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Nossa* tese* tem* o* intuito* de* investigar* a* noção* de* eακαριjτης,*
beatitude,* em* Epicuro,* como* atributo* partilhado* entre* deuses* e*
homens,*que*apesar*de*ser*fato*como*atributo*divino,*é*obscuro*como*
atributo*humano.*Supomos*que*se*deuses*e*homens*partilham*de*um*
mesmo*atributo*é*possível*passar*do*fato*ao*conhecimento,*ﬁrmando*
uma* Teologia,* desde* que* isso* seja* corroborado* pelos* elementos* da*
doutrina* de* Epicuro.* Procedemos,* assim,* investigando* qual* a*
natureza* do* atributo* para* passarmos* ao* modo* de* atribuição,* ou* a*
possibilidade*da*passagem*do*conhecimento*dos*homens*aos*deuses,*
por* meio* de* uma* Teologia* assumida* contra* o* impetrado* ateísmo*
epicurista.*
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Our* thesis* aims* to* investigate* the* Epicurus’* concept* of* eακαριjτης,*
blessedness,* as* belonged* between* gods* and* men,* who* despite* the* divine*
asribute*is*fact,*it*is*unclear*as*human*asribute.*If*gods*and*men*have*the*
same* asribute* we* can* pass* from* the* fact* to* the* knowledge* about* gods,*
founding* a* theology,* since* it* is* supported* by* elements* of* the* Epicurus’*
doctrine.*First*of*all,*we*proceed*searching*the*nature*of*the*asribute*to*the*
asribution*mode,*or*the*possibility*to*pass*from*men*to*gods*knowledge,*by*
a*theology*taken*against*ﬁled*Epicurean*atheism.*
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Nota*introdutória*explicativa*sobre*o*emprego*do*termo*«teologia»*

"
Sabemos+ que+ essa+ palavra+ «teologia»+ carrega+ um+ contexto+ muito+ amplo+ e,+
muitas+ vezes,+ controverso,+ para+ a+ academia+ devido+ aos+ preconceitos+ oriundos+ da+
teologia+ cristã+ e+ os+ seus+ desenvolvimentos+ ao+ longo+ dos+ últimos+ dezesseis+ séculos.+
Todavia,+não+encontramos+outra+palavra+que+possa+expressar+o+que+designamos+em+
geral+ como+ “discurso+ sobre+ os+ deuses”,+ ou+ o+ que+ é+ “relativo+ aos+ deuses”,+ e+ nem+
pensamos+ ser+ um+ termo+ impróprio+ para+ nosso+ uso+ aqui.+ Não+ podemos+ deixar+ de+
manifestar+ também+ que+ a+ academia+ carrega+ um+ certo+ preconceito+ por+ essa+ noção,+
oriundo+das+designações+estabelecidas+pelo+pensamento+medieval+especialmente+de+
origem+anselmiana,+que+considera+a+Teologia+rigorosamente+como+a+ciência+que+trata+
das+verdades+reveladas+pela+Bíblia.+É+claro+que+o+período+medieval+institucionalizou+
em+algum+grau+a+noção+de+teologia,+ao+mesmo+tempo+em+que,+praticamente,+fundouG
a+ ao+ distinguiGla+ do+ pensamento+ pagão.+ Fazemos+ notar+ que+ não+ é+ esse+ o+ sentido,+
obviamente,+que+empregamos+aqui,+mas+o+sentido+grego,+tendo+em+vista+o+objeto+de+
nossa+ pesquisa.+ Também+ não+ pensamos+ ser+ impróprio+ seu+ emprego+ já+ que+ vários+
intérpretes+utilizam+essa+terminologia,+sejam+eles+editores+de+obras+de+epicuristas+ou+

v

propriamente+ intérpretes1 .+ Talvez+ isso+ seja+ mais+ um+ problema+ da+ Academia+
brasileira,+ já+ que+ entre+ os+ pesquisadores+ americanos,+ alemães,+ franceses,+ italianos+ e+
ingleses+ o+ termo+ é+ empregado+ sem+ ao+ menos+ uma+ nota+ explicativa,+ transitando+
correntemente+ no+ seu+ apropriado+ sentido+ de+ “discurso+ sobre+ os+ deuses”+ como+ na+
Antiguidade.+ É+ certo+ que+ o+ epicurismo+ nunca+ utilizou+ a+ palavra+ “teologia”,+ e+ nem+
mesmo+ seus+ contemporâneos,+ os+ estóicos.+ Isso+ não+ constitui+ um+ problema,+ pois,+
assim+ como+ Aristóteles+ nunca+ utilizou+ a+ palavra+ “lógica”+ ou+ “metafísica”+ para+ se+
referir+a+certos+problemas+tratados+em+sua+obra,+também+Epicuro,+que+nunca+utilizou+
o+termo+“teologia”,+tem+alguns+problemas+identiﬁcados+pela+tradição+com+esse+nome.+
Sabemos,+ ainda,+ que+ seu+ uso+ é+ raro+ no+ período+ clássico,+ sendo+ mais+ comum+
referências+ a+ três+ noções+ especíﬁcas+ G+ ὅσιον,+ εὐσβεια,+ αἰδÑς+ G+ que+ são+ termos+
utilizados+ para+ coisas+ relativas+ ao+ que,+ mais+ tardiamente,+ é+ chamado+ “teologia”+ ou+
“teológico”.+ Apesar+ disso,+ é+ louvável+ recordar+ que+ o+ próprio+ Aristóteles+ designa+ a+
Metafísica+ (palavra+ consagrada+ pela+ tradição,+ porém+ inexistente+ no+ vocabulário+
aristotélico)+como+uma+Teologia,+dizendo+que+é+divina+em+dois+sentidos:+porque+deus+
a+possui+em+grau+supremo+e+porque+trata+das+coisas+divinas+(cf.+Arist.+Metaph.(A,+2,+
+Cf.+DE+LACY.+PHILODEMUS.+On(methods(of(inference.+Napoli:+Bibliopolis,+1978+(ScEpicur.(I);+SANTORO,+
Mariacarolina.+ DEMETRIO( LACONE.+ [La( forma( del( dio].+ Napoli:+ Bibliopolis,+ 2000+ (ScEpicur.( XVII);+
SEDLEY,+ David.+ Epicurus’+ Theological+ innatism,+ in:+ FISH,+ J.;+ SANDERS,+ Kirk+ R.+ Epicurus( and(
Epicurean( Tradition.( Cambridge:+ Cambridge+ University+ Press,+ 2011;+ FESTUGIÈRE,+ A.GJ.+ Épicure( et( ses(
dieux.+ Paris:+ PUF,+ 19974,+ 1946;+ DELATTRE,+ Daniel;+ PIGEAUD,+ Jackie+ (org.).+ LES( ÉPICURIENS.+ Paris:+
Bibliotèque+ de+ la+ Pléiade,+ 2010;( SCHMID,+ Wolfgang.+ Epicuro( e( l’epicureismo( cristiano( (a+ cura+ di+ Italo+
Ronca).+ Brescia:+ Paideia+ Editrice,+ 1984;+ ESSLER,+ Holger.+ Glückselig( und( unsterblich( \( Epikureische(
Theologie( bei( Cicero( und( Philodem.+ Basel:+ Schwabe+ Verlag,+ 2011;+ KOCH,+ Renée.+ Comment( peut\on( être(
dieu?( La( secte( d’Épicure.+ BonchampGlesGLaval:+ Belin,+ 2005;+ DROZDEK,+ Adam.+ Greek( philosophers( as(
theologians:( The( Divine( Arche.+ Hampshire:+ Ashgate+ Publishing+ Limited,+ 2007.+ Também+ o+ quadro+
sinóptico+de+Diogenes+de+Oinoanda+dedica+um+conjunto+de+fragmentos+à+sua+Teologia:+SMITH,+M.+F.+
DIOGENES(OF(OINOANDA.(The(Epicurean(Inscription.+Napoli:+Bibliopolis,+1993,+(ScEpicur.(Suppl.(1),+p.430.+
1

vi

983a).+Também+é+comum+encontrarmos+o+termo+tratado+por+“teologia”+entre+os+préG
socráticos+como+o+demonstra+Jaeger+ao+dizer+“a+teologia+dos+naturalistas+milésios”,+“a+
teologia+ dos+ pensadores+ gregos”2.+ Notamos,+ ainda,+ que+ há+ uma+ vasta+ bibliograﬁa+
sobre+ a+ Teologia+ na+ antiguidade+ sobre+ a+ qual+ não+ nos+ deteremos+ aqui,+ todavia,+
lembramos+ uma+ bibliograﬁa+ em+ especíﬁco,+ o+ estudo+ recente+ em+ nove+ artigos,+
publicado+a+partir+do+VIII+Simpósio+Helenístico+de+Lille3.+

"

+ Cf.+ JAEGER,+ W.+ The( teology( of( early( greek( philosophers.+ Oxford:+ Oxford+ University+ Press,+ 1947;++
reeditado+por:+Oregon:+Wipf+&+Stock+Publishers,+2003.
2

+FREDE,+D.;+LAKS,+A.+Traditions(of(theology:(studies(in(hellenistic(theology(\(its(background(and(aftermath.+
Brill+Academic+Pub,+2002.
3

1

INTRODUÇÃO*

"
Ao+ lermos+ os+ escritos+ remanescentes+ de+ Epicuro,+ à+ primeira+ vista+ nos+
deparamos+com+um+conjunto+de+textos+lacunares+e+sintéticos,+o+que+nos+leva+a+uma+
conclusão+ mais+ do+ que+ antecipada+ de+ que+ o+ ﬁlósofo+ do+ Jardim+ não+ teria+ deixado+
muita+ coisa+ para+ seus+ discípulos+ e+ para+ a+ Escola,+ de+ maneira+ geral.+ Seus+ escritos+
remanescentes+estão+mais+próximos+das+máximas+religiosas+e+dogmáticas+do+que+de+
um+conjunto+sistemático+que+pudesse+resultar+em+algum+tipo+de+Filosoﬁa,+alicerçada+
em+ um+ discurso+ ou+ em+ método.+ No+ entanto,+ é+ intrigante+ que+ a+ Antiguidade+ tenha+
comentado+ tanto+ sobre+ ele,+ e,+ até+ mesmo+ uma+ referência+ no+ início+ da+ era+ cristã,+ de+
alguém+ fora+ do+ círculo+ ﬁlosóﬁco+ das+ escolas,+ como+ é+ o+ caso+ do+ apóstolo+ de+ Jesus,+
Paulo+de+Tarso,+num+discurso+que+parece+ter+fracassado+em+Atenas4.+Essas+referências+
distantes+de+Epicuro,+como+a+do+apóstolo,+trazem+indícios+de+que+o+pensamento+do+
Jardim+ tenha+ se+ difundido+ e+ se+ ﬁxado,+ primeiro+ entre+ os+ gregos+ e+ depois+ entre+ os+
romanos,+e+não+de+maneira+meramente+religiosa.+
Um+ termo+ que+ perpassa+ os+ escritos+ mais+ conhecidos+ do+ ﬁlósofo,+ as+ Epístolas( a(
Heródoto,(a(Pítocles,(a(Meneceu+e+as+Kyriai(Doxai,+é+a+beatitude,+cujo+aspecto+é+divino,+
com+ tons+ de+ imortalidade+ e+ incorruptibilidade,+ isto+ é,+ de+ características+ próprias+ do+

+A+citação+de+Paulo+de+Tarso+é+a+que+segue:+“E+alguns+dos+ﬁlósofos+epicureus+e+estóicos+contendiam+
com+ ele;+ e+ uns+ diziam:+ Que+ quer+ dizer+ este+ falador?+ E+ outros:+ Parece+ que+ é+ pregador+ de+ deuses+
estranhos;+porque+lhes+anunciava+a+Jesus+e+a+ressurreição”+(La(Bible(de(Jérusalem,+Cerf,+2009,+At+17,18).
4

2

deus.+Epicuro+usa+um+termo+que,+em+geral,+sempre+foi+aplicado+aos+imortais+e+sugere+
seu+uso+para+os+mortais:+ëακαριîτης+/+ëακαρóα.+O+problema+é+se+o+uso+desse+termo+
constitui+um+conceito+basilar+em+Epicuro+ou+se+seria+uma+falta+de+rigor+surgido+pela+
maneira+ com+ a+ qual+ seus+ escritos,+ epistolares+ e+ sintéticos,+ foram+ preservados.+ É+
possível+ supor+ isso,+ visto+ que+ nem+ sempre+ nos+ tornamos+ rigorosos+ com+ os+ termos+
quando+o+que+nos+interessa+é+uma+ﬁxação+das+linhas+gerais+de+um+pensamento.+Por+
exemplo,+ não+ haveria+ por+ que+ distinguir+ profundamente+ “homem+ feliz”+ e+ “homem+
alegre”,+quando+o+importante+é+ﬁxar+sua+felicidade+apenas+para+saber+que+o+homem+
é,+ou+está+feliz,+se+o+é+momentaneamente+ou+por+um+período+mais+longo.+Assim,+uma+
das+ hipóteses+ para+ Epicuro+ aplicar+ tal+ palavra+ em+ seus+ escritos+ seria+ a+ linguagem+
coloquial.++
Se+considerássemos+isso+a+rigor,+não+teríamos+mais+argumentos+para+discorrer+
sobre+ Epicuro,+ visto+ que+ deveríamos+ suspender+ qualquer+ parte+ de+ seus+ escritos,+
detendoGnos+ apenas+ sobre+ certas+ linhas+ gerais+ de+ máximas+ que+ mais+ teriam+
produzido+ um+ efeito+ místicoGreligioso+ do+ que+ propriamente+ um+ pensamento+
constitutivo+ de+ escola+ e+ de+ linha+ discipular.+ Mas+ mesmo+ que+ considerássemos+ essa+
hipótese,+ ainda+ assim+ ela+ não+ se+ sustentaria,+ pois+ o+ mesmo+ fato+ de+ termos,+ de+ seus+
escritos+ remanescentes+ apenas+ sínteses,+ epítomes,+ isso+ é+ mais+ favorável+ à+ precisão+
dos+ termos+ do+ que+ desfavorável.+ Se+ para+ Epicuro+ a+ síntese+ é+ um+ modo+ de+ manter+
discípulos,+ e+ até+ mesmo+ de+ difundir+ o+ pensamento,+ quanto+ mais+ preciso+ for+ o+
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vocabulário,+ mais+ segurança+ terá+ a+ difusão+ da+ doutrina.+ É+ assim+ que+ ele+ inicia+ a+
Epístola(a(Heródoto(ao+se+dirigir+para+o+destinatário+sustentando+que+ela+é+direcionada+
a+ um+ público+ que+ não+ tem+ condições+ de+ acompanhar+ a+ doutrina+ em+ seus+ aspectos+
mais+ minuciosos,+ mas+ também+ dizendo,+ por+ outro+ lado,+ que+ ela+ é+ dirigida+ para+ os+
discípulos+que+devem+reter+“suﬁcientemente+na+memória”:+
Para+ aqueles+ que+ não+ podem,+ ó+ Heródoto,+ dedicarGse+ ao+ estudo+ das+ obras+ por+
mim+escritas+sobre+a+natureza,+nem+examinar+ao+menos+as+maiores+entre+as+que+
eu+ compus,+ preparei+ um+ compêndio+ de+ toda+ a+ doutrina,+ a+ ﬁm+ de+ que+ possam+
reter+suﬁcientemente+na+memória+os+princípios+fundamentais,+para+que+em+cada+
ocasião,+ nas+ questões+ mais+ importantes,+ possam+ vir+ em+ ajuda+ a+ si+ mesmos+
conforme+o+que+possuem+da+ciência+da+natureza.5+

Consideramos+que+Epicuro+tenha+sido+mais+preciso+no+uso+dos+termos+do+que+
negligente,+ e+ que+ o+ uso+ de+ certos+ conceitos+ tenha+ fundamento+ quando+ lido+ em+
consonância+com+suas+proposições.+Nosso+problema,+então,+emerge:+por+que+teria+ele+
utilizado+um+conceito+extraído+do+vocabulário+poéticoGmísticoGreligioso+para+falar+da+
felicidade+ (ëακαρóα),+ e+ tenha+ preterido+ o+ emprego+ do+ termo+ εὐδαιëονóα?+ Vejamos+
duas+citações+importantes.+Na+Epístola(a(Meneceu+ele+aﬁrma:++

+ Τοῖς+ ëὲ+ δυναëνοις,+ ὦ+ ῾Ηρîδοτε,+ ἕκαστα+ τῶν+ περὶ+ φ§σεως+ ἀναγεγαëëνων+ ἡëῖν+ ἐξακριβοῦν+
ëηδὲ+ τὰς+ ëεóζους+ τῶν+ συντεταγëνων+ βóβλους+ διαθρεῖν,+ ἐπιτοëὴν+ τῆς+ ὅλης+ πραγëατεóας+ εἰς+ τὸ+
κατασχεῖν+ τῶν+ ὁλοσχερωτµτων+ δοξῶν+ τὴν+ ëν∂ëην+ ἱκανῶς+ αὐτοῖς+ παρεσκε§ασα,+ ἵνα+
παρ᾽ἑκµστους+ τῶν+ καιρῶν+ ἐν+ τοῖς+ κυριωτµτοις+ βοηθεῖν+ αὑτοις+ δῦνωνται,+ καθ᾽+ ὅσον+ ἂν+
ἐφµπτωνται+τῆς+περὶ+φ§σεως+θεωρóας.+Epicur.+Ep.([2](35.
5
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uma+ infalível+ consideração+ desses+ princípios+ sabe+ dirigir+ cada+ ato+ de+ escolha+ e+
repulsa+pela+saúde+do+corpo+e+imperturbabilidade+da+alma,+pois+este+é+o+ﬁm+da+
vida+bemGaventurada.6+

Supondo+ que+ o+ uso+ dos+ correlatos+ da+ palavra+ ëακαρóα+ por+ Epicuro+ é+ para+ se+
referir+à+felicidade,+não+parece+ser+de+qualquer+felicidade+sua+referência.+A+impressão+
que+temos+é+de+que+ele+está+falando+de+algo+próximo+à+realização+plena,+próximo+ao+
intouchable,+algo+que+mais+se+aproxima+dos+deuses+do+que+dos+mortais.(Porém,+com+
esse+ termo+ sugere+ uma+ certa+ semelhança+ dos+ homens+ com+ o+ ser+ divino.+ A+ essa+
relação,+ posta+ em+ termos+ de+ plenitude+ e+ imortalidade,+ Epicuro+ pode+ dizer+
“felicidade”:+ aﬁnal+ o+ que+ esperar+ dessa+ vida+ senão+ a+ felicidade+ completa,+ sem+
necessidade+ de+ outra+ coisa+ para+ a+ realização+ humana?+ Todavia+ como+ poderíamos+
compreender+esse+modo+de+realização?+É+um+ﬁm+(télos)?+É+a+posse+de+algo?+A+que+se+
pode+ comparar?+ A+ indicação+ do+ ﬁlósofo+ é+ que+ tal+ felicidade+ ou+ realização+ se+ dá+ ao+
modo+dos+deuses,+e+que+o+homem+que+assim+vive+pode+ser+equiparado+a+alguém+que+
vive+ “como+ um+ deus+ entre+ os+ homens”7.+ NoteGse+ ainda+ que+ a+ boa+ tradução+ de+
εὐδαιëονóα+(bom+daimon)+não+considera+bem+a+ëακαρóα+como+veremos.+

+ το§των+ γὰρ+ ἀπλανὴς+ θεωρóα+ πᾶσαν+ αἵρεσιν+ καὶ+ τὴν+ <τῆς+ ψυχῆς>+ ἀταραξóαν,+ ἐπεὶ+ τοῦτο+ τοῦ+
ëακαρἰως+ ζῆν,+ ἐστι+ τλος.+ Epicur.+ Ep.( [4]+ 128.+ As+ citações+ de+ Epicuro+ são+ extraídas+ de+ EPICURO.+
Opere.+ a+ cura+ di+ Graziano+ Arrighetti.+ Torino:+ Giulio+ Einaudi+ editore,+ 19732,+ 1960,+ o+ qual+ serve+ de+
referência+para+o+estudo+de+Epicuro.+Tais+citações+serão+confrontadas+com+duas+outras+edições+para+os+
textos+ de+ Epicuro:+ USENER,+ Hermann.+ Epicurea.+ Testi+ do+ Epicuro+ e+ testimonianze+ epicuree+ nella+
raccolta+do+Hermann+Usener+G+testo+greco+e+latino+a+fronte.+Traduzione+e+note+di+Ilaria+Ramelli.+Milano:+
Bompiani,+ 2002;+ bem+ como,+ EPICURO.+ Opere.+ a+ cura+ di+ Margherita+ Isnardi+ Parente.+ Torino:+ UTET,+
19832,+1974.+As+divergências+serão+oportunamente+indicadas,+bem+como+a+citação+de+outra+fonte+que+
não+ a+ de+Arrighetti.+As+ citações+ de+ originais+ de+ Epicuro+ e+ dos+ epicuristas+ aparecerão+ traduzidas+ no+
texto+com+as+referências+em+grego+ou+latim+no+rodapé.
6

+ὡς+θεὸς+ἐν+ἀνθρÑποις.+Epicur.+Ep.([4](135.
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A+ diﬁculdade+ em+ prosseguir+ um+ estudo+ que+ tente+ se+ aproximar,+ ainda+ que+ de+
maneira+esparsa+e+insegura,+sobre+o+que+Epicuro+realmente+queria+aﬁrmar+com+esse+
termo+ e+ qual+ sua+ relação+ com+ o+ restante+ dos+ seus+ escritos+ ﬁlosóﬁcos+ é+ peremptória.+
Isso+ requer+ uma+ arqueologia+ da+ palavra,+ para+ que+ melhor+ compreendamos+ o+ que+ o+
mundo+ grego+ quer+ dizer+ ao+ aplicáGla.+ A+ constituição+ semântica+ pode+ nos+ ajudar+ a+
decifrar+a+carga+que+tal+termo+tem+para+Epicuro,+porém+sabemos+não+ser+suﬁciente.+
Apesar+ dos+ escritos+ remanescentes+ serem+ escassos+ e+ lacunares,+ tal+ conceito+ parece+
estar+sedimentado+no+vocabulário+epicurista+de+maneira+contundente.+
Trabalhar+ com+ Epicuro+ é+ depararGse+ com+ pouco+ material+ investigativo,+ e+ o+
pouco+ que+ temos+ à+ disposição+ encontra+ poucos+ estudiosos+ no+ mundo.+ Temas+ mais+
atrativos+como+o+problema+da+Física+ou+da+Ética+encontram+mais+adeptos,+mas+não+o+
tema+ da+ Teologia+ que+ é+ nossa+ pretensão.+ A+ beatitude,+ ëακαριîτης+ /+ ëακαρóα,+ é,+
praticamente,+um+conceito+marginalizado+no+pensamento+epicurista,+a+ponto+de+não+
encontrarmos+ intérpretes+ suﬁcientes+ para+ ele.+ Embora+ ëακαριîτης( apareça+ na+
tradição+ﬁlosóﬁca+como+um+qualiﬁcativo+divino,+esse+qualiﬁcativo+carrega+um+espaço+
de+tensão+entre+o+divino+e+o+humano.+É+certo+que+em+Homero+e+em+Hesíodo,+o+termo+
é+predominantemente+usado+para+traduzir+e+identiﬁcar+os+deuses,+sendo+empregado+
como+coletivo+para+designáGlos,+porém+não+é+menos+certo+aﬁrmar+que+esse+atributo+é+
por+vezes+empregado+aos+homens.+Claro+que+no+contexto+da+Ilíada(ou+da+Odisseia+não+
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são+simples+homens,+mas+basileus+e+heróis.+Em+alguns+momentos,+a+prole+de+basileus+
é+bemGaventurada,+em+outros+é+a+perpetuação+da+memória+de+heróis.+
Isso+ abre+ caminho+ para+ investigarmos,+ de+ maneira+ inédita,+ tal+ atributo+
partilhado+ entre+ deuses+ e+ homens,+ sustentando+ que+ ele+ nunca+ foi+ exclusivamente+
divino+G+ainda+que+os+deuses+sejam+sua+fonte+G,+e+que,+para+Epicuro,+tornouGse+central+
e+ ponto+ de+ unidade+ de+ toda+ a+ doutrina.+ Consequência+ disso+ é+ que+ o+ anunciado+
“ateísmo”+epicurista+não+passa+de+“opinião+da+multidão”,+e+sua+Teologia+deve+sair+da+
obscuridade.++
Dizer+que+o+conhecimento+que+temos+dos+deuses+é+evidente,+que+os+deuses+são+
bemGaventurados+ ,+ que+ são+ seres+ viventes+ ou+ que+ possuem+ maximamente+ o+ prazer+
indicam+ que+ possuímos+ em+ algum+ grau+ o+ “conhecimento”+ deles,+ senão+ nossas+
aﬁrmações+ seriam+ vazias.+ Por+ outro+ lado,+ dizer+ que+ tendemos+ a+ uma+ vida+ bemG
aventurada,+que+nossa+bemGaventurança+identiﬁcaGse+com+o+prazer+ou+que+o+ﬁm+que+
perseguimos+ é+ a+ beatitude+ são+ indícios+ de+ que+ possuímos+ em+ algum+ grau+ um+
atributo+divino.+Sendo+assim,+visamos+investigar+nessa+tese,+esse+atributo+que+parece+
ser+comum+a+deuses+e+homens.+
Antes+ de+ tudo+ precisamos+ investigar+ se+ realmente+ a+ beatitude+ é+ um+ atributo+
partilhado+entre+as+naturezas+humana+e+divina.+Caso,+realmente+sejam,+o+segundo+é+
levantar+ os+ pressupostos+ relativos+ a+ esse+ atributo,+ procurando+ colher+ dados+ que+ o+
sustentem+como+qualidade+comum.+Por+ﬁm,+se+há+uma+partilha+da+beatitude+entre+o+
divino+e+humano,+devemos+caracterizar+a+natureza+do+atributo,+procurando+elucidar++
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suas+notas+conceituais,+num+primeiro+momento,+para+seguirmos+à+demonstração+da+
natureza+da+atribuição,+ou+o+“como”+é+possível+deuses+e+homens+partilharem+de+um+
mesmo+ atributo.+ Com+ isso,+ pensamos,+ humildemente,+ colocar+ em+ relevo+ a+ Teologia+
epicurista,+em+geral+marginalizada+pela+Academia.

