da Natureza, III, 305-310) vai se referir à
natureza humana, destacando que cada homem possui sua própria constituição e
não pode fugir dela, ainda que a educação possa operar modificações e polir alguns
traços. O poeta reconhece a existência de uma imensa variedade de caracteres
humanos e costumes a eles associados, porém admite, conjuntamente, a
impossibilidade de investigar e nomear essa complexa teia de diferenças e causas
envolvidas na composição da natureza do homem. Lucrécio não se compromete
com a exploração desse terreno, tarefa fadada a incompletude, mas volta sua
atenção para o exame da estrutura anímica humana.
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O tema traz em si grandes dificuldades para o epicurismo. Se na composição
da alma é possível identificar mais facilmente elementos análogos ao sopro e ao
calor, nem por isso se torna razoável desprezar as limitações que envolvem a
pesquisa sobre o elemento inominado.
Os aspectos relativos às funções relacionadas ao terceiro elemento merecem
destaque para que possamos compreender melhor a maneira como Epicuro pensou
a alma. Uma das questões trata da dificuldade em delimitar a amplitude do papel do
elemento inominado na estrutura e dinâmica da alma. O principal obstáculo consiste
no número limitado de documentos utilizados como fonte. Epicuro aborda o
problema de forma sistemática e organizada na carta a Heródoto, Lucrécio presta
grande auxílio, entretanto as outras fontes consistem em testemunhos ou
fragmentos de textos. Evidências reunidas a partir das ideias colhidas nos textos
analisados nos possibilita afirmar que a estrutura da alma humana é composta
principalmente por três tipos de átomos, como visto anteriormente. Essa constituição
possui duas partes, diferenciadas a partir de sua composição e funcionalidade, são
elas: a parte irracional (ἄλογον) e parte racional (λογικὸν). Essa divisão é exposta de
modo claro por Diôgenes Laêrtios. Em um escólio, ele afirma que tal concepção foi
originalmente proposta pelo próprio Epicuro:

Ele (Epicuro) diz em outra parte que a alma é composta por átomos
extremamente lisos e arredondados, muito diferentes dos átomos do
fogo; que a parte esparsa por todo o resto do corpo é irracional,
enquanto a parte racional reside no peito, como podemos perceber
em nossos temores e nossa alegria (Vidas, X, 66) 79.

Mais uma vez o critério de separação é fundamentado na experiência,
enquando a parte irracional é descrita de modo sobreposto ao corpo, como forma de
indicar a sensibilidade, a parte racional é apresentada em correlação com as
emoções, alegria e temor, percebidas como presentes vivamente no peito. Silvestre
(1985, p. 82) destaca a importância da passagem na qual Epicuro afirma que a alma
é constituída de duas estâncias: uma parte racional situada no peito e outra
irracional espalhada por todo o composto corporal. A autora entende a primeira parte
como sede emocional, também responsável pelo pensamento racional, capacidade
Tradução em grego: “Ἐν ἄλλοις καὶ ἐξ ἀτόμων αὐτὴν συγκεῖσθαι λειοτάτων καὶ στρογγυλωτάτων,
πολλῷ τινι διαφερουσῶν τῶν τοῦ πυρός· καὶ τὸ μέν τι ἄλογον αὐτῆς, ὃ τῷ λοιπῷ παρεσπάρθαι
σώματι· τὸ δὲ λογικὸν ἐν τῷ θώρακι, ὡς δῆλον ἔκ τε τῶν φόβων καὶ τῆς χαρᾶς.
79
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de deliberação e vontade; enquanto a segunda parte possibilita a sensibilidade
associada às sensações de prazer e dor. De acordo com Salem (1994, p. 69), a
distinção entre parte racional e irracional é de ordem topológica. Ainda que a
primeira concentre-se na região do peito e a segunda esteja dispersa por todo o
corpo, não se pode concluir a partir disso que exista uma separação entre os três
elementos grosseiros, (sopro, calor e ar) e a natureza inominada. A especulação
sobre o tema nos permite pensar que o elemento sem nome não poder estar
concentrado no peito, pois como está ligado à sensibilidade deve, necessariamente,
estar associado a toda área do corpo capaz de produzir sensações.
A relação entre a alma e a região do peito aponta para uma percepção do
coração como orgão naturalmente ligado às emoções. Alegria e tristeza são duas
das principais emoções humanas e Epicuro relaciona-as com funções desenvolvidas
na parte da alma mais sofisticada, responsável também por complexas atividades
ligadas ao conhecimento como o pensamento e controle emocional. Ao distinguir a
alma desse modo, Epicuro estabelece dois níveis de vivência anímica. Uma ligada à
dimensão exterior, que seria a sensibilidade geral, afetada por simulacros através
dos sentidos e sua capacidade geral de captar a diversidade fenomênica. A outra,
além de estar intimamente conectada à sensibilidade, torna real e organiza a
experiência interior de pensar e experimentar emoções. A vivência humana é
completamente limitada dentro da dimensão natural e física, pensamentos e
sentimentos são eventos desenvolvidos dentro de uma estrutura corpórea, humana,
mortal e natural.
A sensibilidade faz a ponte com o mundo ao redor, mediando a relação do
organismo com as coisas que o afetam:

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 da
propriedade que atinge a alma, embora não participe de todas as
faculdades da alma. Por isso, com a perda da alma o organismo
perde também a faculdade de sentir. De fato, o corpo não possuía
em si mesmo tal faculdade, que lhe era suprida por alguma outra
coisa, congenitamente afim a ele, ou seja, a alma, que com a
realização de sua potencialidade determinada pelo movimento,
produz imediatamente por si mesma a faculdade da sensação e
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torna participante o organismo, ao qual, como dissemos, está ligada
por uma estreita relação de vizinhança e consenso (Vidas, X, 66) 80.

Nessa passagem Epicuro apresenta a sensibilidade como uma capacidade
desenvolvida pela integração da alma e do corpo. Isso quer dizer que o filósofo
reconhece a existência de uma estrutura física, que participa da sensação ao
fornecer sua causa à alma. Com a morte, o organismo perde a alma, que se
dispersa e deixa de cumprir seu papel dinâmico na produção da sensação. Os vários
orgãos dos sentidos, como olhos e ouvidos, ainda estão presentes no cadáver,
porém agora desprovidos de seu potencial. É possível traçar a diferença entre uma
estrutura corpórea carnal relacionada aos orgãos, mais constante e estável, e outra
mais dinâmica e tênue, caracteristica da alma. A primeira resiste mais tempo à ação
da corrupção, já que o corpo morto costuma ter um processo de decomposição mais
lento, enquanto a alma se dispersa rapidamente com a morte.
É necessário reconhecer que a possibilidade de sentir prazer, dor, alegria e
tristeza são provas da existência de uma dinâmica interna. A alma também é afetada
por processos interiores que constituem a vivência individual, tornando-a uma
experiência única. Assim, a alma pode ser afetada em dois níveis, um exterior,
relacionado à diversidade de sensações provenientes dos sentidos, um interior,
reconhecido por processos internos como emoções e memória. É preciso ressaltar
que a alma desenvolve um papel ativo tanto no que tange à dimensão externa
quanto na esfera interna. O caráter dinâmico da alma tem seu fundamento no
reconhecimento do princípio de movimento como algo natural e distintivo em relação
ao corpo-carne. A presença da alma garante ao corpo a capacidade de produzir
movimentos que vão desde mover um braço a preferir eleger uma boa lembraça
num momento de dor para minimizar (Vidas, X, 63-68). Na tentativa de justificar seu
fundamento a partir de uma base microfísica Lucrécio escreveu as seguintes
palavras:

Tradução em grego: “οὐ μὴν εἰλήφει ἂν ταύτην, εἰ μὴ ὑπὸ τοῦ λοιποῦ ἀθροίσματος ἐστεγάζετό πως.
τὸ δὲ λοιπὸν ἄθροισμα παρασκευάσαν ἐκείνῃ τὴν αἰτίαν ταύτην μετείληφε καὶ αὐτὸ τοιούτου
συμπτώματος παρ' ἐκείνης, οὐ μέντοι πάντων ὧν ἐκείνη κέκτηται· διὸ ἀπαλλαγείσης τῆς ψυχῆς οὐκ
ἔχει τὴν αἴσθησιν. οὐ γὰρ αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ ταύτην ἐκέκτητο τὴν δύναμιν, ἀλλ' ἕτερον ἅμα
συγγεγενημένον αὐτῷ παρεσκεύαζεν, ὃ διὰ τῆς συντελεσθείσης περὶ αὐτὸ δυνάμεως κατὰ τὴν κίνησιν
σύμπτωμα αἰσθητικὸν εὐθὺς ἀποτελοῦν ἑαυτῷ ἀπεδίδου κατὰ τὴν ὁμούρησιν καὶ συμπάθειαν καὶ
ἐκείνῳ, καθάπερ εἶπον.”
80
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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 peso impede que tudo se faça por meio
de choques, como por uma força externa. Mas se a própria mente
não tem, em tudo que faz, uma fatalidade interna, e não é obrigada,
como contra sua vontade, à passividade completa, é porque existe
uma pequena declinação dos elementos, sem ter tempo fixo, nem
lugar (Da Natureza, II, 290-295).

O trecho citado aponta para a capacidade anímica de ter, em si mesma, a
possibilidade de gerar e orientar movimentos. Brun (1989, p. 85) defende que o
fundamento dessa dinâmica encontra-se na dimensão microfísica:

É a partir da propriedade dos átomos em se afastarem
espontaneamente de sua linha de queda que nasce em nós essa
força interior que chamamos vontade e que nos impede de ser
totalmente passivos face às nossas sensações.

Não é possível conceber a alma como um agregado corpóreo totalmente
determinado. Devemos manter em primeiro plano que átomos e vazio definem a
constituição amímica em seu nível fundamental, como princípios essas partículas
são constitutivos de todos os entes naturais, são causas de todas as coisas, não são
causados por nada, de modo que abrigam em si um certo grau de indeterminação.
Devido a sua complexidade, a alma humana possui um modo de ser diferente, já
que sua continuidade depende da manutenção de algumas necessidades, assim
temos a força das determinações que interferem na estrutura e nas funções da alma,
mas não de forma absoluta. Essa é uma capacidade relacionada à phýsis da alma,
desenvolve-se nas mais diferenciadas expressões, como por exemplo, em uma ação
exteriorizada, a fala ou por meio de uma experiência restrita a dimensão anímica
interna, como o pensamento. O Caráter dinâmico da compreensão epicúrea de alma
é baseada em sua composição fundamentalmente física, esse é o princípio que
causa sua potência e está associado ao equilíbrio da vida e sua manutenção.
Epicuro reconhece na alma o lugar de funções e capacidades vitais como emoções,
mobilidade, pensamento e sensibilidade.
O debate epicúreo sobre o papel das sensações, leva em consideração a
crença que sensibilidade conduz o impacto de simulacros sobre os orgãos do
sentido. Portanto, a sensação é real e verdadeira. A alma é responsável pelo
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movimento do organismo humano e por sua capacidade de apreender o movimento
na própria phýsis, de modo que a sensibilidade é pensada como a organização
anímica das diversas maneiras de estimulação do corpo. O choque entre corpos tem
alguns aspetos explicados por Epicuro:

Tampouco as coisas externas poderiam imprimir em nós sua própria
cor natural e sua forma natural por meio do ar existente entre nós e
elas, nem por meio de raios ou correntes de qualquer espécie que se
movem de nós para elas, tão claramente como quando entram em
nós algumas impressões cuja cor e cuja forma são iguais às coisas,
e que na grandeza compatível com a nossa vista e com nosso
pensamento penetram em nós movendo-se rapidamente, produzindo
por esta razão representação do objeto em sua unidade e coesão, e
conservando fielmente o conjunto das características constantes do
objeto, de conformidade com a simetria apropriada do impacto que
golpeia do exterior os nossos sentidos, causados pela vibração dos
átomos no interior do objeto sólidos de onde provêm. E a
representação que recebemos com a impressão direta na mente ou
nos órgãos sensoriais, seja da forma, seja das outras propriedades, é
a mesma forma do corpo sólido, tal qual resulta da coesão íntima da
imagem ou de seu vestígios (Vidas, X, 49-50) 81.

Certos traços da compreensão epicúrea em torno da sensação merecem uma
análise mais detalhada. A sensação corresponde ao modo como os fenômenos
percebidos afetam o corpo, esse é um aspecto marcante do pensamento epicúreo.
Essa sensação corresponde perfeitamente ao simulacro (εἴδωλον) emitido pelo
objeto externo, sendo considerada sempre verdadeira. Os simulacros têm
características mais profundas que vão além da noção imediata de imagem, já que
também elas são produto do choque promovido pela emanação de átomos oriundos
das coisas percebidas. Disso decorre a perspectiva realista relacionada à sensação,
pois o que se sente é resultado de um processo físico natural, considerado
verdadeiro e real. Na alma haveria dois momentos, num momento inicial temos
qualquer estímulo que afete nossa sensibilibilidade, chegando ao corpo-carne sob a
forma de um dos sentidos, a sensação oferece um dado que é indubitável em sua
Tradução em grego: “οὐ γὰρ ἂν ἐναποσφραγίσαιτο τὰ ἔξω τὴν ἑαυτῶν φύσιν τοῦ τε χρώματος καὶ
τῆς μορφῆς διὰ τοῦ ἀέρος τοῦ μεταξὺ ἡμῶν τε κἀκείνων, οὐδὲ διὰ τῶν ἀκτίνων ἢ ὡνδήποτε ῥευμάτων
ἀφ' ἡμῶν πρὸς ἐκεῖνα παραγινομένων, οὕτως ὡς τύπων τινῶν ἐπεισιόντων ἡμῖν ἀπὸ τῶν πραγμάτων
ὁμοχρόων τε καὶ ὁμοιομόρφων κατὰ τὸ ἐναρμόττον μέγεθος εἰς τὴν ὄψιν ἢ τὴν διάνοιαν, ὠκέως ταῖς
φοραῖς χρωμένων, εἶτα διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν τοῦ ἑνὸς καὶ συνεχοῦς τὴν φαντασίαν ἀποδιδόντων καὶ
τὴν συμπάθειαν ἀπὸ τοῦ ὑποκειμένου σῳζόντων κατὰ τὸν ἐκεῖθεν σύμμετρον ἐπερεισμὸν ἐκ τῆς κατὰ
βάθος ἐν τῷ στερεμνίῳ τῶν ἀτόμων πάλσεως. καὶ ἣν ἂν λάβωμεν φαντασίαν ἐπιβλητικῶς τῇ διανοίᾳ ἢ
τοῖς αἰσθητηρίοις εἴτε μορφῆς εἴτε συμβεβηκότων, μορφή ἐστιν αὕτη τοῦ στερεμνίου, γινομένη κατὰ τὸ
ἑξῆς πύκνωμα ἢ ἐγκατάλειμμα τοῦ εἰδώλου·
81
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imediaticidade. Posteriormente construímos uma opinião em torno da sensação
como forma de desenvolver algum entendimento, atrelando sensação e opinião num
processo racional de formação de conhecimento com sede na esfera anímica
responsável pela deliberação. Epicuro não encarou da mesma forma essas duas
formas de conhecimento: sensação e opinião. A primeira estaria num patamar mais
elevado por sua natureza corpórea imediata, tomada como real e sempre
verdadeira, enquanto a segunda se caracterizaria por uma operação psíquica que
media a construção de juízos, nesse aspecto as opiniões podem ser falsas ou
verdadeiras, a depender do modo comos são formadas, posicionamento defendido
por Pesce (1974, p.27).
Diante dos pontos analisados até agora seria adequado afirmar que existe na
alma uma dinâmica que envolve vários processos diferentes, dos quais participam
instâncias anímicas diversas, um dos elementos centrais nesse sentido é a
sensação. Encontramos em Lucrécio (Da Natureza, II, 935-970) outro apoio pra
sustentação dessa perspectiva, ele descreve a emanção contínua de simulacros
pelo espaço, provenientes dos entes, e que em sua trajetória se chocam com as
estruturas sensíveis de compostos vivos ou atroísmas. Os organismos teriam a
capacidade de apreender o movimento dos simulacros na natureza. No caso do
homem é necessário considerar seu potencial para transformar esses choques em
percepções que resguardam as características do ente, de maneira unificada e
coerente, assim a sensação traz algo real que foi emanado do próprio ente e
proporciona uma forma de conhecimento por meio dos sentidos.
Há um trecho da carta a Heródoto (Vidas, X, 58) no qual Epicuro aborda o
tema da sensibilidade, trata-se da questão do “mínimo perceptível na sensação”,
essa passagem foi retomada por Lucrécio séculos depois. No De Rerum Natura, o
poeta romano aborda de modo direto a concepção de um limite mínimo para a
percepção, ele defendeu a tese atribuída a Epicuro, na qual os sentidos esbarrariam
num limiar para capacidade de sentir, portanto não seria qualquer colisão
proveniente dos simulacros que gerariam sensações, pois se não alcançarem o
mínimo perpeptível não seriam identificados pela alma. Podemos concluir, a partir da
leitura dos dois textos, que a estrutura responsável pela sensibilidade opera dentro
de um espectro limitado de detecção dos choques causados por simulacros, uma
faixa de perpecção na qual tudo aquilo que está além ou aquém de sua capacidade
não poderia se tornar sensação.