8

CAPÍTULO*I*
ΜακαριNτης*e*Teologia*Epicurista*

"
O+ tema+ dos+ deuses+ em+ Epicuro+ é+ controverso+ diante+ do+ fato+ que,+ por+ muito+
tempo,+ sua+ consideração+ foi+ posta+ em+ suspenso+ ou+ até+ mesmo+ ignorada+ pelas+
interpretações,+ +já+que+é+comum+dizer+que+aqueles+não+inﬂuenciam+em+nada+a+vida+
dos+homens.+E,+se+eles+nada+ditam++sobre+a+vida+dos+homens+não+há+o+que+investigar,+
e+o+melhor+é+deixar+a+questão+em+suspenso.+Tal+é+a+posição+mais+comum+no+que+tange+
ao+ pensamento+ epicurista.+ Porém,+ não+ podemos+ ignorar+ que,+ para+ o+ Jardim,+ o+
homem+ deve+ ser+ um+ bemGaventurado+ (ëακµριος),+ tal+ como+ os+ deuses+ o+ são,+ e+ essa+
recomendação+que,+de+algum+modo,+os+aproxima,+deve+ser+levada+em+consideração.+
A+ beatitude+ (ëακαριîτης+ /+ ëακαρóα8)+ sendo+ o+ ponto+ de+ tangência+ entre+ deuses+ e+
homens,+ perguntamoGnos+ qual+ lugar+ tem+ o+ discurso+ sobre+ os+ deuses+ na+ ﬁlosoﬁa+ de+
Epicuro;+ se+ esse+ discurso+ tem+ validade;+ e+ mais,+ se+ é+ possível+ inferir+ qualquer+ coisa+
sobre+eles+de+maneira+coerente.+
Para+ esta+ investigação,+ utilizaremos+ indistintamente+ ëακαριîτης+ e+ ëακαρóα+
sem+nos+apegarmos+ao+problema+ﬁlológico.+Ambas+serão+tomadas,+desde+aqui,+para+
traduzir+ em+ termos+ gerais+ “beatitude”+ ou+ “bemGaventurança”,+ que+ mais+ adiante+

+ Cf.+ também+ CHANTRAÎNE,+ P.+ Dictionnaire( étymologique( de( langue( grecque.+ Paris:+ Klincksieck,+ 19992,+
1968;+BAILLY,+A.+Dictionnaire(Grec\Français.+Paris:+Hache\e,+2000;+LIDDELL;+SCOTT;+JONES.+A(Greek\
English(Lexicon.+Oxford:+Clarendon+Press,+1932;+LSJ.+The(online(Liddell\Scoi\Jones(Greek\English(Lexicon,+
consultado+em:+h\p://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/#eid=1&context=lsj+em+12+de+dezembro+de+2012.
8
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receberá+ um+ tratamento+ conceptual.+ Todavia,+ marcamos+ desde+ já+ que+ ëακαρóα,+
tratada+de+maneira+estrita,+aparece+de+modo+mais+esparso+nos+textos+epicuristas+(por+
exemplo+em+Filodemo9,+enquanto(ëακαριîτης+é+de+uso+mais+comum+em+Epicuro10.+
Ambos+vocábulos+estão+ligados+à+raiz+ëµκαρ,+utilizada+comumente+aos+deuses+para+
expressar+ o+ seu+ estado+ de+ felicidade+ completa,+ dito+ “beatitude”,+ segundo+ as+
principais+referências+do+uso+e+da+constituição+etimológica+na+língua+grega.+Com+esta+
explicação,+ veremos+ que+ Epicuro+ deixa+ entrever,+ ainda+ que+ não+ o+ faça+ com+ toda+ a+
evidência,+que+há+algo+que+toca+de+maneira+comum+a+realidade+divina+e+a+humana,+e+
isto+ não+ se+ resume+ à+ desconsideração+ dos+ deuses+ como+ é+ prenunciado+ pela+ opinião++
interpretativa+corrente.+O+conhecimento+deles+não+é+uma+via+sã+para+sua+ignomínia,+o+
que+nos+obrigaria+a+dizer+que+a+correta+compreensão+da+divindade+seria+apenas+uma+
necessidade+ pressuposta+ para+ ignorar+ sua+ existência,+ de+ modo+ a+ proporcionar+ uma+
vida+feliz+sem+eles.+Consideramos+haver+no+pensamento+epicurista,+e+isso+constitui+o+
centro+de+nossa+pesquisa,+um+ponto+de+comunhão+entre+o+modo+de+ser+dos+homens+e+
o+ dos+ deuses+ oferecido+ pela+ noção+ da+ ëακαριîτης+ /+ ëακαρóα,+ e+ que,+ por+ isso,+
podemos+falar+de+uma+“Teologia+epicurista”.+Veremos+a+utilização+do+conceito+como+
qualidade+de+deuses+e+homens,+pois+é+notório+que,+para+Epicuro+tanto+os+primeiros+
são+ bemGaventurados+ como+ o+ são+ também+ os+ segundos.+ Prova+ disso+ são+ os+
fragmentos+que+apresentaremos+a+seguir.+

+Cf.+Epicur.+Fr.([52].

9

10

+Cf.+Epicur.+Ep.([2]+76.
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1.1+Μακαριîτης+:+atributo+divino+e+atributo+humano+no+epicurismo+
Pensamos+ que+ o+ principal+ dentre+ os+ fragmentos+ a+ indicar+ que+ o+ conceito+
ëακαριîτης+ /+ ëακαρóα+ + seja+ atribuído+ tanto+ aos+ deuses+ quanto+ aos+ homens+ é+ o+ da+
Epístola(à(Mãe11,(do+próprio+Epicuro,+que+diz:+
A.12 +Pensa+ao+invés+que+quando+adquirimos+dia+após+dia+alguma+coisa+de+bom,+
nós+ avançamos+ para+ uma+ maior+ felicidade.+ Com+ efeito,+ esses+ proveitos+ não+ são+
sutis+e+nem+sem+efeitos+reais.+Eles+produzem+em+nós+uma+disposição+igual+à+dos+
deuses+ +(ἡëῶν+ἰσîθεον+ποιεῖ)+e+nos+mostram+que+o+fato+de+sermos+mortais+não+
nos+ torna+ inferiores+ à+ natureza+ incorruptível+ e+ bemGaventurada+ (ëακαρóας+

+Não+vamos+discutir+o+problema+da+autoria,+amplamente+explicitado+por+Martin+Ferguson+Smith+na+
edição+dos+fragmentos+de+Diogenes+de+Oinoanda.+Admitiremos+como+sendo+de+autoria+de+Epicuro,+e+
ainda+ que+ não+ admitíssemos,+ o+ texto+ é+ indiscutivelmente+ de+ um+ epicurista.+ Os+ Frr.( 125G126+ de+
Diogenes+ de+ Oinoanda+ são+ considerados+ de+ autoria+ do+ próprio+ Epicuro+ na+ Epístola( à( (sua)( Mãe(
conforme+ podemos+ encontrar+ na+ discussão+ feita+ em+ SMITH,+ M.+ F.+ DIOGENES( OF( OINOANDA.( The(
Epicurean( Inscription.+ Napoli:+ Bibliopolis,+ 1993+ (ScEpicur.+ Suppl.+ 1),+ pp.555G558,+ também,+ a+ discussão+
ampliada+ em+ SMITH,+ M.+ F.+ Supplement( to( Diogenes( of( Oinoanda.( The( Epicurean( Inscription.+ Napoli:+
Bibliopolis,+2003+(ScEpicur.+Suppl.+3),+pp.+126G127.+A+autoria+é+também+admitida+na+recente+tradução+
para+ o+ francês+ de+ todos+ os+ textos+ epicuristas+ em+ DELATTRE,+ Daniel;+ PIGEAUD,+ Jackie+ (orgs.).+ Les(
ÉPICURIENS.+Paris:+Bibliotèque+de+la+Pléiade,+2010.
11

+ Os+ fragmentos+ dessa+ seção+ inicial+ serão+ catalogados+ por+ letras+ maiúsculas+ (A,+ B,+ C,+ D+ etc.),+ para+
melhor+ nos+ situarmos+ ao+ longo+ do+ texto+ quando+ houver+ necessidade+ de+ retomáGlos+ em+ outra+ seção.+
Também+deixamos+notado+aqui+que+os+fragmentos+e+os+textos+de+Epicuro,+embora+sejam+extraídos+de+
várias+ edições,+ traduziremos,+ cotejando+ as+ mesmas+ edições,+ tendo+ por+ base+ o+ texto+ estabelecido+ por+
Arrighe\i+na+segunda+edição+de+sua+Opere(de+Epicuro.+Para+que+não+paire+dúvidas+sobre+a+tradução+
adotada,+e+devido+às+diﬁculdades+em+se+verter+o+texto+para+as+línguas+modernas,+manteremos,+sempre+
que+ tivermos+ à+ mão,+ o+ texto+ grego+ extraído+ de+ Arrighe\i+ na+ maioria+ dos+ casos.+ Qualquer+ outra+
referência+deixaremos+anotada+em+rodapé.+Esse+caso+excetuaGse,+de+imediato,+para+o+Livro+II+do+Peri(
physeos,+ pois+ a+ edição+ do+ livro+ só+ veio+ à+ tona+ em+ 2012,+ para+ quem+ tomamos+ a+ edição+ de+ Giuliana+
Leone,+como+indicado+a+seguir.+para+os+textos+dos+autores+do+epicurismo+nem+sempre+disporemos+a+
citação+ na+ íntegra+ do+ grego+ ou+ do+ latim,+ porém,+ as+ palavras+ que+ forem+ de+ interesse+ para+ algum+
destaque+ notaremos+ no+ seu+ original.+ Sempre+ que+ houver+ necessidade+ e+ divergência+ de+ fonte,+
indicaremos+o+que+for+necessário+em+nota+de+rodapé.+As+edições+utilizadas+para+os+textos+de+Epicuro+
são:+ARRIGHETTI,+Graziano.+EPICURO.(Opere.+Torino:+Giulio+Einaudi+editore,+19732,+1960;+BIGNONE,+
E\ore.+ EPICURO.+ Opere,( frammenti,( testimonianze( sulla( sua( vita.+ Bari:+ Laterza+ &+ Figli,+ 1920;+ CONCHE,+
Marcel.+EPICURO.+Leires(et(Maximes.+Paris:+PUF,+20092,+1987;+ISNARDI+PARENTE,+Margherita.+EPICURO.+
Opere( di( Epicuro.+ Torino:+ UTET,+ 19832,+ 1974;+ LEONE,+ G.+ EPICURO.+ Sulla+ Natura+ G+ Libro+ II.+ Napoli:+
Bibliopolis,+2012.+ScEpicur.+XVIII;+LES(ÉPICURIENS.+(Direction+de+Daniel+Dela\re+et+de+Jackie+Pigeaud).+
Paris:+Bibliotèque+de+la+Pléiade,+2010;+USENER,+Hermann.+Epicurea+(a+cura+di+Ilaria+Ramelli).+Milano:+
Bompiani,+2002.+(testo+greco+a+fronte);+USENER,+Hermann.+Epicurea.+New+York:+Cambridge+University+
Press,+2010.+(Cambridge+Library+Collection).
12
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φ§σεως).+Pois+enquanto+vivemos,+provamos+uma+felicidade+semelhante+(ὁëοóως)+
à+dos+deuses.13+

Nesse+fragmento,+preservado+por+Diogenes+nas+muralhas+de+Oinoanda,+Epicuro+
apresenta+ a+ similitude+ com+ que+ pode+ ser+ tratada+ a+ natureza+ humana+ e+ a+ natureza+
divina,+ e+ em+ meio+ a+ isso,+ diz+ que+ nem+ mesmo+ a+ corruptibilidade,+ expressa+ pela+
mortalidade,+ afastam+ os+ homens+ dos+ deuses.+ A+ concepção+ epicurista+ da+ relação+
estabelecida+entre+ambos+é+de+“disposição+igual”+e+de+“similitude”.+Primeiro,+porque+
os+ efeitos+ dos+ esforços+ humanos+ produzidos+ no+ curso+ de+ sua+ vida+ nos+ colocam+ em+
posição+de+igualdade+junto+aos+deuses.+O+termo+utilizado,+ἰσîθεον,+igual+aos+deuses,+
é+ sinal+ disso.+ É+ claro+ que+ para+ uma+ natureza+ que+ vive+ entre+ os+ bens+ móveis,+ a+
felicidade+não+corresponde+identicamente,+enquanto+natureza+de+atributo,+à+dos+que+
não+ passam+ a+ têm.+ Um+ outro+ referencial+ é+ a+ segunda+ expressão+ aplicada+ no+
fragmento,+ὁëοóως,+semelhante.+Indica+que+o+tipo+de+felicidade+experimentado+pelos+
efeitos+ das+ ações+ humanas+ é+ segundo+ a+ plenitude+ com+ que+ se+ pode+ compreender+ a+
felicidade+ divina.+ Podemos,+ a+ partir+ disso,+ dizer+ que+ há+ uma+ espécie+ de+ tangência+
entre+ os+ deuses+ e+ os+ homens,+ seja+ pela+ similitude,+ seja+ pela+ disposição+ à+ igualdade+
anunciadas.+Se+os+homens+não+são+inferiores,+e+muito+menos+superiores+aos+deuses,+
ao+ menos+ nesse+ aspecto+ especiﬁco,+ resta+ dizer+ que+ são+ iguais+ ou+ semelhantes+ de+
algum+ modo.+ RestaGnos+ saber+ que+ tipo+ de+ semelhança+ é+ essa+ que+ pode+ ser+ atingida+
pelos+homens,+mesmo+que+estejam+no+plano+corruptível.+
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+Diog.Oen.+125+(SMITH)+(=Epicur.+Fr.([72]+Arr.2).
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O+fragmento+diz+que+os+bens+adquiridos+diaGaGdia+são+os+responsáveis+por+essa+
disposição+ similar,+ acrescentando+ a+ igualdade+ entre+ a+ bemGaventurada+ natureza+
(ëακαρóας+φ§σεως)+da+divindade+e+a+da+humanidade.+Todavia,+entre+seres+distintos,+
o+grau+de+comparação+só+pode+ser+feito+se+houver+um+denominador+comum,+que,+no+
caso+ do+ fragmento,+ é+ a+ beatitude.+ Que+ eles+ possam+ partilhar+ de+ uma+ mesma+
predicação+ pareceGnos+ o+ mais+ viável,+ caso+ contrário+ a+ similitude+ ou+ disposição+ dos+
homens+ à+ igualdade+ não+ poderia+ ser+ formulada,+ mas,+ em+ que+ medida+ e+ por+ que+
Epicuro+pode+aﬁrmáGlo?+
+ O+ predicado+ comum+ para+ ambas+ naturezas,+ a+ beatitude,+ está+ em+ vários+
fragmentos,+que+mostraremos.+A+partilha+de+um+elemento+comum+entre+ambos+não+
signiﬁca+que+os+deuses+tocam+a+realidade+dos+homens,+argumento+esse+utilizado+para+
declarar+a+necessidade+de+conhecer+os+deuses+apenas+para+ignoráGlos.+Não+é+porque+
comungam+de+um+denominador+comum+que+somos+obrigados+a+dizer+que+os+deuses+
“ordenam”,+ “mandam”,+ “castigam”+ ou+ “recompensam”+ os+ homens.+ Não+ há+
problema+nenhum+em+ver+que+a+idéia+de+deuses+que+nos+dão+recompensas,+castigos,+
benesses+ou+iras+são+características+da+fragilidade+passional+do+ser+humano,+porém,++o+
estado+ de+ beatitude+ não+ comporta+ isso.+ O+ primeiro+ indício+ da+ beatitude+ visto+ em++
partilha+com+os+deuses+vem+expresso+na+I+máxima+das+Kyriai(Doxai:+
B.+o+ser+bemGaventurado+(τὸ+ëακµριον)+e+incorruptível+não+possui+aﬂições+e+nem+
as+causa+a+outros.+Assim,+não+está+sujeito+nem+à+ira+e+nem+à+benevolência.+Essas+
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coisas,+de+fato,+são+próprias+do+ser+débil.14+

Essa+máxima,+normalmente+é+interpretada+como+pertinente+ao+ser+divino,+pois+
na+ tradição+ míticoGpoética+ e+ na+ tradição+ ﬁlosóﬁca+ é+ comum+ encontrarmos+ como+
identidade+da+divindade+a+beatitude.+Porém,+a+máxima+tomada+em+cada+uma+de+suas+
palavras+não+diz+isso;+simplesmente+aﬁrma+que+é+próprio+do+ser+débil+preocuparGse+
com+ tais+ vicissitudes+ G+ a+ ira,+ a+ benevolência,+ os+ castigos;+ e+ que+ é+ atributo+ do+ “bemG
aventurado”+ não+ se+ sujeitar+ a+ tais+ debilidades.+ O+ que+ conduziu+ intérpretes+ a+
aplicarem+a+essa+primeira+máxima+um+tom+relativo+somente+à+divindade+foi+o+scolio(
que+a+acompanha+e+que+diz:++
(Epicuro)+ em+ outra+ obra+ diz+ que+ os+ deuses+ são+ cognoscíveis+ só+ com+ a+ mente;+
alguns+ a+ fazem+ subsistir+ na+ individualidade+ material+ outros+ na+ semelhança+ da+
forma,+ produtos+ do+ ﬂuxo+ continuo+ dos+ simulacros+ semelhantes+ que+ vem+ a+
constituir+o+mesmo+objeto;+que+são+antropomórﬁcos.15+

Se+ o+ scolio( for+ tomado+ em+ absoluto,+ estaremos+ restritos+ a+ pensar+ que+ Epicuro+
estivesse+ tratando+ apenas+ do+ ser+ divino+ sem+ nenhuma+ relação+ com+ os+ homens.+
Porém,+ se+ o+ atributo+ for+ comum+ às+ duas+ naturezas,+ como+ pensamos,+ essa+ máxima+
tem+ um+ novo+ acento+ e+ um+ aspecto+ mais+ amplo+ do+ que+ esse+ restritivo+ à+ divindade,+
oriundo+ da+ adição+ do+ scolio.( Assim,+ o+ τὸ+ ëακµριον+ seria+ um+ termo+ não+ só+ de+
designação+do+deus,+mas,+esclarecendoGse+o+que+é+tal+atributo,+poderíamos+aplicáGlo+
+ Τὸ+ ëακµριον+ καὶ+ ἄφθαρτον+ οὔτε+ αὐτὸ+ πρµγëατα+ ἔχει+ οὔτε+ ἄλλῳ+ παρχειÀ+ ὥστε+ οὔτε+ ὀργαῖς+
οὔτε+χµρισι+συνχεταιÀ+ἐν+ἀσθενεῖ+γὰρ+πᾶν+τὸ+τοιοῦτον.+Epicur.+Sent.([5]+I.
14

+ἐν+ἄλλοις+δ+φησι+τοὺς+θεοὺς+λîγῳ+θεωρητο§ς,+οὓς+ëὲν+κατ–+ἀριθëîν+ὑφεστῶτας,+οὓς+δὲ+κατὰ+
ὁëοεóδειαν,+ ἐκ+ τῆς+ συνεχοῦς+ ἐπιρρ§σεως+ τῶν+ ὁëοóων+ εἰδÑλων+ ἐπὶ+ τὸ+ αὐτὸ+ ἀποτετελεσëνων,+
ἀνθρωποειδεῖς.+Epicur.+Sent.([5]+I+scolio.
15
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ao+homem.+Como+vimos+na+Epístola(à(Mãe,+o+homem+pode+ser+considerado+sob+algum+
aspecto+de+natureza+semelhante+à+dos+deuses,+e+isso+não+causa+estranhamento,+tendo+
em+vista+as+últimas+palavras+da+Epístola(a(Meneceu,+quando(Epicuro+diz+que+o+sábio+G+
o+ que+ preservou+ a+ doutrina,+ o+ que+ seguiu+ os+ dogmas,+ o+ que+ avançou+ para+ uma+
felicidade+maior+G+é+“um+deus+entre+os+homens”16.+No+fundo,+notas+constitutivas+de+
atributos+ divinos+ que+ o+ homem+ compartilha,+ tais+ como+ a+ felicidade,+ a+ possibilidade+
da+ não+ sujeição+ à+ ira+ e+ à+ benevolência,+ a+ isenção+ das+ aﬂições+ sofridas+ ou+ causadas,+
podem+ ser+ sintetizados+ em+ um+ só+ atributo:+ a+ ëακαριîτης.+ Ele+ é+ o+ único+ elemento+
indicativo+ de+ como+ deuses+ e+ homens+ podem+ compartilhar+ de+ uma+ mesma+
predicação,+como+visto.+Dentre+os+vários+fragmentos+do+epicurismo+não+se+vislumbra+
outra+coisa+senão+esse+qualiﬁcativo+possível+para+essa+comunhão.+
Não+são+muitos+os+escritos+que+exploram+o+conceito+de+beatitude+no+epicurismo,+
porém+ os+ que+ tocam+ nesse+ problema+ apresentam+ a+ consonância+ existente+ entre+ os+
dois,+seja+em+escritos+éticos+seja+ao+tratar+da+Física17.+A+Epístola(a(Heródoto(dedica+os+
parágrafos+ 76+ e+ 77+ ao+ esclarecimento+ da+ importância+ em+ considerar+ a+ beatitude+ no+
contexto+da+Física,+como+podemos+ler:+
C.+em+relação+aos+corpos+celestes,+não+é+preciso+crer+que+seus+movimentos+e+suas+

16

+ὡς+θεὸς+ἐν+ἀνθρÑποις.+Epicur.+Ep.+[4]+135.

+ Canônica,+ Física+ e+ Ética+ são+ as+ três+ partes+ do+ que+ se+ pode+ chamar+ sistema+ epicurista.+ Elas+ vêm+
nomeadas+por+Diogenes+Laercio+no+livro+X+do+Vidas(e(doutrinas((cf.+D.L.+X+30).(A+Canônica+é+o+que+se+
ocupa+ das+ regras+ do+ pensamento+ G+ o+ que+ pode+ ser+ chamado+ “epistemologia”+ G,+ a+ Física+ se+ ocupa+ da+
ciência+ da+ natureza+ e+ a+ Ética+ da+ vida+ prática.+ A+ Canônica+ constituía+ um+ livro+ de+ Epicuro+ (ΠΕΡΙ+
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ+ Η+ ΚΑΝΩΝ)+ que+ não+ nos+ chegou,+ exceto+ num+ pequeno+ fragmento+ (cf.+ Epicur.+ Fr.( [17]),+
também+atestado+por+Diogenes+Laercio+(cf.+D.L.+X+27).
17
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revoluções,+ o+ nascer+ e+ o+ declinarGse+ e+ outros+ fenômenos+ deste+ tipo+ ocorram+ por+
obra+de+algum+ser+que+assim+deva+dispor+ou+assim+tenha+disposto+(διατµττοντος+
ἢ+ διατµξαντος),+ gozando+ desse+ modo,+ ao+ mesmo+ tempo,+ da+ mais+ completa+
beatitude+ (ëακαριîτητα)+ e+ da+ incorruptibilidade+ G+ já+ que+ as+ ocupações,+ as+
preocupações,+ a+ ira,+ a+ benevolência+ não+ são+ conciliáveis+ com+ a+ beatitude+
(ëακαριîτητι):+são+coisas+que+provém+da+debilidade,+do+temor+e+da+necessidade+
dos+ que+ estão+ entorno.+ E+ nem+ mesmo+ podeGse+ crer+ que+ esses+ corpos+ sejam+ um+
adensamento+de+fogo+capaz+de+possuir+beatitude+(ëακαριîτητα)+e+cumprir+seus+
movimentos+por+um+espontâneo+ato+de+vontade.18+

A+ Física+ é+ um+ importante+ pressuposto+ no+ desenvolvimento+ do+ pensamento+
epicurista,+sendo+ela+um+dos+seus+alicerces,+de+modo+que+o+seu+estudo,+a+physiologia,(
constitui+para+os+epicuristas+o+método+alternativo+do+conhecimento,+o+que,+por+ora,+
deixamos+em+suspenso,+tendo+em+vista+o+tratamento+a+ser+dado+mais+adiante,+já+que+
nosso+intento,+aqui,+é+apresentar+o+fato+da+beatitude+constituir+simultaneamente+um+
atributo+comum+às+duas+naturezas.+No+entanto,+valeGnos+dizer+que+se+para+Epicuro,+
ao+olharmos+a+physis,+há+a+necessidade+de+se+considerar+a+beatitude,+é+porque+ela+tem+
grande+relevância+em+sua+ﬁlosoﬁa.+No+caso+desse+excerto,+vemos+que+os+períodos,+as+
revoluções+ celestes+ e+ seus+ fenômenos+ não+ são+ mantidos+ pela+ divindade+ G+ o+ que+
rivaliza+diretamente+com+a+doutrina+cosmológica+de+origem+platônica+e+transmitida+
na+Academia,+ao+menos+para+alguns+intérpretes+do+epicurismo+ao+lerem+Platão,+como+

+ Καὶ+ ëὴν+ ἐν+ τοῖς+ ëετεÑροις+ φορὰν+ καὶ+ τροπὴν+ καὶ+ ἔκλειψιν+ καὶ+ ἀνατολὴν+ καὶ+ δ§σιν+ καὶ+ τὰ+
σ§στοιχα+ το§τοις+ ë∂τε+ λειτουργοῦντîς+ τινος+ νοëóζειν+ δεῖ+ γóνεσθαι+ καὶ+ διατµττοντος+ ἢ+
διατµξαντος+ καὶ+ ἅëα+ τὴν+ πᾶσαν+ ëακαριîτητα+ ἔχοντος+ ëετὰ+ ἀφθαρσóας+ –+ οὐ+ γὰρ+ συëφωνοῦσι+
πραγëατεῖαι+ καὶ+ φροντóδες+ καὶ+ ὀργαὶ+ καὶ+ χµριτες+ ëακαριîτητι,+ ἀλλ–+ ἐν+ ἀσθενεóᾳ+ καὶ+ φîβῳ+ καὶ+
προσδε∂σει+ τῶν+ πλησóον+ ταῦτα+ γóνεται+ –+ ë∂τε+ αὖ+ πῦρ+ ἅëα+ ὄντα+ συνεστραëëνον+ τὴν+
ëακαριîτητα+κεκτηëνα+κατὰ+βο§λησιν+τὰς+κιν∂σεις+τα§τας+λαëβµνειν.+Epicur.+Ep.+[2]+76G77.
18
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O–Keefe19 .+ Pelo+ contrário,+ a+ divindade+ não+ possui+ deveres+ ou+ tarefas+ a+ serem+
realizados,+ mas+ vive+ na+ mais+ completa+ beatitude+ que,+ segundo+ a+ Epístola,+ é+
incompatível+ com+ as+ ocupações,+ preocupações,+ deveres,+ tarefas.+ A+ beatitude+ divina+
não+ tem+ relação+ com+ a+ manutenção+ da+ ordem+ cósmica,+ mas+ parece+ ser+ consoante+ a+
ela,+ pois,+ segundo+ C.,+ o+ deus+ não+ é+ o+ ser+ que+ “dispôs+ e+ disporá”+ (διατµττοντος+ ἢ+
διατµξαντος)+o+cosmos.+Praticamente+a+mesma+recomendação+é+feita+ao+se+instruir+o+
discípulo+ na+ correta+ compreensão+ da+ physis,+ na+ Epístola( a( Pítocles.( A+ ëακαριîτης+
implica+um+estado+imperturbável.+Diz+Epicuro:+
D.+ quanto+ ao+ suceder+ dos+ períodos+ em+ seu+ movimento,+ entendaGo+ como+ alguns+
dos+ fenômenos+ que+ ocorrem+ em+ nosso+ entorno,+ e+ não+ pensa+ que+ algo+ venha+ a+
intervir+junto+a+tudo+isso,+algo+de+natureza+divina;+mas+esta,+conservaGa+livre+de+
qualquer+função+e+em+plena+beatitude+(ëακαριîτητι).20+

O+ que+ é+ dito+ sobre+ a+ imperturbabilidade+ (ἀταραξóα)+ em+ relação+ à+ natureza+
divina+implica,+por+algum+tipo+de+relação+com+os+homens+no+mesmo+atributo:+assim+
como+a+privação+das+perturbações+mantém+o+deus+em+sua+beatitude,+é+bem+possível+
que+o+homem+também+se+torne+bemGaventurado+por+meio+dessa+imperturbabilidade.+
Caso+não+fosse+assim,+por+que+Epicuro+insistiria+em+dizer+que+os+deuses+estão+livres+
de+ perturbações+ e+ os+ homens+ também+ são+ chamados+ a+ conservaremGse+ do+ mesmo+
modo?+ A+ Epístola( a( Heródoto( traz+ essa+ conﬁrmação,+ inserindo+ na+ noção+ de+
+P.+ex.+O’KEEFE,+Tim.+Epicureanism.+Berkeley:+University+of+California+Press,+2010,+p.41G49;+VERDE,+
F.+EPICURO.(Epistola(a(Erodoto.+Roma:+Carocci,+2010,+p.+221.
19

+Ἔτι+τε+τµξις+περιîδου,+καθµπερ+ἔνια+καὶ+παρ–+ἡëῖν+τῶν+τυχîντων+γóνεται,+λαëβανσθωÀ+καὶ+ἡ+
θεóα+ φ§σις+ πρὸς+ ταῦτα+ ëηδαëῇ+ προσαγσθω,+ ἀλλ–+ ἀλειτο§ργητος+ διατηρεóσθω+ καὶ+ ἐν+ τῇ+ πµσῃ+
ëακαριîτητι.+Epicur.+Ep.+[3]+97.
20
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imperturbabilidade+ (ἀταραξóα)+ uma+ incompatibilidade+ entre+ notas+ constitutivas+ da+
beatitude+e+a+causa+das+perturbações.+Na+citação+que+tomaremos+a+seguir,+é+aﬁrmado+
que+a+perturbação+nasce+de+uma+falsa+consideração+da+beatitude,+de+uma+opinião+que+
não+condiz+com+ela,+o+que+pode+ser+demonstrado+pela+facilidade+que+o+homem+tem+
de+ aderir+ opiniões+ às+ coisas.+ Como+ a+ perturbação+ nasce+ de+ uma+ crença+ de+ que+ tal+
beatitude+comporta+ações+e+causas+que+que+lhes+são+contrárias,+a+imperturbabilidade+
vem+ por+ uma+ reta+ consideração+ da+ physis,+ que+ é+ a+ tentativa+ de+ acrisolar+ a+ beatitude+
dos+acréscimos+que+porventura+foram+feitos,+sobretudo+pela+tradição.+É+o+que+mostra+
a+continuidade+do+trecho+da+Epístola(a(Heródoto:+
E.+ a+ mais+ grave+ perturbação+ surge+ na+ alma+ dos+ homens+ ao+ crerem+ (κατανοεῖν)+
que+a+mesma+natureza+possa+ser+beata+(ëακµριµ)+e+incorruptível,+e+ter+vontades,+
ações+e+causas+contrárias+a+tais+atributos.21+

Sendo+ a+ ëακαριîτης+ esse+ atributo+ comum+ de+ deuses+ e+ homens,+ faz+ todo+ o+
sentido+ as+ excessivas+ recomendações+ doutrinais+ feitas+ ao+ discípulo+ no+ que+ tange+ ao+
aprendizado,+à+memorização+da+doutrina,+ao+estudo+da+natureza+e+à+superação+das+
opiniões+ formadas+ num+ falso+ juízo.+ Verdadeiramente,+ o+ homem+ tem+ um+ vocação+
natural+ à+ beatitude,+ querendo+ dizer+ com+ isso+ que+ ela+ é+ κατὰ+ φ§σιν.+ Mesmo+ o+
conteúdo+ das+ opiniões+ deve+ seguir+ a+ beatitude+ anunciada,+ pois+ ela+ mesma+ lhe+ é+
própria.+Na+Epístola(a(Meneceu,+o+signiﬁcado+da+beatitude+divina+chama+o+discípulo+a+

+Ἐπὶ+δὲ+το§τοις+ὅλως+ἅπασιν+ἐκεῖνο+δεῖ+κατανοεῖν,+ὅτι+τµραχος+ὁ+κυριÑτατος+ταῖς+ἀνθρωπóναις+
ψυχαῖς+ γóνεται+ ἐν+ τῷ+ ταὐτὰ+ ëακµριµ+ τε+ δοξµζειν+ <εἶναι>+ καὶ+ ἄφθαρτα+ καὶ+ ὑπεναντóας+ ἔχειν+
το§τοις+ἅëα+βουλ∂σεις+καὶ+πρµξεις+καὶ+αἰτóας.+Epicur.+Ep.+[2]+76G77.
21
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ter+um+reto+juízo+sobre+o+que+ela+mesmo+é.+Então,+“colocar+em+prática”+ou+“meditar”+
sobre+ os+ princípios+ fundamentais+ da+ doutrina,+ os+ στοιχεῖα,+ de+ certo+ modo+ insere+ o+
homem+ na+ via+ das+ coisas+ que+ conduz+ à+ bemGaventurança.+ Nisso+ distinguimos+ a+
beatitude+ enquanto+ atributo+ essencial+ dos+ deuses+ e+ atributo+ acidental+ dos+ homens.++
Epicuro+aﬁrma:+
F.+As+coisas+que+sempre+te+recomendei+coloca+em+prática+e+medita+considerando+
os+elementos+(στοιχεῖα)+necessários+a+uma+vida+bela+(καλῶς+ζῆν).+Primeiramente+
considera+ o+ deus+ como+ um+ ser+ incorruptível+ e+ bemGaventurado+ (ëακµριον),+
segundo+o+que+sugere+a+noção+comum+(κοινὴ+νîησις)+do+deus,+e+não+atribua+a+ele+
nada+ que+ seja+ estranho+ à+ incorruptibilidade+ ou+ discorde+ da+ beatitude+
(ëακαριîτητος);+ em+ relação+ a+ isso,+ o+ conteúdo+ das+ tuas+ opiniões+ seja+ ao+ invés+
tudo+ aquilo+ que+ é+ capaz+ de+ preservar+ (φυλµττειν)+ a+ beatitude+ (ëακαριîτητα)+
junto+à+incorruptibilidade.22+

Seria+possível+inferir+que+o+fragmento+apenas+trate+da+boa+compreensão+que+se+
deve+ ter+ do+ deus+ e+ de+ sua+ beatitude,+ e,+ nesse+ quesito+ seria+ próprio+ discutir+ os+
caracteres+ da+ divindade,+ tão+ distantes+ dos+ homens.+ Todavia,+ se+ a+ beatitude+ é+
compartilhada+ por+ ambas+ naturezas,+ mesmo+ de+ modo+ diferente,+ a+ parte+ ﬁnal+ do+
fragmento+ convoca+ o+ homem+ a+ conduzir+ retamente+ suas+ opiniões+ no+ caminho+ da+
mesma+ beatitude.+ “Colocar+ em+ prática”+ e+ “meditar”+ (πρᾶττε+ καὶ+ ëελτα)+ sobre+ os+
elementos,+ στοιχεῖα,+ que+ conduzem+ à+ vida+ bela,+ καλῶς+ ζῆν,+ são+ requisitos+ para+ a+

+ Ἃ+ δ+ σοι+ συνεχῶς+ παρ∂γγελλον,+ ταῦτα+ καὶ+ πρᾶττε+ καὶ+ ëελτα,+ στοιχεῖα+ τοῦ+ καλῶς+ ζῆν+ ταῦτ–+
εἶναι+διαλαëβµνων.+Πρῶτον+ëὲν+τὸν+θεὸν+ζῷον+ἄφθαρτον+καὶ+ëακµριον+νοëóζων,+ὡς+ἡ+κοινὴ+τοῦ+
θεοῦ+νîησις+ὑπεγρµφη,+ëηθὲν+ë∂τε+τῆς+ἀφθαρσóας+ἀλλîτριον+ë∂τε+τῆς+ëακαριîτητος+ἀνοóκειον+
αὐτῷ+πρîσαπτεÀ+πᾶν+δὲ+τὸ+φυλµττειν+αὐτοῦ+δυνµëενον+τὴν+ëετὰ+ἀφθαρσóας+ëακαριîτητα+περὶ+
αὐτὸν+δîξαζε.+Epicur.+Ep.([4]+123.
22
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beatitude+ quanto+ ao+ que+ se+ refere+ ao+ homem.+ Isso+ quer+ dizer+ que+ o+ homem+ deve+
conservar+a+beatitude+divina+como+algo+concordante+com+a+divindade,+tanto+quanto+
deve+ se+ fazer+ bemGaventurado+ pela+ conservação+ da+ reta+ opinião+ que+ não+ insere+ na+
beatitude+ coisas+ que+ lhe+ são+ estranhas.+ O+ verbo+ φυλµσσω,+ utilizado+ nessa+ segunda+
parte+do+excerto,+é+como+um+convite+a+defender,+a+custodiar,+a+manter+a+guarda+ou+
preservar+ a+ integridade+ para+ a+ beatitude.+ Essa+ atividade,+ realizada+ pelo+ sábio,+ o+
mantém+ em+ beatitude+ divina.+ A+ ëακαριîτης+ tornaria+ o+ homem+ divino,+ ao+ menos+
enquanto+preserva+esse+estado.+Sugerimos+que+o+excerto+F*não+seja+lido+em+separado+
do+que+diz+a+Epístola(a(Pítocles(no+trecho+que+segue:+
G.+ Cleon+ trouxeGme+ a+ tua+ carta+ na+ qual+ mostravaGte+ muito+ afetuoso+ nos+ nossos+
confrontos+ e+ bem+ digno+ da+ solicitude+ que+ temos+ por+ ti,+ e+ esforçandoGte+
sinceramente+em+recordares+quais+argumentos+(διαλογισëῶν)+conduzem+à+vida+
bemGaventurada+(ëακµριον+βóον).23+

Vemos+que+é+parte+integrante+da+physiologia+a+ëακαριîτης,+e+não+a+divina+a+não+
ser+como+uma+espécie+de+reconhecimento+por+semelhança,+mas+a+humana,+e+o+que+ela+
requer+ como+ indicado+ em+ F,+ isto+ é+ os+ esforços+ da+ ﬁlosoﬁa,+ incluem+ a+ defesa+ e+ a+
preservação+do+homem+mostradas+pelo+uso+do+verbo+φυλµσσω,+daquilo+que+conduz+
à+ vida+ bemGaventurada.+ Em+ G,+ o+ epicurismo+ aproxima+ a+ ëακαρóα+ da+ vida+ do+
+ Ἤνεγκ+ ëοι+ Κλων+ ἐπιστολὴν+ παρὰ+ σοῦ+ ἐν+ ᾗ+ φιλοφρονο§ëενîς+ τε+ περὶ+ ἡëᾶς+ διετλεις+ ἀξóως+
τῆς+ ἡëετρας+ περὶ+ σεαυτὸν+ σπουδῆς,+ καὶ+ οὐκ+ ἀπιθµνως+ ἐπειρῶ+ ëνηëονε§ειν+ τῶν+ εἰς+ ëακµριον+
βóον+συντεινîντων+διαλογισëῶν.+Epicur.+Ep.([3]+84.+Como+nossos+fundamentos+não+se+restringem+a+
discutir+os+problemas+da+autenticidade+dos+textos+de+Epicuro,+mas+aceitamos,+de+um+modo+amplo,+os+
textos+referentes+ao+epicurismo,+não+entraremos+no+mérito+da+questão+se+a+Epístola(a(Pítocles+é+ou+não+
de+ autoria+ de+ Epicuro.+ Ainda+ que+ o+ texto+ não+ seja+ de+ Epicuro,+ é+ indiscutível+ que+ ele+ seja+ um+ texto+
epicurista.+ O+ assunto+ foi+ amplamente+ discutido+ por+ vários+ autores,+ dentre+ eles,+ BOLLACK,+ Jean;+
LAKS,+André.+Épicure(à(Pythoclès:+sur+la+cosmologie+et+les+phénomènes+météorologiques.+Lille:+Centre+
de+Recherche+Philologique+de+l’Université+de+Lille+III,+1977+(Cahiers(de(philologie(3:(La(Lettre(a(Pythoclès).
23
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homem,+ inserindoGa+ como+ atividade+ da+ ﬁlosoﬁa+ como+ διαλογισëοó,+ raciocínios+
advindos+pela+memorização+G+exercício+necessário+da+vida+do+sábio.+Esses+constituem+
o+passo+a+ser+dado+em+direção+à+beatitude.+As+passagens+F+e+G*mostram+que+a+noção+
de+ ëακαρóα+ acena+ para+ a+ atividade+ do+ lógos+ do+ homem,+ seja+ para+ a+ conservação+ ao+
modo+ da+ beatitude+ divina,+ pela+ preservação+ da+ reta+ noção+ de+ beatitude+ à+ custa+ dos+
bons+raciocínios+e+a+sua+aquisição.+
Em+F+as+opiniões+dos+homens+devem+conservar+a+ëακαριîτης+divina,+e+assinala+
que+ esse+ é+ um+ dos+ princípios+ da+ vida+ bela+ (καλῶς+ ζῆν).+ Isso+ mostra+ que+ é+ um+
elemento+a+que+o+homem+tem+acesso,+e+não+pela+via+da+negação,+mas+como+ﬁm+de+sua+
própria+vida.+Não+cabe+aqui+o+raciocínio:+dado+que+a+beatitude+deve+existir+em+algum+
ser,+e+sendo+que+os+homens+não+são+beatos,+estes+conhecem+a+beatitude+por+negação.+
O+que+Epicuro+diz+é+mais+forte:+que+esse+é+um+atributo+da+vida+humana+em+partilha+
com+ os+ deuses.+ De+ um+ certo+ modo,+ podemos+ equiparar+ a+ καλῶς+ ζῆν+ de+ F* à+
ëακαρóως+ζῆν+dos+extratos+a+seguir+(H,+I+e+J).+
H.* Analogamente+ é+ preciso+ pensar+ que+ dos+ desejos+ alguns+ são+ naturais,+ outros+
vazios;+ e+ dos+ naturais,+ alguns+ são+ necessários,+ outros+ somente+ naturais;+ e+ dos+
necessários,+ alguns+ o+ são+ para+ a+ felicidade,+ outros+ para+ o+ bem+ estar+ do+ corpo,+
outros+ para+ a+ vida.+ De+ fato,+ um+ seguro+ conhecimento+ (ἀπλανὴς+ θεωρóα)+ disso+
sabe+ conduzir+ cada+ ato+ de+ escolha+ e+ de+ recusa+ para+ a+ saúde+ do+ corpo+ e+ a+
imperturbabilidade+ da+ alma,+ pois+ este+ é+ o+ ﬁm+ da+ vida+ bemGaventurada+
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(ëακαρóως+ζῆν).24+

SomamGse+à+ëακαριîτης+como+elemento+da+physiologia,+da+atividade+ﬁlosóﬁca+e+
dos+raciocínios,+os+atos+morais+de+deliberação+e+escolha,+indicando+como+seu+télos+a+
imperturbabilidade,+ relativo+ em+ algum+ grau+ à+ ëακαριîτης.+ Tais+ atos+ que+ requerem+
um+ “acurado”,+ ἀπλανὴς,+ e+ seguro+ conhecimento+ das+ coisas+ a+ que+ o+ homem+ é+
suscetível.+ Podemos+ somar+ a+ H,+ ainda,+ as+ seguintes+ passagens,+ com+ ponderações+
semelhantes+no+que+tange+à+beatitude+nos+homens:++
I.+E+em+relação+à+fortuna+não+a+estima+nem+como+um+deus,+como+o+faz+a+multidão+
G+pois+o+deus+nada+faz+que+seja+privado+de+ordem+e+harmonia+G,+nem+um+princípio+
causal+privado+de+qualquer+fundamento+da+realidade;+e+não+creia+que+ela+dê+aos+
homens+bens+e+males+que+determinam+ a+ vida+ bemGaventurada+ (ëακαρóως+ ζῆν),+
mas+que+somente+os+princípios+dos+grandes+bens+e+males+dela+provém.25+
J.+E+por+isso+dizemos+que+o+prazer+é+o+princípio+e+o+ﬁm+da+vida+bemGaventurada+
(ëακαρóως+ζῆν).26+

Parece+claro+na+apresentação+da+questão+até+aqui+que+a+beatitude+é+considerada+
por+ Epicuro+ como+ atributo+ da+ natureza+ humana.+ Ele+ insiste+ que+ essa+ qualidade+ é+
parte+ integrante+ da+ vida+ a+ que+ o+ homem+ aspira+ e+ que+ envolve+ a+ retidão+ do+

+ Ἀναλογιστον+ δὲ+ ὡς+ τῶν+ ἐπιθυëιῶν+ αἱ+ ëν+ εἰσι+ φυσικαó,+ αἱ+ δὲ+ κεναó,+ καὶ+ τῶν+ φυσικῶν+ αἱ+ ëὲν+
ἀναγκαῖαι,+αἱ+δὲ+φυσικαὶ+ëîνοντῶν+δὲ+ἀναγκαóων+αἱ+ëὲν+πρὸς+εὐδαιëονóαν+εἰσὶν+ἀναγκαῖαι,+αἱ+δὲ+
πρὸς+τὴν+τοῦ+σÑëατος+ἀοχλησóαν,+αἱ+δὲ+πρὸς+αὐτὸ+τὸ+ζῆν.+το§των+γὰρ+ἀπλανὴς+θεωρóα+πᾶσαν+
αἵρεσιν+καὶ+φυγὴν+ἐπανµγειν+οἶδεν+ἐπὶ+τὴν+τοῦ+σÑëατος+ὑγóειαν+καὶ+τὴν+τῆς+ψυχῆς+ἀταραξóαν,+
ἐπεὶ+τοῦτο+τοῦ+ëακαρóως+ζῆν+ἐστι+τλος.+Epicur.(Ep.([4]+127G128.
24

+ τὴν+ δὲ+ τ§χην+ οὔτε+ θεîν,+ ὡς+ οἱ+ πολλοὶ+ νοëóζουσιν,+ ὑπολαëβµνων,+ + –+ οὐθὲν+ γὰρ+ ἀτµκτως+ θεῷ+
πρµττεται+ –+ οὔτε+ ἀββαιον+ αἰτóαν,+ <οὐκ>+ οἴεται+ ëὲν+ γὰρ+ ἀγαθὸν+ ἢ+ κακὸν+ ἐκ+ τα§της+ πρὸς+ τὸ+
ëακαρóως+ ζῆν+ ἀνθρÑποις+ δóδοσθαι,+ ἀρχὰς+ ëντοι+ ëεγµλων+ ἀγαθῶν+ ἢ+ κακῶν+ ὑπὸ+ τα§της+
χορηγεῖσθαι.+Epicur.+Ep.([4]+134.
25

26

++Καὶ+διὰ+τοῦτο+τὴν+ἡδονὴν+ἀρχὴν+καὶ+τλος+λγοëεν+εἶναι+τοῦ+ëακαρóως+ζῆν.+Epicur.+Ep.([4]+128.
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conhecimento,+a+ﬁlosoﬁa+como+exercício,+as+determinações+do+campo+moral.+Ela+não+
é+um+argumento+negativo+da+divindade+suposto+pelo+raciocínio,+mas,+como+nos+diz+a+
passagem+ da+ Epístola( a( Pítocles( em+ G,* está+ revestido+ de+ positividade,+ sendo+ ela+
própria+ algo+ pertinente+ à+ natureza+ dos+ homens,+ que+ podem+ ou+ não+ ﬁrmáGla.+ De+
algum+modo,+o+homem+sabe+o+que+há+de+ser+preservado+em+si+ao+aﬁrmar+a+beatitude+
nos+deuses,+pois+ele+mesmo,+de+acordo+com+a+physis(e+segundo+os+raciocínios,+pode+
discernir+ por+ isso,+ o+ que+ deve+ preservar.+ Dizemos+ que+ é+ uma+ qualidade+
compartilhada+pelos+dois+grupos,+nos+deuses+é+essencial+e+no+homem,+quando+vier+a+
ser+essencial,+ele+estará+em+beatitude+divina.+
A+ atividade+ intelectiva+ coloca+ o+ homem+ pari( passu+ à+ compreensão+ de+ certos+
elementos+ da+ natureza+ divina,+ e+ para+ nós+ isso+ é+ viável+ se+ houver+ um+ ponto+ de+
comunhão+entre+ambos,+ou+seremos+tentados+a+recorrer+à+tese+das+ideias+inatas,+o+que+
não+ nos+ parece+ coerente+ com+ o+ todo+ da+ doutrina+ epicurista.+ A+ beatitude+ divina+
aparece+ para+ o+ homem+ como+ resultado+ da+ atividade+ intelectiva,+ na+ qual+ o+ homem+
compreende+ que+ “os+ que+ são+ invocados+ nas+ preces”,+ ou+ os+ deuses,+ têm+ como+
propriedade+ sua+ a+ ëακαριîτης,+ conforme+ o+ que+ diz+ o+ livro+ XII+ do+ Perí( physeos( de+
Epicuro:+
K.+ no+ décimo+ segundo+ livro+ da+ obra+ Da( Natureza( diz+ que+ os+ primeiros+ homens+
formaram+ conceitos+ (ἐπινο∂ëατα)+ da+ natureza+ incorruptível+ (ἀφθµρτων+
φ§σεων);+ são+ aqueles+ que+ invocamos+ nas+ preces,+ de+ todos,+ dignos+ de+
incorruptibilidade+que+é+pensada+(νοουëνης)+como+propriedade+sua,+e+da+mais+
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completa+beatitude+(παντελῶς+ëακαριîτητος).27+

Vemos+ que,+ em+ várias+ passagens,+ o+ epicurismo+ tende+ a+ direcionar+ o+ discípulo+
para+ uma+ clara+ compreensão+ da+ ëακαριîτης,+ insistindo+ em+ distinguiGlas+ das+
opiniões+arraigadas.+Seja+nos+deuses+seja+nos+homens,+preservar+essa+noção+de+todo+
ëιαρîς,+ da+ “impureza”,+ do+ que+ é+ repulsivo,+ como+ apresentado+ em+ L,+ é+ caminho+
necessário+ para+ a+ felicidade.+ Parece+ estar+ acessível+ ao+ discípulo+ um+ constitutivo+
evidente+ na+ noção+ de+ ëακαριîτης,+ que+ lhe+ permite+ distinguiGla,+ em+ essência,+ dos+
preconceitos+a+ela+aplicados.+Daí+a+constante+repetição+para+não+se+amalgamar+a+ela+
coisas+ incompatíveis,+ repulsivas+ e+ dissonantes,+ pelo+ contrário,+ deveGse+ preservar+ o+
que+ lhe+ é+ condizente.+ O+ Perí( eusebías( de+ Filodemo+ (L),+ utilizando+ o+ vocabulário+
religioso,+ fortalece+ nossa+ pesquisa+ quanto+ à+ necessidade+ de+ puriﬁcação+ do+ conceito+
ëακαριîτης.+Filodemo+emprega+a+palavra+ëιαρîς,+impuro,+para+reputar+que+o+deus,+
cuja+ beatitude+ é+ dado+ em+ máximo+ grau+ ou+ em+ essência,+ preservaGse+ da+ impureza.++
Nisso,+ vislumbraGse+ a+ atividade+ do+ sábio+ que+ pode+ ser+ comparada+ a+ uma+ atividade+
religiosa,+cujos+requisitos+são+disciplina,+meditação+e+prática+(como+indicados+em+F).+
Vejamos+o+que+dizem+os+textos+L+e+M,*respectivamente:+
+κἀν+τῶι+δωG+
δεκµτ[ω]ι+Περὶ+φ[§G]+
ς[ε]ω[ς+το]ὺς+πρÑτους+
φη[σὶν+ἀ]νθρṆ̃π̣ους+
ἐπιν̣[ο∂]ëα̣τα+λ̣α̣ëG+
βµνειν+ἀφθµρτων+
φ§σεωνÀ+εἶναι+γµρ,+
[οἷς]+προστρ[π]ετα[ι,]+
[παν]ανµξια+τῆς+ν[οG]+
[ο]υëνης+ἀφθα<ρ>σóα[ς]+
αὐτῶν+καὶ+παντελῶς+
ëακαρι[î]τητος.+Phld.+περὶ+εὐσεβεóας+122.17+(Gomperz),+in:+Epicur.+Fr.([27]+[1]+(=+Epicur.+84+U.).
27
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L.+a+vida+da+divindade+a+chama+também+na+obra+Sobre(a(Santidade+a+mais+doce+e+
sumamente+ bemGaventurada+ (ëακαριÑτατον)+ e+ a+ reputa+ capaz+ de+ preservarGse+
de+tudo+o+que+é+impuro+(ëιαρὸν).28+
M.+ …+ em+ todo+ estado+ de+ causa,+ é+ inconcebível+ para+ nós+ que+ um+ vivente+
incorruptível+e+bemGaventurado+(ëακαριîτητα)+como+o+deus+possa+satisfazerGse+
de+ uma+ forma+ como+ aquela+ que+ os+ outros+ ﬁlósofos+ lhe+ associou.+ Pois+ (o+ deus)+
preferiu,+ sem+ nenhuma+ dúvida,+ mais+ que+ as+ formas+ esféricas+ e+ as+ disposições+ à+
cólera+ e+ à+ suscetibilidade,+ formas+ inteiramente+ voltadas+ para+ o+ que+ é+ superior+
tanto+quanto+disposições+que+abandonam+tudo+o+que+é+inferior.29+

Dois+ epicuristas+ distintos,+ Filodemo+ (L)+ e+ Demetrio+ Lacone+ (M),+ apresentam+ a+
mesma+ necessidade+ de+ preservar+ a+ beatitude+ livre+ dos+ aspectos+ de+ suscetibilidade,+
seguindo+ o+ caminho+ de+ Epicuro.+ Mesquinhez,+ ira,+ inveja,+ ódio,+ vingança,+ favores,+
recompensas+ não+ só+ impedem+ de+ compreender+ as+ notas+ conceituais+ da+ beatitude,+
como+ impedem+ o+ homem+ de+ ser+ sábio+ se+ não+ se+ encaminha+ no+ exercício+ da+
+κα[λεῖ]+δὲ+καὶ+τὸν+
θ[ειî]τητος+[βóον̣+ἥG]+
διστον+καὶ+ë[ακαριG]+
Ñτατον+ἐν+[τῶι]+ΠεG+
ρὶ+ὁσιîτητ[ος+καὶ]+
[κ]αταξιοῖ+πᾶ[ν+ëιG]+
αρὸν+φυλµτ[τεσθαι.].+Phld.+περὶ+εὐσεβεóας+122.17+(Gomperz),+in:+Epicur.+Fr.([19]+[2].
28