Temos outro aspecto importante que merece
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destaque, a saber: as dimensões macro e microfísicas seriam imagens produzidas
pela inteligência através de um mecanismo chamado “salto do pensamento”, é
assim que a alma humana pode fundar uma visão unitária com base na memória,
responsável pela organização dessas diversas imagens em um sistema unitário,
uma representação anímica da totalidade.

4.2 O PROBLEMA DO NASCIMENTO

Sabemos que, no epicurismo, o nascimento é produto das associações
atômicas, por isso a origem dos organismos vivos segue o primeiro ponto da
physiologia apresentado na carta a Heródoto: nada pode nascer do que não é
(Vidas, X, 38-39). De imediato temos uma conclusão importante, não é possível
pensar a vida como produzida por ação e vontade divina, pois o movimento dos
átomos pelo espaço é eterno e sempre possibilitou a formação de agregados,
inclusive os que possuem vida. São descartadas também as concepções que
remetem à geração a partir do nada. Isso é coerente com o raciocínio atomista,
quando afirma que o vazio não pode gerar coisa alguma, já que é apenas espaço ou
natureza intangível, portanto toda a realidade existente é composta de corpos
constituídos de átomos que vagam pelo espaço. Temos um problema pertinente
para a formação de um conhecimento adequado da vida e da morte, como pensar a
partir da physiología a questão do nascimento e geração do homem e
consequentemente da alma. Temos uma máxima que Epicuro sustenta, consiste
num pilar de sua filosofia: “Em primeiro lugar nada nasce do não-ser. Se não fosse
assim, tudo nasceria de tudo e nada teria seu germe.” (Vidas, X, 38). Ao tomar por
base esse raciocínio podemos propor uma hipótese para o problema da geração e
da corrupção: todos os seres vivos possuem uma semente que se propaga por meio
de linhagens, o segredo da continuidade da vida está na própria vida. Os epicuristas
ao longo dos séculos reconheceram sempre a centralidade do problema do
nascimento e da morte (Vidas, X, 30), ao retomarem o pensamento original de
Epicuro, eles necessariamente se defrontaram com essa questão. A filosofia de
Lucrécio é uma prova desse reconhecimento, seu texto permitiu a introdução de
novos elementos que somados a outras fontes colaboraram no processo de
compreensão do epicurismo, principalmente no tocante as interpretações em torno
do tema da geração-corrupção, nascimento-morte.
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O movimento é um elemento presente nos seres animados e inanimados,
visto que todos são agregados atômicos que se movem através do vazio. Devemos
considerar que em cada uma das classes, o movimento se realiza de modo
particular, pois enquanto os primeiros são compostos vivos que possuem o potencial
para movimento e sensação, os outros estão reduzidos à inércia e só participam do
movimento por acidente ou choque, ainda que os átomos que os constituem estejam
em ininterrupto deslocamento. Todavia, os epicuristas estabeciam outras relações
entre os corpos animados e os inanimados. Lucrécio deu ênfase ao problema da
origem dos seres inanimados, seu discurso foi uma tentativa de estabelecer um
fundamento, a saber: seres vivos nascem a partir de elementos fundamentais,
invisíveis, insensíveis, que apesar de terem em si o princípio de movimento, não
estão vivos eles mesmos. Lucrécio está se referindo aos átomos, como podemos
atestar na passagem adiante:

E agora, quanto aos corpos que vemos terem sensibilidade, é
necessário ter que confessar que, no entanto, são compostos de
princípios insensíveis; fatos que são manifestos e evidentes nem
refutam essa idéia nem se levantam contra ela: como que nos levam
pela mão e nos obrigam a aceitar que, segundo o que digo, podem
seres vivos nascer de corpos insensíveis (Da Natureza, II, 865).

É insustentável para os filósofos epicuristas que se pense o átomo como uma
entidade viva, dotada de sensibilidade, visto que apenas agregados vivos possuem
estrutura sensível. Epicuro definiu o átomo como o ente com maior grau de
realidade, por isso os princípios de sua doutrina apontaram para a imutabilidade e
eternidade atômica em sua oposição ao vazio, ser e não-ser ambos são, todavia um
possui natureza corpórea e o outro é intangível, incorpóreo. Tomando esses
raciocínios como referência, só podemos presumir que a vida é um acidente
originado de entes que existem por si mesmos, ainda que não tenham nenhuma
propriedade que se relacione diretamente com a vida. Temos dois tipos de corpos
inanimados, os átomos, e os compostos que não estão vivos, entretanto estão
sujeitos as forças de geração e corrupção, agregação e desagregação. Esses
corpos possuem um equilíbrio relativo que veio a ser e desaparecerá. Os compostos
vivos possuem estruturas e características diferentes, pois nascem, crescem, se
reproduzem e morrem. Esse ciclo ele revela uma espécie de harmonia transitória
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que após ser gerada se mantém ao longo do tempo. O nascimento pode der
pensado como o ápice do processo de constituição de um athroísma e sua estrutura
inicial, a vida é a manutenção de um equilíbrio delicado entre geração e destruição,
quando este último predomina, temos o desencadear de um processo que culmina
com a corrupção e consequente aniquilação do ser vivo, o que chamamos de morte.
A vida é uma ordenação de elementos atômicos que já existiam antes, seu arranjo e
disposição produzem o equilíbrio da vida, em algum momento tal ordem é desfeita,
com isso os átomos se desagregam e continuam sua trajetória incessante pelo
vazio. Certamente os epicuristas defenderam teses polêmicas, eles afirmaram que a
vida se origina da própria vida numa linhagem que produz novas gerações, por outro
lado sustentaram que numa perspectiva que vai do nível dos sentidos à dimensão
microcósmica, a vida se produz a partir de partículas inanimadas. A contradição é
apenas aparente, uma espécie se propaga por seus membros serem capazes de se
reproduzirem e com isso transmitirem certas características, uma certa dinâmica
ordenada passa a funcionar em equilíbrio transitório, porém todas as peças que
possibilitam a geração e continuidade de suas funções são corpos que não estão
vivos, os átomos. Lucrécio fez algumas interpretações que misturaram essas duas
visões, como a crença na origem de organismos vivos como vermes surgirem da
lama:

Quanto a este ponto, de que eu não disse que tudo pode surgir de
todas as coisas, mesmo que, sejam quais forem os corpos que dão
origem ao sensível, possa de todos eles sem restrição nascer a
sensibilidade: é de grande importância, primeiro a pequena
quantidade do que cria o sensível, depois a forma de que elementos
são dotados, finalmente os movimentos, as ordens, as posições (Da
Natureza, II, 890-895).

Outra grande colaboração dada por Lucrécio diz respeito ao problema da
alma, suas considerações ampliaram as possibilidades de análise sobre esse tema,
já que o material deixado pelo próprio Epicuro não foi suficiente pra responder
questões importantes. Um ponto no qual avançamos junto com Lucrécio é a
natureza congênita da alma e do corpo, é possível compreender que ambos nascem
e se desenvolvem ao mesmo tempo, visto que são constituídos fisicamente por
átomos. Isso levou comentadores como Conche (1977, p. 102) a concluírem que
ainda no ventre da mãe o feto é uma unidade na qual corpo e alma estão unidos
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organicamente de modo indissociável para manutenção da vida. Disso decorrem
desdobramentos esclarecedores, o primeiro deles implica na impossibilidade de
defender a tese da pré-existência da alma em relação ao corpo, de modo
independente e que se reuniria ao corpo-carne formando a unidade da vida. Nessa
perspectiva a alma é gerada e se desenvolve em unidade com o corpo, temos com
isso o limite inicial que configura o nascimento da alma. Depois de sua geração o
contato com o corpo é contínuo, a alma afeta o corpo e é afetada por ele, as duas
instâncias se influenciam mutuamente durante toda a vida, pois ambas são
consideradas estruturas físicas que constituem a unidade da vida. Vejamos a forma
como Lucrécio abordou essa questão:

Além disso, o corpo não pode nascer nunca por si próprio, nem
cresce nem parece durar depois da morte [...]. É assim que, desde os
primeiros tempos, no próprio organismo e no ventre da mãe, os
contatos mútuos, do corpo e da alma, aprendem os movimentos
vitais, de maneira que a separação não se pode sem desastre e sem
mal; vês, portanto, que, se as suas existências estão ligadas na
mesma segurança, é porque são idênticas suas substâncias (Da
Natureza, III, 335-345).

O poeta romano enfatizou a necessidade de desenvolvimento mútuo entre
corpo e alma, que vai da gestação até a morte, essa relação é fundamental para
assegurar a continuidade da vida, tanto que nos primórdios da existência a presença
da mãe é fundamental pra garantir sua saúde82. Quando o vínculo entre corpo e
alma é rompido o desastre acontece, pois um não pode subsistir sem o outro.
Lucrécio sustentou que a alma nasce, cresce, desenvolve-se, envelhece e morre
junto com o corpo, as duas esferas estariam sujeitas ao poder da geração e da
corrupção:

Além disto, sentimos que o espírito nasce conjuntamente com o
corpo e cresce com ele e envelhece ao mesmo tempo. Assim como o
menino é débil e pela fraqueza do corpo lhe é incerto o andar, assim
o acompanha um pensamento sem consistência. Depois quando a
idade cresce com robustas forças, é também maior a inteligência e
aumenta a força do espírito. Em seguida, quando o corpo é abalado
pela força do tempo e declinam os órgãos pelo embotamento das
82

Um aspecto interessante desse trecho refere-se à questão do aprendizado, o poeta romano deixa
claro que o bebê precisa da mãe para ensiná-lo os movimentos vitais, enfatizando desde o
nascimento o caráter fundamental da experiência na transmissão da cultura humana.
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forças, o engenho claudica, delira ao mesmo tempo;..., visto que a
vemos nascer com o corpo, crescer ao mesmo tempo e, como disse,
arruinar-se cansada pela mesma idade (Da Natureza, III, 445-455).

Segundo Aécio83, Epicuro acreditava que o sêmen era proveniente tanto da
alma quanto do corpo. Homens e mulheres, na opinião dos epicuristas participavam
na concepção da criança e esse problema, na antiguidade, suscitou vários
posicionamentos84. A posição dos epicuristas levou em conta a evidência da
excitação das mulheres no momento do ato sexual, com suspeita de que aquele
fluído estava relacionado à geração humana (USENER, 1887, frag. 330).
O conhecimento sobre o problema da corporeidade da alma se desenvolve,
orientando sua compreensão para uma análise da conexão íntima entre a evolução
anímica e carnal. O desenvolvimento anímico está atrelado ao equilíbrio corpocarne, esse laço nos permite perceber que mudanças na alma produzem impactos
na carne, a recíproca também é verdadeira. Uma característica inusitada surge: a
plasticidade, característica indicativa da relação incessante entre o composto vivo e
o mundo. Uma reflexão mais detalhada sobre essa “plasticidade” nos autoriza a
afirmar que ela se baseia na agregação e desagregação sistêmica de átomos, e
essa dinâmica reparatória é a responsável pela continuidade dos processos que
configuram a própria vida.

4.3 EQUILÍBRIO DA ALMA

O exame da natureza no epicurismo indica que duas são as condições
responsáveis pelo equilíbrio da vida humana: aponia e ataraxia. O primeiro termo diz
respeito à ausência de dor na carne, enquanto o segundo se refere à
imperturbabilidade da alma. Essas expressões possuem em sua etimologia um
tração comum, são iniciadas com a letra “a” que tem a função de partícula de
negação na língua grega, elas operam como elementos de negação do termo
seguinte, o resultado final é a produção de um conceito negativo.
Ataraxia é a condição da alma que não é perturbada por nada, que encontrase serena e tranquila, ao desfrutrar desse estado o homem experimenta o prazer
natural de viver sem ser afetado por nada que cause inquietação. Temos aponia
83
84

AÉCIO, V, 5, 1. 417 Diels.
AÉCIO, V, 5, I, 418 Diels. Como o de Aristóteles Da geração dos animais, 729b, 730a.
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quando o corpo-carne não é assolado por por ou sofrimento. Aponia e ataraxia
reunidas consolidam o que Epicuro definiu como bem, supremo prazer. Sentimento
prazeroso que Pigeuad (1989, p 146-147) remete a unidade de si, desse modo cada
um poderia experimentar em si mesmo a plenitude resultado da saúde completa,
corpo e alma equilibrados. A tranquilidade é possível no momento em que o homem
não enfrenta interpolações internas ou externas, associada à ausência de dor, então
temos o desfrute de uma condição natural e imediata, característica fundamental do
hedonismo epicurista. Epicuro chegou a afirmar que quando o homem se encontra
nesse estado prazeroso pode-se considerar semelhante aos deuses85.
Esse equilíbrio é transitório, pois todos os seres humanos estão sujeitos aos
desejos naturais e necessários. São exigências cíclicas que se não forem satisfeitas
podem prejudicar a manutenção da própria vida. Encontramos na carta a Meneceu
uma separação entre duas classes de desejos: desejos naturais e desejos
infundados. Nas palavras de Epicuro:

Devemos também ter em mente que alguns dos desejos são
naturais, e outros são infundados. Dos naturais alguns são
necessários, e outros apenas naturais; dos necessários alguns são
necessários à felicidade, outros à tranqüilidade sem perturbações do
corpo, e outros à própria vida.
Um entendimento correto dessa teoria permitir-nos-á dirigir toda
escolha e rejeição com vistas à saúde do corpo e à tranqüilidade
perfeita da alma, pois isto é a realização suprema da vida feliz
(Vidas, X, 127-128)86.