+auvthn oi{an oiJ loipoi;+
filovçofoi çunavptouç_in. pantwç ga;r a]n ei|l∆a]n to; mh; çfairw'n e[cein morfa;ç mhde; krivçeiç kai; diaqevçeiªçº ojrgªivºl_aç kai; meikraitivouç,
ajlla; kai; morfa;ç dianeçthkuivaç eijç u{yoç kaªi;º
diaqevçeiç panto;ç tou'
tapeinou' perifronouvçaç, o{laç de; çtrefomevªnaç peri; th;n eJautou'
makariovthta kai;
29

ajfqarçivan. - - - Demetr.Lac.+DFD(col.+XXV+(SANTORO)+(ScEpicur.(XVII).
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compreensão.+ Esses+ elementos+ oriundos+ da+ opinião,+ amalgamandoGse+ com+ a+
beatitude,+ impedem+ conhecer+ também+ a+ divindade.+ A+ boa+ ideia+ da+ divindade,+
operada+pela+boa+compreensão+da+beatitude,+distingue+o+“bom”+homem+G+o+sábio+G+da+
multidão.+Podemos+incluir+nesse+rol+de+textos,+o+testemunho+de+Sexto+Empírico+que+
ao+tecer+críticas+aos+epicuristas,+preserva+a+noção+de+que+os+homens+compartilham+da+
mesma+beatitude+divina,+por+meio+da+qual+os+homens+são+como+deuses30.+Diz+ele:+
Pois,+em+vista+de+obter+uma+ideia+de+homem+feliz,+e+em+seguida+de+um+deus+por+
inferência+ (ëεταβµσις),+ devemos+ ter+ uma+ ideia+ do+ que+ seja+ a+ felicidade,+ pois+ a+
ideia+ de+ homem+ feliz+ é+ a+ de+ alguém+ que+ tem+ parte+ na+ felicidade.+ Mas,+ segundo+
eles+ (os+ epicuristas)+ a+ felicidade+ tem+ uma+ natureza+ divina,+ a+ de+ um+ deus,+ e+ a+
palavra+«feliz»+foi+aplicada+a+alguém+que+possui+sua+deidade+bem+disposta.+Em+
consequência,+ para+ apreender+ o+ que+ é+ a+ felicidade+ humana,+ devemos+
primeiramente+ter+o+conceito+de+deus+e+deidade,+mas+para+ter+o+conceito+de+deus,+
devemos+ter+primeiro+o+conceito+de+homem+feliz”+

Para+Sexto+Empírico,+mesmo+colocando+em+suspensão+o+problema+do+divino,+do+
humano+e+da+felicidade,+ele+retém+qual+é+o+método+possível+para+isso:+é+ter+na+noção+
de+ felicidade,+ tendo+ por+ alicerce+ a+ felicidade+ experimentada+ pelo+ homem,+ a+
inferência,+ëεταβµσις,+da+felicidade+divina,+o+que+só+é+possível+se+ambos+partilharem+
do+mesmo+atributo.++Ora,+partilhar+da+mesma+divindade+deve+ter+uma+razão+comum,+
e,+ ao+ que+ nos+ parece,+ é+ o+ atributo+ da+ ëακαριîτης.+ A+ beatitude+ entre+ os+ homens+
parece+ ser+ um+ bem+ granjeável,+ como+ indica+ uma+ das+ máximas,+ tendo+ como+
instrumental+seu+a+“amizade”.+É+o+que+vem+expresso+nas+Kyriai(Doxai(XXVII:+
30

+Cf.+S.E.+M.(IX,+47.
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N.+ de+ todos+ os+ instrumentos+ que+ a+ sapiência+ (σοφóα)+ busca+ para+ a+ beatitude+
(ëακαριîτητα)+de+toda+a+vida,+o+maior+é+a+aquisição+da+amizade.31+

Nesse+ plano+ de+ sapiência,+ Epicuro+ não+ propõe+ um+ caminho+ autárquico+ em+
direção+ao+solipsismo;+nele,+a+ﬁlantropia+é+parte+integrante,+o+que+leva+a+inferir+que+a+
ﬁlosoﬁa+não+é+um+caminho+de+solidão,+traçado+sobre+a+investigação+dos+raciocínios,+
mas+ uma+ koinonia+ de+ discípulos+ que+ compartilham+ da+ doutrina.+ É+ necessário+ o+
desenrolar+de+uma+vida+compartilhada,+e,+embora+“nem+o+velho+nem+o+novo+devem+
abdicar+de+ﬁlosofar”,+como+recomenda+a+Epístola(a(Meneceu,+somente+o+velho+pode+ser+
bemGaventurado+ para+ o+ epicurismo.+ O+ velho,+ além+ da+ ﬁlantropia,+ teve+ o+ tempo+ de+
aderir+ aos+ bens+ que+ facilmente+ são+ deixados+ de+ lado+ quando+ se+ almeja+ a+ fortuna,+ o+
que+ é+ muito+ próprio+ da+ juventude+ como+ constata+ o+ mestre+ do+ Jardim+ sobre+ a+
beatitude+na+velhice:+
O.+ não+ é+ o+ jovem+ o+ bemGaventurado+ (ëακαριστὸς),+ mas+ o+ velho+ que+ viveu+
belamente,+ pois+ o+ jovem,+ na+ ﬂor+ da+ idade+ é+ alvo+ fácil+ da+ fortuna;+ enquanto+ o+
velho+ juntou+ à+ sua+ velhice+ como+ a+ um+ porto,+ e+ aqueles+ bens+ que+ antes+ tinha+
esperado+com+dúvida+possuiGlos,+agora+possui+na+alegria+das+recordações.32+

1.2+Problemas+decorrentes+da+ëακαριîτης+em+sua+dupla+atribuição+
Estando+clara+tal+partilha,+dois+problemas+centrais+daí+decorrem:+o+da+natureza+
da+ëακαριîτης+quanto+a+suas+notas+conceituais+e+o+da+natureza+da+predicação+ou+o+

+ + Ὧν+ ἡ+ σοφóα+ παρασκευµζεται+ εἰς+ τὴν+ τοῦ+ ὅλου+ βóου+ ëακαριîτητα+ πολὺ+ ëγιστîν+ ἐστιν+ ἡ+ τῆς+
φιλóας+κτῆσις.+Epicur.+Sent.+[5]+XXVII+(=+Sent.Vat.([6](13).
31

+ Οὐ+ νος+ ëακαριστὸς+ ἀλλὰ+ γρων+ βεβιωκὼς+ καλῶςÀ+ ὁ+ γὰρ+ νος+ ἀκëῇ+ πολὺς+ ὑπὸ+ τῆς+ τ§χης+
ἑτεροφρονῶν+ πλµζεταιÀ+ ὁ+ δὲ+ γρων+ καθµπερ+ ἐν+ λιëνι+ τῷ+ γ∂ρᾳ+ καθÑρëικεν,+ τὰ+ πρîτερον+
δυσελπιστο§ëενα+τῶν+ἀγαθῶν+ἀσφαλεῖ+κατακλεóσας+χµριτι.+Epicur.+Sent.Vat.+[6]+17.
32
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modo+ pelo+ qual+ é+ possível+ predicar,+ ainda+ que+ tenhamos+ já+ apontado+ para+ isso+ nos+
textos.+Antes+de+elencarmos+os+problemas,+consideremos,+ainda,+alguns+passos.+
Que+a+beatitude+seja+um+atributo+divino+não+há+dúvida,+pois+assim+o+demonstra+
a+ tradição+ míticoGpoética33,+ a+ tradição+ ﬁlosóﬁca34,+ e,+ nem+ mesmo+ o+ epicurismo,+
acusado+de+ateísmo+desde+a+antiguidade,+desmente+que+essa+natureza+não+seja+bemG
aventurada.+ Mas,+ diﬁcilmente+ a+ encontramos+ como+ atributo+ humano,+
conceptualmente+estabelecido,+antes+de+Epicuro,+ou,+para+dizer+mais+especiﬁcamente,+
ela+ aparece+ relacionada+ aos+ homens+ porém,+ impropriamente.+ Oriundo+ da+ tradição+
míticoGpoética+nos+chega+a+notícia+de+que+a+ëακαρóα+pode+ser+obtida+pelo+acúmulo+
das+riquezas+ou+mesmo+pelas+ἀρεταó,+virtudes.+Para+Epicuro,+seja+as+riquezas,+seja+as+
virtudes,+constituem+adereços+da+beatitude,+o+que+veremos+mais+adiante.+
A+ clássica+ deﬁnição+ da+ felicidade+ (εὐδαιëονóα)+ como+ “atividade+ da+ alma+
segundo+a+virtude”35+dada+por+Aristóteles+acentua+a+dicotomia+existente+entre+deuses+
e+ homens,+ ao+ distinguir+ a+ εὐδαιëονóα+ como+ o+ tipo+ de+ felicidade+ possível+ de+ se+
atribuir+ aos+ mortais,+ enquanto+ a+ ëακαρóα+ permaneceria+ com+ seu+ substrato+
conceptual+ que+ é+ o+ ser+ divino.+ Isso+ pode+ ser+ compreendido+ nos+ seguintes+ termos:+ o+
atributo+dos+deuses+é+a+ëακαρóα,+sendo+esta+sua+felicidade+própria,+e+a+εὐδαιëονóα+é+

+Tomamos+como+tradição+míticoGpoética+a+épica,+a+lírica+e+a+tragédia,+tais+como,+Homero,+Hesíodo,+os+
Hinos(Homéricos,+Píndaro,+Teógnis,+Eurípides.
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+ Compreendemos+ como+ tradição+ ﬁlosóﬁca+ os+ fragmentos+ e+ textos+ oriundos+ desde+ os+ préGsocráticos+
até+o+Liceu,+considerandoGse+Tales,+como+o+iniciador,+e+a+expressão+imediatamente+anterior+a+Epicuro,+
Aristóteles.
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+Arist.+EN(I+7+1098+a.
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o+ atributo+ dos+ homens.+ Como+ só+ os+ homens+ necessitam+ de+ um+ “bom”+ daimon,( e+ os+
deuses+não,+não+há+partilha+de+atributos+nesse+assunto.+
Os+ principais+ autores+ do+ mundo+ grego+ antigo+ exaltaram+ a+ beatitude+ como+
atributo+ do+ ser+ divino,+ mostrando+ identiﬁcação+ entre+ beatitude+ e+ imortalidade,+ ou+
utilizandoGse+ da+ beatitude+ para+ distinguir+ os+ deuses+ dos+ mortais,+ conforme+
encontramos+ na+ Ilíada( de+ Homero:+ “que+ os+ dois+ levandoGa,+ testemunhem+ junto+ aos+
deuses+ bemGaventurados+ (θεῶν+ ëακµρων)+ e+ aos+ homens+ mortais+ (θνητῶν+
ἀνθρÑπων)…”36 + Homero+ opõe,+ aqui,+ a+ beatitude+ dos+ deuses+ à+ mortalidade+ dos+
homens,+ estabelecendo+ a+ separação+ entre+ os+ dois+ reinos.+ Em+ outra+ passagem,+ a+
beatitude+é+exaltada+com+o+signiﬁcado+de+imortalidade:+“os+deuses+bemGaventurados+
imortais+(θεοὶ+ëµκαρες+ἀθµνατοι)+de+ti+não+se+esqueceram,+ó+Menelau”37.+
Sendo+ a+ beatitude+ um+ qualiﬁcativo+ essencial+ dos+ deuses+ que+ distingue+ os+
homens+ deles+ deuses,+ parece+ um+ equívoco+ aplicar+ esse+ termo+ aos+ homens+ que+ são+
mortais+ e+ desejam+ ser+ felizes.+ Em+ uma+ proposição+ do+ tipo+ “os+ deuses+ são+ bemG
aventurados”+podemos+ler+“os+deuses+são+imortais”,+o+que+não+se+adapta+aos+homens+
mas+ sabemos+ que+ isso+ soa+ estranho+ quando+ dito+ dos+ homens.+ Beatitude+ pode+ ser+ o+
elemento+que+distancia+radicalmente+o+mortal+do+imortal+nesse+quadro,+que+separa+o+
θνητîς+e+o+ἀθµνατος,(tal+como+o+apresenta+Bailly38.+Como+nem+Epicuro+nega+que+a+

36

+τὼ+δ–+αὐτὼ+ëµρτυροι+ἔστων+πρîς+τε+θεῶν+ëακµρων+πρîς+τε+θνητῶν+ἀνθρÑπων.+Hom.+Il.+I+339.

37

+Οὐδὲ+σθεν+Μενλαε+θεοὶ+ëµκαρες+λελµθοντο+ἀθµνατοι.+Hom.+Il.+IV+127.

38

+Cf.+BAILLY,+A.+Dictionnaire(Grec\Français.+Paris:+Hache\e,+2000:+“ëµκαρ”.
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beatitude+ seja+ um+ qualiﬁcativo+ dos+ deuses,+ mostra,+ ainda,+ que+ os+ deuses+ são+
reconhecidos+ por+ ela+ associandoGa+ à+ ἀφθαρσóα,+ a+ incorruptibilidade+ ou+
imperecibilidade39.+Os+deuses+são+descritos+na+Epístola(a(Meneceu(do+seguinte+modo:(
pprimeiramente,+ considera+ o+ deus+ como+ um+ vivente+ (ζῷον),+ incorruptível+
(ἄφθαρτον)+ e+ bemGaventurado+ (ëακµριον)”40.+ O+ tratamento+ que+ o+ deus+ recebe+ na+
epístola+ carrega+ os+ qualiﬁcativos+ de+ vitalidade,+ bemGaventurança+ e+
incorruptibilidade,+e+das+três,+a+beatitude+é+a+que+permeia+toda+a+tradição+religiosaG
míticoGﬁlosóﬁca,+enquanto+que+as+outras+duas+G+ζῷον+e+ἄφθαρτον+G+aparecem+dentro+
de+textos+mais+tardios.++
Na+ passagem+ K,+ Epicuro+ designa+ os+ deuses+ por+ “aqueles+ que+ invocamos+ nas+
preces…”+ e+ os+ qualiﬁca+ como+ “bemGaventurados”+ ou+ possuidores+ da+ παντελῶς+
ëακαριîτητος,+a+completa+beatitude.+Ter+um+estado+de+realização+completa,+perfeita,+
é+aí+indicado+pelo+uso+de+παντελῶς.+O+sentido+expressivo+no+grego+antigo+para+dizer+
que+ algo+ é+ “absoluto”,+ “completo”+ e+ “perfeito”+ tem+ raiz+ na+ palavra+ τλος,+ e+ serve+
para+exprimir+coisas,+obras+e+deuses+plenos.+Nas+Coéforas+de+Ésquilo,+por+exemplo,+ao+
se+referir+às+“armas+perfeitas”+ou+“completas”,+o+termo+empregado+é+παντελῆ41.+No+
fragmento+ citado+ do+ Peri( physeos,( livro( XII+ em+ K,+ o+ termo+ παντελῆ+ acompanha+ a+

+O+sentido+da+incorruptibilidade+(ἀφθαρσóα)+aparece+elaborada,+formalmente,+no+epicurismo+e+é+um+
termo+que+não+aparece+com+frequência+no+período+clássico,+exceto+em+Aristóteles.+Não+entraremos+no+
mérito+da+questão,+seja+das+implicações+ﬁlosóﬁcas+da+ἀφθαρσóα+seja+dos+problemas+etimológicos,+para+
não+nos+desviarmos+do+caminho+que+conduz+nossa+pesquisa.
39

40

+Πρῶτον+ëὲν+τὸν+θεὸν+ζῷον+ἄφθαρτον+καὶ+ëακµριον+νοëóζων.+Epicur.+Ep.([4]+123.
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noção+ de+ ëακαριîτης,+ e+ diz+ que+ a+ beatitude+ divina+ é+ “perfeita”,+ “completa”+ ou,+
ainda,+“abrange+todas+as+coisas”.+De+certo+modo,+sua+identidade+vai+aparecendo+por+
meio+ de+ outros+ qualiﬁcativos,+ como+ este+ citado+ que+ indica+ a+ plenitude,+ ou+ o+ citado+
anteriormente,+ da+ Epístola( a( Meneceu( em+ F,+ que+ indica+ o+ ser+ bemGaventurado+ como+
vivente+e+incorruptível.+
Se+ Epicuro+ não+ foi+ um+ partidário+ do+ ateísmo,+ não+ resta+ dúvida+ que+ para+ o+
Jardim+os+deuses+são+e+sempre+foram+bemGaventurados,+gozando+da+mais+completa+
felicidade+e+apontando+essa+espécie+de+perfeição+e+imortalidade.+Hesíodo+já+aﬁrmara+
antes+ que+ os+ “bemGaventurados”+ são+ “sempre+ existentes”+ ou+ “sempiternos”+ (αἰὲν+
ἐîντες),+como+retratados+na+Teogonia42.+Assim,+quanto+a+designar+ëακαριîτης+como+
atributo+ divino,+ isto+ não+ causa+ nenhuma+ estranheza,+ porém+ é+ espinhoso+ quando+
aplicado+ aos+ homens+ mesmo+ ao+ modo+ de+ partilha,+ pois+ se+ essa+ beatitude+ vem+
acompanhada+da+“imortalidade”+ou+da+“perfeição”+isso+está+distante+dos+mortais.+
Em+geral,+quando+encontramos+referências+de+que+o+homem+é+bemGaventurado,+
isso+ não+ parece+ fazer+ jus+ às+ características+ divinas,+ e+ o+ termo+ emerge+ nas+ opiniões+
vulgares+ mais+ do+ que+ na+ semântica+ predicativa+ da+ divindade.+ Para+ ilustrar+ isso,+
tomemos+ um+ dos+ diálogos+ platônicos,+ Cármides,+ em+ que+ Sócrates+ chama+ Cármides+
pelo+ vocativo+ “bemGaventurado”:+ “ora,+ o+ remédio+ da+ alma,+ ó+ bemGaventurado+
(ëακµριε),+ são+ encantamentos,+ e+ os+ frutos+ dos+ encantamentos+ são+ os+ belos+

+(A+Teogonia(utiliza+a+expressão:+“a+raça+dos+bemGaventurados+sempre+existentes”ëακµρων+γνος+
αἰὲν+ἐîντων.+Hes.+Th.(33.
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discursos…”43.+ O+ uso+ de+ um+ vocativo+ ou+ uma+ expressão+ corriqueira+ como,+ “ó+
companheiro”,+ “ó+ amigo”+ ou+ “ó+ divino+ homem”,+ não+ passam+ de+ expressões+
populares,+ sem+ nenhum+ sentido+ mais+ profundo,+ utilizados+ coloquialmente,+ e+
retratam+ a+ opinião+ da+ multidão+ sobre+ certos+ homens+ dotados+ de+ características+
excepcionais+ como+ ter+ certas+ suas+ virtudes.+ Por+ isso,+ é+ inadequado+ dizer+ que+ os+
homens+são+bemGaventurados+para+um+epicurista,+pois+se+trata+de+um+atributo+divino+
que+pode+ou+não+ser+partilhado+com+os+deuses.+Epicuro+aﬁrma,+com+isso,+distanciarG
se,+ em+ parte+ do+ vocabulário+ mais+ comum+ sobre+ as+ divindades+ e+ a+ relação+ que+ os+
homens+tem+com+elas.+
Assim,+ao+predicar+dos+homens+a+ëακαρóα,+as+outras+passagens+G+B,+C,+D,+E,+F,+
K,+L+e+M,+ainda+que+tratem+particularmente+de+um+atributo+dos+deuses+têm+alargado+
seu+sentido.+A+insistência+em+compreender+corretamente+o+que+seria+a+ëακαρóα,+bem+
menos+ para+ compreender+ a+ natureza+ dos+ deuses,+ e+ bem+ mais+ para+ bem+ assimilar+ o+
que+ diz+ a+ doutrina+ sobre+ esse+ atributo+ do+ qual+ o+ homem+ pode+ participar,+ é+ uma+
novidade+que,+cremos,+vem+da+doutrina+epicurista+e+sua+noção+de+sabedoria.+
Na+ máxima+ apresentada+ em+ N,* “de+ todos+ os+ instrumentos+ que+ a+ sapiência+
(σοφóα)+busca+para+a+beatitude+(ëακαριîτητα)…”44,+e+sendo+a+beatitude+o+escopo+da+

+θεραπε§εσθαι+δὲ+τὴν+ψυχὴν+ἔφη,+ὦ+ëακµριε,+ἐπῳδαῖς+τισιν,+τὰς+δ–+ἐπῳδὰς+τα§τας+τοὺς+λîγους+
εἶναι+τοὺς+καλο§ς+Pl.+Chrm.+157a.+As+traduções+de+Platão+acompanham+o+texto+da+edição+francesa+de+
Léon+Robin,+com+adequações+nossas+na+versão+para+a+língua+portuguesa,+em+confrontação+com+o+texto+
grego+da+coleção+Loeb.+PLATON.+Oeuvres(complètes(\(t.+I+e+II((traduction+nouvelle+et+notes+établie+par+
Léon+Robin+avec+la+collaboration+de+M.GJ.+Moreau).+Paris:+Bibliothèque+de+la+Pléiade,+1950.
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+Epicur.+Sent.+[5]+XXVII+(=Epicur.+Sent.Vat.([6]+13).
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vida+ do+ sábio,+ este+ se+ utiliza+ de+ várias+ conquistas+ que+ sustentam+ esse+ atributo,+
mostrando+ que,+ ao+ contrário+ da+ natureza+ divina,+ a+ sua+ beatitude+ é+ mantida+ ou+
alcançada+ por+ esforços+ relativos+ ao+ conhecimento.+ É+ sinalizado+ que+ também+ os+
homens+são+tratados+como+bemGaventurados,+e+não+nos+parece+que+Epicuro+se+utiliza+
de+ uma+ linguagem+ coloquial+ ou+ vulgar+ na+ máxima.+ Para+ ele,+ a+ beatitude+ é,+
claramente,+o+escopo+da+vida+sapiente,+e+o+homem+busca+não+um+tipo+de+felicidade+
qualquer,+mas+aquela+divina,+perfeita,+completa,+quer+consiga+quer+não.+
A+ëακαριîτης+/+ëακαρóα,+portanto,+é+um+atributo+comum+a+ambos,+para+duas+
naturezas+ diferentes.+ A+ beatitude+ intimamente+ unida+ à+ sapiência+ (σοφóα)45 + oferece+
condições+ para+ aﬁrmar+ que+ ela+ recebe+ um+ tratamento+ profundo+ no+ epicurismo,+ e+
prova+ disso+ é+ que+ até+ inscrições+ do+ epicurismo+ tardio,+ como+ encontramos+ em+
Diogenes+de+Oinoanda46,+ainda+mantém+essa+visão.+
Ao+ constatar+ que+ há+ algo+ comum+ em+ duas+ naturezas+ diferentes,+ a+ pergunta+ é:+
como+ a+ comunhão+ é+ possível?+ O+ que+ nos+ interessa,+ de+ imediato,+ é+ apresentar+ nosso+
problema,+ mesmo+ sem+ ainda+ resolvêGlo.+ Mesmo+ se+ a+ beatitude+ aparece+ no+ âmbito+
humano+como+um+horizonte+a+ser+perseguido,+é+certo+dizer+que+ela+é+passível+de+ser+
encontrada.+Se+o+homem+compartilha+da+beatitude,+somos+instigados+a+pensar,+para+
sanar+ qualquer+ dúvida+ que+ ainda+ possa+ pairar,+ se+ essa+ beatitude+ não+ é+ apenas+ um+

45

+Cf.+Epicur.+Sent.+[5]+XXVII.

+O+termo+utilizado+em+Diog.Oen.+(SMITH)+Fr.+96+I,+6+é+ëακαρóαν+que+segundo+Smith+foi+aplicado+à+
φ§σιν+ou+διµθεσιν,+certamente+aproximando+a+beatitude+da+natureza+humana+ou+das+disposições+dos+
homens+enquanto+bemGaventuradas.+
46
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“termo”+ corriqueiro,+ utilizado+ pelo+ vocabulário+ da+ época,+ somente+ uma+ interjeição+
ou+vocativo;+ou,+simplesmente,+um+modo+de+tratamento+amigável+entre+os+convivas,+
coloquial,+como+aparece+ilustrado+no+Cármides+de+Platão,+ou+no+Protágoras47.(
Os+fragmentos+epicuristas+relativos+à+ëακαριîτης+nos+homens+dispensa+o+termo+
“popularizado”+ G+ para+ dizer,+ vulgarizado+ em+ seu+ sentido+ G,+ e+ dá+ o+ devido+ valor+ à+
beatitude,+ orientando+ o+ discípulo+ a+ buscar+ tal+ valor.+ Epicuro,+ na+ Epístola( à( mãe+ (A),+
oferece+ esse+ sentido+ ao+ dizer:+ “o+ fato+ de+ sermos+ mortais+ não+ nos+ torna+ inferiores+ à+
natureza+ incorruptível+ e+ bemGaventurada+ (ëακαρóας+ φ§σεως)”48.+ Esse+ passo+ pode+
ser+bem+entendido+na+explanação+que+o+ﬁlósofo+faz+sobre+a+“similitude”+dos+homens+
para+com+os+deuses,+ao+dizer+que+os+homens+avançam+diaGaGdia+para+uma+felicidade+
maior+ao+mostrar+que+a+beatitude+neles+depende+do+labor+pelo+qual+podem+avançar.+
Para+que+isso+seja+possível,+Epicuro+argumenta+que+é+necessário+observar+a+natureza,+
e+ não+ as+ imagens+ que+ temos+ das+ coisas,+ que+ estas+ facilmente+ se+ confundem+ com+ os+
julgamentos+ que+ temos.+ A+ felicidade+ não+ é+ um+ estado+ natural,+ mas+ um+ avançar+ na+
realização+ da+ natureza+ propriamente+ humana,+ que+ coloca+ o+ homem+ em+ posição+ de+
compartilhamento+dos+bens+divinos.+
RessalteGse+ que+ o+ epicurismo+ não+ põe+ em+ descrédito+ o+ que+ é+ utilizado+ pela+
multidão,+ mas+ abandona+ esse+ sentido.+ Assim,+ mesmo+ que+ os+ termos+ fossem+
+O+termo+é+utilizado+como+vocativo+ao+Amigo+inominado,+que+valoriza+a+beleza+de+Protágoras+como+
sendo+ um+ indício+ exterior+ de+ sua+ sapiência.+ A+ ele+ Sócrates+ responde:+ “como,+ bemGaventurado+
(ëακµριε),+ o+ mais+ sábio+ não+ pareceria+ o+ mais+ belo?”+ Πῶς+ δ–+ οὐ+ ëλλει,+ ὦ+ ëακµριε,+ τὸ+ σοφÑτατον+
κµλλιον+φαóνεσθαι;+Pl.+Prt.(309c.
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utilizados+ pela+ opinião+ vulgar,+ são+ revestidos+ de+ valor+ semântico49,+ haja+ vista+ o+
tratamento+operado+pelo+epicurismo+quanto+às+opiniões+da+multidão+retratadas+por+
um+ dos+ kathegemónes( do+ Jardim,+ Polístrato+ no+ De( Contemptu50.+ Se+ o+ conceito+ é+ de+
algum+modo+invocado,+mesmo+entre+a+multidão,+carrega+consigo+algo+a+mais+do+que+
o+ simples+ uso+ banalizado+ e+ esvaziado+ conceptualmente,+ e+ disso+ decorrem+ as+
recomendações+de+puriﬁcação+dos+termos,+tais+como+a+beatitude.+
Outro+argumento+ao+qual+devemos+fazer+referência+é+o+de+que,+entre+os+vários+
intérpretes+ do+ epicurismo,+ é+ comum+ conceber+ o+ homem+ com+ aspectos+ divinos,+
especialmente+ devido+ à+ aﬁrmação,+ do+ próprio+ Epicuro,+ de+ que+ viverás+ “como+ deus+
entre+ os+ homens”51 .+ Embora+ eles+ não+ comentem,+ especiﬁcamente,+ a+ noção+ de+
ëακαρóα,+chegam+a+dizer+que+a+natureza+humana,+por+meio+do+desenvolvimento+de+
algumas+habilidades,+ou+do+conhecimento,+ou+da+memorização+da+doutrina,+torna+o+
homem+uma+espécie+de+ser+divino,+o+que+vem+assimilado+na+noção+que+o+epicurismo+
carrega+do+sábio.+Seja+a+ﬁlantropia+G+koinonia(estabelecida+entre+os+discípulos+que+se+
aplicam+ a+ aprofundar+ a+ doutrina+ do+ mestre+ G,+ seja+ a+ autarquia+ (αὐτµρκεια52)+ G+

+Para+avaliar+bem+isso,+trataremos+mais+adiante+do+problema+da+linguagem+e+o+uso+feito+pela+opinião+
da+ multidão.+ AdiantamoGnos+ aqui,+ dizendo+ que+ a+ linguagem,+ já+ no+ uso+ dos+ homens+ tem+ valor+
semântico,+ desde+ sua+ constituição,+ e+ não+ é+ coisa+ a+ se+ desprezar,+ tendo+ em+ vista+ que+ ela+ traduz+ os+
conceitos,+tal+como+as+sensações+que+nos+são+impressas.
49

+Polystr.+Contempt.+Embora+nessa+obra+Polístrato+apresente+uma+recusa+às+doxai(da+multidão,+há+uma+
mudança+ no+ método+ de+ raciocínio+ que+ não+ se+ alicerça+ sobre+ o+ logos+ dialético+ ou+ silogístico,+ mas+ é+
fundada+sobre+dois+elementos+essenciais+para+a+ﬁlosoﬁa:+a+phronesis(e+a+orthe(physiologia(para+dizer+que+
a+ opinião+ da+ multidão+ não+ deve+ ser+ desprezada+ como+ comumente+ se+ faz+ pelos+ partidários+ da+
teorização.
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+ὡς+θεὸς+ἐν+ἀνθρÑποις.+Epicur.+Ep.([4]+135.