O desejo é pensado como movimento, tensão produzida pela carência de um
objeto, quando este é alcançado sua presença elimina a perturbação. Epicuro exorta
seu discípulo a manter sua atenção voltada para a diferença entre duas categorias
diferentes de desejos: os naturais e os infundados. Os desejos naturais podem ser
necessários em três aspectos diferentes, o primeiro deles está relacionado à
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É praticamente unanimidade entre os comentadores do pensamento epicúreo o reconhecimento
dos deuses como existentes fisicamente, e consequentemente, formados por átomos. Citando
alguns: Lucrécio, Plutarco, Aetius, Brun, Pigeaud, Duvernoy, entre outros.
86 Tradução em grego: “Μνημονευτέον δὲ ὡς τὸ μέλλον οὔτε ἡμέτερον οὔτε πάντως οὐχ ἡμέτερον, ἵνα
μήτε πάντως προσμένωμεν ὡς ἐσόμενον μήτε ἀπελπίζωμεν ὡς πάντως οὐκ ἐσόμενον.
Ἀναλογιστέον δὲ ὡς τῶν ἐπιθυμιῶν αἱ μέν εἰσι φυσικαί, αἱ δὲ κεναί. καὶ τῶν φυσικῶν αἱ μὲν ἀναγκαῖαι,
αἱ δὲ φυσικαὶ μόνον· τῶν δ' ἀναγκαίων αἱ μὲν πρὸς εὐδαιμονίαν εἰσὶν ἀναγκαῖαι, αἱ δὲ . πρὸς τὴν τοῦ
σώματος ἀοχλησίαν, αἱ δὲ πρὸς αὐτὸ τὸ ζῆν. τούτων γὰρ ἀπλανὴς θεωρία πᾶσαν αἵρεσιν καὶ φυγὴν
ἐπανάγειν οἶδεν ἐπὶ τὴν τοῦ σώματος ὑγίειαν καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἀταραξίαν, ἐπεὶ τοῦτο τοῦ μακαρίως
ζῆν ἐστι τέλος.”
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felicidade, quando a satisfação provoca tanto a saúde do corpo quanto a
tranquilidade da alma, o segundo remete a busca pela imperturbabilidade da alma,
por fim temos aqueles que quando não são aplacados podem conduzir o homem a
morte. A fome, a sede, o frio ou calor intensos concercem ao último aspecto. Na
tradução apresentada temos a expressão “desejos infundados”, com o intuito de
sermos fieis ao texto original preferimos os termos “desejos vazios”, pois eles
preservam a estreita relação com a doutrina física do vazio, agora rementendo ao
sentido de vão, destituído de consistência. Essa compreensão, ela é fundamental no
campo da ética epicúrea, pois é por seu meio que a alma encontra fundamento pra
empreender suas escolhas, com isso decidir suas relações de atração e rejeição. A
rigor essas orientações envolvem a própria saúde do corpo e da alma, já que
orientam o homem em seu caminho natural para uma vida feliz.
A satisfação dos desejos naturais está relacionada com o impacto dos
processos de geração e corrupção que continuamente afetam o homem. Lidar com a
sede, com a fome e com o sono consiste em pagar o preço que a natureza exige
para que a continuidade da vida possa ser mantida. O fluxo incessante de átomos
pode ser pensado nos processos vitais de respiração, assimilação de água e
alimentos, com sua consequente exclusão via urina, suor ou fezes. O organismo
está o tempo todo agregando e desagregando átomos de sua estrutura, graças a
esse conjunto de processos, o equilíbrio vital permance e o homem pode desfrutar
de todas as suas capacidades anímicas e corpóreas-carnais. Homens e outros
animais encontram-se sujeitos aos mesmos princípios naturais, o epicurismo nessa
perspectiva não colocou o ser humano num patamar diferente dos outros seres
vivos, inversamente, destacou que cada espécie possui características específicas,
entretanto todas elas estão sob o domínio das necessidades naturais e da morte.
Epicuro defende a noção de que a natureza quando em equilíbrio produz o
prazer tanto na alma quanto no corpo, essa sensação agradável, constitutiva do
organismo humano é chamada de prazer katastemático. Viver é uma experiência
fundamentalmente prazerosa, a estabilidade da vida está relacionada à saúde e a
felicidade, de modo que o bem supremo é de fácil aquisição e sua manutenção é
sustentável, já que tudo aquilo que é necessário pode ser encontrado em
abundância na natureza.
O homem é um composto vivo, formado por átomos de diferentes
características, esses átomos compõem as estruturas do corpo-carne e da alma. A
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conexão e o equilíbrio entre elas configuram a noção de sáude, elemento primordial
na filosofia de Epicuro. Uma simples febre ajuda a pensarmos que o sofrimento no
corpo interfere no estatus da alma, pois quando a temperatura corpórea se eleva, o
delírio e a perturbação instalam-se na alma. O inverso é verdadeiro, um grande
temor experimentado na alma pode fazer com que o corpo fique desestabilizado,
com tremores, suores e agitação. A expectativa de sofrimento pode gerar angústia,
assim como uma grande dor quando presente leva muitos espíritos ao desespero.
Desejamos demonstrar com esses argumentos que existe uma continuidade
psicossomática no homem, a reciprocidade das influências é definida fisicamente,
todavia se manifesta na alma de um modo e no corpo de outro. Nesse sentido, as
emoções configuram um indício forte, nelas é possível identificar a influência do
medo, raiva, ansiedade, transitando da esfera psíquica para as sensações
corpóreas.
Lucrécio desenvolveu uma análise semelhante a desenvolvida acima, seu
objetivo foi mostrar a interdependência entre corpo e alma, conforme exemplo
abaixo:

Finalmente, por que motivo, quando a força de um vinho generoso
penetrou num homem e o calor, dividindo-se, se espalhou pelas
veias, se segue um peso nos ombros, vacilam as pernas, inclinandose, retarda a língua, perturba-se o espírito...? Por que motivo vem
isto, senão porque a violência do vinho costuma perturbar a alma
dentro do próprio corpo? (Da Natureza, III, 476-480).

Nesse trecho Lucrécio deu um passo a mais, seu intuito foi defender a
posição que algumas substâncias quando ingeridas alteram o equilíbrio tanto do
corpo quanto da alma. Seu exemplo se referiu a um homem que bebeu vinho e
paulatinamente passou a sentir os efeitos da bebida, primeiro um aumento na
temperatura do corpo, depois dificuldade em coordenar seus passos, e por fim,
perder o controle da língua, da fala e da capacidade de se expressar com clareza.
Sua análise vai além, ele verificou que a alma sofreu alterações, tornou-se mais
agitada, ora alegre, ora triste, o espírito perdeu seu equilíbrio e foi assolado com
agitações violentas (Da Natureza, III, 463-476). Os átomos da alma formam uma
estrutura complexa que espalha-se por todo a carne, assim pode unificar vários
choques ou estímulos por meio da sensibilidade, o exemplo dado por Lucrécio nos
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mostra que algo que afeta a alma produz impactos diretos nas funções do corpo,
sendo o contrário também verdadeiro. Com isso o filósofo romano pretendeu indicar
elementos que fortalecem a tese epicúrea da corporeidade e fisicalidade da alma.
Os epicuristas defenderam uma noção de alma como soma, ou corpo, teríamos
assim um corpo no corpo, em equilíbrio que é interpretado como uma forma de
sáude87, altamente valorizada por ser considerado um bem natural e constitutivo da
vida feliz, ao lado do corpo saudável. Em muitos momentos Lucrécio usa a doença,
mais especificamente a epilepsia pra fundamentar sua tese da corporeidade da alma
e sua influência sobre o corpo-carne (Da Natureza, III, 485-490). Nesse sentido ele
amplia a compreensão epicúrea de tratar com prioridade da alma que adoeceu
graças aos efeitos dos desejos vazios, da insanidade ou de crenças vãs. Todos
esses pontos possuem importância própria, todavia nosso destaque está voltado
para a teoria que defende a da mortalidade da alma, leitura semelhante foi proposta
por Pigeaud (1989, p. 203), ao escrever: “Nós iremos nos deter sobre o encontro da
influência dos malefícios do corpo sobre a alma porque ele é fundamental para a
demonstração da mortalidade da alma” (tradução nossa).
Nossa exposição pretendeu apresentar uma compreensão da alma como
estrutura física, plástica, corpórea e consequentemente corruptível. Assim como
todos os outros compostos, a alma humana é resultado de um processo natural de
agregação de átomos, congênita com o corpo, logo também sujeita à desagregação,
ao colapso e à morte.

4.4 MORTALIDADE DA ALMA

A análise da morte é um meio utilizado por Epicuro para inferir quais são as
faculdades e características principais da alma. Assim, um dos critérios de
conhecimento da natureza anímica está relacionando com o processo que envolve o
fim da vida, principalmente as mudanças que podem ser verificadas na transição do
animado. Já vimos que a alma e corpo são congênitos, todavia a separação entre
eles determina o perecimento de ambos, com isso uma série de capacidades
desaparecem conjuntamente. O calor da respiração, a atividade da mente, a
habilidade de gerar movimento, a sensibilidade, a fala entre outras características
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Silva (2003, p. 61-84) dedica todo o quarto capítulo de sua obra à questão do equilíbrio da alma.
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estão associadas à vida, consequentemente a presença da participação da alma no
organismo. Tudo isso fica mais evidente quando comparamos o organismo vivo e o
cadáver, Epicuro sustentou que a diferença entre eles é que a alma está presente no
primeiro e ausente no segundo. Os átomos da alma por serem mais sutis e leves
são os primeiros a abandonarem o athroísma, desassociam-se e espalham-se
restando apenas o corpo-carne. Esse corpo, preserva no momento seguinte à morte,
todos os traços físicos anteriores, todavia a observação não mostra evidências de
atividade motora, respiração, fala e paulatinamente o calor do corpo se perde e o
cadáver se torna frio e rígido. Epicuro destaca que a observação desses fenômenos
produz evidências naturais que possibilitam reconhecer as faculdades anímicas:
“Tudo isso é evidenciado pelas faculdades da alma e pelos sentimentos, pela
mobilidade da mente e pelos pensamentos e por tudo aquilo cuja perda causa
morte” (Vidas, X, 63)88.
E ainda:

Consequentemente, a alma enquanto permanece no organismo
nunca perde a faculdade de sentir, mesmo com a perda de alguma
parte do organismo. E se a alma também devesse perder alguma
parte na sua dissolução total ou parcial daquilo que a contém,
enquanto permanece e continua a sobreviver não perderá jamais a
faculdade da sensação. O organismo remanescente, ao contrário,
embora continuando a permanecer total ou parcialmente, já não tem
sensações, quando abandona aquele número de átomos, embora
pequeno, necessário a constituição da natureza da alma. Além disso,
quando todo o organismo se dissolve, a alma se dissolve e não tem
mais as mesmas faculdades, e já não é móvel nem possui a
faculdade de sentir (Vidas, X, 65) 89.

No trecho acima é possível identificar aspectos importantes da relação corpoalma, ainda que uma parte do corpo seja amputada o restante sobrevive, o membro
perdido ao sofrer separação, perde gradativamente suas características, não sente,
nem se move, esfria e entra em decomposição. Por analogia o mesmo acontece
com o homem quando morre, através de uma via negativa, a morte revela as
Tradução do grego: “Τοῦτο δὲ πᾶν αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς δηλοῦσι καὶ τὰ πάθη καὶ αἱ εὐκινησίαι καὶ
αἱ διανοήσεις καὶ ὧν στερόμενοι θνῄσκομεν.”
89 Tradução do grego: “Διὸ δὴ καὶ ἐνυπάρχουσα ἡ ψυχὴ οὐδέποτε ἄλλου τινὸς μέρους ἀπηλλαγμένου
ἀναισθητεῖ· ἀλλ' ἃ ἂν καὶ ταύτης ξυναπόληται τοῦ στεγάζοντος λυθέντος εἶθ' ὅλου εἴτε καὶ μέρους τινός,
ἐάνπερ διαμένῃ, ἕξει τὴν αἴσθησιν. τὸ δὲ λοιπὸν ἄθροισμα διαμένον καὶ ὅλον καὶ κατὰ μέρος οὐκ ἔχει
τὴν αἴσθησιν ἐκείνου ἀπηλλαγμένου, ὅσον ποτέ ἐστι τὸ συντεῖνον τῶν ἀτόμων πλῆθος εἰς τὴν τῆς
ψυχῆς φύσιν. καὶ μὴν καὶ διαλυομένου τοῦ ὅλου ἀθροίσματος ἡ ψυχὴ διασπείρεται καὶ οὐκέτι ἔχει τὰς
αὐτὰς δυνάμεις οὐδὲ κινεῖται, ὥστε οὐδ' αἴσθησιν κέκτηται.”
88
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principais faculdades anímicas, as quais devemos acrescentar o pensamento,
memória e fala, entre outros. Lucrécio também criticou a crença de que a alma
poderia sobreviver ao processo de separação do corpo, já que existia a crença que a
alma poderia passar a habitar um outro corpo, ainda que fosse de uma animal.
Lucrécio acreditou ser inaceitável tal hipótese (Da Natureza, III, 740-765), segundo
ele cada espécie possuía traços constitutivos muito específicos, se tal raciocínio
fosse verdadeiro, certos fatores psicológicos seriam transmitidos pela alma que
preservando sua natureza original apenas habitaria um novo corpo e manifestaria
seus caracteres fundamentais. Todavia a observação da natureza apontou para
outra compreensão: o corpo e a alma nascem, crescem e morrem, é impossível que
um consiga persistir sem o outro.
Epicuro e Lucrécio conceberam a alma como um composto de átomos,
sujeitos aos princípios de agregação e desagregação, com isso negaram
completamente qualquer concepção de imortalidade, por outro lado uma questão
diferente surgiu: poderiam os átomos que compõem a alma se encontrarem
novamente e renascer aquilo que foi destruído no passado? Em um momento de
reflexão Lucrécio afirmou:

Também, se o tempo depois de morrermos juntar toda nossa matéria
e de novo a dispuser onde agora está situada e outra vez nos for
dada a luz da vida, nada nos importará o que se tiver feito, visto que
foi interrompido uma vez o curso de nossa memória (Da Natureza, III,
845-850).

A resposta indicou que aquela alma que desapareceu tinha em sua
constituição lembranças, impressões, emoções e experiências típicas de sua vida
em conexão com o organismo. Depois de eras, se todos os componentes físicos
voltarem a ter a mesma disposição darão luz a uma outra alma, pois o curso da
memória e modo de existir do ente não se repetirão. É possível concluir que a alma
possui uma estrutura plástica que acumula vivências, sua mortalidade significa o fim
de um modo único de viver, que jamais voltará a ser recuperado.
O pensamento epicurista defende que todos os entes estão sujeitos ao devir,
nascimento e morte são processos entrelaçados, não existe no homem qualquer
característica que o torne especial ou superior ontologicamente aos outros animais.
Pelo contrário, a physiologia revela para o investigador que só é possível sentir e
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pensar graças ao equilíbrio entre alma e corpo, essa vida é única e nada somos fora
de seus limites. É possível traçar uma analogia entre os seres vivos e os outros
agregados que formam a diversidade no mundo, todos estão sob a sombra da
“morte”, compreendida como inexorável trajetória em direção ao fim pela dissolução
de suas partículas fundamentais: “a porta da morte não está de modo algum cerrada
para o céu ou para o sol ou para a terra ou para as altas ondas do mar: mas
permanece aberta, imensa e espera com sua vasta face.” (Da Natureza, V, 370375).
O movimento eterno dos átomos pelo espaço gera tudo aquilo que existe, as
coisas e seres assumem limites e configurações temporárias, logo a dinâmica
cósmica transfigura os corpos em outros corpos. Essa dança dos átomos revela que
o movimento é o elemento central para compreensão da physis, a natureza vibra
incessante (Vidas, X, 50). Nesse sentido a própria alma pode ser pensada como
uma estrutura dinâmica, com faculdades que refletem seu dinamismo como
pensamento, sensação, memória e linguagem. O homem epicurista produziu em sua
alma mortal um reflexo das coisas que são e não se alteram: o todo, o vazio e os
átomos. Com esse saber foi possível montar uma imagem de si e do mundo natural,
como sistemas organizados e complexos com qualidades e propriedades diversas.
O homem como sistema ordenado cedo ou tarde entrará em colapso e morrerá, para
Epicuro aguardamos a chegada da morte do mesmo modo que uma cidade sem
muralhas espera o momento de ser invadida pelo exército estrangeiro, diante do fim
estamos sem defesas90. A filosofia epicúrea se propôs a reconhecer esse limite
natural sem ser perturbada, a isso se deve acrescentar a atitude de buscar o prazer
em conformidade com a natureza. É possível concluir que conhecer a physis da
alma é um passo fundamental que todo filósofo necessariamente deve dar.