52

+Cf.+Epicur.+Ep.([4]+130.
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liberação+dos+bens+móveis+e+perecíveis+que+produzem+independência+no+homem+G,+no+
epicurismo+ há+ modos+ do+ homem+ ser+ sábio+ e+ partilhar+ do+ divino.+ Mesmo+ entre+ os+
intérpretes+partidários+do+ateísmo,+que+entendem+que+o+homem+divino+é+apenas+um+
homem+ acima+ dos+ padrões+ de+ humanidade+ comum,+ há+ essa+ leitura+ da+ divindade+
associada+ a+ qualidades+ humanas+ de+ destaque.+ Nesse+ sentido,+ quem+ é+ o+ sábio+ senão+
um+certo+“deus”?+Para+Festugière,+há+referência+da+beatitude+ao+deus,+à+que+o+sábio+
deve+assemelharGse:+“ele+(o+sábio)+chama+ao+TodoGBemGaventurado+para+reforçar+sua+
própria+beatitude”53.+
As+máximas+consideradas+em+seu+conjunto+são+recomendações+breves+feitas+aos+
homens+ cujo+ intuito+ é+ exercitar+ tais+ qualidades,+ que+ os+ colocariam+ no+ caminho+ da+
sapiência.+ Elas+ têm+ como+ ponto+ de+ partida+ a+ especiﬁcidade+ moral,+ valorizando+ a+
excelência.+ Por+ isso,+ encontramos+ nelas+ recomendações+ do+ tipo:+ “o+ justo+ é+ o+ mais+
tranquilo,+ o+ injusto+ é+ pleno+ da+ maior+ inquietude”54.+ A+ conhecida+ brevidade+ das+
máximas+de+cunho+aconselhativo+reforça+a+constatação+de+Pierre+Hadot:+ao+avaliar+os+
meandros+ do+ epicurismo,+ diz+ que+ a+ escola,+ aberta+ a+ todos,+ investia+ primeiramente+
nos+ breves+ resumos,+ depois+ conduzia+ o+ discípulo+ aos+ resumos+ mais+ amplos+ e+
ﬁnalmente+ para+ os+ que+ desejavam+ ter+ maior+ aptidão,+ quando+ lhes+ é+ apresentada+ a+
grande+obra,+o+Perí(physeos.+Todavia,+o+discípulo+deve+ter+sempre+em+mente+os+breves+
resumos,+ pois+ ali+ se+ encontra+ o+ núcleo+ essencial+ da+ escola,+ que+ nunca+ deve+ ser+

53

+DIELS+apud+FESTUGIÈRE,+A.GJ.+Épicure(et(ses(dieux.(Paris:+PUF,+19974,+1947,+p.95.
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perdido.+ Diz+ ele:+ “há+ um+ vaivém+ contínuo+ entre+ a+ extensão+ dos+ conhecimentos+ e+ a+
concentração+sobre+o+núcleo+essencial”55.+O+núcleo,+pelo+que+se+delineia+é+ético,+e+as+
escolhas,+ as+ rejeições,+ os+ exercícios,+ a+ amizade,+ o+ conhecimento,+ dentre+ outros+
valores,+têm+seu+ápice+na+vida+do+próprio+homem.+Por+isso,+não+é+qualquer+homem+
que+ pode+ ser+ considerado+ ëακµριος,+ bemGaventurado,+ mas+ o+ que+ realizou+ em+ vista+
do+exercício+para+a+sapiência.+
Na+ citação+ das+ Kyriai( Doxai+ XXVII+ em+ N,+ entrevemos+ que+ a+ indicação+ prática+
não+ está+ esvaziada+ em+ seu+ aspecto+ conceptual,+ pelo+ contrário,+ identiﬁca+ como+
próprio+ da+ sapiência+ (σοφóα)+ a+ busca+ da+ beatitude+ (ëακαριîτης),+ constituindoGa+
como+seu+escopo.+A+Epístola(a(Meneceu+apresentada+em+H*também+não+a+banaliza+e+
completa+ sua+ compreensão,+ apresentandoGa+ próxima+ à+ saúde+ do+ corpo+ e+ à+
imperturbabilidade+da+alma:+
De+ fato,+ um+ seguro+ conhecimento+ (ἀπλανὴς+ θεωρóα)+ disso+ sabe+ conduzir+ cada+
ato+ de+ escolha+ e+ de+ recusa+ para+ a+ saúde+ do+ corpo+ (σÑëατος+ ὑγóειαν)+ e+ a+
imperturbabilidade+da+alma+(ψυχῆς+ἀταραξóαν),+pois+este+é+o+ﬁm+da+vida+bemG
aventurada+(ëακαρóως+ζῆν).56.+

Para+os+homens,+a+ﬁlantropia,+a+sanidade,+a+imperturbabilidade+são+aspectos+da+
ëακαρóα,+ sinais+ de+ que+ ela+ é+ próxima+ à+ realidade+ humana,+ não+ sendo+ uma+ dádiva+
divina+ como+ o+ era+ na+ tradição+ míticoGpoética,+ tanto+ quanto+ não+ é+ um+ elemento+ da+
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+HADOT,+P.+O(que(é(a(ﬁlosoﬁa(antiga?(São+Paulo:+Loyola,+1999,+p.159.

+το§των+γὰρ+ἀπλανὴς+θεωρóα+πᾶσαν+αἵρεσιν+καὶ+φυγὴν+ἐπανµγειν+οἶδεν+ἐπὶ+τὴν+τοῦ+σÑëατος+
ὑγóειαν+καὶ+τὴν+τῆς+ψυχῆς+ἀταραξóαν,+ἐπεὶ+τοῦτο+τοῦ+ëακαρóως+ζῆν+ἐστι+τλος.+Epicur.+Ep.([4]+128.
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fortuna+ (τ§χη)+ ou+ ainda+ da+ necessidade+ natural+ relativa+ aos+ acontecimentos+
(ἀνµγκη).+ A+ ëακαρóως+ ζῆν,+ a+ vida+ bemGaventurada+ de+ que+ nos+ fala+ Epicuro+ é+
relativa+ao+homem+como+atributo+seu,+todavia+um+atributo+tão+próprio+da+divindade+
que+permite+seguindo+certas+normas+lógicas,+ser+compartilhado+por+ele+ao+determinar+
nossas+deliberações.+
Ora,+ há+ uma+ lacuna+ deixada+ pelos+ intérpretes+ quanto+ a+ isso.+ Em+ geral,+ eles+
negligenciam+ esse+ conceito+ sob+ dois+ aspectos:+ ou+ afastandoGo+ do+ universo+ dos+
homens+ e+ aplicandoGo+ exclusivamente+ como+ atributo+ divino;+ ou+ relativizando+ seu+
sentido+e+banalizando+seu+uso+quando+aplicado+aos+homens.+Em+ambos+casos,+o+peso+
dado+à+noção+de+ëακαρóα+trata+da+felicidade+sem+qualquer+esclarecimento+do+que+ela+
signiﬁca+na+ﬁlosoﬁa+de+Epicuro.+Digno+de+nota,+ainda,+é+identiﬁcar+que+nenhum+dos+
intérpretes+ dá+ o+ tratamento+ que+ sugerimos+ nesse+ trabalho:+ de+ que+ a+ ëακαριîτης+ é+
verdadeiramente+um+atributo+relativo+às+naturezas+divina+e+humana.+O+problema+é+
que+ essa+ leitura+ impede+ de+ designar,+ com+ vistas+ à+ preservação+ do+ sentido+ do+
conceito,+ uma+ leitura+ em+ dupla+ via,+ ou+ seja:+ se+ a+ ëακαριîτης+ é+ um+ atributo+ apenas+
divino+ ou+ se+ o+ termo+ é+ equivocamente+ empregado,+ não+ poderíamos+ dizer+ que+ o+
homem+ concorre+ para+ uma+ vida+ “bemGaventurada”,+ pois+ nada+ que+ contribua+ para+
dizer+que+a+beatitude+é+um+certo+estado+de+imperturbabilidade+no+homem+pode+ser+
corretamente+feito.+No+primeiro+caso,+em+que+o+atributo+é+dado+somente+aos+deuses,+
consideraGse+o+deus+identiﬁcado+como+tal+pela+beatitude,+visão+comum+da+tradição.+
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Signiﬁca+ dizer+ que+ os+ deuses+ são+ sumamente+ felizes+ e+ realizados,+ o+ que+ os+ isola+ de+
qualquer+ proximidade+ com+ os+ homens.+ Dado+ que+ a+ beatitude+ signiﬁca+
impassibilidade,+ não+ haveria+ por+ que+ os+ deuses+ serem+ um+ paradigma+ para+ os+
homens.+Essa+é+a+posição+defendida+por+Warren+ao+aﬁrmar:+
imperecibilidade+ e+ bemGaventurançaG+ são+ as+ características+ essenciais+ da+
divindade+pela+qual+são+avaliadas+todas+as+outras+considerações+sobre+os+deuses+
(…)+a+mais+perniciosa+e+perigosa+crença+sobre+os+deuses+é+aquela+de+que+eles+são+
no+mínimo+concernentes+ao+nosso+mundo+e+seus+habitantes.+Os+textos+epicuristas+
nos+recordam+de+maneira+consistente+que+os+deuses+são+inteiramente+indiferentes+
para+nós+e+para+o+mundo,+e+necessariamente+o+são.57+

A+posição+de+Warren+é+comumente+assumida+por+outros+intérpretes+que,+além+
de+aﬁrmarem+a+separação+total+entre+o+que+é+relativo+aos+deuses+e+o+que+é+relativo+aos+
homens+e+ao+mundo,+utilizamGse+da+noção+de+beatitude+para+sustentar+essa+postura.+
Não+vem+ao+caso+discutir+a+participação+ou+a+ausência+da+divindade+nos+assuntos+dos+
homens+ e+ do+ mundo,+ mas+ perceber+ que+ a+ consideração+ dada+ à+ beatitude+ é+ uma+
simples+condição+divina,+e+apenas+divina,+a+ﬁm+de+aﬁrmáGlos+apáticos+a+tudo+o+que+
não+lhes+respeita.+
Outros+ intérpretes58 + que+ tratam+ da+ Teologia+ epicurista,+ nenhum+ se+ detém+
acuradamente+ sobre+ o+ conceito+ ëακαριîτης+ /+ ëακαρóα,+ exceto+ no+ que+ tange+ à+
divindade.+ Todos+ são+ unânimes+ em+ aﬁrmar+ a+ beatitude+ dos+ deuses,+ dizendo+ serem+

+ WARREN,+ J.+ Removing+ fear,+ in:+ The( Cambridge( Companion( to( Epicureanism.+ New+ York:+ Cambridge+
University+Press,+2009,+p.239.
57

58

+Como+Giannantoni,+Bignone,+Mansfeld,+Santoro+e+Konstan.
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eles+completos,+realizados,+sem+necessidades,+impassíveis,+sem+ceder+às+preces+ou+aos+
louvores+ humanos.+ Essas+ características+ reunidas+ levam+ a+ aﬁrmar+ que+ a+ existência+
dos+deuses+não+é+contestada,+ainda+que+a+maneira+de+concebêGlos+seja+duvidosa+G+pois+
identiﬁcam+incongruências+entre+serem+eles+corpóreos+ou+não.+Essa+dúvida+conduziu+
à+suposição+de+que+aos+deuses+cabe+um+papel+inexistente+no+que+tange+aos+homens.+
Isso+ quer+ dizer+ que,+ ainda+ que+ os+ deuses+ existam,+ não+ há+ porquê+ aﬁrmar+ ou+ negar+
qualquer+ coisa+ a+ respeito+ deles,+ portanto,+ toda+ Teologia+ é+ colocada+ em+ suspensão.+
Nessa+ leitura,+ basta+ manter+ a+ noção+ comum+ (κοινὴ+ νîησις59)+ que+ o+ homem+ tem+ do+
deus:+que+é+um+ser+incorruptível+e+bemGaventurado,+distante+e+sem+relação+nenhuma+
com+o+mundo+dos+homens.+Isso+incorre+em+reducionismo+da+Teologia+epicurista,+ou+
feita+em+favor+da+Ética+ou+feita+em+favor+da+Psicologia,+no+segundo+caso.+
O+ segundo+ caso+ é+ o+ da+ relativização+ do+ termo+ sucedâneo,+ por+ exemplo,+ ao+ se+
equiparar+ a+ beatitude+ (ëακαρóα)+ à+ felicidade+ (εὐδαιëονóα),+ concedendoGlhes+ um+
sentido+ lato+ que+ passam+ a+ identiﬁcar+ com+ a+ mesma+ carga+ semântica.+ Esse+ caso+ não+
está+ tão+ afastado+ do+ primeiro+ e+ pode+ ser+ considerado+ uma+ decorrência+ dele.+ Sua+
especiﬁcidade,+porém,+está+no+termo+ser+empregado+equivocamente+aos+homens,+ou+
ter+ o+ seu+ sentido+ desviado+ ao+ designar+ coisas+ que+ são+ impróprias+ a+ ele.+ Então,+ o+
atributo+ passa+ a+ ser+ um+ adereço+ de+ linguagem+ revestido+ de+ uso+ coloquial,+ com+ um+
certo+ reducionismo+ ético+ ou+ psicológico.+ No+ reducionismo+ ético,+ os+ deuses+ são+
referências+ perfeitas+ ao+ ideal+ de+ sábio,+ fazendo+ com+ que+ o+ homem+ que+ não+
59

+Cf.+Epicur.+Ep.([4]+123.
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compartilha+em+nada+das+coisas+divinas+tenha+no+deus+o+ideal+de+realização+por+meio+
de+uma+noção+inata,+que+não+lhe+fora+impressa+em+nenhum+momento,+mas+que+pelo+
fato+ de+ sua+ existência+ já+ lhe+ é+ dada60.+ Nesse+ caso,+ o+ divino+ é+ uma+ espécie+ de+
paradigma+perfeito+da+realização+a+que+o+homem+almeja,+uma+noção+natural+que+ele+
nunca+encontra+realmente.+
Enquanto+no+primeiro+caso+de+reducionismo+aﬁrmaGse+que+os+deuses+podem+até+
existir,+ mas+ são+ somente+ referências+ perfeitas+ para+ uma+ vida+ boa,+ no+ segundo+ caso,+
no+ reducionismo+ psicológico,+ os+ deuses+ não+ existem+ verdadeiramente,+ mas+ são+
ideias,+ projeções+ ou+ conceitos+ espelhados+ a+ partir+ da+ mente+ humana.+ E,+ sendo+ os+
deuses+ “conceitos”+ humanos,+ sua+ imperecibilidade+ ﬁca+ garantida,+ como+ é+ próprio+
dos+conceitos,+reduzindo+a+Teologia+à+Psicologia.+Nesse+caso,+a+beatitude+seria+apenas+
uma+ideia+de+plenitude+que+completaria+a+forma+conceptual+com+que+os+deuses+são+
representados+pelos+homens.+Defensores+desse+modo+de+pensar+são+os+ingleses+Long+
e+ Sedley,+ para+ quem+ os+ deuses+ são+ beatos,+ porém,+ por+ projeção+ humana,+ por+ puro+
psicologismo,+e+na+realidade+não+existem.+Por+isso+aﬁrmam:+“deuses,+como+colossos,+
são+conceitos+mentais.+Neles+também+procedemos+por+‘transição’+de+uma+impressão+
de+extrema+robustez,+homens+de+vida+longa+e+felizes,+intensiﬁcando+ainda+mais+sua+

+ A+ tentativa+ de+ reducionismo+ pelas+ ideias+ inatas+ encontram+ ressonância+ na+ obra+ de+ De+ Wi\+ que+
postulou+ que+ as+ prenoções+ (προλ∂ψεις)+ epicuristas+ fossem+ dadas+ no+ ser.+ Embora+ a+ obra+ de+ De+ Wi\+
possa+ ter+ um+ valor+ sob+ outros+ aspectos,+ a+ deﬁciência+ nessa+ base+ com+ a+ tentativa+ de+ explicar+ as+
prenoções+ (προλ∂ψεις)+ abandonando+ as+ sensações+ acabou+ por+ ter+ um+ valor+ ser+ secundário.+ Cf.+ DE+
WITT,+ Norman+ Wentworth.+ Epicurus( and( his( philosophy.+ Minneapolis:+ University+ of+ Minnesota+ Press,+
1954.
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durabilidade+e+felicidade”61.+Segundo+tal+interpretação,+sustentada+pela+conclusão+da+
Epístola( a( Meneceu,+ em+ §+ 135,+ é+ dito+ que+ Epicuro+ sugere+ que+ cada+ homem+ tem+ seu+
deus,+ e+ esse+ e+ tal+ referencial+ particular+ + incorre+ num+ modo+ de+ vida+ prática+ que+
conduz+às+decisões,+escolhas+e+às+repulsas.+Para+aﬁrmar+isso,+servemGse+tanto+de+um+
modo+muito+particular+de+interpretação+da+Epístola,+como+do+testemunho+de+Cícero+
no+De(natura(deorum(I,+43G49.+
Segundo+a+interpretação+de+Long+e+Sedley,+
estes+ indícios+ sugerem+ que,+ na+ visão+ de+ Epicuro+ os+ deuses+ de+ cada+ pessoa+ são+
paradigmas+de+sua+própria+conduta+ética+G+a+“autoGimagem”+de+que+ele+sonha+G+
ou+modelos+idealizados+do+que+ele+pretende+alcançar+em+sua+própria+vida.+Se+a+
nossa+concepção+de+deus+variar,+que+é+devido+à+prenoção+com+a+qual+nós+todos+
somos+naturalmente+dotados,+embora+‘verdade–+em+si,+no+sentido+de+representar+
acuradamente+ nosso+ ﬁm+ natural,+ é+ facilmente+ distorcido+ com+ todos+ os+ tipos+ de+
crenças+falsas.62+

O+ resumo+ feito+ por+ eles+ conclui+ que+ só+ no+ âmbito+ particular+ das+ decisões+ de+
cada+um,+o+deus+emerge+como+convém,+pois+o+parâmetro+é+a+moral+particular.+Essa+é,+
inclusive,+ parte+ de+ sua+ interpretação+ ao+ dizerem+ que+ esse+ mecanismo+ funciona+
segundo+a+“ética”+de+cada+um,+em+que+os+bons+elegem+boas+escolhas+morais,+por+isso,+
bons+deuses,+e+os+maus,+más+escolhas+morais,+por+isso,+deuses+passíveis+de+ira,+ódio,+
vinganças.+Daí+nomearmos+essa+interpretação+de+reducionismo+psicológico,+pois+nela+
os+deuses+são+imagens+e/ou+noções+da+psyche+humana+em+seus+atos+morais.+
61

+1LS,(p.145.
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+1LS(p.146.
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Há,+ porém,+ um+ problema+ a+ ser+ discutido+ nesses+ modos+ de+ reducionismo:+ que+
lugar+ocupam+os+deuses+sobre+quem+Epicuro+diz+haver+um+conhecimento+evidente+e+
uma+noção+comum?,+como+foi+apresentado+em+F+que+reproduzimos:+“primeiramente+
considera+ o+ deus+ como+ um+ ser+ incorruptível+ e+ bemGaventurado,+ segundo+ o+ que+
sugere+ a+ noção+ comum+ (κοινὴ+ νîησις)+ do+ deus,+ e+ não+ atribua+ a+ ele+ nada+ que+ seja+
estranho+à+incorruptibilidade+ou+discorde+da+beatitude”63,+ou+ainda,+como+aﬁrma+na+
Epístola(a(Meneceu:+”os+deuses+existem+e+o+conhecimento+que+temos+deles+é+evidente+
(ἐναργὴς)”64.+ Se+ todas+ as+ noções+ que+ temos+ da+ divindade+ são+ redutíveis+ ao+ que+
apresentamos,+ diﬁculdades+ textuais+ se+ apresentam+ em+ relação+ ao+ que+ diz+ Epicuro+
nessas+ passagens.+ Isso+ para+ não+ dizer+ do+ lugar+ que+ ocupa,+ no+ desenvolvimento+ do+
epicurismo,+a+piedade,+a+reverência+e+a+prática+cultual,+típicos+do+interior+do+Jardim.+
Se+ os+ deuses+ verdadeiramente+ não+ possuem+ existência+ real,+ se+ são+ apenas+ imagens+
projetadas+perfeitamente+pela+razão+humana+ou+se+existem+apenas+como+paradigmas+
éticos,+por+que+se+dar+a+essas+práticas?+
Sendo+ a+ ëακαριîτης+ o+ fato+ do+ qual+ partimos+ para+ dizer+ que+ há,+ sim,+ um+
atributo+ compartilhado+ por+ deuses+ e+ homens,+ consideramos,+ de+ imediato,+ a+

+ Ἃ+ δ+ σοι+ συνεχῶς+ παρ∂γγελλον,+ ταῦτα+ καὶ+ πρᾶττε+ καὶ+ ëελτα,+ στοιχεῖα+ τοῦ+ καλῶς+ ζῆν+ ταῦτ–+
εἶναι+διαλαëβµνων.+Πρῶτον+ëὲν+τὸν+θεὸν+ζῷον+ἄφθαρτον+καὶ+ëακµριον+νοëóζων,+ὡς+ἡ+κοινὴ+τοῦ+
θεοῦ+νîησις+ὑπεγρµφη,+ëηθὲν+ë∂τε+τῆς+ἀφθαρσóας+ἀλλîτριον+ë∂τε+τῆς+ëακαριîτητος+ἀνοóκειον+
αὐτῷ+πρîσαπτεÀ+πᾶν+δὲ+τὸ+φυλµττειν+αὐτοῦ+δυνµëενον+τὴν+ëετὰ+ἀφθαρσóας+ëακαριîτητα+περὶ+
αὐτὸν+δîξαζε.+Epicur.+Ep.([4]+123.
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+ θεοὶ+ ëὲν+ γὰρ+ εἰσóνÀ+ ἐναργὴς+ γὰρ+ αὐτῶν+ ἐστιν+ ἡ+ γνῶσις.+ Epicur.+ Ep.( [4]+ 123.+ Concordamos+ na+
tradução+ com+ Arrighetti,+ Daniel+ Delattre,+ Marcel+ Conche,+ Ettore+ Bignone,+ Ilaria+ Ramelli,+ para+ citar+
algumas+das+principais+traduções+da+epístola.+Para+nós,+a+“evidência”+se+refere+ao+conhecimento+que+
temos+dos+deuses,+e+não+como+já+foi+ambiguamente+traduzido,+dando+a+entender+que+“evidente”+é+o+
conhecimento+que+os+deuses+possuem+(das+coisas).
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divindade+com+existência+real+e+não+apenas+conceptual.+Dado+que+a+tese+fundamental+
assevera+ que+ a+ ëακαριîτης+ é+ esse+ ponto+ de+ comunhão+ entre+ os+ modos+ de+ ser+ da+
divindade+e+da+humanidade,+passamos+a+dizer+em+que+consiste+o+estado+de+beatitude+
descrito+ como+ ëακαριîτης,+ ou+ quais+ suas+ notas+ conceptuais+ deﬁnitórias.+
Procuraremos,+ agora,+ esclarecer+ quais+ são+ os+ atributos+ compartilhados+ pela+
ëακαριîτης+ nos+ homens+ e+ a+ ëακαριîτης+ dos+ deuses.+ PropomoGnos,+ com+ isso,+ a+
investigar+se+ela+é+a+mesma+predicada+dos+deuses,+já+que+inclui+certa+compreensão+de+
felicidade+como+plenitude.+Se+não,+como+se+deve+entender+tal+beatitude+nos+homens?++
ConsiderandoGse+ essa+ dupla+ predicação,+ e+ tendo+ esclarecido+ dois+ pontos+
nevrálgicos+da+lacuna+deixada+pelos+intérpretes+quanto+à+ëακαριîτης,+pensamos+ser+
necessário+aprofundar+o+conceito+e+os+problemas+dele+derivados.+Desse+modo,+além+
de+ buscar+ elucidar+ os+ problemas+ elencados+ acima,+ é+ necessário+ ponderar+ sobre+ os+
elementos+ importantes+ do+ “sistema”+ epicurista,+ investigando+ a+ coerência+ desse+
conceito+ central+ ao+ recuperar+ os+ pressupostos+ epistemológicos,+ físicos+ e+ teológicos+
que+ o+ sustentam+ para,+ então,+ adentrar+ nos+ problemas+ da+ possibilidade+ de+ uma+
Teologia+epicurista,+da+natureza+da+ëακαριîτης+e+da+natureza+do+atributo.
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CAPÍTULO*II*
Pressupostos*epistemológicos,*físicos*e*teológicos*da*\ακαριNτης*