90Sentença

Vaticana, XXXI. BOLLACK, 1975, p. 464.
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CAPÍTULO V - O CONHECIMENTO ADEQUADO DA MORTE

Os discursos em torno da morte constituem um problema que ocupa um lugar
central dentro do pensamento de Epicuro, um dos pontos mais relevantes incide
sobre seus diversos modos de afetar o homem e as significações produzidas a partir
desse choque. Como esses discursos costumam estar arraigados profundamente na
cultura, seus desdobramentos possuem um longo alcance. A temática da morte
pode ser percebida na religião, na política, na ética e física, isso implica que muitas
noções entram em rota de colisão com os desenvolvimentos filosóficos epicúreos. É
fato que existe uma relação muito estreita entre a compreensão de nossa
mortalidade e nosso entendimento sobre a natureza das coisas. Na filosofia de
Epicuro essa relação é primordial, por sua via é possível produzir os alicerces que
sustentarão o conhecimento adequado da morte. Vimos anteriormente como a
physiologia investiga problemas filosóficos a partir de uma fundamentação
predominantemente física e afastada de mitos e religiões. Uma das consequencias é
a formação de doutrinas físicas que pretendem explicar o mundo, as coisas e o
homem. Todavia essas reflexões avançam em confronto com outras doutrinas que
buscam explicar diversas regiões da realidade e da vida humana.

5.1 TORNAR-SE EPICURISTA

Antes analisamos a filosofia de Epicuro sob a perspectiva dos problemas
relacionados à geração e a corrupção, esse percurso foi desenvolvido com o intuito
de expor minuciosamente a análise das ideias necessárias para compreensão do
discurso epicúreo sobre o conhecimento da morte. Tratamos dos princípios teóricos
da physiologia, seus desdobramentos cosmológicos e estruturais referentes à
constituição do homem. Todavia é preciso marcar uma diferença fundamental em
relação a essa abordagem e o modo como a filosofia epicúrea era construída em
seu próprio tempo. No trecho a seguir Epicuro expõe a importância da filosofia e sua
principal justificativa no início da carta a Meneceu:

Nenhum jovem deve demorar a filosofar, e nenhum velho deve parar
de filosofar, pois nunca é cedo demais nem tarde demais para saúde
da alma. Afirmar que a hora de filosofar ainda não chegou ou já
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passou é a mesma coisa que dizer que a hora da felicidade ainda
não chegou ou já passou (Vidas, X, 122)91.

Essa passagem é de grande valia para elucidar o entendimento epicúreo
sobre o que é a filosofia. O primeiro ponto diz respeito à exortação ao exercício da
filosofia como uma atividade contínua e útil, desde a juventude até a velhice. O texto
aponta para uma urgência necessária, de modo que jovens e velhos não devem
tardar em investir suas energias na busca pelo conhecimento e na prática da
sabedoria. Os diversos saberes adquiridos ao longo do tempo e que reunidos
compõem a doutrina epicúrea, não constituem atividades propedêuticas ou com
finalidades em si mesmas, a filosofia aqui tem um fim claro e específico: buscar e
manter a saúde da alma. Desse modo, aquele que há muito tempo vem dedicando
seus esforços à filosofia é estimulado a não esmorecer, cedendo ao cansaço e a
debilidade que costumam acompanhar a velhice. A filosofia epicúrea se propõe
enquanto possibilidade de reflexão para jovens e velhos pelo tempo em que vivem.
A vida seria a condição fundamental para progredir no exercício da filosofia.
Morel (2009, p.54) acredita que na máxima supracitada Epicuro teria feito
uma distinção entre uma idade biológica e um tempo, ou idade, existencial. Sua
interpretação é baseada na relação jovem - ainda que velho pela segurança em
relação ao futuro, velho – mas jovem ao recordar em sua alma dos bons momentos
passados. Todavia acreditamos que a justificativa epicúrea é mais ampla, Morel
enfatiza o papel da tranquilidade e da memória, contudo existe algo que não foi
considerado e ameaça a vida de jovens e velhos e, que, sem o devido exame pode
gerar perturbações, a morte. Temos, então, esses dois aspectos que exigem
urgência, a tranquilidade da alma (ligada à superação das opiniões vazias),
fundamental para a eudaimonia, e a morte mesma, enquanto possibilidade contínua
pelo tempo em que se vive.
Ninguém nasce epicurista, é preciso aprender sobre a natureza das coisas,
inclusive o conhecimento de si mesmo, sem relegar a compreensão que esse não é
um mero discurso ou teoria, mas acima de tudo um exercício sistemático que visa a
eudaimonia, essa atividade, como vimos, é a filosofia. O entendimento adequado
Confome texto grego: “Μήτε νέος τις ὢν μελλέτω φιλοσοφεῖν, μήτε γέρων ὑπάρχων κοπιάτω
φιλοσοφῶν· οὔτε γὰρ ἄωρος οὐδείς ἐστιν οὔτε πάρωρος πρὸς τὸ κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον. ὁ δὲ λέγων ἢ
μήπω τοῦ φιλοσοφεῖν ὑπάρχειν ὥραν ἢ παρεληλυθέναι τὴν ὥραν ὅμοιός ἐστι τῷ λέγοντι πρὸς
εὐδαιμονίαν ἢ μὴ παρεῖναι τὴν ὥραν ἢ μηκέτι εἶναι.”
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desse conjunto de ideias e práticas nos leva a algumas questões: o que significa
tornar-se epicurista? Como é possível aprender algo que supostamente deveria ser
naturalmente claro e evidente?
O homem grego, contemporâneo de Epicuro, sofreu ao longo da vida a
influência de amplos setores de sua cultura, havia uma grande diversidade de
opiniões correntes sobre os deuses, o mundo e a morte, todos desenvolvidos numa
dinâmica social e histórica que ficou conhecida como período helenístico. A política,
o mito e a religião estavam presentes na vida de todos, esses elementos são
extremamente relevantes se desejamos pensar o processo de transição de
concepções, valores e ações pré-existentes para aqueles propostos pelo epicurismo.
Muitos eram orientados a partir de valores educacionais clássicos como a música e
a poesia, ou influenciados por saberes emergentes como a retórica, a matemática e
a dialética. Em todos os casos é possível identificar fontes geradoras de opiniões
que ao longo da vida criam profundas raízes na alma humana, orientam ações,
produzem pensamentos e emoções. O homem, jovem ou velho, estava imbuído de
crenças e explicações diversas sobre a realidade, muitas dessas opiniões serão
postas em exame segundo os princípios filosóficos defendidos pela escola epicúrea.
Em outras palavras, o sábio epícureo nasce do choque entre um conjunto complexo
de opiniões presentes em um indivíduo e a filosofia, pensada como uma atividade
desenvolvida continuamente segundo certos princípios. Esse embate fica claro em
vários trechos dos escritos de Epicuro. Os epicuristas se opuseram a
posicionamentos teóricos sofisticados como a dialética (Vidas, X, 31), a retórica
(Vidas, X, 118) ou a tese da justiça como algo que existe por si mesmo 92, também
entraram em conflito com muitas ideias populares sobre os deuses, a morte ou a
natureza do prazer. Podemos afirmar que o principal combate empreendido pelo
pensamento de Epicuro foi direcionado as opiniões presentes nas almas dos
homens e ao modo como são construídas. Isso porque o filósofo defendia a tese que
as opiniões possuíam uma íntima conexão com os desejos e as ações humanas.
Examinemos como essas relações são discutidas por Epicuro:

“A justiça não era a princípio algo em si e por si, mas nas relações recíprocas dos homens em
qualquer lugar e a qualquer tempo é uma espécie de pacto no sentido de não prejudicar nem ser
prejudicado.” Em Vidas, X, 150.
92
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Devemos também ter em mente que alguns dos desejos são
naturais, e outros são infundados. Dos naturais alguns são
necessários, e outros apenas naturais; dos necessários alguns são
necessários à felicidade, outros a tranquilidade sem perturbações do
corpo, e outros a própria vida. Um entendimento correto dessa teoria
permitir-nos-á dirigir toda escolha e rejeição com vistas à saúde do
corpo e a tranquilidade da alma, pois isto é a realização suprema de
uma vida feliz (Vidas, X, 127-128) 93.

São apresentados ao leitor duas classes de desejos, a primeira se refere aos
desejos naturais, enquanto a outra remete a desejos que são descritos como vazios.
O modo como Epicuro nomeia a segunda classe é significativa, ele afirma que tais
desejos são vazios, sentido mais simples que pensá-los como infundados, é preciso
lembrar que o filósofo mantém com a discussão ética uma relação de continuidade
com as bases físicas da realidade, átomo e vazio. Portanto o desejo vazio é
desprovido da consistência presente nos desejos naturais, estes estariam divididos
em necessários à felicidade, necessários à tranquilidade e por fim desejos vitais.
Nesse trecho é possível perceber com clareza a transição do exame físico dos
desejos humanos, com destaque aqueles imprescindíveis a manutenção da vida,
para o campo da ética. É necessário conhecer a natureza humana, seus desejos e
necessidades para então empreender escolhas que resultem em uma vida feliz. A
vida feliz é identificada com a saúde do corpo e a imperturbabilidade da alma ou
ataraxia.
Para um melhor entendimento dos desejos vazios é preciso investigar sua
origem e o modo como se desenvolvem, Epicuro aborda esse ponto com clareza em
duas máximas principais, XXIX e XXX (Vidas, X, 150)94. Nelas o autor identifica
como fonte para esses desejos as opiniões vazias. É possível perceber uma
Tradução do grego: “Ἀναλογιστέον δὲ ὡς τῶν ἐπιθυμιῶν αἱ μέν εἰσι φυσικαί, αἱ δὲ κεναί. καὶ τῶν
φυσικῶν αἱ μὲν ἀναγκαῖαι, αἱ δὲ φυσικαὶ μόνον· τῶν δ' ἀναγκαίων αἱ μὲν πρὸς εὐδαιμονίαν εἰσὶν
ἀναγκαῖαι, αἱ δὲ πρὸς τὴν τοῦ σώματος ἀοχλησίαν, αἱ δὲ πρὸς αὐτὸ τὸ ζῆν. τούτων γὰρ ἀπλανὴς
θεωρία πᾶσαν αἵρεσιν καὶ φυγὴν ἐπανάγειν οἶδεν ἐπὶ τὴν τοῦ σώματος ὑγίειαν καὶ τὴν τῆς ψυχῆς
ἀταραξίαν, ἐπεὶ τοῦτο τοῦ μακαρίως ζῆν ἐστι τέλος.”
94 Segundo a versão de Kury da Máxima Principal XXIX: “Dos desejos, alguns são naturais e
necessários, outros são naturais e não-necessários; outros ainda, nem naturais nem necessários,
devidos à imaginação ilusória.” Tradução do grego da Máxima Principal XXX: “Τῶν ἐπιθυμιῶν αἱ μέν
εἰσι φυσικαὶ καὶ <ἀναγκαῖαι· αἱ δὲ φυσικαὶ καὶ> οὐκ ἀναγκαῖαι· αἱ δὲ οὔτε φυσικαὶ οὔτ' ἀναγκαῖαι ἀλλὰ
παρὰ κενὴν δόξαν γινόμεναι.”. “Os desejos naturais não seguidos de sofrimento, quando não são
satisfeitos, embora seus objetos sejam ardentemente perseguidos, devem-se também a uma opinião
ilusória; e quando não nos livramos deles não é por causa de sua própria natureza, mas por causa
da opinião ilusória dos homens.” Essa é a tradução de Kury da passagem: Ἐν αἷς τῶν φυσικῶν
ἐπιθυμιῶν, μὴ ἐπ' ἀλγοῦν δὲ ἐπαναγουσῶν ἐὰν μὴ συντελεσθῶσιν, ὑπάρχει ἡ σπουδὴ σύντονος,
παρὰ κενὴν δόξαν αὗται γίνονται καὶ οὐ παρὰ τὴν ἑαυτῶν φύσιν οὐ διαχέονται ἀλλὰ παρὰ τὴν τοῦ
ἀνθρώπου κενοδοξίαν.
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gradação na constituição dos desejos, os considerados naturais implicam em
sofrimento, e até mesmo em morte quando não satisfeitos; os desejos naturais nãonecessários podem gerar perturbações se não são saciados, todavia isso acontece
em função de um impulso alimentado por uma opinião vazia. Isso porque os desejos
naturais não necessários podem ser superados sem sofrimento, a grande dificuldade
encontra-se em neutralizar as ideias que dão suporte a esses impulsos. Os desejos
vazios não causam qualquer desequilíbrio natural quando não são satisfeitos,
entretanto não é por isso que devem ser considerados inofensivos 95. Segundo
Epicuro, tais desejos são os mais destrutivos para o homem, eles estão relacionados
com vários níveis de desequilíbrio, como o alimentar ou o sexual (Vidas, X, 132), por
exemplo. Todavia os maiores danos são anímicos.
A alma dos homens está sujeita desde a mais tenra infância aos efeitos dos
mitos e da religião, isso num contexto de grande valorização ao sexo, à beleza, a
riqueza e a honra. A incerteza política associada às guerras e profundas
transformações culturais marcaram a sociedade grega do período. Todos esses
elementos estão presentes na formação de valores e opiniões considerados vazios
pelos epicuristas. Epicuro diagnosticou a sociedade de seu tempo como doente,
seus membros viveram de acordo com valores que favoreciam o surgimento e o
cultivo da infelicidade e da angústia. Essa maneira de encarar a cultura tende a
tornar cada homem enfermo física e moralmente. Farrington (1967) chega a propor
que Atenas seria uma cidade repleta de supersticiosos, videntes, intérpretes dos
mais diversos sinais, inclusive funcionários para lidar com almas conturbadas, de
modo que a enfermidade seria institucional e inerente ao estado. É possível pensar
que a disseminação das opiniões vazias se deu de modo semelhante a uma peste
ao se alastrar, contaminando as almas dos homens e contagiando aqueles que
viviam ao redor96. A filosofia do jardim surge como uma terapia que visa restabelecer

Como aponta o fragmento Usener (2006, p. 128) 471: “É raro encontrar um homem pobre caso se
atenha ao fim fixado pela natureza, ou um homem rico caso se deixe guiar pelas opiniões vãs.
Nenhum insensato, com efeito, se contenta com o que tem, já que se atormenta com o que não tem.
Pois, assim como os que têm febre, causada pelo mal da enfermidade, sempre estão sedentos e
desejam as coisas mais prejudiciais, assim também os que têm a alma em mau estado sentem
continuamente que tudo lhes falta e por isso se precipitam nas mais diversas paixões”.
96 Uma inscrição epicurista encontrada em Enoanda e datada do século II D.C nos dá uma ideia de
uma situação análoga ainda na antiguidade: “Já que a maioria dos homens, como que atingido pela
peste, está doente da falsa opinião a respeito das coisas, e como o número de vítimas aumenta – por
causa de seu ardor em imitar-se mutuamente, transmitem a doença como carneiros – e já que é justo
socorrer também os que virão depois de nós – pois estes também são dos nossos, ainda que não
tenham nascido – e como o amor a humanidade exige que se assistam os estrangeiros que se
95
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a saúde de cada indivíduo, mas não devemos reduzi-la a uma terapêutica, pois a
saúde só é alcançada após um percurso de investigação de toda a natureza e da
assimilação de suas implicações.

5.2 A FILOSOFIA COMO TERAPIA DA ALMA

A afinidade entre filosofia e a saúde da alma é um tema recorrente na
filosofia grega97, todavia com Epicuro é possível perceber novos contornos, um
deles consiste em pensar ser “vã toda a filosofia que não contribui para a cura dos
males humanos” (USENER, 2006, p. 56, tradução nossa do frag. 221). Já
destacamos o papel das opiniões vazias como principal fonte de sofrimentos para o
homem, agora devemos identificar quais são as noções que mais força exercem
sobre a alma e como elas conduzem à confusão e à dor.
Em sua análise Nussbaum (1994, p. 111) remonta o cenário que levou
Epicuro a suas conclusões, ele teria visto pessoas se precipitando em torno de toda
sorte de objetos de desejo: riqueza, luxúria, poder, amor, e acima de tudo o desejo
de ter uma vida imortal. O filósofo estaria convencido que a causa central da miséria
humana é a perturbação produzida pela aparentemente infindável demanda dos
desejos, que não permitirá qualquer descanso ou satisfação estável. Concordamos
com essa visão, para Epicuro a perturbação (Τάρᾰχος) é o grande mal que aflige o
homem, ela pode aparecer sobre a forma de ansiedade, pavor, descontentamento,
frustração, em resumo assume todas as faces relacionadas às paixões 98. Esses
aspectos estão presentes de modo desgovernado na alma do homem que ignora o
conhecimento da natureza. Na realidade, esses medos são cultivados graças às
encontram ao nosso lado; assim, já que a advertência deste texto interessa a um grande número de
homens, sirvo-me deste pórtico para apresentar ao público os remédios que salvam. Esses remédios,
em uma palavra, foram divulgados sob todas as formas. De fato, expulsamos os temores que nos
dominam em vão; quanto às aflições, as que são vazias, nós as eliminamos completamente; as que
são naturais, nós as reduzimos a muito pouca coisa, diminuindo sua grandeza até o mínimo.”
Fragmenta Grilli 2 IV-VI. É consenso, entre os historiadores do período helenístico, que os
intelectuais dessa época “pensaram a história dos homens pelo prisma da decadência, e viveram a
infelicidade da consciência antiga” (DUVERNOY, 1990, p. 81).
97 Pitagóricos e Platão (Górgias), entre outros.
98 “Desde época mui primitiva, os antigos consideraram a paixão como um sofrimento. Quando o
sentimento é violento, desordenado, rebelde à tutela da razão e da consciência moral, converte-se,
na vida interior, em algo semelhante ao furacão no mundo exterior, e produz efeitos patológicos cujo
estudo compete mais ao médico do que ao moralista: perturbações na respiração, na circulação do
sangue, no funcionamento dos órgãos. O homem primitivo, ao encontrar-se sob o influxo, de paixão
violenta, considera-se a próprio como possesso ou enfermo, que para ele são a mesma coisa.”
COMBARIEU. La musique et la magie, Citado por Mondolfo (1968a, pag.72).
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crenças que os fundamentam. Isso para Epicuro era facilmente perceptível naqueles
que acreditavam que os astros interferiam na vida e na morte das pessoas (Vidas, X,
7-78), opiniões como essas produziam insegurança e faziam com que o homem
olhasse o céu com temor (Φόβος). Essas crenças não estavam isoladas, elas faziam
parte de um conjunto maior: as noções correntes de religiosidade. Além de serem
reféns dos fenômenos celestes, as pessoas estavam sujeitas a outras duas noções
amplamente difundidas no período; a primeira delas consistia na crença que os
deuses haviam criado a raça dos homens e regulavam continuamente suas ações,
dirigindo punição a uns e louvores a outros; a segunda estava relacionada à ideia de
destino como a força que necessariamente governa todas as coisas no universo.
Outro aspecto importante como fator de desorientação dos homens diz respeito ao
modo como compreendem o prazer e a dor. A busca desenfreada pelo prazer
costuma trazer perturbações e dores. Por outro lado à negação das dificuldades
inerentes a vida pode conduzir mais facilmente a experiências dolorosas.
Permeando essas concepções estava sempre a sombra da morte, seja pelo temor à
dor que pode ocorrer no morrer, ao medo de ser castigado pelos excessos
cometidos em vida, ou ainda pelo desejo de ser favorecido pelos deuses ou ser
imortal.
Os temas da natureza dos deuses, da morte, do prazer e da dor foram
reconhecidos como dignos de um tratamento diferenciado na história do epicurismo,
principalmente pelas opiniões e danos a eles associados se fez necessário
desenvolver uma “terapêutica das crenças” (RODIS-LEWIS, 1975, p. 118). Por isso
de maneira geral a intervenção epicúrea incide sobre esses quatro temas básicos.
Para cada um desses problemas Epicuro prescreveu um remédio, não é por
coincidência que “textualmente, essas quatro ideias capitais da terapêutica epicúrea
compõem as quatro primeiras máximas e o passo 133 da Carta a Meneceu” (SILVA,
2003, p. 80), todos resumidos no que ao longo da história ficou conhecido como
tetraphármakon ou quádruplo remédio para a alma: “Não existe nada a temer em
relação aos deuses. Não existe nada a temer em relação à morte. O prazer é de fácil
aquisição. A dor é passível de ser suportada.” (USENER, 2006, p. 43, tradução
nossa do frag. 148). Vamos analisar o modo como as opiniões sobre os deuses, a
dor e o prazer estão ligados a noções e ações tidas como distorcidas pelos
epicuristas e relacionadas à compreensão sobre a morte.
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5.3 AS OPINIÕES VAZIAS SOBRE OS DEUSES E SUAS RELAÇÕES COM A
MORTE

A passagem da carta a Meneceu é significativa para entendermos o
posicionamento epicúreo sobre os deuses. No trecho imediatamente acima Epicuro
anunciou que trataria dos elementos fundamentais para uma vida bela, o primeiro
obstáculo identificado por ele está relacionado à religiosidade e vários de seus
aspectos:

Em primeiro lugar considera a divindade um ser vivo e feliz, de
acordo com a noção de divindade impressa em nós pela natureza, e
não lhes atribua coisa alguma estranha à imortalidade ou
incompatível com a felicidade. Crê firmemente que a ela convém
tudo que pode confirmar e não eliminar a sua bem-aventurança e
imortalidade. Os deuses realmente existem, e o conhecimento de
sua existência é manifesto. Mas eles não existem como a maioria
crê, pois na verdade ela não os representa coerentemente com o que
crê que eles sejam. Ímpio não quem elimina os deuses aceitos pela
maioria, e sim quem aplica aos deuses as opiniões da maioria
(Vidas, X, 123) 99.

O primeiro ponto da abordagem teológica de Epicuro descreve a natureza dos
deuses: eles são viventes felizes. Apesar da tradução de Kury privilegiar a ideia de
imortalidade, acreditamos que o sentido mais adequado seria incorruptível
(ἀφθαρτος), portanto os deuses são entidades que vivem num estado de bemaventurança e não estão sujeitas aos efeitos dos processos de geração e corrupção.
De maneira assertiva, Epicuro defende a existência dos deuses como evidente,
ainda que isso não impeça a maioria das pessoas de atribuírem características
incompatíveis com as impressões produzidas na alma humana naturalmente.
O conhecimento dos deuses nasce de prenoções que são comuns a todos os
homens100, elas se manifestam diretamente na alma como uma espécie de visão

Tradução do grego: “Πρῶτον μὲν τὸν θεὸν ζῷον ἄφθαρτον καὶ μακάριον νομίζων, ὡς ἡ κοινὴ τοῦ
θεοῦ νόησις ὑπεγράφη, μηθὲν μήτε τῆς ἀφθαρσίας ἀλλότριον μήτε τῆς μακαριότητος ἀνοίκειον αὐτῷ
πρόσαπτε· πᾶν δὲ τὸ φυλάττειν αὐτοῦ δυνάμενον τὴν μετὰ ἀφθαρσίας μακαριότητα περὶ αὐτὸν δόξαζε.
θεοὶ μὲν γὰρ εἰσίν· ἐναργὴς γὰρ αὐτῶν ἐστιν ἡ γνῶσις. οἵους δ' αὐτοὺς <οἱ> πολλοὶ νομίζουσιν οὐκ
εἰσίν· οὐ γὰρ φυλάττουσιν αὐτοὺς οἵους νομίζουσιν. ἀσεβὴς δὲ οὐχ ὁ τοὺς τῶν πολλῶν θεοὺς
ἀναιρῶν, ἀλλ' ὁ τὰς τῶν πολλῶν δόξας θεοῖς προσάπτων.”
100 “..Epicuros diz que os deuses são visiveis a nosssa mente, sendo alguns numericamente distintos,
enquanto outros aparecem uniformemente do influxo contínuo de imagens similares dirigidas ao
mesmo ponto e com a figura humana”. Trad. de Kury (Vidas, X, 139), no original: “ἐν ἄλλοις δέ φησι
99
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intelectual universal, isso explicaria por que em todas as culturas conhecidas
existem noções sobre os deuses. Seria próprio da natureza humana reconhecer a
verdadeira condição dos deuses, a representação coerente indica que um deus é
um animal (ζῷον) bem-aventurado e indestrutível. Entretanto essa noção oferece
uma dificuldade em termos de compatibilidade com o que vimos em termos de teoria
física, pois como pensar em um ser vivo que não estaria sujeito aos efeitos da
corrupção, principalmente o mais forte deles, a morte?
Ao afirmar que a natureza divina resiste a todas as forças corruptoras, os
epicuristas estão assumindo como consequência inevitável a imortalidade desses
seres. Os deuses não foram criados, nem deixarão de existir, são eternos, sabemos
deles por meio da emissão de simulacros que nos afetam. Todavia é preciso lembrar
que simulacros são padrões emitidos por compostos que reproduzem de alguma
forma as características dos corpos de onde se originam. Eles afetam porque são
estruturas atômicas que atingem a sensibilidade humana, isso implica que ao
receber simulacros dos deuses os homens estão entrando em contato com corpos
provenientes dos próprios deuses. A emissão de simulacros exige uma perda na
composição de um corpo, isso geraria um problema em relação à condição
imperecível divina se não fosse a noção conhecida como antanaplerósin ou
recompensamento imediato de cada átomo perdido pelo agregado divino. Com isso
o equilíbrio físico da vida dos deuses é mantido. A principal conclusão que podemos
chegar em relação a essa discussão é que existem seres vivos incorruptíveis, são
corpóreos e bem-aventurados, os deuses são reais e os únicos viventes imortais.
Obviamente, isso exclui a possibilidade do homem poder pensar a si mesmo como
um ser imortal, pois ao investigar a natureza descobriu sua condição de entidade
viva corruptível e mortal.
A interferência dos deuses na vida dos homens foi outra opinião corrente
combatida por Epicuro: “o ser bem-aventurado e eterno não tem perturbações nem
perturba outro ser; por isso é imune a movimentos de ira ou de gratidão, pois todo
movimento desse tipo implica em fraqueza” (Vidas, X, 139). Mais uma vez os traços
fundamentais da vida feliz são expostos, a ênfase se encontra no equilíbrio livre de
perturbações. Os deuses não sofrem perturbação de ordem alguma, por isso não

τοὺς θεοὺς λόγῳ θεωρητούς, οὓς μὲν κατ' ἀριθμὸν ὑφεστῶτας, οὓς δὲ καθ' ὁμοείδειαν ἐκ τῆς
συνεχοῦς ἐπιρρύσεως τῶν ὁμοίων εἰδώλων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀποτετελεσμένων, ἀνθρωποειδεῖς.”
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sentem fome, sede, medo ou ira101. Isso significa que Epicuro desqualifica todas as
tentativas humanas de buscar o favor dos deuses através de sacrifícios e súplicas.
Esses procedimentos são inúteis já que não existe intervenção divina na esfera dos
assuntos humanos. Outra consequência dessa compreensão diz respeito à atitude
epicúrea de anular as crenças no castigo ou favor divino, pois considerava fraqueza
se deixar perturbar pelas lamentações e exaltações humanas. Se os deuses
estivessem abertos aos apelos humanos jamais poderiam usufruir da tranquilidade e
bem-aventurança, estariam mais próximos de seres humanos que têm a alma
continuamente tumultuada.
Aceitar a possibilidade que os deuses intervêm na vida humana contraria as
fontes de conhecimento sobre o tema: as prenoções divinas e a experiência
cotidiana dos homens. O fragmento 374 registra:

Deus ou quer impedir os males e não pode; ou quer e pode. Se quer
e não pode, é impotente - o que é impossível em Deus. Se pode e
não quer, é invejoso – o que, do mesmo modo, é contrário a Deus.
Se nem quer nem pode, é invejoso e impotente, portanto nem
mesmo é Deus. Se pode e quer, que é o único conveniente a Deus,
de onde provém, então, a existência dos males? Por que não os
impede? (USENER, 2006, p. 103).

Epicuro percebe a injustiça, a desigualdade e a violência que imperam em
seu tempo como fenômenos próprios daquela sociedade e seus valores. O filósofo
considera insustentável pensar que os deuses podem e ainda assim não agem no
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Todavia é preciso assinalar que em meio as antigas concepções gregas sobre os deuses existiram
aquelas que criticaram a crença em deuses que agiam da mesma maneira que os homens, em outras
palavras, enxergar nos deuses as paixões que afetam os humanos. Na Ilíada e na Odisseia são
múltiplos os eventos descritos que apresentam os mortais sofrendo interferência dos deuses, por
vezes insuflando o medo ou o desejo cego na alma dos homens (Ilíada, XVII, 176 e seg.; XIX, 85 e
seg). Mas Mondolfo (1968, pag. 70) ressalta um ponto de grande importância “Contudo,no próprio
Homero se apresenta a crítica destas objetivações e projeções, pelas quais se transferem aos deuses
os impulsos subjetivos e interiores do homem;” e em apoio a seu argumento nos remete a uma
passagem da Odisseia (I, 32 e seg.) na qual Zeus reclama que os homens o acusam injustamente ao
considera-lo responsável pelos infortúnios causados por suas próprias ações. Mondolfo (1968, pag.
71-72) ainda nos adverte que essa mesma ambiguidade pode ser encontrada em Ésquilo e, ainda
que tardiamente, alguns de seus ecos em Eurípides. Apesar disso é possível afirmar que em
Eurípides encontramos elementos que superam claramente essa duplicidade de aspectos. Em várias
de suas obras seus personagens expressam com absoluta convicção a crítica aos homens que
negam a responsabilidade de seus atos e palavras ao atribuir a vontade divina a origem de suas
ações (As troianas, 969-992). Sua censura incide também sobre os poetas que sustentam essas
idéias (Ifigênia em Tauris, v. 380-390), entretanto o aspecto mais notável se dirigiu as concepções
religiosas que se apoiavam nessas crenças, de maneira que sua obra pós em cheque algumas
dessas representações ao lançar sobre elas a sombra da crítica e da dúvida.

125
sentido de impedir os males que assolam a humanidade, por outro lado, se os
deuses se preocupam com os problemas humanos e não podem colaborar para
amenizá-los ou suplantá-los é porque são impotentes. Essas concepções são
consideradas inadequadas e incompatíveis com a natureza divina, além de
distorcerem o conhecimento dos deuses, ainda colaboram para o servilismo dos
homens em relação à religião. A verdadeira piedade não consiste em se colocar na
condição de servo dos deuses, e sim em constituir um conhecimento adequado de
sua natureza, ao proceder desse modo o epicurista se desprende dos laços
religiosos de submissão que podem regular a ação humana ao expurgar
completamente sua fonte: as opiniões vãs.
O equilíbrio divino associado à imperturbabilidade é pensado como modelo
para a felicidade humana. Segundo Mondolfo (1968, p. 77), Epicuro concebeu os
deuses como personificações dos ideais humanos de felicidade e perfeição, mas
considerando-os realidades objetivas e existências necessárias, de modo que seria
inadequado pensá-los como ilusões produzidas pela imaginação humana. Entretanto
os homens criaram muitas noções fantasiosas sobre os deuses ao longo do tempo,
atribuindo a estes traços que não se coadunam com a verdadeira natureza divina.
Obviamente, os aspectos de maior destaque são relacionados à influência divina na
vida dos mortais, e as consequências dessas intervenções, quer sejam
recompensas, quer sejam punições, todas atreladas às ações cometidas ao longo
do curso da existência.
Ao longo do tempo não foram raras as manifestações de desconfiança em
relação aos posicionamentos teológicos de Epicuro, suspeitou-se inclusive de um
ateísmo latente, coberto por um discurso que visou proteger os epicuristas de
ameaças empregadas contra aqueles que eram considerados ímpios. Diógenes
apresenta uma imagem de Epicuro como um filósofo reconhecido por sua piedade
para com os deuses, além disso, cita duas obras de Epicuro relacionadas com o
tema: Dos Deuses e Da Piedade (Vidas, 2008, p. 289). Consideramos esses
elementos razoáveis indicadores de uma autêntica crença epicúrea nos deuses.
Suas ideias pretenderam libertar o homem de crenças infundadas, o próprio Epicuro
deixa claro que seria melhor estar preso a concepções equivocadas sobre os
deuses que ser escravo do destino (Vidas, 2008, p. 314). Epicuro desenvolveu um
contraponto para as ideias muito presentes na época em algumas escolas
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filosóficas, que defendiam a tese da existência de determinações absolutas que
regulavam todas as coisas, o destino seria o senhor de tudo.