"
Considerando+ o+ fato+ de+ que+ a+ ëακαριîτης+ é+ um+ duplo+ atributo+ partilhado+ G+
humano+ e+ divino+ G,+ levantemos+ os+ pressupostos+ envolvidos+ para+ tratar+ a+ questão.+
Três+deles,+para+nós,+são+imprescindíveis:+o+epistemológico,+o+físico+e+o+teológico.+No+
primeiro,+o+intuito+é+mostrar+que+toda+a+base+cognoscitiva+do+homem+tem+suas+raízes+
na+ própria+ physis,+ de+ onde+ se+ extrai+ todos+ os+ fundamentos,+ sendo+ imprescindível+ a+
primeira+ das+ aﬁrmações+ mais+ categóricas:+ todas+ as+ impressões+ são+ verdadeiras.+ Em+
segundo+lugar,+levantemos+os+pressupostos+naturais+ou+físicos,+amplamente+tratados+
pelo+ epicurismo+ na+ Physiologia.( Com+ isso+ será+ possível+ veriﬁcar+ os+ dados+ dessa+
epistemologia+aplicados+especialmente+em+outros+campos,+como+o+ético.+Mais+ainda,+
esclarecemos+as+raízes+físicas+da+beatitude.+Por+ﬁm,+o+pressuposto+teológico+é+trazido+
ao+debate+quanto+à+relação+que+os+deuses+têm+com+a+reﬂexão+de+Epicuro.+
Uma+seção+de+Cícero+no+De(ﬁnibus(bonorum(et(malorum(nos+diz:+
o+critério+da+realidade+ele+o+coloca+nas+sensações+(iudicia(rerum(in(sensibus(ponit)+e+
diz+que,+se+desta,+alguma+coisa+falsa+fosse+aﬁrmada+como+verdadeira,+não+haveria+
mais+ nenhuma+ possibilidade+ de+ fazer+ qualquer+ juízo+ sobre+ a+ verdade+ ou+ a+
falsidade+(omne(iudicium(veri(et(falsi(putat).+Ora,+a+conﬁrmação+mais+clara+de+tudo+
isso+se+encontra+no+princípio+de+que+a+natureza+mesma+decide+e+aprova,+isto+é,+o+
prazer+ e+ a+ dor,+ e+ a+ estes+ reconduz+ o+ critério+ daquilo+ que+ se+ deve+ escolher+ ou+
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rejeitar.65+

De+ início,+ temos+ que+ considerar+ o+ método+ diverso+ com+ que+ o+ epicurismo+ se+
desenvolveu.+ Diferentemente+ do+ que+ estamos+ acostumados+ a+ utilizar+
metodologicamente,+ hoje,+ em+ ﬁlosoﬁa,+ no+ seu+ interior+ foi+ adotado+ um+ método+
próprio+de+conhecimento+alternativo+à+Dialética+e+à+Lógica:+a+“Canônica”.+Ela+é+a+base+
judicativa+ para+ a+ teoria+ e+ o+ conhecimento,+ sendo+ que+ a+ partir+ dela+ e+ de+ seus+
instrumentos+ validaGse+ proposições+ e+ enunciados,+ constituindoGse+ como+ um+
verdadeiro+ método+ cognoscitivo.+ Segundo+ o+ testemunho+ de+ Cícero,+ vemos+ o+
intercâmbio+próximo+existente+entre+as+ciências,+todavia,+a+verdade+primeira+sempre+
é+extraída+da+verdade+das+sensações,+um+dogma+“natural”.+
O+ método+ de+ Epicuro+ é+ uma+ espécie+ de+ criteriologia+ enraizada+ na+ Física+ que+
oferece+razões+para+aﬁrmar+ou+negar+algo,+em+suma,+para+julgar+a+própria+natureza+e+
a+ validade+ das+ opiniões+ ditas+ sobre+ ela,+ bem+ como+ sobre+ os+ atos+ morais.+ A+ tríplice+
divisão+ da+ escola+ em+ Canônica,+ Física+ e+ Ética+ é+ atestada+ por+ Diogenes+ Laercio+ de+
onde+é+possível+inferir+que+as+três+partes+da+ﬁlosoﬁa+estão+imbricadas+em+um+único+
“sistema”,+como+também+o+atesta+Cícero+no+excerto+acima.+Diz+Diogenes+Laercio:+
(a+ ﬁlosoﬁa)+ divideGse,+ então,+ em+ três+ partes:+ a+ Canônica+ (κανονικîν),+ a+ Física+
(φυσικîν)+e+a+Ética+(ἠθικîν).+A+Canônica+se+constitui+como+introdução+a+todo+o+
complexo+ da+ doutrina,+ e+ está+ contida+ somente+ na+ obra+ que+ se+ intitula+ Cânon(
(ΚανÑν).+ A+ Física+ diz+ respeito+ a+ toda+ a+ ciência+ da+ natureza+ (περὶ+ φ§σεως+
θεωρóαν)+e+está+exposta+nos+trinta+e+sete+livros+da+obra+Da(Natureza+e+em+forma+
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de+compêndio+nas+epístolas.+A+Ética+concerne+ao+que+guarda+aquilo+que+se+deve+
eleger+e+do+que+se+deve+evitar;+está+exposta+nos+livros+da+obra+Dos(gêneros(de(vida,+
nas+epístolas+e+na+obra+Sobre(os(ﬁns.+Os+epicureus+usam+unir+a+Canônica+e+a+Física+
chamandoGa+ciência+do+critério+e+do+primeiro+princípio,+e+dos+elementos.66+

A+ composição+ da+ Filosoﬁa+ em+ três+ partes,+ embora+ tenha+ na+ Canônica+ sua+
constituição+estrutural,+muitas+vezes+as+conﬁrmações+dos+princípios+vêm+pela+Física.+
Por+ exemplo,+ para+ atestar+ que+ os+ ἄτοëα+ e+ o+ κενîν+ são+ princípios+ da+ natureza,+ é+
preciso+ considerar+ o+ movimento+ experimentado+ pelos+ sentidos+ e+ a+ própria+
constituição+da+natureza,+para+inferir+que+ambos+são+seus+princípios+constitutivos.+A+
Filosoﬁa+para+Epicuro+requer+esse+trânsito+entre+os+dogmas+e+seus+testemunhos.+De+
certo+ modo,+ Diogenes+ Laercio+ oferece+ essa+ compreensão+ ao+ dizer+ que+ os+ epicureus+
habituaramGse+ a+ unir+ a+ Canônica+ e+ a+ Física,+ o+ que+ mostra+ o+ intercâmbio+ entre+ as+
partes+ da+ Filosoﬁa+ dentro+ da+ doutrina.+ Seja+ na+ Canônica,+ na+ Ética+ ou+ na+ Física,+ o+
objeto+ da+ Filosoﬁa+ está+ submetido+ a+ essas+ instâncias,+ e+ para+ tratar+ da+ ëακαριîτης+
passamos+ por+ eles,+ utilizandoGos+ como+ pressupostos+ pelos+ quais+ o+ conceito+ se++
esclarece.+
Para+ ﬁns+ didáticos,+ diremos+ que+ a+ Canônica+ é+ o+ que+ se+ entende+ por+
“epistemologia”,++a+Física+o+que+trata+do+περὶ+φ§σεως+θεωρóαν,+ou+seja,+da+ciência+da+
natureza,+da+cosmologia,+dos+fenômenos+meteorológicos,+e+a+Ética+das+coisas+relativas+
à+vida+prática,+às+escolhas,+deliberações,+valores,+rejeições+e+ﬁns,+com+isso,+assumimos+
o+excerto+de+Diogenes+Laercio+acima.+
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2.1+Os+pressupostos+epistemológicos+
2.1.1+A+Canônica+
Os+ princípios+ da+ teoria+ dos+ juízos+ e+ do+ conhecimento,+ segundo+ Diogenes+
Laercio+ estavam+ contidos+ em+ uma+ obra+ de+ Epicuro+ chamada+ Cânon,+ que+ não+ nos+
chegou.+ Seu+ conteúdo,+ porém,+ é+ passível+ de+ ser+ conhecido+ ainda+ que+ de+ maneira+
esparsa,+ por+ meio+ dos+ testemunhos+ da+ Antiguidade+ e+ da+ Epístola( a( Heródoto,(
sobretudo.+ A+ Canônica+ constitui+ um+ método+ de+ conhecimento,+ muito+ próprio+ do+
epicurismo,+ e,+ declaradamente+ é+ uma+ forma+ de+ se+ distinguir+ e+ de+ se+ distanciar+ das+
escolas+de+sua+época.+Isso+quer+dizer+que+sua+forma+caminha+de+maneira+destacada+
dos+outros+modos+de+conhecimento,+sendo+ela+mesma+uma+reunião+de+instrumentos+
capazes+ de+ validar+ as+ proposições,+ os+ enunciados,+ ou+ seja,+ de+ formular+ juízos.+ O+
nome+ “Canônica”+ parece+ responder+ aos+ anseios+ de+ Epicuro+ que+ via+ nela+ uma+ regra+
ou+ um+ instrumento+ de+ medição+ utilizado+ pelos+ carpinteiros+ ou+ pedreiros+ para+
assegurar+ a+ retidão+ do+ edifício+ em+ sua+ construção.+ Esse+ uso+ alegórico+ do+ termo+ é+
propício,+pois+indica+qual+a+proposição+da+Filosoﬁa+e+qual+o+seu+lugar+no+pensamento+
do+Jardim67.+Lucrécio+faz+referência+a+essa+imagem+da+“régua”+utilizada+para+garantir+
medidas+e+retidão:+
enﬁm,+ como+ em+ um+ edifício,+ se+ por+ primeiro+ a+ régua+ (regula)+ não+ é+ reta,+ e+ o+
esquadro+ é+ falso,+ a+ linha+ reta+ não+ segue,+ e+ o+ nível+ de+ algum+ lugar+ é+ um+ pouco+
+ O+ uso+ alegórico+ é+ apontado+ por+ vários+ autores+ como+ 1LS,+ VERDE,+ Francesco.+ EPICURO.+ Epistola( a(
Erodoto.+Roma:+Carocci,+2010;++GIGANDET,+A;+MOREL,+P.GM.+(orgs.).+Lire(Épicure(et(les(épicuriens.+Paris:+
PUF,+2007.
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defeituoso,+toda+a+casa+de+modo+errado+será+feita+e+inclinada+necessariamente…68++

O+ κανÑν+ é+ essa+ régua+ utilizada+ para+ medição,+ mas+ também+ para+ manter+ a+
retidão+das+coisas+mensuradas,+e+funciona+propriamente+como+uma+regra,+neste+caso,+
a+“regra+do+conhecimento”+ou+do+julgamento.+No+testemunho+de+Cícero+encontramos+
um+passo+importante+sobre+ela:+
(Epicuro)+ considerou+ que+ a+ Dialética+ não+ fornece+ nenhum+ meio+ de+ se+ viver+
melhor+ ou+ de+ se+ exprimir+ mais+ facilmente.+ É+ à+ Física+ que+ ele+ deu+ maior+
importância.+ É+ esta+ a+ ciência+ que+ permite+ conhecer+ no+ fundo+ o+ sentido+ das+
palavras,+ a+ natureza+ do+ discurso,+ as+ relações+ de+ consecução+ ou+ de+ oposição.+
Aliás,+o+conhecimento+da+natureza+de+todas+as+coisas+(rerum(natura)+nos+livra+da+
superstição,+ liberaGnos+ do+ medo+ da+ morte,+ e+ impede+ que+ sejamos+ tomados+ pela+
ignorância,+ esta+ que+ engendra+ os+ mais+ terríveis+ temores.+ Enﬁm,+ teremos,+
também,+ costumes+ mais+ conformes+ ao+ bem+ quando+ tivermos+ apreendido+ essa+
exigência+da+natureza+(natura(desideret).+E+então,+se+possuímos+um+conhecimento+
estável+ das+ coisas,+ se+ nos+ tornamos+ ﬁéis+ a+ essa+ regra+ (regula)+ universal+ de+
conhecimento+ (cognitionem( omnium),+ sobre+ a+ qual+ se+ regularão+ todos+ os+ nossos+
juízos+(omnia(iudicia(rerum69),+nunca+uma+disposição+triunfará+do+nosso+parecer+e+
jamais+dele+renunciaremos.70+

Vemos+a+amplitude+da+Canônica+G+o+conjunto+ordenado+de+conhecimento+que+se+
distingue+dos+outros+modos+de+conhecimento,+como,+por+exemplo,+da+Dialética+G+que+
“não+oferece+nenhum+meio+para+se+viver+melhor+ou+de+se+exprimir+mais+facilmente”,+

+denique(ut(in(fabrica,(si(prauast(regula(prima,(normaque(si(fallax(rectis(regionibus(exit,(et(libella(aliqua(si(ex(
parti(claudicat(hilum,(omnia(mendose(ﬁeri(atque(obstipa(necessu(est(…+Lucr.+IV+513G516.
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+ou,+omnium(rerum(regula,+segundo+nota+do+editor+do+texto+de+Cícero:+MARCUS+TULLIUS+CICERO,*
De( Finibus( Bonorum( et( Malorum* (ed.+ Th.+ Schiche).+ Leipzig+ y+ Stu\gart:+ Teubner,+ 1969+ (Bibliotheca+
scriptorum+Graecorum+et+Romanorum+Teubneriana).
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segundo+ o+ testemunho+ de+ Cícero.+ Tanto+ a+ Dialética+ não+ é+ capaz+ de+ oferecer,+
necessariamente,+ de+ modo+ claro,+ uma+ vida+ melhor,+ e+ nem+ de+ esclarecer+ os+
raciocínios,+como+a+Lógica+(dos+estóicos)+também+não+o+é,+segundo+o+testemunho+de+
Sexto+ Empírico71 .+ A+ Canônica+ ocupa+ lugar+ privilegiado+ na+ sustentação+ do+
pensamento+e+os+cânones72+são+vistos+como+regras+para+o+juízo+e+para+o+conhecimento+
diferentemente+ do+ que+ é+ a+ Lógica,+ como+ ciência+ da+ demonstração+ G+ e+ do+ que+ é+ a+
Dialética+como+embate+de+argumentos.+É+claro+que+a+crítica+do+epicurismo+às+outras+
“epistemologias”+ tem+ como+ ponto+ de+ partida+ uma+ certa+ compreensão+ limitada,+ que+
não+colocaremos+em+relevo+aqui73.+
De+ certo+ modo,+ encontramos+ no+ epicurismo+ uma+ conﬁança+ de+ que,+ sendo+ a+
Canônica+admitida+como+condição+primeira+para+o+correto+julgamento,+a+partir+dela+
todo+ o+ restante+ pode+ ser+ ponderado,+ como+ diz+ Lucrécio+ ao+ aﬁrmar+ que+ a+ régua+ é+
quem+garante+a+boa+construção+de+um+edifício:+
Enﬁm+ como+ num+ edifício,+ se+ por+ primeiro+ a+ régua+ (regula)+ não+ é+ direita,+ e+ o+
esquadro+ falaz+ a+ reta+ linha+ não+ segue,+ e+ o+ nível+ de+ alguma+ parte+ é+ um+ pouco+
manco,+toda+a+casa,+de+modo+errado+será+feita,+e+inclinada+ﬁcará+necessariamente,+
torta,+rebaixada,+pendente+para+frente+e+para+trás,+e+sem+harmonia74.+

71

+cf.+S.E.+M.(VII+14ss.+(Epicur.+242+U.+p.177).

72

+No+grego,+κµνων,+versado+para+o+latim+de+Cícero+como+regula((cf.+Cic.+Fin(I+19,+63).

+Notamos+que+a+crítica+às+outras+Epistemologias+são+restritivas+a+um+tipo+de+Dialética+e+de+Lógica,+
pois+ mesmo+ dentro+ do+ epicurismo,+ apesar+ das+ críticas,+ há+ autores+ que+ se+ aproveitam+ delas+ para+
radicar+seu+pensamento.
73

+denique(ut(in(fabrica,(si(prauast(in(regula(prima,(/(normaque(si(fallax(rectis(regionibus(exit,(/(et(libella(aliqua(
si( ex( parti( claudicat( hilum( /( omnia( mendose( ﬁeri( atque( obstipa( necessu( est,( /( praua,( cubantia,( prona,( supina(
atque(absona(tecta.(Lucr.+IV+513G516.
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O+resultado+ao+ignorar+o+cânon+(regula)+é+a+má+construção+que,+em+decorrência,+
tornaGse+ “torta,+ rebaixada,+ pendente”,+ isto+ é,+ sem+ um+ ﬁrme+ princípio+ nada+ pode+
provir+ bem+ em+ se+ tratando+ do+ que+ dele+ depende.+ Nesse+ sentido+ a+ teoria+ do+
conhecimento+para+os+epicuristas+não+tem+a+mesma+consideração+dada+pelas+outras+
escolas,+ e+ distanciaGse+ das+ especulações+ teoréticas.+ No+ fragmento+ de+ Lucrécio,+ o+
cânon+(regula)+é+a+possibilidade+de+elaboração+do+conhecimento.+
Como+ já+ aﬁrmado+ acima,+ a+ Canônica+ não+ pode+ ser+ considerada+ destacada+ do+
restante+da+Filosoﬁa.+Ela+não+é+como+a+Lógica,+que+estabelece+simplesmente+as+regras+
de+um+raciocínio+válido,+por+isso+é+dela+um+instrumental+propedêutico.+Ela,+às+vezes,+
leva+ o+ nome+ de+ Física+ ou+ de+ Ética,+ e+ assume+ os+ dados+ de+ ambas,+ inclusive+ para+
mostrar+seu+uso+consoante+às+outras+duas+partes+da+ﬁlosoﬁa.+O+epicurismo+não+é+um+
conjunto+de+conhecimento+voltado+à+realização+teorética,+pois+há+no+interior+da+escola+
a+valorização+de+outros+elementos+primordiais+que+tangem+à+vida+do+homem.+Temas+
relativos+ à+ amizade,+ por+ exemplo,+ mostram+ que+ o+ conhecimento+ e+ o+ pensamento+
transitam+ em+ meio+ à+ dinâmica+ da+ vida+ e+ não+ tendem+ sobre+ formulações+ rígidas+ de+
argumentos,+ que+ seriam+ improfícuas+ ao+ desenvolvimento+ da+ Filosoﬁa.+ Tal+ como+
apresentamos+ no+ fragmento+ de+ Cícero+ acima,+ Epicuro+ “considerou+ que+ a+ dialética+
não+fornece+nenhum+meio+de+se+viver+melhor+ou+de+se+exprimir+mais+facilmente”75.+
Essa+é+a+posição+da+escola.+Os+juízos+estão+condicionados+à+“bela+vida”,+e+isso+mostra+
que+ a+ coerência+ da+ ﬁlosoﬁa+ no+ epicurismo+ tem+ certa+ maleabilidade+ em+ consonância+
75
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com+a+“vida+venturosa”+ou+a+bemGaventurada+(ëακαρóως+ζῆν76).+Por+isso,+exigir+do+
pensamento+epicurista+um+sistema+rigidamente+elaborado+teoreticamente,+no+qual+o+
raciocínio+se+funda+em+premissas+articuladas,+seria+contradizer+sua+riqueza,+o+modo+
profícuo+ com+ que+ se+ apresenta.+ Quando+ falamos+ de+ um+ “sistema+ articulado”++
teoreticamente+ temos+ em+ mente+ o+ que+ fazia+ o+ Liceu,+ lançando+ bases+ da+ evidência+
sobre+ princípios+ que+ podem+ regredir+ inﬁnitamente,+ segundo+ a+ constatação+ de+
Epicuro77.+Consideremos+o+que+Epicuro+diz+na+Epístola(a(Meneceu:(
De+ fato,+ um+ seguro+ conhecimento+ (ἀπλανὴς+ θεωρóα)+ disso+ (da+ doutrina)+ sabe+
conduzir+ cada+ ato+ de+ escolha+ e+ de+ recusa+ para+ a+ saúde+ do+ corpo+ e+ a+
imperturbabilidade+ da+ alma,+ pois+ este+ é+ o+ ﬁm+ da+ vida+ bemGaventurada+
(ëακαρóως+ζῆν).78+

A+riqueza+da+doutrina+tem+em+vista+esse+viver+de+maneira+venturosa,+o+que+é,+
paradigmaticamente,+vislumbrado+na+noção+que+o+homem+tem,+por+natureza,+da+vida+
divina.+ Todo+ o+ exercício+ da+ ﬁlosoﬁa+ tem+ como+ escopo+ a+ beatitude,+ por+ isso+ que+
encontramos+ a+ insistência+ em+ investigar+ a+ natureza+ (Physiologia),+ em+ praticar+ a+
Filosoﬁa,+em+assimilar+os+elementos+basilares+da+doutrina.+Verde+nota+que+no+início+
da+ Epístola( a( Heródoto+ Epicuro+ destinaGa+ aos+ que+ não+ podem+ acompanhar+ toda+ a+
doutrina,+ mas+ também+ para+ os+ que+ já+ a+ acompanham+ para+ que+ possam+ ﬁxar+ os+
elementos+necessários.+Nessa+recomendação,+Verde+destaca+que+Epicuro+usa+o+verbo++

76

+Cf.+Epicur.+Ep.+[4]+128+e+Epicur.+Ep.+[4]+129.

77

+Cf.+Epicur.+Ep.+[2]+37.

+το§των+γὰρ+ἀπλανὴς+θεωρóα+πᾶσαν+αἵρεσιν+καὶ+φυγὴν+ἐπανµγειν+οἶδεν+ἐπὶ+τὴν+τοῦ+σÑëατος+
ὑγóειαν+καὶ+τὴν+τῆς+ψυχῆς+ἀταραξóαν,+ἐπεὶ+τοῦτο+τοῦ+ëακαρóως+ζῆν+ἐστι+τλος.+Epicur.(Ep.([4]+128.
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eggalenizo,+o+qual+era+empregado+na+tradição+pirroniana+G+cotemporal+a+Epicuro+G+para+
relevar+ a+ serenidade+ da+ alma79.+ AnunciaGse+ que+ há+ uma+ razão+ na+ Epistemologia+ do+
Jardim:+ a+ de+ buscar+ a+ beatitude.+ Assim,+ os+ cânones+ que+ orientam+ o+ conhecimento+
estão+tão+ligados+ao+mundo+do+homem,+não+havendo+outra+coisa+a+referirGse+senão+à+
natureza+ (physis)+ e+ como+ ela+ lhe+ chega.+ Nesse+ sentido+ a+ Epistemologia+ é+ uma+
Physiologia.+
Pode+parecer+um+pragmatismo+ﬁlosóﬁco+caso+não+houvesse+as+recomendações+
mais+ especíﬁcas+ da+ escola,+ tais+ como+ aquela+ apresentada+ no+ início+ da+ Epístola( a(
Heródoto:( “para+ os+ que+ não+ podem,+ ó+ Heródoto,+ dedicarGse+ ao+ estudo+ das+ obras+
escritas+ sobre+ a+ natureza+ …+ preparei+ uma+ epítome+ de+ toda+ a+ doutrina…”80.+ Isso+ é+
sinal+de+que+a+doutrina+não+é+apenas+um+apanhado+de+coisas+que+interessam+ao+bem+
viver.+ É+ justamente+ o+ contrário:+ o+ bem+ viver+ requer+ os+ esforços+ da+ assimilação+ ou+
memorização+ da+ doutrina+ em+ suas+ linhas+ gerais.+ O+ exercício+ ﬁlosóﬁco+ é+
recomendação+ constante+ não+ só+ de+ Epicuro,+ mas+ dos+ kathegemónes( do+ Jardim,+ como+
Metrodoro.+
O+ Cânon+ não+ foi+ conservado+ em+ sua+ integridade,+ e+ a+ parte+ que+ a+ ele+ concerne,+
conhecida,+diz+respeito+à+“Criteriologia”81.+Além+de+se+distanciar+metodologicamente+

79

+VERDE,+Francesco.+op.(cit.,+p.77.

80

+Epicur.+Ep.+[2]+35.

+ O+ nome+ da+ obra+ preservado+ por+ Diogenes+ Laercio+ é+ ΚανÑν+ ou+ Περὶ+ κριτηρóου,+ Cânon( ou+ Sobre( o(
critério.(Cf.+Epicur.+[1]+27.
81
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das+escolas+contemporâneas,+Epicuro+propõe+uma+espécie+de+método+outro82,+que+dá+
conta+dos+problemas+e+da+verdade+que+só+a+Dialética+e+a+Lógica+pareciam+solucionar,+
ao+lidar+com+o+que+é+evidente,+com+o+que+é+sensível+e+o+que+deles+decorre,+como+foi+
apontado+ antes.+ Admitimos,+ junto+ com+ Giovacchini83 + e+ Verde84 ,+ que+ Epicuro+
inaugurou+uma+outra+Epistemologia,+alternativa+à+que+se+encontrava+em+sua+época.+
Como+ toda+ Epistemologia,+ o+ ponto+ de+ partida+ é+ sempre+ a+ descoberta+ do+ que+ é+
evidente,+ para+ depois+ fundar+ as+ bases+ sólidas+ do+ pensamento.+ Isso+ é+ testemunhado+
em+um+dos++fragmentos+epicuristas+de+Sexto+Empírico:+
os+ epicuristas+ procedem+ a+ partir+ de+ reﬂexões+ (λογικῶν),+ antes+ de+ tudo,+
desenvolvendo+a+Canônica+(κανονικµ),+estruturando+a+teoria,+na+ordem,+sobre+os+
objetos+ evidentes+ (ἐναργῶν),+ sobre+ os+ invisíveis+ (ἀδ∂λων)+ e+ sobre+ os+ que+ os+
acompanham+(ἀκολο§θων)+85.+

Assim,+ as+ noções+ que+ fundam+ nosso+ pensamento+ (lógos)+ advêm+ dos+ princípios+
elaborados+ dogmaticamente+ e+ são+ as+ coisas+ evidentes+ que+ primeiro+ tomam+ parte+
nele,+ o+ que+ é+ próprio+ da+ Epistemologia.+ Para+ Epicuro,+ o+ que+ é+ mais+ evidente+ e+
fundamento+ de+ toda+ a+ realidade+ são+ as+ sensações,+ αἰσθ∂σεις.+ Nas+ palavras+ de+
Diogenes+Laercio:+“o+fato+que+a+sensação+atinge+a+realidade+conﬁrma+a+verdade+dos+
sentidos.+ É+ um+ fato+ que+ nós+ vemos+ e+ sentimos,+ assim+ como+ sofremos”86.+ São+ as+
+Designamos+aqui+“espécie+de+método+outro”+pois,+verdadeiramente,+Epicuro+não+desenvolveu+um+
método+rigoroso+que+construa+um+sistema,+em+que+os+argumentos+são+encadeados+rigorosamente.
82

83

+GIOVACCHINI,+Julie.+Épicure.+Paris:+Les+Belles+Le\res,+2008,+p.132.

84

+VERDE,+Francesco,+op.(cit.,+p.76.

85

+S.E.+M.+VII+14ss.+(Epicur.+242+U.+p.177).