5.4 O PROBLEMA DA CRENÇA NA IMORTALIDADE

O problema da continuidade da vida está atrelado à concepção de alma
defendida por Epicuro. No capítulo anterior tratamos das principais ideias
relacionadas ao tema, uma ponto que merece destaque refere-se à geração e
constituição da alma. A doutrina física indica que alma tem uma formação congênita
à carne. O corpo é pensado como a integração de ambos. Ao delimitar nascimento e
morte como fronteiras naturais da existência individual humana, Epicuro atacou as
doutrinas que sustentavam que a alma poderia subsistir sem o corpo. Seu ataque
consistiu em defender a corporeidade da alma e sua interdependência com a carne.
Essa compreensão descarta qualquer leitura que proponha uma existência anterior
para a alma, assim como rejeita qualquer possibilidade de sobrevivência da alma
fora de sua união com a carne. Com isso não há sentido em falar em imortalidade da
alma; o aspecto do problema que remete a uma pré-existência da alma não encontra
espaço do discurso epicúreo, a face mais preocupante dessa crença é aquela que
projeta para o homem a continuidade da existência da alma, mesmo após a morte.
A tese da imortalidade não consiste apenas em acreditar que a vida
prossegue eternamente, geralmente essas noções estavam associadas ao Hades e
outras concepções míticas e religiosas. É preciso fazer uma ressalva, nem todas as
concepções de continuidade da vida após a morte são baseadas na noção de
imortalidade da alma, existiam doutrinas que defendia a possibilidade da alma ter
vivido em vários corpos que envelheceram e morreram, antes dela mesma
perecer.102No entanto também essas correntes são consideradas inverossímeis por
Epicuro.
Ao comentar o pensamento de Epicuro, Guyau (1943) destaca seu papel no
processo de emancipação intelectual e moral, os primeiros desafios são
concernentes à liberação em relação às crenças nos deuses e ao papel do destino
na vida dos homens. Uma vez liberado do poder dessas complexas forças, resta
ainda um desafio, segundo Guyau (1943) a última e mais inevitável de todas: a
102

Algumas dessas doutrinas são expostas pelos personagens Simias e Cebes no diálogo platônico
Fédon.
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morte. Chamou-nos a atenção seu modo de perceber o problema da morte na
doutrina de Epicuro, ele destaca a importância da tranquilidade frente ao fim da vida
e defende a tese da existência de uma teoria epicúrea da morte. Em suas palavras:

Livrar o homem do temor da morte será, pois, em última instância, o
objetivo supremo da doutrina de Epicuro. [...] A teoria de Epicuro
sobre a morte, talvez seja o esforço mais notável que já foi
promovido para liberar o espírito humano do temor da morte,
abstração feita da crença na imortalidade (GUYAU, 1943, p. 111).

O autor reconhece o esforço de Epicuro em analisar a morte visando a
liberdade e a saúde. Guyau (1943) acusa a crença na imortalidade da alma como
fonte das abstrações que irão contribuir para a geração de temores para os homens.
O sábio epicúreo expurgou as opiniões vãs, entre elas a crença na
imortalidade como possibilidade real para os homens. Ao fazer isso o epicurista
cortou a fonte para o desejo de imortalidade. Um dos principais efeitos nocivos
desse desejo é tornar irreconhecível o limite natural do viver. A alienação em relação
a morte, como limite natural, projeta a vida para além de suas próprias fronteiras,
atitude incompatível com o conhecimento da natureza do homem. Aceitar a morte
como limite natural não significa resignar-se, e sim, apropriar-se da vida em sua
dimensão real. O principal benefício apregoado por Epicuro consiste em tornar a
vida fruída e agradável, a existência ganha em solidez, o homem passa a
desenvolver uma relação mais autêntica com o tempo, pois abandona a ilusão
contida na crença de imortalidade, e com isso desprende-se de todas as angústias a
ela associadas. O tempo vivido prazerosamente contém a mesma felicidade que se
estenderia por um tempo infinito, pois a eudaimonia está ligada ao presente103.
Nesse sentido, Fallot (1951, p.87) entendia que o epicurista em face da irrealidade
sensível da morte buscou se orientar em função realidade sensível e natural do
prazer, bem próprio da vida. Todavia, segundo o epicurismo é insensato quem
acredita que o bem e o mal são possibilidades que se estendem para além da morte,
muitos pensam que serão privados das coisas boas, porque de alguma forma
acreditam que a morte é alguma coisa que pode afetar o homem.
Conforme a máxima XIX (Vidas, X. 145): “O tempo infinito contém o mesmo prazer que o tempo
finitom, se os limites do prazer são calculados racionalmente.” de Kury da passagem grega: “Ὁ
ἄπειρος χρόνος ἴσην ἔχει τὴν ἡδονὴν καὶ ὁ πεπερασμένος, ἐάν τις αὐτῆς τὰ πέρατα καταμετρήσῃ τῷ
λογισμῷ.”
103
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5.5 A QUESTÃO DA MORTE VOLUNTÁRIA
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contemporâneas sobre o suicício, optamos por situar nossa análise na noção de
morte voluntária, compreendida como o movimento individual de buscar a morte,
baseado numa decisão prévia e espontânea. Além disso, por meio dessa escolha
evitaremos imputar a filosofia epicúrea uma noção que não pode ser encontrada em
lugar algum de sua obra: o conceito de suicídio. Temos relatos de mortes voluntárias
relacionados à religião ou ao amor na Grécia antiga104. Entretanto, os casos mais
famosos contados nas tragédias estão relacionados à vaidade, à loucura e à honra
como foi o caso de Ájax, ou ainda ao desespero e ao desamparo de Antígona (13551360) ou de sua mãe Jocasta (Édipo Rei, 1460-1465), como lemos na trilogia de
Sófocles, temos também o remorso amargo de Heracles. Não é raro então que os
poetas trágicos justifiquem a decisão de muitos personagens de abandonar a vida
com o argumento da loucura e da perda da razão.
Não era incomum que a morte voluntária fosse tomada como um ato de
covardia. Muitas vezes as cidades tinham leis ou costumes que repudiavam as
mortes voluntárias e promoviam sanções aos tratamentos dispensados ao cadáver
(RIDDER, 1897, p.17-18), o que poderia estar relacionado ao amor que os gregos
tinha pela vida e como a consideravam um valor. O material que nos chegou sobre o
problema da morte voluntária é escasso, entretanto é possível afirmar que a partir
dessa fonte limitada podemos traçar as linhas gerais que definem o posicionamento
epicúreo sobre o tema. Eis um dos segmentos mais relevantes:

O sábio não renuncia à vida nem teme a cessação da vida. Viver não
o entendia, nem ele crê que a cessação da vida seja um mal. Da
mesma forma que não escolhe nos alimentos apenas e
simplesmente a porção maior, o sábio procura aproveitar o tempo
mais agradável e não meramente o mais longo (Vidas, X, 126) 105.

Nesse trecho percebemos que Epicuro delimita o lugar do sábio diante da
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Nas tragédias temos os casos de Hêmon, personagem da Antígona de Sófocles, e de Alceste, que
decide morrer no lugar do marido, na obra de mesmo nome, escrita por Eurípides (2000).
105 Conforme original em grego: “ὁ δὲ σοφὸς οὔτε παραιτεῖται τὸ ζῆν> οὔτε φοβεῖται τὸ μὴ ζῆν· οὔτε
γὰρ αὐτῷ προσίσταται τὸ ζῆν οὔτε δοξάζεται κακὸν εἶναί τι τὸ μὴ ζῆν. ὥσπερ δὲ τὸ σιτίον οὐ τὸ πλεῖον
πάντως ἀλλὰ τὸ ἥδιστον αἱρεῖται, οὕτω καὶ χρόνον οὐ τὸν μήκιστον ἀλλὰ τὸν ἥδιστον καρπίζεται.”
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morte voluntária por uma via negativa claramente relacionada com atitudes típicas
dos homens. Quatro são as posturas imcompatíveis com a sabedoria, a primeira
delas é a mais relevante, pois implica no abandono voluntário da vida. O sábio não
deve se afligir com a perspectiva da morte, tampouco perder a capacidade de
desfrutar dos prazeres inerentes à vida. A ataraxia como valor deve também ser
percebida como uma condição estreitamente relacionada com o prazer. Isso porque,
a tranquilidade da alma constitui a principal dimensão do hedonismo epicúreo.
Sendo assim o próprio viver enseja no vivente a alegria inerente ao equilíbrio
presente na vida longe de dores e perturbações, em outras palavras, a vida é um
valor em si mesma. O principal fundamento da imcompatibilidade entre sabedoria e
morte voluntária se funda no valor intrínsico a vida. Por outro lado, poderia gerar
inquietação a expectativa de abandonar a existência em algum momento no futuro, e
com isso preve a perda de prazeres vindouros e, principalmente, o prazer em estar
vivo. Essas agitações podem ocupar a alma do homem, e não raro favorecem a
formação de opiniões negativas sobre a morte.
Para Epicuro o homem deve manejar o tempo em que vive segundo as
orientações do estudo da natureza, com isso a busca pelo prazer vai se caracterizar
como o princípio e a finalidade da vida. O bem equivale ao prazer é deve ser objeto
de uma procura racional, estabelecida dentro de limites naturais. Desse modo o
sábio valoriza a vida agradável ao mesmo tempo em que combate o tédio e a
melancolia, tratando-os como sintomas de um cotidiano afastado de suas bases
naturais e fundamentais. A principal consequência é o adoecimento da alma, nos
casos mais graves os homens se dirigem espontaneamente em direção à morte.
Contudo dentro dos limites da vida podem surgir outros problemas com causas
comuns:

E quem aconselha o jovem a viver bem, e o velho a morrer bem, fala
insensatamente, não só porque a vida é desejável, mas também
porque a meditação sobre uma vida bela coincide com a meditação
sobre uma morte bela. Mas é ainda muito pior dizer que seria melhor
não ter nascido, porém já que se nasceu o melhor seria transpor as
portas do Hades o mais depressa possível. Com efeito, se quem diz
isso tem convicção do que afirma, por que não deserta a vida? Serlhe-ia mais fácil, se sua convicção fosse firme (Vidas, X, 126-127)106.
Conforme original em grego: “ὁ δὲ παραγγέλλων τὸν μὲν νέον καλῶς ζῆν, τὸν δὲ γέροντα καλῶς
καταστρέφειν εὐήθης ἐστὶν οὐ μόνον διὰ τὸ τῆς ζωῆς ἀσπαστόν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ τὴν αὐτὴν εἶναι
μελέτην τοῦ καλῶς ζῆν καὶ τοῦ καλῶς ἀποθνῄσκειν. πολὺ δὲ χείρων καὶ ὁ λέγων (Thgn. 425, 427)
106
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Epicuro percebe que muitos em sua cultura valorizam a juventude em
detrimento da velhice. Com isso é possível identificar a vida ao novo e ao jovem,
enquanto a velhice estaria mais próxima da decrepitude e da morte. Num nível mais
sutil se nota um desencantamento em relação ao viver na medida em que o tempo
segue seu curso, se junta a essa percepção certo grau de agressividade em relação
à velhice. Epicuro acusa aqueles que assim pensam de insensatos, eles não
reconhecem que a vida é prazerosa e desejável pelo tempo que se vive. Mas ao se
levantar contra pessoas que defendem o nascimento como algo ruim e incitam a
busca pela morte com um bem, Epicuro deixa transparecer certo tom de irritação.
Essa paráfrase costuma ser atribuída ao poeta Teógnis.
Em Teógnis a morte por vezes surge como redução à coisa, após a morte o
homem estará numa condição semelhante à de uma pedra sem voz ou a terra
negra107. O poeta emprega em seus versos um tom pessimista em relação à morte
que se estende a própria vida. A única exceção são os momentos da mocidade
quando se vive o amor, os banquetes, as festas e todas as belezas típicas dessa
época. Ainda assim, tudo é transitório. Mesmo na juventude o amor pode ser
amargo e cruel, e a morte pode chegar, de modo que a melhor coisa para o homem
é não ter sequer nascido. Mas, uma vez dentro dos domínios da vida apressar-se
para atravessar o mais rápido possível os portões do Hades, para então descansar
em paz envolto em terra, a morte transformando-nos em terra e pedra108.
Temos um amplo espectro de consequências possíveis para vida humana
quando encarada sob a perspectiva da aniquilação pela morte. Não há dúvida que a
expectativa de continuar a existir de algum modo após a morte produz uma postura
diferente daquele que nada espera. O homem convencido que a morte é o fim, pode
direcionar seus esforços para fins menos nobres e mais imediatos como a satisfação
das paixões e a busca pelo prazer. Ou ainda considerar todo esforço como inútil, o
peso moral da morte pode provocar cansaço e egoísmo, a amplitude das ações se
reduz tanto pela apatia quanto pelo medo de ousar desnecessariamente e assim
gerar riscos e problemas.

καλὸν μὲν μὴ φῦναι, φύντα δ' ὅπως ὤκιστα πύλας Ἀΐδαο περῆσαι. εἰ μὲν γὰρ πεποιθὼς τοῦτό φησι,
πῶς οὐκ ἀπέρχεται ἐκ τοῦ ζῆν; ἐν ἑτοίμῳ γὰρ αὐτῷ τοῦτ' ἔστιν, εἴπερ ἦν βεβουλευμένον αὐτῷ
βεβαίως·”
107
108

TEÓGNIS, versos 568 e 878.
Idem, versos 425-7.
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Num contexto semelhante, Ridder (1897, p.06) analisa que na antiguidade os
gregos na que não criam na continuidade da existência após a morte estariam mais
expostos às aflições do cotidiano; com isso poderiam tender fortemente para o
hedonismo, ou ainda, perder o gosto pela vida, e, consequentemente, mais
suscetíveis ao suicídio. Entretanto, para Epicuro essas emoções e aflições são
reflexos de uma compreensão equivocada da vida e da morte. O conhecimento
filosófico tem o papel de conduzir ao saber verdadeiro em torno da natureza, durante
esse trajeto o homem reconhe a exposição aos danosos efeitos e complicações
provenientes das opiniões vazias.
O processo de purificação envolve elementos intelectuais relativos à
especulação filosófica, principalmente o que chamamos de desconstrução de
opiniões instauradas ao decorrer da vida. Mas não podemos pensar a especulação
racional desvinculada de sua dimensão prática, ao abandonar ideias vãs o epicurista
está também renunciando a todo um conjunto de hábitos e experiências
interiorizadas ao longo do tempo. O agregado psicossomático possui condições
fisiológicas ligadas de modo contínuo a experiência, essa conexão é claramente
manifesta pelo prazer e pela dor. Ao identificar o prazer com o bem, Epicuro
estabelece a impossibilidade de definir a moralidade de modo independente dos
estados psicossomáticos. Isso implica num reconhecimento da continuidade entre
opinião, desejo e prazer como algo relativo à atividade do pensamento e a
orientação prática.
Desse modo, o exemplo da morte voluntária constitui um caso emblemático
de como as opiniões vãs podem conduzir à doença e à ruína. Epicuro sustenta que
o conhecimento adequado da natureza do mundo, da vida e da morte, produz na
alma a sabedoria, verdadeiro fármaco para o tratamento das doenças anímicas.