+καὶ+τὸ+τὰ+ἐπαισθ∂ëατα+δ–+ὑφεστµναι+πιστοῦται+τὴν+τῶν+αἰσθ∂σεων+ἀλ∂θειαν.+ὑφστηκε+δὲ+τî+
τε+ὁρᾶν+ἡëᾶς+καὶ+ἀκο§ειν+ὥσπερ+τὸ+ἀλγεῖν.+D.L.+X+32+(Epicur.+[1]+32).
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sensações+que+possibilitam+o+contato+com+tudo+o+que+existe.+Por+mais+que+tenhamos+a+
impressão+de+que+essa+aﬁrmação+é+simplista,+é+preciso+confrontáGla+com+a+articulação+
dada+ por+ Epicuro+ no+ livro+ II+ do+ Peri( physeos.( Na+ obra,+ o+ mestre+ do+ Jardim+ insere+ as+
sensações+num+conjunto+mais+amplo+e+complexo+ao+invés+de+tratáGlas+segundo+o+que+
parece+no+senso+comum.+
A+ Canônica,+ segundo+ Epicuro,+ compreende+ a+ três+ critérios+ de+ verdade,+ no+
sentido+de+que+são+esses,+que+nas+outras+escolas+são+submetidos+ao+julgamento,+que+
servem,+ no+ interior+ do+ Jardim,+ para+ sustentar+ os+ juízos.+ Sensações+ (αἰσθ∂σεις),+
prenoções+ (προλ∂ψεις)+ e+ afecções+ (πµθη)+ formam+ uma+ tríade+ para+ conhecer.+ Dela+
provém+a+apreensão+do+que+é+evidente+e+a+apreensão+do+que+não+está+sob+os+sentidos,+
o+ nãoGevidente.+ Das+ sensações+ recebemos+ impressões+ variadas+ que+ provém+ da+
superfície+ ou+ da+ profundidade+ dos+ seres+ que+ podem+ ser+ propriamente+ uma+
impressão+ (τ§πος),+ um+ eﬂúvio+ (ἀπîρροια),+ um+ simulacro+ (εἴδωλον)+ ou+ emanações+
(ἀποστµσεις).+ Concomitante+ às+ sensações+ recebemos+ das+ coisas+ prenoções,+ que+ são+
como+ referenciais+das+ coisas+que+nos+permite+ sua+identiﬁcação.+ Por+ﬁm,+as+ afecções+
que+ apresentam+ como+ somos+ “tocados”+ pelas+ coisas,+ e+ que,+ fundamentalmente+ nos+
auxiliam+ nas+ escolhas+ e+ nas+ repulsas.+ Segundo+ Diogenes+ Laercio,+ o+ epicurismo,+
supondo+o+desenvolvimento+depois+do+período+do+Jardim,+inseriu+um+outro+critério:+
percepções+ imaginativas+ do+ pensamento+ ou+ atos+ intuitivos+ do+ pensamento+
(φανταστικ∂+ ἐπιβολ∂+ τῆς+ διανοóας)+ que+ não+ trataremos+ aqui.+ Fundamentalmente+
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são+esses+os+elementos+da+canônica.+
Quanto+ às+ sensações+ e+ ao+ que+ diz+ respeito+ ao+ conhecimento,+ ponderamos,+
ainda,+ que+ o+ Jardim+ faz+ uso+ da+ “precisão”,+ apresentado+ no+ estilo+ de+ Epicuro:+
máximas,+ epístolas,+ resumos,+ enﬁm,+ uma+ Filosoﬁa+ “segundo+ os+ elementos”+ (κατὰ+
στοιχεῖον)87,+seguindo+a+orientação+de+não+perderGse+na+“construção+dos+silogismos”+
e+ transitando+ entre+ sínteses+ doutrinais+ que+ veiculam+ facilmente+ os+ problemas88.+ A+
“precisão”,+a+“clareza”,+σαφ∂νεια,+para+lidar+com+a+physis,+recorrendo+ao+seu+modo+
primeiro+de+se+apresentar+nas+sensações,+aponta+para+o+trânsito+que+deve+ser+feito+na+
Filosoﬁa,+ metodologicamente:+ os+ resumos,+ as+ máximas+ devem+ estar+ bem+ ﬁxados,+
deles+parteGse+para+as+epístolas+que+visam+esclarecer,+só,+então,+tomaGse+contato+com+
a+grande+obra,+de+onde+o+discípulo+deve+voltar+aos+resumos+para+sempre+ter+à+mão+os+
princípios,+quer+do+conhecimento,+quer+da+natureza.+
Esse+ modo+ de+ ﬁlosoﬁa+ compreende+ um+ dos+ veículos+ do+ ensino+ de+ Epicuro+
direcionado,+ como+ ele+ mesmo+ diz,+ a+ um+ público+ que+ não+ é+ restrito+ a+ um+ discípulo+
especíﬁco+ ou+ a+ alguém+ privadamente.+ Em+ suma,+ o+ discípulo+ ou+ o+ interlocutor+
particular+ é+ a+ representação+ do+ destinatário+ coletivo,+ que+ tendo+ a+ doutrina+ à+ mão+
pode+ mudar,+ em+ conformidade+ com+ a+ verdade,+ o+ que+ é+ desfavorável+ ou+ mentiroso+
em+ vantagem+ para+ si.+ Podemos+ ler+ em+ um+ dos+ fragmentos+ dos+ papiros+
herculanenses:+ +“...+bem+sabendo,+assim+como+escrevi+a+eles,+seja+coletivamente+seja+
87

+D.L.+X,+30+(Epicur.+[1]+30).

88

+Cf.+UNTERSTEINER,+Mario.+Problemi(di(ﬁlologia(ﬁlosoﬁca.+Milano:+Cisalpino,+1992,+p.+88G90.
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singularmente;+e+és+bem+capaz+de+concordares+também+tu+com+eles.+Mas+também+eu+
o+ﬁz+com+as+epístolas…”89+
A+ﬁlosoﬁa+do+Jardim+é+também+difundida+por+meio+de+epítomes,+que+ao+longo+
da+ história+ passaram+ a+ ser+ as+ únicas+ fontes+ para+ o+ conhecimento+ de+ Epicuro.+ Em+
virtude+de+terem+somente+elas+chegado+a+nós,+é+até+possível+sustentar+a+tese+de+que+
continham+ o+ núcleo+ do+ pensamento+ epicurista,+ embora+ as+ descobertas+ do+ Epicuro+
agora+ presentes+ nos+ papiros+ herculanenses+ tenha+ apenas+ completado+ e+ ajudado+
esclarecer+pontos+obscuros+enunciados+pelas+epístolas,+sendo+um+deles+justamente+o+
problema+relativo+à+teoria+do+conhecimento+e+a+sua+relação+com+a+divindade,+como+é+
possível+ concluir+ da+ teoria+ das+ sensações.+ Além+ de+ ser+ o+ breviário+ da+ ﬁlosoﬁa,+ a+
epítome+ +foi,+segundo+Diskin+Clay,+a+maneira+que+Epicuro+encontrou+para+manter+a+
coesão+ dos+ “fellow+ philosophers”90,+ não+ sendo+ um+ gênero+ utilizado+ por+ ele+ apenas,+
mas+pelos+vários+kathegemones(do+epicurismo,+como+é+possível+entrever+no+fragmento+
de+Hermarco:+“Filonide+compôs+também,+úteis+para+os+jovens+lentos,+as+epítomes+das+
epístolas+ de+ Epicuro,+ Metrodoro,+ Polieno,+ Hermarco+ e+ ...+ das+ epístolas+ ...+ por+
argumento…”91+
Provavelmente,+esse+modo+de+escrita+foi+o+veículo+mais+acessível+do+epicurismo+
para+chegar+ao+público+mais+amplo,+como+forma+de+sustentar+as+coisas+importantes+
89

+PHerc.(176+5+XV+(VOGLIANO)+(=Epicur.+Fr.([59]).

+ CLAY,+ Diskin,+ The+ Athenian+ Garden,( in:+ WARREN,+ J.+ (ed.).+ The( Cambridge( Companion( to(
Epicureanism.+Cambridge:+Cambridge+University+Press,+2009,+p.+19.
90

91

+ERMARCO,+Frammenti((LONGO+AURICCHIO),+PHerc.(1044+(ScEpicur.+VI),+fr.+40.
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relativas+ao+conhecimento.+Todavia,+Epicuro+faz+ﬁlosoﬁa+cultivando+inimigos,+o+que+é+
apresentado+por+suas+várias+obras+“contra”+alguém,+caso+da+Epítome(contra(os(ﬁlósofos(
da(natureza92,+ou,+como+atestam+seus+adversários,+como+Plutarco.+Esse+fato+cria+uma+
diﬁculdade+ em+ difundir+ a+ doutrina+ para+ um+ destinatário+ amplo,+ e,+ por+ isso,+ a+
epítome,+ além+ de+ constituir+ um+ gênero+ literárioGﬁlosóﬁco+ substitutivo+ do+ diálogo,+ é+
um+ modo+ mais+ preciso,+ conciso+ e+ claro,+ considerando+ a+ σαφ∂νεια,+ requisito+
primordial+da+ﬁlosoﬁa,+que+exige+do+discípulo+a+ﬁxação+de+certas+noções.+
Dos+escritos+remanescentes+de+Epicuro,+várias+coisas+nos+chegaram+por+meio+de+
breves+resumos,+sínteses+do+conjunto+de+seu+pensamento,+sintetizados+em+epístolas+e+
máximas.+No+entanto,+não+foram+só+epístolas+e+máximas+que+a+antiguidade+conheceu+
do+ mestre+ do+ Jardim.+ Epicuro+ muito+ escreveu,+ e+ isso+ é+ corroborado+ por+ vários+
testemunhos93.+ Diogenes+ Laercio+ faz+ referência+ à+ magnitude+ da+ sua+ obra:+ “Epicuro+
escreveu+ muitíssimo+ e+ a+ todos+ superou+ pelo+ número+ de+ livros:+ cerca+ de+ trezentos+
volumes”94.+
As+ Epístolas+ não+ formam+ um+ conjunto+ à+ parte+ de+ sua+ obra,+ pois+ podem+ ser+
facilmente+confrontadas+com+sua+maior+obra,+“o+Perí(physeos((escrito)(em+trinta+e+sete+
livros”95,+que+poderia+impressionar+por+seu+tamanho,+mas+que,+ao+ser+analisado+nos+

92

+Ἐπιτοëὴ+τῶν+πρὸς+τοὺς+φυσικο§ς+Epicur.+[1]+27.

93

+P.ex.+Plu.+Adv.(Col.,(17,+1117+bGf+(=Epicur.+Fr.([65]).

+Γγονε+δὲ+πολυγραφÑτατος+ὁ+Ἐπóκουρος,+πµντας+ὑπερβαλλîëενος+πλ∂θει+βιβλóων.+Epicur.([1]+
26.
94

95

+Περὶ+φ§σεως,+ἑπτὰ+καὶ+τριµκοντα.+Epicur.+[1]+27.

58

papiros+remanescentes+de+Herculano,+mostra+uma+obra+meticulosa+de+modo+a+evitar+
equívocos.+ Arrighe\i96 + diz+ que+ Epicuro,+ provavelmente,+ insistia+ na+ clareza+ dos+
pensamentos+e+quanto+ao+modo+de+exprimiGlos,+tornando+até+demasiada,+minuciosa+e+
repetitiva+ sua+ escrita.+ Isso+ é+ apreendido+ ao+ lerGse+ os+ papiros+ herculanenses97.( Neles,+
têmGse+a+impressão+de+que+Epicuro+quis+evitar+que+algo+pudesse+ﬁcar+ao+livre+juízo+
do+ leitor+ e+ conduzisse+ a+ interpretações+ equívocas+ ou+ secundárias.+ A+ recomendação+
feita+ no+ início+ da+ Epístola( a( Heródoto( é+ uma+ forte+ indicação+ dessa+ via+ ﬁlosóﬁca+ de+
precisão:+
Para+ aqueles+ que+ não+ podem,+ ó+ Heródoto,+ dedicarGse+ ao+ estudo+ das+ obras+ por+
mim+escritas+sobre+a+natureza,+nem+ao+menos+examinar+as+maiores+entre+aquelas+
que+eu+compus,+preparei+um+compêndio+de+toda+a+doutrina,+a+ﬁm+de+que+possam+
reter+ suﬁcientemente+ na+ memória+ (τὴν+ ëν∂ëην+ ἱκανῶς)+ os+ princípios+
fundamentais.98+

É+condição+para+o+discípulo+uma+apreensão+“suﬁciente”+(ἱκανîς)+na+memória,+o+
que+conduz+à+clareza+dos+ensinamentos+do+mestre.+A+doutrina,+em+sua+completude,+
não+ pode+ ser+ apreendida+ de+ maneira+ ambígua.+ O+ termo+ ἱκανîς+ traduz+ o+ quanto+ é+
requerida+a+sua+assimilação+correta,+fato+que+foi+mais+tarde+destacado+por+Diogenes+
Laercio+ao+relevar+a+precisão+com+que+Epicuro+trata+do+dizer+sobre+as+coisas:+
96

+cf.+Arr2.+XXIGXXII.

+Perí(physeos:(livro+II+(PHerc.(1149+993;+PHerc.(1010;+PHerc.+1783;+PHerc.(1691),+livro+XI+(PHerc.+1042;+
PHerc.(154),+livro+XIV+(PHerc.(1148),+livro+XV+(PHerc.(1151),+livro+XXV+(PHerc.(419;+PHerc.(1634;+PHerc.(
1420;+PHerc.(697;+PHerc.(1056;+PHerc.(1191),+livro+XXVIII+(PHerc.(1479/1417),+livro+XXXIV+(PHerc.(1431)+
e+livro+incerto+(PHerc.(1413).
97

+ Τοῖς+ ëὴ+ δυναëνοις,+ ὦ+ Ἡρîδοτε,+ ἕκαστα+ τῶν+ περὶ+ φ§σεως+ ἀναγεγραëëνων+ ἡëῖν+ ἐξακριβοῦν+
ëηδὲ+ τὰς+ ëεóζους+ τῶν+ συντεταγëνων+ βóβλους+ διαθρεῖν+ ἐπιτοëὴν+ τῆς+ ὅλης+ πραγëατεóας+ εἰς+ τὸ+
κατασχεῖν+τῶν+ὁλοσχερωτµτων+δοξῶν+τὴν+ëν∂ëην+ἱκανῶς+αὐτὸς+παρεσκε§ασα.+Epicur.+Ep.+[2]+35.
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ValiaGse+ de+ expressões+ apropriadas+ para+ indicar+ as+ coisas,+ que+ o+ gramático+
Aristófanes+ compreende+ como+ sendo+ muito+ pessoal.+ Foi+ tão+ perspícuo+ que+
também+na+sua+obra+Sobre(a(Retórica(não+pensa+que+se+deva+procurar+outra+coisa+
senão+a+clareza+(σαφ∂νειαν).99+

Se+ é+ condição+ da+ doutrina+ que+ o+ correto+ aprendizado+ vise+ a+ vida+ bemG
aventurada+ (ëακαρóως+ ζῆν)+ G+ e+ que+ não+ é+ de+ pouca+ monta+ G+ uma+ das+ coisas+
imprescindíveis+ ao+ discípulo+ é+ apreender+ o+ quanto+ lhe+ baste.+ Desse+ modo,+ seja+ nas+
epístolas,+ seja+ na+ grande+ obra,+ há+ um+ núcleo+ fundamental+ a+ ser+ preservado.+ As+
epístolas+ cumprem+ seu+ papel+ ao+ fornecer+ os+ elementos+ nucleares+ da+ doutrina,+
pontuando+ o+ que+ deve+ ser+ assimilado;+ a+ grande+ obra,+ Perí( physeos,+ fornece+
meticulosamente+os+vários+elementos+da+doutrina+como+fonte+de+esclarecimento+para+
o+que+ainda+estivesse+obscuro,+segundo+o+que+diz+Arrighe\i.+Um+e+outro+não+deixam+
de+ lado+ a+ aﬁrmação+ mais+ elementar:+ que+ o+ ﬁm+ do+ conhecimento,+ da+ Physiologia+ é+ a+
ëακαριîτης,+ a+ beatitude.+ O+ conhecimento+ para+ o+ discípulo+ não+ visa+ o+ deleite+
teorético,+ mas+ a+ tranquilidade+ da+ alma+ que+ se+ encontra+ na+ vida+ bemGaventurada,+
implicada+nela+a+vida+prática.+
Dois+elementos+G+clareza+(σαφ∂νεια)+ 100 +e+precisão+(ἀκρóβεια)101 +G+sustentam+o+
modo+inicial+requerido+pelo+lógos+na+apreensão+e+no+conhecimento,+formando+a+base+
suﬁciente+ deste.+ Várias+ das+ expressões+ tomadas+ pelo+ Jardim+ são+ sinteticamente+
+ Κχρηται+ δὲ+ λξει+ κυρóᾳ+ κατὰ+ τῶν+ πραγëµτων,+ ἣν+ ὅτι+ ἰδιωτµτη+ ἐστóν,+ Ἀριστοφµνης+ ὁ+
γραëëατικὸς+ αἰτιᾶται.+ σαφὴς+ δ–+ ἦν+ οὕτως,+ ὡς+ καὶ+ ἐν+ τῷ+ Περὶ+ ῥητορικῆς+ ἀξιοῖ+ ëηδὲν+ ἄλλο+ ἢ+
σαφ∂νειαν+ἀπαιτεῖν.+Epicur.+[1]+13G14.
99

+Epicur.+[1]+14.

100

+Epicur.+Ep.+[2]+78;+Epicur.+Ep.+[2]+80.

101
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valoradas,+ pois,+ o+ discípulo+ deve+ “reter+ suﬁcientemente+ na+ memória+ os+ princípios+
fundamentais”102.+ Essa+ precisão+ no+ modo+ de+ lidar+ com+ o+ conhecimento+ é+ ainda+
motivo+de+destaque+da+própria+Epístola(a(Heródoto,+que+aﬁrma+a+necessidade+de+um+
“conhecimento+ acurado+ e+ meticuloso”103,+ ou+ seja,+ de+ precisão+ (ἀκρóβεια).+ Segundo+
testemunhos,+ parece+ que+ Epicuro+ herdou+ essa+ necessidade+ de+ clareza+ e+ exatidão+ de+
Praxífanes104,+ seu+ mestre,+ conhecido+ na+ Antiguidade+ por+ seu+ eu( graphein,+ inﬂamado+
pela+precisão+da+escrita105.+A+linguagem,+para+Epicuro,+deve+manifestar+a+agudeza+do+
que+advém+pelas+sensações+evitando+equívocos+ou+imprecisões.+
Nesse+sentido,+Epicuro+relaciona+diretamente+as+coisas+à+boa+linguagem,+pois+a+
coisa+ é+ a+ evidência+ que+ busca+ sentido+ certo+ à+ própria+ linguagem.+ Essa+ exigência+ no+
pensamento+ de+ Epicuro+ é,+ em+ última+ instância,+ o+ modo+ paidêutico106 + de+ conservar,+
pela+ linguagem,+ o+ conjunto+ de+ sua+ doutrina,+ não+ sem+ esforço.+ O+ conteúdo+ do+
ensinamento+sobre+a+physis,+que+passa+pela+sensação+(αἴσθησις)+e+é+assimilado+G+pois+
toda+sensação+é+uma+“impressão”+G,+apresentaGse+no+discurso+sustentado+pelo+método+

+τῶν+ὁλοσχερωτµτων+δοξῶν+τὴν+ëν∂ëην+ἱκανῶς+αὐτοῖς+παρεσκε§ασα.+Epicur.+Ep.+[2]+35.
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+Interpretação+proposta+por+Francesco+Verde+para+verter+o+termo+ἀκρóβεια:+VERDE,+F.+op.(cit.+p.225.+
Essa+ interpretação+ nos+ parece+ estar+ em+ consonância+ com+ testemunhos+ antigos+ que+ denotam+ essa+
“minuciosidade”+ com+ que+ Epicuro+ escreve,+ por+ exemplo,+ citada+ por+ Aulius+ Gellius+ em+ Noctium(
Aiicarum(II+9,4+(Epicur.+(Testimonia)(28+U.+p.88).
103

+cf.+D.L.+X,+13.

104

+cf.+SPINELLI,+E.+Breviari+di+salvezza:+comunicazione+e+scienza+in+Epicuro,+in:+VERDE,+F.+op.(cit.,+p.
21,+nota+5.
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+ A+ relação+ entre+ coisas,+ linguagem,+ paideia+ no+ epicurismo+ é+ apresentada+ pelo+ estudo+ de+ Guido+
Milanese.+Há+um+capítulo+em+sua+obra+dedicado+a+investigar+especiﬁcamente+a+relação+entre+retórica+e+
linguagem,+ porém+ um+ dos+ passos+ desenvolvidos+ pelo+ autor+ diz+ respeito+ ao+ que+ tratamos+ aqui.+ Cf.+
MILANESE,+ Guido.+ Lucida( Carmina( \( comunicazione( e( scriiura( da( Epicuro( a( Lucrezio.+ Milano:+ Vita+ e+
Pensiero,+1989,+pp.+11G65.
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fundado+ dogmaticamente.+ Como,+ então,+ podemos+ entender+ a+ Epistemologia+ do+
epicurismo?+O+conhecimento+requer+uma+exigência+de+certezas,+tomadas+a+partir+dos+
princípios+ da+ ﬁlosoﬁa+ elencados+ pelo+ Mestre,+ e,+ tais+ evidências+ são+ oferecidas+ pelas+
sensações,+primeiramente,+ou,+como+é+testemunhado+mais+tardiamente+por+Diogenes+
Laercio,+pelo+conjunto+das+sensações,+prenoções+e+afecções,+como+dissemos+antes.+De+
um+ modo+ geral,+ não+ encontramos+ no+ epicurismo+ um+ debate+ que+ ponha+ em+ dúvida+
tais+ princípios,+ mas+ todo+ debate+ se+ desenrola+ para+ a+ admissão+ de+ tais+ princípios,+
como+ um+ paradigma+ que+ é+ cristalizado+ a+ cada+ vez+ que+ é+ invocado,+ funcionando+
como+um+alicerce+naquilo+que+é+exigido+pelo+“sistema”+em+suas+aﬁrmações.+
A+ primeira+ admissão+ necessária+ da+ Epistemologia+ é+ a+ verdade+ de+ todas+ as+
sensações,+ que+ conduz+ não+ a+ um+ debate+ sobre+ a+ retidão+ dos+ raciocínios+ e+ sua+
validade,+mas,+orientada+pelos+princípios+dirigeGse+aos+conhecimentos+úteis,+ou,+mais+
ainda,+à+elaboração+desses+conhecimentos+pautados+por+regras.+Esse+método+mostraG
se+ profundamente+ eﬁcaz+ e+ viável+ ao+ tratar+ da+ dinâmica+ da+ existência,+ pois+ é+
propriamente+com+elementos+instáveis+que+lida.+
O+ conhecimento+ no+ seio+ do+ epicurismo+ é+ uma+ atividade+ heurística+
proporcionada+ pela+ philia+ em+ que+ os+ princípios+ são+ exatamente+ ﬁxados,+ fundados+
pelo+ dogma+ essencial+ da+ sensação+ (αἴσθησις)+ e+ é+ heurística+ porque,+ de+ imediato,+ o+
que+se+visa+não+é+a+arché+do+próprio+conhecimento+ou+das+coisas,+mas+a+clareza+com+
que+ o+ homem+ trabalha+ com+ as+ questões+ práticas.+ É+ um+ certo+ caminhar+ para+ o+
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esclarecimento+dos+problemas+e+não+uma+investigação+sobre+a+gênese+deles107.+Nele,+o+
problema+ do+ começo+ ou+ do+ start( para+ o+ conhecimento+ não+ é+ investigado+ porque+ o+
cerne+ se+ volta+ para+ a+ espontaneidade+ da+ vida.+ Nessa+ espontaneidade,+ o+ homem+
transita+ tendo+ por+ base+ o+ que+ desde+ sempre+ o+ faz+ tomar+ contato+ com+ o+ mundo:+ a+
sensação+ (αἴσθησις).+ Ela+ é+ um+ δîγëα+ doutrinário( do+ conhecimento+ e,+
simultaneamente,+um+κριτ∂ριον,+quer+dizer,+o+“critério”+ou+o+“padrão”+sob+o+qual+se+
pondera+as+outras+coisas.+Vejamos+como+isso+está+articulado.+
2.1.2+As+sensações+(αἴσθησεις)+
Lançando+um+olhar+abrangente+sobre+o+período+helenístico,+há+notícias+de+que+
aquilo+ que+ as+ escolas+ designavam+ por+ “lógica”+ era+ composto+ por+ duas+ disciplinas+
distintas:+ a+ teoria+ dos+ critérios+ e+ a+ teoria+ das+ demonstrações,+ sendo+ a+ primeira+
utilizada+para+acessar+o+que+é+claro,+distinto+e+evidente,+ou+seja+um+modo+de+conhecer+
a+verdade,+e+a+segunda,+a+constituição+da+verdade+segundo+regras+e+métodos+viáveis+
para+sua+garantia,+ou+o+modo+de+lidar+com+o+que+não+é+evidente108.+Pelos+fragmentos+
que+ temos+ de+ Epicuro,+ é+ bem+ provável+ que+ ele+ tenha+ dado+ um+ maior+ destaque+ à+
teoria+dos+critérios+mais+do+que+à+das+demonstrações,+já+que+é+essa+a+garantia+de+sua+
Filosoﬁa+dando+a+esse+conjunto+de+instrumentos+o+nome+de+Canônica.+É+pertinente+a+
compreensão+de+Long+e+Sedley+sobre+essa+parte+do+sistema+epicurista:+
+É+o+que+indica+alguns+estudos+sobre+o+epicurismo+que+demonstram+que+o+sistema+utiliza,+em+alguns+
casos,+ o+ método+ das+ explicações+ múltiplas.+ Cf.+ BÉNATOUÏL,+ Thomas.+ La+ méthode+ épicurienne+ des+
explications+ multiples,+ in:+ Les( Cahiers( Philosophiques( de( Strasbourg:+ L’épicurisme+ antique.+ Paris:+ Vrin,+
2003,+pp.+15G47.
107

+Cf.+1LS,+p.88.
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No+ caminho+ de+ Epicuro+ tornaGse+ praticamente+ obrigatório+ para+ todo+ ﬁlósofo+
helenístico+nomear+um+ou+mais+–critérios+de+verdade–+mais+literalmente+–meio+de+
discriminação–+ e,+ portanto,+ critérios+ ou+ árbitros+ ﬁnais+ da+ verdade,+ sendo+ eles+
mesmos+não+sujeitos+a+qualquer+autoridade+superior.109++

Deixemos+ claro+ que+ essa+ ciência+ dos+ critérios+ tem+ o+ intuito+ de+ mostrar+ a+
validade+ dos+ juízos,+ a+ qual+ é+ constituída+ pelas+ sensações+ (αἴσθησεις),+ prenoções+ ou+
preconcepções+ (προλ∂ψεις)+ e+ afecções+ (πµθη),+ bem+ como,+ pelos+ modos+ de+
constituição+ das+ noções,+ que+ vão+ das+ mais+ simples+ às+ mais+ complexas.+ Diogenes+
Laercio+ aponta+ para+ essa+ criteriologia:+ “e+ também+ todas+ as+ noções+ provém+ das+
sensações+por+encontro+(περóπτωσιν),+analogia+(ἀναλογóαν),+similitude+(ὁëοιîτητα)+
e+composição+(σ§νθεσιν)”110.+
É+ admitido+ pelos+ epicuristas+ como+ Epistemologia+ esse+ conjunto+ de+ elementos+
formados+pelos+critérios+de+verdade+G+sensações,+prenoções,+afecções+e+percepções+do+
pensamento+ G+ e+ pelos+ modos+ de+ constituição+ das+ noções+ G+ encontro,+ analogia,+
similitude+ e+ composição.+ A+ “ordem”+ apresentada+ na+ passagem+ do+ Adversus(
Mathematicos(Sexto+Empírico111 +lembra+que+o+primeiro+passo+de+como+a+verdade+vem+
a+ ser+ pensada+ está+ na+ evidência,+ e+ esta+ é+ garantida+ de+ maneira+ imediata+ pelas+
sensações,+ que+ o+ epicurismo+ considera+ ser+ seu+ suporte+ natural:+ nossas+ reﬂexões,+ o+