5.6 A SEPULTURA E OS RITUAIS

A memória e celebração dos heróis, as crenças no Hades, as leis contra o
suicídio e contra o assassinato apontam de modo geral para a crença na
continuidade da existência após a morte. Entretanto, o modo de existência é sempre
vago e obscuro. Os deuses são belos, imortais, cheios de potência e bem
aventurados, já os homens estão sujeitos às intempéries da vida como doenças,
velhice, calamidades e a inexorável morte. Mas quando ainda se encontram dentro
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dos domínios da vida podem gozar da beleza, da alegria e do prazer. Por outro lado,
o que sucede a morte permanece enigmático, em muitas descrições o morto parece
destinado a um modo de existência inferior e sombrio, longe da luz do sol. Se
considerarmos esses aspectos, a morte é um processo de transição, no qual ocorre
uma metamorfose que atinge o homem de um modo tenebroso, o transforma e
muda sua condição e seu lócus. Os sacrifícios, preces, rituais e libações são meios
de contato indireto que de alguma maneira ligam mortos e vivos, estabelecendo
relações pouco claras entre eles. Os gregos antigos prestavam honras e
homenagens aos mortos, e com isso expressavam respeito e tristeza, esses atos
poderiam indicar o processo de elaboração em torno da perda, algo necessário para
os vivos, mas que mostra diversos sinais de crença em alguma forma de vida após a
morte.
O cadáver é algo, por vezes impuro, que necessita de cuidados específicos,
que são dispensados tanto em prol de benefícios para vivos quanto para mortos. A
ausência de atenção para com o cadáver podia implicar em prejuízos para os
mortos, em outras palavras, o cadáver era um ponto de ligação entre vivos e mortos,
com uma importante ressalva, ele não podia ser identificado completamente com
aquele que morreu, visto que a alma não o habitava mais. O desprezo pelo cadáver
era uma falta para com a pátria, homens, deuses e mortos. Ultrajar um corpo era
considerado um ato indigno de um grego, uma postura que distinguia um heleno de
um bárbaro. Temos então, traços marcantes que apontam para o estabelecimento
de relações entre os vivos e os mortos, em função de uma diversidade de crenças, e
entre as razões que conduziam as pessoas a sustentarem esses vínculos podemos
incluir o medo. Quando indicamos essas ligações desejamos assinalar que, apesar
dos aspectos obscuros e por vezes incertos sobre a morte, eram comuns atitudes
orientadas segundo uma psicologia dos mortos. O ressentimento e a vingança não
raramente levavam os mortos a ameaçar com maldições e desgraças aqueles que
com eles tinham algum tipo de dívida109. A felicidade do morto muitas vezes
109

Podemos ler na trilogia Oréstia, escrita por Esquilo, uma verdadeira sequência de maldições e
vinganças que envolvem deuses, homens e mortos, atravessando gerações e só cessam com a
intervenção de Apolo e Atena em favor de Orestes. Orestes tinha sido impelido pelo desejo de punir
os assassinos de seu pai, ao fazê-lo e assim matar a mãe, Clitemnestra, e Egisto, foi amaldiçoado e
passou a ser perseguido pelas Fúrias ou Erínias, divindades encarregadas de garantir a vingança do
sangue materno. Essas eram divindades ligadas de modo particular aos mortos, isso quer dizer que
manifestavam a personificação da vingança atrelada a uma história de morte e punição determinada,
como nos indica essa passagem de Heródoto: “Os componentes dessa tribo, vendo que não podiam
conservar com vida os filhos, ergueram, ante a resposta do oráculo, um templo às Fúrias de Laio e de
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depende mais de atos e rituais ordenados pelos vivos, sem os quais não descansam
e podem errar para sempre caso os vivos não dispensem ao seu cadáver o
tratamento adequado110.
Essa complexa rede de crenças e costumes, fortemente presentes na cultura
grega, nada significava para os Epicuristas. O estudo da natureza demonstrou a
impossibilidade de um cadáver sentir qualquer coisa, já que a alma não existe mais
e os átomos que a compunham estão dispersos pelo vazio. A filosofia epicúrea
desconstruiu as crenças em qualquer intervenção divina na vida humana e com isso
purgou o epicurista dos medos em relação ao Hades ou castigos expiatórios. Com
isso a ação humana é encerrada dentro dos limites da vida, o homem não pode
interagir com o que não está nos domínios da realidade natural.
A rigor o epicurismo defende que o sábio não se “preocupará com sua
sepultura” 111 (Vidas, 2008, p. 310). Há uma dimensão um tanto óbvia, o homem não
deve se preocupar com sua sepultura porque sua vida inexistirá, todavia temos
nessa passagem um traço de desprezo pelo que se fará do cadáver. Com isso,
todas as orações e rituais dispensados aos mortos são percebidos como inúteis para
os epicuristas. Não causa angústia saber que o corpo entra em decomposição, se
será enterrado ou queimado, ou ainda servirá de alimento para animais. Nada disso
dirá respeito ao homem quando a morte tiver destruído o equilíbrio da vida.
As perturbações relacionadas a culpas e dívidas contraídas com os mortos
não passariam de fantasias produzidas por opiniões vazias. A ideia de uma relação
psicológica com os mortos é imcompatível com o conhecimento dos processos de
geração e corrupção. Os vivos não se relacionam com os mortos, os mortos nada
Édipo, e, desde então, não perderam mais os filhos”. Os cultos funerários relativos a esses exemplos
mostravam uma aliança entre a divindade e o morto. Ridder enfatizou esse laço ao apontar que as
Erínias eram “as Fúrias de... (Laio, Édipo, Clitemnestra, etc.)”, para ele esse modo de nomear era um
indicativo de identidade entre ambos. Utilizando uma passagem da obra “Os Sete” 109 de Ésquilo,
Ridder (1897) lembrou a evocação feita pelas personagens de Antígona e Ismênia: “Sombra de
Édipo, negra Erínia”. Essa equivalência poder ser um sinal que para o autor “a sombra de Édipo” e
sua Erínia eram um só personagem, as duas maneiras remetem de forma vaga e pouco precisa a
qualquer coisa que então é Édipo, morto. A sombra ou a imagem de alguém foram termos que
referiram de modo incerto algum nível de existência após a morte. A crença antiga, e/ou a tragédia,
pode ter ligado essas noções as Erínias como maneira de expressar a personificação da vingança.
110 O final da Ilíada retrata o período de trégua entre gregos e troianos para os funerais de Heitor,
uma imagem emblemática do cuidado dedicado aos mortos (HOMERO, 2003, Ilíada, XXIV, versos
800-805).
111 Tradução do grego: “οὐδὲ ταφῆς φροντιεῖν·”. Curiosamente a frase anterior afirma que “o sábio
não se apaixonará, nem se preocupará com sua sepultura”. Bollack (1975, p. 39, tradução nossa)
destaca “as duas proposições seguem agrupadas de maneria a ligar a teoria do Fedro e a
predestinação dos amantes”, com isso Epicuro pretendeu criticar ao mesmo tempo a imortalidade da
alma e as posicões expostas no Fedro.
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são e aquilo que não é constituído de átomos e vazio, não pode mover qualquer
coisa. Sabemos que a alma, além de corpórea, é princípio de movimento de tudo
que constituí o humano. A voz, o pensamento, a alegria e tristeza são
compreendidas como dinâmicas físicas, isso descarta qualquer crença religiosa ou
mítica que produza imagens dos mortos como entidades que podem afetar a vida
humana.
Entretanto seria inadequado afirmar que ao longo dos séculos de existência
da escola os epicuristas não praticaram rituais relacionados aos mortos. Um
exemplo disso é o pedido de Epicuro, feito em seu leito de morte, para que seus
discípulos tratem com cuidado os filhos de Metrôdoros. Este já havia morrido anos
antes, mas o trecho mostra que as relações afetivas cultivadas em vida continuam
para além da morte no seio da comunidade epicurista (Vidas, 2008, p. 288). É certo
que tais recomendações refletem a permanência de laços por gerações,
principalmente por meio da memória. A imagem de Epicuro serviu de modelo para
certo ideal de filósofo que sobreviveu por todo o tempo de existência do Epicurismo.
Festugière (1946, p. 90-91) relata que os epicuristas celebravam o aniversário do
mestre, banquetes eram promovidos com o intuito de comemorar e, assim, manter
na memória da comunidade a lembrança do sábio, seus feitos e ensinamentos.
Esses rituais indicam elementos de culto a Epicuro, mas não no sentido de
reverenciar sua alma, pois eles não acreditavam na sobrevivência da alma após a
morte. De acordo com Festugière (1946, p.35) os rituais visavam homenagear e
honrar a memória de um homem que fora um bom mestre.
Concordamos com essa análise, não identificamos traços de religiosidade nos
modos de homenagear os mortos praticados pelos epicuristas. Percebemos esses
ritos como manifestação de um dos mais fortes elementos presentes na filosofia de
Epicuro: a amizade. A amizade pode ser considerada um bem imortal112 se
pensarmos na memória e comemorações como a preservação de laços. Mesmo
depois da morte podem ser verificados cuidados entre amigos, como no caso de
Metrodoro e do tratamento dispensado a sua família. Um traço forte marca então a
amizade no pensamento da escola epicurista, a amizade é um produto da sabedoria.
Em outras palavras, a filia não é considerada como simplesmente nascida das
relações entre os homens, mas desta brotando como uma semente plantada em

112

Como é possível verificar na Sentença Vaticana 78.
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solo fértil. Existe uma analogia entre a amizade e a semente, o que nos remete a
idéia de um organismo vivo, que nasce, se desenvolve e precisa de condições para
se manter, propiciando frutos importantíssimos e mudando a perspectiva diante da
relação com os outros, ao ponto de sobreviver aos próprios amigos através da
memória.
5.7 A MORTE, “O MAIOR DE TODOS OS MALES”, NADA É PARA OS
EPICURISTAS

Hades é um Deus, mas também é o lugar para onde se dirigem os mortos. O
caminho para as regiões infernais é geralmente descrito como uma descida para os
subterrâneos. A poesia, a religião e a filosofia produziram ao longo de séculos
muitas imagens do Hades. Em meio a tantas noções seria possível, segundo Ridder
(1897, p.94), identificar um sentimento comum: ao adentrar o Hades os mortos
passavam a ter uma existência limitada, desprovida de grandes dores e alegrias, a
força e dinâmica típicas da vida estão ausentes. A ideia que melhor retrata essa
condição era expressa pela privação do sol, fonte da vida. Tornada sombra e
imagem a alma não passa de um pálido reflexo do que fora quando vivia sobre a
terra.
Os discursos em torno da morte que alimentavam o medo e que enriqueciam
um imaginário apavorante, já haviam sido identificados como causadores de males e
perturbações. Um dos registros mais célebres encontra-se na República, onde
Platão (1965) escreveu “... quem acredita no Hades e o representa como um lugar
terrível, julgas que não teme a morte...” 113. E mais adiante:

Portanto, cumpre também rejeitar todos os nomes terríveis e
apavorantes relativos a tais assuntos: os de Cocito, de Estige, dos
habitantes dos ínferos e outros do mesmo gênero que põem a tremer
quem os escuta114.

Platão destaca o modo como o medo está associado a uma série de opiniões
correntes sobre a morte e o destino dos mortos. O Sócrates descrito por Xenofonte
(Memoráveis, I, 4, 7) também afirma estar presente na alma do vivente o mais
113
114

Ibidem, 386 a.
Ibidem, 387 b.
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profundo temor da morte, inspirada por um ente que decidiu que existiriam homens.
Com isso pretendemos apontar que o temor em torno da morte contituiu um
problema digno de exame na filosofia, vários filósofos importantes se debruçaram
sobre o tema, analisando suas causas e consequências.
O medo e o terror são sentidos pelo homem principalmente no peito, que
seria a região principal no qual se manifestam os movimentos das paixões. Para
além da representação ou noção, epicuristas como Lucrécio (Da Natureza, III, 136)
perceberam claramente os males e desconfortos provocados por esses tormentos.
Temos uma manifestação de continuidade na relação entre opinião e modo de
sentir, a expectativa de sofrimento se fundamenta em uma presunção de saber
sobre a morte e alma. Ao assumir como verdadeira a tese de que a morte é um mal,
o homem lança a base que permite o desencadeamento de perturbações no
presente. Isso se revela por meio de pensamentos antecipatórios e sensações de
medo e pavor. A presença desses traços no homem configuram sintomas de uma
doença produzida por meio de discursos e imagens alicerçadas em opinões vazias.
Epicuro115problematiza a relação entre opinião e o sofrimento produzido,
quando se crê que a morte é um mal:

Não há realmente nada de terrível na vida para quem tem a
consciência clara de que nada existe de terrível na cessação da vida.
É insensato, portanto, quem teme a morte não porque sua presença
pode causar sofrimento, mas porque sua perspectiva o faz sofrer.
Aquilo que não está presente causa somente um sofrimento
infundado quando é esperado (Vidas, X, 125) 116.

A passagem define com clareza a posição epicúrea diante da crença de que a
morte é um grande mal. Pensar que a cessação da vida é terrível seria sustentar
uma conclusão ilegítima, demonstração de tolice com sérios danos para a saúde. O
imaginário formado a partir dessas noções em relação à morte torna possível o
surgimento da sensação de que algo perigoso é temível tende a acontecer a
qualquer momento, senão agora certamente no futuro. A expectativa do mal já

“Ora, a morte é a mais terrível de todas as coisas, pois ela é o fim, e acredita-se que para os
mortos já não há nada de bom ou de mau” (ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, 1973, 193, III, 6, 1115
a, 1973).
116 De acordo com o original: “οὐθὲν γάρ ἐστιν ἐν τῷ ζῆν δεινὸν τῷ κατειληφότι γνησίως τὸ μηθὲν
ὑπάρχειν ἐν τῷ μὴ ζῆν δεινόν· ὥστε μάταιος ὁ λέγων δεδιέναι τὸν θάνατον οὐχ ὅτι λυπήσει παρὼν
ἀλλ' ὅτι λυπεῖ μέλλων. ὃ γὰρ παρὸν οὐκ ἐνοχλεῖ προσδοκώμενον κενῶς λυπεῖ.”
115
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configura uma espécie de sofrimento. O medo e a perturbação deixam de ser
manifestações pontuais e passam a constituir uma perspectiva angustiante sobre o
viver humano. É impossível manter uma postura de tranquilidade quando a alma
está assolada por tais tumultos, a insegurança passa a fazer parte do cotidiano.
Para o sábio é fundamental o domínio do instante; a ataraxia é consiste numa
vivência centrada no presente, portanto inquietar-se com a antecipação de um
sofrimento vindouro é uma demonstração de ignorância. Quando todas as condições
para a felicidade estão presentes o único passo restante é o reconhecimento desses
estados, tanto na carne quanto na alma. Principalmente na alma, a passagem acima
ilustra como uma ideia ou opinião pode comprometer o gozo do instante, ainda que
nenhuma dor aflija a carne. Entretanto, ao assumir o domínio da alma tais
perturbações vão produzir reações corpóreas e, com isso, cristalizam a crença no
terror associado à morte. Na filosofia epicúrea o fármaco é ministrado como
discurso, ao menos no primeiro momento:

Então o mais pavorosos dos males – a morte – nada é para nós, pois
enquanto existimos a morte não está presente, e quando a morte
está presente já não existimos. Nada é então a morte para os vivos,
e nada é para os mortos, porque para os vivos ela não existe, e os
mortos já não existem. Mas a maioria ora foge da morte como o
maior dos males, ora a procura como a cessação dos males da vida
(Vidas, X, 125) 117.

Ao afirmar que a morte nada é em relação a nós Epicuro não está relegando
a morte a um segundo plano, como uma questão negligenciável. Pelo contrário,
além de ser objeto de investigação incontornável, o tema só pode ser
adequadamente examinado através de um processo que possui laços com os
grandes problemas centrais da filosofia epicúrea. Essa afirmação é a clara
expressão de uma cuidadosa conclusão, produto de minuciosas reflexões. Objetivo
para Epicuro, de acordo com Morel (2009, p. 58), é demonstrar que “a morte não
nos afeta fisicamente, já que não é mais possível experienciar qualquer sofrimento”
(tradução nossa). Esse raciocínio traça limites específicos para o que seria a morte.

De acordo com o original: “τὸ φρικωδέστατον οὖν τῶν κακῶν ὁ θάνατος οὐθὲν πρὸς ἡμᾶς, ἐπειδή
περ ὅταν μὲν ἡμεῖς ὦμεν, ὁ θάνατος οὐ πάρεστιν· ὅταν δ' ὁ θάνατος παρῇ, τόθ' ἡμεῖς οὐκ ἐσμέν. οὔτε
οὖν πρὸς τοὺς ζῶντάς ἐστιν οὔτε πρὸς τοὺς τετελευτηκότας, ἐπειδή περ περὶ οὓς μὲν οὐκ ἔστιν, οἱ δ'
οὐκέτι εἰσίν. ἀλλ' οἱ πολλοὶ τὸν θάνατον ὁτὲ μὲν ὡς μέγιστον τῶν κακῶν φεύγουσιν, ὁτὲ δὲ ὡς
ἀνάπαυσιν τῶν ἐν τῷ ζῆν <κακῶν αἱροῦνται”
117
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As relações de dor e prazer são vivenciadas graças à estrutura viva do composto alma-carne –humano. A morte representa, nessa passagem, o reconhecimento da
finitude enquanto processo individual. A vida é compatível com o equilíbrio e a
continuidade do organismo, os sinais que a indicam são claros: respiração,
sensibilidade, mobilidade mental e física, calor corporal (Vidas, 1998, p. 298). Essa
experiência, com seus aspectos anímicos e fisiológicos, constitui uma vivência
individual que sofre uma limitação radical e extrínsica, a morte. O desequilíbrio, ao
promover a perda das funções vitais, inicia a dissolução e transforma o corpo vivo
em cadáver. A transição para morte implica na completa impossibilidade de sentir;
como todo mal e bem se encontram na sensibilidade, não existe bem ou mal para os
mortos.
Essa forma de encarar a morte está fundada na physiologia como
conhecimento da natureza a partir de princípios universais, aqui aplicados à reflexão
sobre a natureza humana. A alma corpórea entra em decomposição junto com a
carne, seus átomos passam a se dissipar, abandonando o corpo morto. Como são
os átomos da alma que se espalham, não é razoável pensar em qualquer
continuidade das atividades que caracterizam o homem, principalmente a alma.
Vimos anteriormente que a alma se configura como uma estrutura física dinâmica,
congênita e contínua ao corpo-carne.
Aquele que morre não pode contemplar sua própria morte, nesse sentido o
fim é inexperienciável, a morte nada é em relação a nós. A única experiência
possível de morte está sempre relacionada à observação do morrer em outros seres.
A rigor no que concerne aos outros agregados vivos é possível entender a morte
como um processo: o morrer. É possível perceber a travessia do limite entre a vida e
a morte, o momento em que a respiração cessa, o corpo esfria e, com isso, dá lugar
ao início da decomposição do agregado. Por analogia o homem sabe que seu corpo
passará pelo mesmo percurso inexorável.
Bollack (1975, p.239) propôs que a chave para a compreensão do argumento
reside na expressão “em relação a nós” (Πρὸς ἡμᾶς). A máxima visa examinar a
ausência de relação entre a morte e o estar vivo, desse modo, a negação indica a
inexistência de continuidade entre o domínio da morte e a experiência fundamental e
individual, que é o próprio viver. Isso, num primeiro momento, está longe de ser
considerado uma reflexão de ordem moral, a perspectiva central é de natureza
física. Epicuro aconselha o discípulo Meneceu a familiarizar-se com o fato que a

139
morte nada é em relação à vida, seria necessário compreender tal raciocínio em sua
dimensão física, para então assimilar seus desdobramentos éticos e morais. Esse
processo gera uma compreensão adequada da morte, a adequação é indicada por
um entendimento dos aspectos físicos, que para serem convertidos em princípios
éticos demandam um esvaziamento das opiniões anteriores, presentes na alma. O
conhecimento adequado da mortalidade humana implica na descaracterização da
morte como algo ruim, como vimos todo bem e todo mal estão ligados as
sensações, e a morte é privação da sensibilidade. Só podemos concluir que a morte
está para além da esfera do bem e do mal, não pode ser pensada de maneira
positiva ou negativa.
Lucrécio (Da Natureza, III, 45) aponta a diferença entre saber e crer que a
morte é dissolução, muitos se apoiam mais em “jactância e fanfarronice do que de
qualquer real fundamento”, quando afirmam conhecer a morte. Temos uma relação
entre razão e crença que não configuram oposição, a crença fundada sobre a razão
é um dos elementos apaziguadores das inquietações produzidas pelas opiniões
vazias. Polístrato118 expressou uma convicção semelhante, acrescentou ainda a
necessidade de associar razão e crença ao estudo da natureza. Com Polístrato, o
segundo a suceder Epicuro no jardim, temos a confirmação de dois pontos
importantíssimos, primeiro existe uma unidade entre razão, crença e investigação da
natureza, em decorrência disso o exercício da filosofia deve produzir uma unidade
na alma, uma terapêutica que promova a cura dos danos provocados pelas opiniões
vãs. De Epicuro a Lucrécio é possível identificar com clareza a importância de não
tratar o problema da morte como um raciocínio, pensar a morte é insuficiente para
obter a tranquilidade da alma, é necessário filosofar:

Medita, portanto, sobre essas coisas e outras afins dia e noite, por ti
mesmo e com companheiros semelhantes a ti, e nunca serás
perturbado, desperto ou adormecido, mas viverás com um deus entre
os homens, pois em nada se assemelha a uma criatura mortal o
homem que vive entre bens imortais (Vidas, X, 134)119.

118
119

POLÍSTRATO, col. XXI. Essas ideias estão presentes na obra de Parente (1974, p. 597)
Tradução do grego: “Ταῦτα οὖν καὶ τὰ τούτοις συγγενῆ μελέτα πρὸς σεαυτὸν ἡμέρας καὶ νυκτὸς

πρός <τε> τὸν ὅμοιον σεαυτῷ, καὶ οὐδέποτε οὔθ' ὕπαρ οὔτ' ὄναρ διαταραχθήσῃ, ζήσεις δὲ ὡς θεὸς ἐν
ἀνθρώποις. οὐθὲν γὰρ ἔοικε θνητῷ ζῴῳ ζῶν ἄνθρωπος ἐν ἀθανάτοις ἀγαθοῖς.”
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para Epicuro o homem pode desenvolver o conhecimento correto do que é a
morte. A filosofia é um saber em torno da vida, todavia, isso inclui o exame
cuidadoso do problema da morte. Ao longo do trajeto apresentado o tema da morte
foi associado aos aspectos mais importantes do pensamento de Epicuro. O primeiro
deles fez frente ao problema da coerência e unidade da filosofia epicúrea.
Consideramos impossível pensar a morte apenas pelo viés físico, por outro lado, a
ética não fornece condições suficientes para a construção de um saber em torno da
morte. A atividade filosófica consistia em uma proposta de união entre a
investigação da natureza e a ação orientada pelo conhecimento. Assim, não é
possível separar uma e outra, senão para fins didáticos. Cada passo que o filósofo
avança no campo da physiologia produz impactos imediatos na reflexão sobre a
vida. Após aceitar as bases naturais do atomismo epicúreo, o filósofo é obrigado a
ponderar sobre seus desdobramentos, que se estendem de modo sistemático desde
dimensões microcósmicas até a especulação sobre o todo. A explicação do real por
meio da existência de átomos e vazio leva o homem a considerar todas as coisas
que existem segundo um mesmo princípio: o movimento de corpos indivisíveis pelo
vazio. A agregação e a desgregação dos átomos explica em algum grau os
processos de geração, corrupção e dissolução. Qualquer tentativa de problematizar
a morte se estiver desvinculada desses fundamentos estará fadada ao fracasso. A
investigação da physis põe numa mesma condição homens, animais, plantas e
mundos, todos são corpos compostos. Significa afirmar que são acidentes sujeitos
ao processo de desagregação, todos são mortais. Chama a atenção que Epicuro
promoveu suas teses sem deixar lugar para nenhum tipo de criação ou influência
divina. O choque entre essas e outras doutrinas filosóficas e religiosas foi inevitável,
ainda que isso não tenha produzido conflitos violentos com as leis da cidade. Esses
primeiros passos são marcantes para a compreensão da morte, eles apontam para
uma visão da morte como condição própria do homem, acontecimento natural,
explicado por leis naturais. Nascimento e morte constituem os limites da vida
humana, tais limites se tornam claros por meio do exame da natureza. Por mais que
esse discurso possua ênfase física e corpórea, já são postos em cena, em paralelo,
vários questionamentos e consequências éticas. Uma coisa é viver e morrer num
mundo único, no qual os deuses participam de algum modo do drama humano, outra
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é imaginar que existem infinitos mundos semelhantes ou diferentes, com seres
também mortais, semelhantes ou diferentes dos homens.
A imagem que o filósofo passou a ter de si mesmo e do mundo afetou seu
modo de ação e seu lugar na sociedade. A própria condição do organismo humano
como um equilíbrio transitório aponta para o fim como inexorável, e acima de tudo a
compreensão de sua naturalidade. Todos os seres vivos devem suas características
às interações entre os átomos, agregados que aumentam complexamente até
configurarem a vida, sistema organizado que têm em si o princípio de movimento. A
capacidade de reprodução garante a geração de outros compostos vivos
semelhantes. O homem possui todos esses atributos, é constituído de corpo-carne e
alma, formam uma unidade psicossomática, contudo têm formações atômicas
diferentes. A alma foi pensada por Epicuro como sede da sensibilidade, do
movimento e de operações como pensamento e memória. A alma é reúne todos os
sinais da vida, portanto é critério para o conhecimento da morte. Ao cessar a
respiração, o calor e o movimento se apresentam os indícios da chegada da morte.
Mais uma vez o conhecimento da morte só pode ser alcançado mediante
reconhecimento de processos físicos.
A alma corpórea, mortal e composta de átomos sutis nos conduz a uma
noção de homem e de vida que a princípio poderia assustar. Ora, se a alma morre a
morte é o fim, tal perspectiva é vista por muitos como o maior de todos os males. O
que se constituí plenamente com certeza, no que concerne à morte, demonstra com
clareza que os epicuristas não negavam o fim da vida, pelo contrário procuravam
entender a diversidade dos processos da vida e consequentemente seu fim. O único
caminho possível para o sábio é investigar a natureza da morte, Não há porque lutar
contra algo que não se pode vencer, tal empreitada é completamente
desnecessária. A morte, como vimos, é repleta de significações para a vida dos
homens comuns, todavia nada para o sábio, pois ele passou pelo processo de
conhecimento da natureza do nascimento e da morte, processo esse difícil e que se
ampara no desejo de realizar-se plena e naturalmente. A physiologia parte de seus
aspectos principais, átomos e vazio, e conduz o sábio a uma visão da natureza em
pulsação com os átomos vibrando e tecendo a constituição de todas as coisas. A
corrupção representa a dissolução de todos os compostos, ao aplicar-se ao homem
ganha o estatuto de morte. A morte para o homem ultrapassa a mera desagregação
do que o compõe, pois carrega consigo elementos que o homem habituou-se a
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perceber sob o prisma da dimensão trágica e terrível do fim, do completo
aniquilamento de nossa humanidade. Apesar disso o sábio não precisa inquietar-se,
pois conhecendo a natureza da morte sabe que estar morto significa estar
completamente fora da experiência humana, já que todo bem e todo mal se
encontram na sensação, essa é uma característica da vida sendo a morte a
ausência total de sensações. A idéia de morte existe para nós como produto da
antecipação provocada pela morte de outros corpos, entretanto torna-se impossível
aplicar o critério da confirmação em relação à própria morte. Ou seja, a morte nada é
para nós.
Todo o mundo dos fenômenos encontra-se evidentemente em movimento
contínuo que nos chega por meio dos choques recebidos por nossa sensibilidade,
organizados e elaborados em nossa alma. Muitos desses choques são discursos
aos quais estamos submetidos aos efeitos pelo simples fato de vivermos em
sociedade. Por isso o sábio desconstruiu suas opiniões fantasiosas sobre os deuses
e a morte. Entretanto para as outras pessoas esses elementos assumem as mais
diversas manifestações, todas elas consideradas patológicas segundo o critério de
distanciamento da natureza.
A sabedoria como um processo não se mostra redutível a uma simples
variação de um conceito ou idéia, como se uma mudança de compreensão dos
termos mortalidade/imortalidade fossem suficientes. O sábio epicúreo está além, seu
conhecimento não se perde nas ilusões das palavras, seu sentido está ancorado nas
referências naturais, portanto faz parte de sua experiência. A unidade do todo é a
base ontológica da visão unitária do sábio e de sua continuidade empírica. Isto
significa que o pensamento epicúreo produziu um eixo central em torno do qual
giram discurso e vivência concreta segundo o modo natural A analogia com a
medicina deixa claro o papel terapêutico da filosofia de Epicuro, enfatizando o bemestar proporcionado pelo prazer e pela tranqüilidade da alma, realização plena da
saúde do sábio. A vida é desfrutada com moderação e sabor, sem fantasmas de
deuses, da dor ou da morte. Todavia reduzir seu pensamento a esses aspectos
seria um erro grosseiro. A filosofia de Epicuro produz desdobramentos em todos os
modos de relação do homem. Vimos que a relação do sábio com a sociedade sofre
transformações sérias, passando pelo desligamento das religiões e crenças, com
claro desprezo pelos mitos. As comunidades epicuristas atestam a construção de
um novo espaço: o jardim. Suas portas estavam abertas a todos, escravos,
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mulheres, estrangeiros, etc. Reflexo da investigação da natureza, perspectiva que
cedo reconheceu as condições as quais todos os seres humanos estão submetidos,
pouco sujeita aos preconceitos sociais e interesses políticos. O caminho proposto
por Epicuro pode ser entendido como um voltar-se para natureza, sendo assim
promoveu um choque violento com muitos discursos em sua sociedade à medida
que confronta concepções religiosas e cosmológicas amplamente difundidas e
aceitas. Epicuro morreu em decorrência de graves problemas renais como atesta
Diôgenes Laêrtios. Em meio a dores lancinantes não se desesperou, pelo contrário
reconheceu o limite da dor em seus últimos momentos e lutou para conservar a
serenidade da alma e buscar nela recordações de momentos alegres. Não se trata
aqui de uma negação da dor, mas de um ato de resistência ao impedir que esta
interfira em sua condição mais íntima e da qual no fim ele mostrou ser senhor,
completamente de acordo com aquilo que sustentou filosoficamente durante a vida.
O sábio recorre assim ao argumento segundo o qual a crença na morte
envolve uma projeção imaginária do vivente sobre o que seria seu próprio corpo
morto. A morte não seria uma prolépsis, já que não possui objeto algum, mas remete
ao vazio, objeto vazio de certa apreensão do pensamento, que jamais encontrará
confirmação. É insensato, portanto acreditar e sofrer com a idéia de se tornar um
cadáver.
Qualquer estudo que trate do tema da morte deve considerar tanto a
physiologia quanto a ética como inseparáveis. É impossível alçançar a sabedoria
somente por uma via, pois a medida que avança na compreensão da natureza, e no
entendimento dos processos de geração e corrupção, o epicurista desenvolve uma
visão de si, da vida e da morte.
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