+1LS,+p.88.
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+καὶ+γὰρ+καὶ+ἐπóνοιαι+πᾶσαι+ἀπὸ+τῶν+αἰσθ∂σεων+γεγîνασι+κατµ+τε+περóπτωσιν+καὶ+ἀναλογóαν+
καὶ+ὁëοιîτητα+καὶ+σ§νθεσιν+D.L.+X+32+(Epicur.+[1]+32).
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+“os+epicuristas+procedem+a+partir+de+reﬂexões+(λογικῶν),+antes+de+tudo,+desenvolvendo+a+Canônica+
(κανονικµ),+estruturando+a+teoria,+na+ordem,+sobre+os+objetos+evidentes+(ἐναργῶν),+sobre+os+invisíveis+
(ἀδ∂λων)+e+sobre+os+que+os+acompanham+(ἀκολο§θων)”.+S.E.+M.+VII+14ss.+(Epicur.+242+U.+p.177).
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lógos,+ começa+ com+ o+ evidente+ (ἐναργ∂ς)+ para+ lançarGse+ depois+ sobre+ o+ invisíveis+
(ἀδ∂λων)+ e+ os+ que+ os+ acompanham+ (ἀκολο§θων).+ AdmiteGse+ que+ Epicuro+ não+
procede+ao+conhecimento+sem+partir+de+uma+evidência+que+vem+pelas+sensações,+pois+
são+o+fundamento+de+todo+princípio.+
Primeiramente,+ Epicuro+ procede+ assim:+ “é+ preciso+ estar+ atento+ à+ realidade+ do+
ﬁm+e+a+toda+evidência+a+quem+reportamos+nossas+opiniões+em+sua+totalidade;+senão+
tudo+ será+ pleno+ de+ dúvidas+ e+ inquietudes”112.+ Assentando+ que+ o+ primeiro+ passo+ é+
encontrar+ a+ evidência+ para+ reportar+ nossas+ opiniões,+ sustentaGse+ o+ segundo+ passo,+
que+aﬁrma:+“se+te+opuseres+a+todas+as+sensações+não+terás+nada+mais+ao+que+reportar+
para+ discernir+ umas+ das+ outras+ que+ dizes+ enganadoras”113.+ Assim,+ se+ partimos+ do+
pressuposto+ de+ que+ duas+ “teorias”+ complementares+ fazem+ parte+ das+ investigações+ G+
os+critérios+e+as+demonstrações+G,+tomamos+a+primeira+delas+veriﬁcando+que+devemos+
sustentar+ nosso+ pensamento+ sobre+ o+ que+ é+ evidente.+ Essa+ evidência,+ sustenta+ o+
ﬁlósofo,+ é+ dada+ pelas+ sensações+ sem+ as+ quais+ não+ se+ pode+ proceder,+ senão+ indo+ ao+
inﬁnito,+ como+ o+ faz+ a+ lógica+ criticada+ pelo+ epicurismo,+ atestada+ pela+ passagem+ de+
Polístrato:+“é+preciso+praticar+o+exame,+não+construindo+silogismos+ou+induções,+nem+
fazendo+longos+discursos”114.+
O+ponto+de+partida+para+Epicuro+é+o+“evidente”,+o+que+é+próximo+de+nós,+e+isso+

+Epicur.+Sent.+[5]+XXII

112

+Epicur.+Sent.+[5]+XXIII.
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+Polystr.+Contempt.+col.+XIIIGXIV.
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só+ as+ sensações,+ num+ primeiro+ momento,+ podem+ ser.+ É+ a+ elas+ que+ todas+ as+ coisas+
remetem+ como+ sinais+ da+ evidência+ que+ buscamos,+ e+ assim,+ dão+ suporte+ ao+
conhecimento.+ A+ primeira+ regra+ do+ conhecimento+ remete+ à+ coisa+ e+ não+ a+ um+
princípio+ indemonstrável+ que,+ segundo+ ele,+ nos+ conduziria+ a+ uma+ regressão+ ad(
inﬁnitum.(Prova+disso+é+que+as+palavras+são+vazias+se+não+se+referirem+a+alguma+coisa.+
SegueGse+daí+a+recomendação+de+buscar+o+que+está+“sob+as+palavras”,+como+apresenta+
a+Epístola(a(Heródoto:(
primeiramente,+ ó+ Heródoto,+ é+ preciso+ ter+ bem+ claro+ aquilo+ que+ está+ sob+ as+
palavras+(ὑποτεταγëνα+τοῖς+φθîγγοις),+para+poder,+referindoGnos+a+isso,+julgar+
as+opiniões+e+aquilo+que+é+objeto+de+investigação+ou+que+apresenta+diﬁculdade,+e+
para+que+tudo+para+nós+não+seja+confuso,+procedendo+com+as+demonstrações+ao+
inﬁnito+e+para+que+não+se+tenha+palavras+vazias.115++

As+ sensações+ são+ referências+ seguras+ do+ que+ pode+ ser+ dito+ e+ pensado,+ dos+
julgamentos.+ A+ coisa+ que+ nos+ chega+ de+ que+ há+ uma+ sensação+ é+ sempre+ verdadeira,+
sendo+ ela+ tal+ qual+ nos+ aparece,+ sendo+ abolido,+ desse+ modo,+ a+ separação+ entre+
realidade+e+aparência.+A+physis+aparece+tal+como+é+para+nossos+critérios+de+verdade,+e+
primordialmente+via+sensação+(αἴσθησις).+Curioso+que+Epicuro+empregue+os+verbos,+
δοξµζω+(pensar,+imaginar,+opinar),+ζητω+(inquirir,+examinar,+investigar)+e+ἀφορµω+
(procurar+ por,+ comparar)+ no+ trecho+ da+ Epístola( a( Heródoto( para+ dizer+ “julgar+ as+
opiniões+e+aquilo+que+é+objeto+de+investigação+ou+que+apresenta+diﬁculdade”.+Os+três+

+ Πρῶτον+ ëὲν+ οὖν+ τὰ+ ὑποτεταγëνα+ τοῖς+ φθîγγοις,+ ὦ+ Ἡρîδοτε,+ δεῖ+ εἰληφναι,+ ὅπως+ ἂν+ τὰ+
δοξαζîëενα+ ἢ+ ζητο§ëενα+ ἢ+ ἀπορο§ëενα+ ἔχωëεν+ εἰς+ ταῦτα+ ἀναγαγîντες+ ἐπικρóνειν,+ καὶ+ ëὴ+
ἄκριτα+πµντα+ἡëῖν+<ᾖ>+εἰς+ἄπειρον+ἀποδεικν§ουσιν+ἢ+κενοὺς+φθîγγους+ἔχωëεν.+Epicur.+[2]+37.
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verbos+que+apontam+para+atividades+de+“julgamento”,+caso+não+estejam+sustentadas+
pela+própria+realidade,+tornamGse+discursos+vazios.+Como+vimos,+o+“apoio”+encontraG
se,+fundamentalmente,+nas+sensações.+Dito+de+outro+modo,+pensar,+opinar,+imaginar,+
investigar,+ inquirir+ dirigemGse+ às+ coisas+ que+ impressionam+ o+ homem+ e+ não+ aos+
enunciados,+ nem+ às+ palavras+ mesmas+ e+ nem+ às+ demonstrações+ que+ podem+ ser+
levadas+ao+inﬁnito.+Vários+intérpretes+apontam,+nessa+passagem,+para+a+discordância+
existente+ entre+ o+ epicurismo+ e+ o+ Liceu,+ sobretudo.+ No+ epicurismo,+ o+ “todo”+ está+
sustentado+ pela+ consideração+ de+ um+ substrato+ sensórioGmaterial+ que+ é,+ em+ última+
instância,+a+garantia+de+tudo+o+que+se+pode+conhecer.+
Julie+ Giovacchini+ avalia+ os+ elementos+ que+ destacamos+ e+ diz+ que+ Epicuro+
constituiu+um+verdadeiro+método+a+despeito+do+método+praticado+na+Academia+e+no+
Liceu,+e+chega+a+aﬁrmar+que+a+passagem+da+Epístola(a(Heródoto,+§+37,+está+construída+
sobre+ um+ verdadeiro+ discurso+ do+ método:+ “ele+ os+ enumera+ (os+ elementos+ do+
“sistema”)+ detalhando+ os+ diferentes+ imperativos+ do+ método+ cientíﬁco,+ e+ indica+ com+
precisão+como+se+deve+efetuar+o+salto+analógico+do+visível+ao+invisível”116.+O+Jardim+
está+ a+ se+ distanciar,+ por+ natureza+ dos+ princípios+ aristotélicos+ ao+ dizer+ que+ os+ sons+
vocálicos,+ se+ não+ estiverem+ preenchidos+ pelas+ coisas,+ são+ vazios.+ Para+ Giovacchini,+
ainda,+ incorre+ em+ “medir+ a+ verdade+ de+ um+ discurso+ por+ um+ recurso+ sistemático+ à+
experiência”117.+

+GIOVACCHINI,+Julie.op.(cit.,+p.132.

116

+Idem,+p.132.
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Assim,+ o+ primeiro+ modo+ de+ conhecimento+ das+ coisas+ é+ a+ própria+ sensação+
(αἴσθησις),+ sobre+ a+ qual+ se+ deposita+ a+ verdade+ que+ será+ preenchida+ por+ palavras.+
Vemos+que+não+há+dicotomia+entre+verdade+e+realidade+ou+entre+verdade+e+existência,+
como+está+esclarecido+no+excerto+do+Adversus(Mathematicos+de+Sexto+Empírico:++
todas+as+sensações+(αἰσθητὰ)+são+verdadeiras+e+reais+(ἀληθῆ+καὶ+ὄντα);+de+fato+
não+há+distinção+entre+ser+verdadeiro+(ἀληθὲς)+e+ser+existente+(ὐπµρχον)118.+Por+
isso,+escrevendo+sobre+o+verdadeiro+e+o+falso+diz:+‘é+verdadeiro+aquilo+que+é+assim+
como+se+diz+que+deve+ser,+é+falso+aquilo+que+não+é+assim+como+se+diz+que+deve+
ser’119+

Num+primeiro+momento,+a+afirmação+emblemática+do+epicurismo+é+a+de+que+a+
verdade+é+a+própria+sensação,+conﬁgurando+a+verdade+do+fenômeno+que+incorre+em+
dizer+ que+ ela+ não+ está+ estabelecida+ como+ um+ enunciado+ sobre+ o+ mundo,+ mas+ como+
um+evento,+um+acontecimento.+A+verdade+ou+a+falsidade+correspondem+ao+que+deve+
ou+ não+ deve+ ser+ conforme+ ao+ que+ é+ dito+ sobre+ o+ que+ é.+ Mais+ ainda,+ são+ as+ opiniões+
sobre+ as+ coisas+ que+ desvirtuam+ a+ verdade+ da+ própria+ coisa.+ Diogenes+ Laercio+
completa+isso+ao+dizer+o+que+pensa+Epicuro:+“toda+sensação+é+alógica+(ἄλογîς)+e+não+
participa+ da+ memória”120,+ aﬁrmando,+ assim,+ que+ não+ é+ o+ que+ foi+ apreendido+ que+
sustenta+as+sensações,+mas+elas+são+o+que+são+nelas+mesmas,+e+só+a+partir+delas+é+que+
se+constitui+a+memória.+Cabe+a+distinção+que+o+epicurismo+faz+entre+lógos+e+sensação,+
+Isnardi+Parente+nota+que+Epicuro+elimina+a+distinção+entre++ser+verdadeiro+(ἀληθὲς)+e+ser+existente+
(ὐπµρχον).+ O+ termo+ empregado+ para+ existente,+ ὐπµρχον,+ recebe+ força+ interpretativa+ com+ Hermann+
Userner+ (Epicurea),+ que+ é+ assumida+ pelos+ vários+ intérpretes+ do+ epicurismo.+ Cf.+ ISNARDI+ PARENTE,+
Margherita.+EPICURO.(Opere(di(Epicuro.+Torino:+UTET,+19832,+1974,+p.297,+nota+1.
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+S.E.+M.+VIII,+9+(Epicur.+244+U.)
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+πᾶσα+γµρ,+φησóν,+αἴσθησις+ἄλογîς+ἐστι+καὶ+ëν∂ëης+οὐδεëιᾶς+δεκτικ∂.+D.L.+X,+31+(Epicur.+[1]+31).
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sendo+ ambos+ partes+ do+ mesmo+ espírito.+ Na+ interpretação+ de+ Giovacchini,+ “a+
distinção+entre+razão+e+sensação+são+dois+atos+do+espírito,+duas+expressões+possíveis,+
uma+nãoGdiscursiva,+a+outra,+uma+disposição+interna+que+é+a+sensibilidade”121.+
A+ sensação+ (αἴσθησις),+ que+ é+ uma+ certa+ impressão+ produzida+ por+ um+ corpo+
exterior+ aos+ nossos+ sentidos,+ torna+ presente+ o+ mundo+ exterior+ em+ nós.+ Porém,+ ela+
comporta+ um+ complexo+ de+ “impressões”+ que+ não+ se+ reduzem+ ao+ contato,+ podendo+
ser+ +uma+“impressão”+(τ§πος),+um+“eﬂúvio”+(ἀπîρροια),+um+“simulacro”+(εἴδωλον)+
ou+ “emanações”+ (ἀποστµσεις).+ Vejamos,+ então,+ os+ elementos+ constitutivos+ da+
Canônica,+tomando+o+fragmento+de+Polístrato:+
no+que+se+refere+a+esse+problema+é+preciso,+então,+indagar+não+procedendo+com+
silogismos+ou+induções+nem+fazendo+longos+discursos+nem+(raciocinando)+de+um+
outro+ modo,+ mas+ estudando+ a+ natureza+ (φυσιολογοῦντας)+ e+ investigando+
(θεωροῦντας)+as+causas+de+tudo,+e+examinando+se+nos+são+possíveis+ou+não+estas+
coisas122+(

Como+já+alertamos,+no+que+tange+conhecimento+há+uma+querela+entre+o+Jardim,+
o+Liceu+e+a+Academia+que+não+desenvolveremos,+mas+é+necessário+marcar123.+É+fato+
que+o+epicurismo+formulou+uma+teoria+do+conhecimento+própria+e+distinta+das+outras+
+GIOVACCHINI,+J.+op.(cit.,+p.136.

121

+Polystr.+Contempt.((INDELLI)+col.+XIIIGXIV.

122

+A+querela+entre+o+epicurismo+e+o+Liceu+pode+ser+estudada+na+monumental+obra+de+Bignone+que+vê+
na+formação+de+Epicuro+uma+inﬂuência+do+aristotelismo.+No+entanto,+o+que+apontamos+no+texto+é+uma+
querela+referente+ao+conhecimento+que+faz+o+epicurismo+distanciarGse+das+propostas+do+Liceu.+Prova+
disso+são+as+críticas+que+encontramos+em+textos+epicuristas,+como+os+que+utilizamos+aqui+para+ilustrar.+
Bignone+faz+uma+distinção+entre+a+obra+esotérica+e+exotérica+de+Aristóletes,+e+vê+uma+proximidade+de+
Epicuro+com+a+obra+de+cunho+exotérico,+aspecto+que+ﬁcará+presente+relevantemente+no+acento+sintético+
que+o+epicurismo+dá+sobre+as+questões.+Para+situar+o+status(quaestiones(da+querela+com+Aristóteles+cf.+
BIGNONE,+ E\ore.+ L’Aristotele( perduto( e( la( formazione( ﬁlosoﬁca( di( Epicuro.+ Milano:+ Bompiani,+ 2007,+
19732(rev.),+1936,+pp.+1G59.
123

69

escolas+ e+ o+ relato+ de+ Polístrato+ nota+ que+ se+ deve+ evitar+ os+ silogismos+ e+ os+ discursos+
longos,+procurando+centrarGse+na+physis,+aprofundando+a+Physiologia.(Na+prática,+esse+
relato+ traz+ a+ mesma+ recomendação+ da+ Epístola( a( Heródoto+ no+ convite+ que+ faz+ ao+
discípulo+para+perscrutar+o+que+está+“sob+as+palavras”124,+ou+ainda+o+que+Cícero+diz+a+
respeito+da+ﬁlosoﬁa:+“(Epicuro)+considerou+que+a+dialética+não+fornece+nenhum+meio+
de+se+viver+melhor+ou+de+se+exprimir+mais+facilmente”125.+É,+então,+na+consideração+
das+sensações+como+parte+de+sua+Criteriologia+que+encontramos+as+respostas+para+o+
conhecimento.+
Dizemos+que+as+sensações+são+simultaneamente+um+δîγëα(e+um+κριτ∂ριον+pois+
a+ primeira+ coisa+ que+ o+ epicurismo+ admite+ é+ a+ verdade+ das+ sensações,+ como+ vem+
expresso+ na+ passagem+ de+ Sexto+ Empírico:+ “todas+ as+ sensações+ (αἰσθητὰ)+ são+
verdadeiras+ou+reais”126.+Como+já+vimos,+isso+permite+estabelecer+a+identidade+entre+a+
verdade+ e+ a+ realidade,+ partindoGse+ da+ coisa+ e+ não+ do+ conceito+ nem+ do+ princípio+
metafísico+para+o+conhecimento.+Epicuro+aﬁrma+sobre+a+sensação:+
É+necessário+também+reter+que+nós+vemos+as+formas+e+as+pensamos+(διανοεῖσθαι)+
no+momento+em+que+nos+chega+alguma+coisa+dos+objetos+externos;+senão,+eles+não+
estariam+ em+ grau+ de+ imprimir+ a+ natureza+ das+ cores+ e+ de+ suas+ próprias+ formas+
através+do+ar+interposto+entre+nós+e+eles+e+nem+tampouco+através+dos+raios+de+luz.+
Por+sua+vez,+os+eﬂuxos+que+se+destacam+de+nós+para+os+objetos+assim+como+ocorre+
com+as+impressões+(τ§πων)+que+vem+a+nós+das+coisas+mantendo+as+mesmas+cores+

+Cf.+Epicur.+Ep.([2]+37.

124

+Cic.+Fin.+I+XIX,+63.

125

+S.E.+M.+VIII,+9+(Epicur.+244+U.).
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e+a+mesma+forma+em+virtude+de+uma+grandeza+adaptada+à+nossa+vista+ou+à+nossa+
mente+ servindoGse+ de+ rápidos+ movimentos,+ por+ este+ motivo,+ fornecem+ uma+
representação+ (φαντασóαν).+ E+ a+ representação+ que+ nós+ colhemos+ seja+ pelo+
pensamento+ (διανοóᾳ)+ ou+ pelos+ sentidos+ (αἰσθητηρóοις),+ seja+ da+ forma+ ou+ da+
propriedade,+ é+ a+ forma+ mesma+ do+ objeto+ sólido+ (στερεëνóου)+ resultante+ do+
ordenado+e+contínuo+apresentarGse+de+um+simulacro+(εἰδÑλου)+ou+de+uma+marca+
residual+ deixada+ por+ eles.+ Isso+ ocorre+ devido+ ao+ impacto+ proporcionado+ pelo+
movimento+ ondulatório+ dos+ átomos+ na+ profundidade+ (κατὰ+ βµθος)+ do+ corpo+
sólido+(στερεëνóῳ)127.+

A+sensação+é,+então,+uma+apresentação+da+coisa+exterior+a+nós+que+será+colhida,+
memorizada,+ pensada,+ dita+ G+ por+ um+ ato+ de+ atenção+ do+ lógos+ G,+ sendo+ ela+ mesma+
proveniente+ da+ profundidade+ dos+ corpos.+ Colhemos+ as+ φαντασóαι,+ representações,+
pelas+ sensações+ e+ pelo+ pensamento,+ duas+ atividades+ coligadas.+ Διµνοια+ e+ αἴσθησις+
partem+ das+ impressões+ mesmas,+ e+ não+ o+ seu+ contrário,+ pois+ as+ impressões+ não+ são+
qualiﬁcadas+ pelas+ sensações+ e+ pelo+ pensamento,+ visto+ que+ não+ são+ duas+ atividades+
desvinculadas+das+impressões+mesmas.+Podemos,+assim,+dizer+que+uma+e+outra+são+
verdadeiras+devido+à+coisa+impressa+que+não+se+perde+ao+provir+do+objeto.+
Isso+ que+ encontramos+ na+ Epístola( a( Heródoto( vem+ à+ tona+ com+ as+ passagens+
recolhidas+ por+ meio+ dos+ papiros+ herculanenses+ da+ obra+ direta+ de+ Epicuro,+ o+ Perí+
+Δεῖ+δὲ+καὶ+νοëóζειν+ἐπεισιîντος+τινὸς+ἀπὸ+τῶν+ἔξωθεν+τὰς+ëορφὰς+ὁρᾶν+ἡëᾶς+καὶ+διανοεῖσθαιÀ+
οὐ+γὰρ+ἂν+ἐναποσφραγóσαιτο+τὰ+ἔξω+τὴν+ἑαυτῶν+φ§σιν+τοῦ+τε+χρÑëατος+καὶ+τῆς+ëορφῆς+διὰ+τοῦ+
ἀρος+τοῦ+ëεταξὺ+ἡëῶν+τε+κἀκεóνων,+οὐδὲ+διὰ+τῶν+ἀκτóνων+ἢ+ὧν+δ∂ποτε+ῥευëµτων+ἀφ–+ἡëῶν+πρὸς+
ἐκεῖνα+παραγινοëνων,+οὕτως+ὡς+τ§πων+τινῶν+ἐπεισιîντων+ἡëῖν+ἀπὸ+τῶν+πραγëµτων+ὁëοχρîων+
τε+καὶ+ὁëοιοëîρφων+κατὰ+τὸ+ἐναρëîττον+ëγεθος+εἰς+τὴν+ὄψιν+ἢ+τὴν+διµνοιαν,+ὠκως+ταῖς+φοραῖς+
χρωëνων,+ εἶτα+ διὰ+ τα§την+ τὴν+ αἰτóαν+ τοῦ+ ἑνὸς+ καὶ+ συνεχοῦς+ τὴν+ φαντασóαν+ ἀποδιδîντων+ καὶ+
τὴν+συëπµθειαν+ἀπὸ+τοῦ+ὑποκειëνου+σῳζîντων+κατὰ+τὸν+ἐκεῖθεν+σ§ëëετρον+ἐπερεισëὸν+ἐκ+τῆς+
κατὰ+βµθος+ἐν+τῷ+στερεëνóῳ+τῶν+ἀτîëων+πµλσεως.+καὶ+ἣν+ἂν+λµβωëεν+φαντασóαν+ἐπιβλητικῶς+
τῇ+διανοóᾳ+ἢ+τοῖς+αἰσθητηρóοις+εἴτε+ëορφῆς+εἴτε+συëβεβηκîτων,+ëορφ∂+ἐστιν+αὕτη+τοῦ+στερεëνóου,+
γινοëνη+κατὰ+τὸ+ἑξῆς+π§κνωëα+ἢ+ἐγκατµλειëëα+τοῦ+εἰδÑλου.+Epicur.+[2]+49G50.
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physeos.+ A+ passagem+ acima+ já+ deixa+ entrever+ que+ não+ há+ um+ único+ modo+ de+
apreensão+da+coisa,+pois+tanto+pode+ser+um+ato+da+sensação+como+um+ato+recolhido+
pela+mente,+que+difere+nas+“impressões”.+
Os+ modos+ de+ impressão+ são+ variados+ e+ não+ correspondem+ a+ uma+ mesma+
tipologia,+ diferindo+ segundo+ a+ proveniência+ da+ coisa+ e+ da+ própria+ sensação+
produzida.+ As+ sensações+ podem+ ser+ uma+ impressão+ (τ§πος128 ),+ um+ eﬂúvio+
(ἀπîρροια129),+ um+ simulacro+ (εἴδωλον130)+ ou+ emanações+ (ἀποστµσεις131)+ tal+ como+
atesta+ a+ terminologia+ empregada+ pelo+ epicurismo.+ Cada+ um+ desses+ modos+ de+
sensação+ diz+ respeito+ a+ “simulacros”+ (εἴδωλα),+ mas+ nem+ sempre+ esses+ modos+
aparecem+ estritamente+ conectados.+ Alguns+ podem+ ser+ imagens+ quando+ relativos+ à+
superfície,+ podem+ ser+ qualidades+ quando+ relativos+ à+ profundidade.+ Diz+ Epicuro+ no+
Perí( physeos+ livro+ II,+ col.+ 8:+ “semelhantes+ (mas+ sendo+ destacados)+ um+ pouco+ em+
profundidade+ (εἰϲ+ βµθοϲ),+ na+ verdade+ não+ são+ imagens”132.+ Aqui+ negaGse+ a+ coisas+
semelhantes+ aos+ corpos+ a+ identidade+ dos+ εἴδωλα,+ todavia+ consideraGse+ que+ essa+
similitude+ dos+ corpos+ que+ nos+ atingem+ seja+ um+ tipo+ de+ sensação+ que+ se+ dá+ pela+
“sutileza”+.+Leone133 +defende+que+tal+“sensação”,+que+não+é+considerada+εἴδωλα,+está+

+Cf.+Epicur.+Ep.+[2]+50;+Lucr.+IV+34G52.

128

+Cf.+DNLS((LEONE);+Epicur.+Ep.([2]+46,5.

129

+Cf.+Lucr.+IV+34G52.
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+Cf.+DNLS((LEONE)(col.+14;+Epicur.+Ep.([2]+46,2.

131

+DNLS((LEONE)(col.+8.
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+Cf.+LEONE,+Giuliana.+EPICURO.+Della(Natura(\(Libro(II.+Napoli:+Bibliopolis,+2012((Sc.Epicur.+XVIII),+p.
85.+
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ligada+ao+aspecto+profundo+dos+corpos+(εἰϲ+βµθοϲ),+em+consonância+com+a+leitura+da+
mesma+passagem+e+de+Lucrécio+ao+dizer+que+“uma+imagem+sutil+deve+ser+emititda+da+
coisa”134.+
Como+“impressão”+(τ§πος),+temos+o+excerto+da+Epístola(a(Meneceu,+que+nos+diz+
que+ os+ corpos+ “imprimem”+ sua+ natureza+ em+ nós,+ atravessando+ os+ obstáculos+ entre+
nós+ e+ as+ coisas.+ Essa+ impressão,+ apoiada+ sobre+ o+ vocabulário+ especíﬁco+ G+ τ§πος+ G+
signiﬁca+um+“selo”,+uma+marca+que+feita+por+meio+de+um+choque+entre+a+coisa+e+nós,+
propriamente+ como+ o+ selo+ que+ conhecemos+ impresso+ numa+ superfície,+ mostrando+
suas+características+e+propriedades.+É+o+que+aparece+demonstrado+logo+no+início:+“se+
as+coisas+externas+não+pudessem+imprimir+(ἐναποσφραγóσαιτο)+a+natureza+de+suas+
cores+ e+ de+ sua+ forma”135.+ O+ verbo+ ἐναποσφραγóζω+ é+ aplicado+ com+ a+ especiﬁcidade+
de+uma+“impressão+sobre”+ou+uma+“impressão+em”+indícios+de+possibilidade+de+uma+
impressão+superﬁcial+ou+profunda,+que+nos+coloca+de+acordo+com+o+pensamento+de+
Epicuro+ para+ quem+ as+ impressões+ podem+ ser+ “sensações”+ ou+ “pensamentos”,+
αἰσθ∂σεις+e+διµνοια,+como+vem+indicado+na+passagem.+
Num+ outro+ modo+ de+ sensação+ temos+ as+ “emanações”+ (ἀποστµσεις)+ que+
parecem+ser,+segundo+os+textos+do+livro+II+do+Perí(physeos,+de+natureza+estática,+pois+
apenas+mostram+o+que+é+a+coisa+e+não+como+tal+coisa+chega+a+nós.+Na+col.+101+lemos:++
…+ assim+ ele+ (os+ agregados)+ não+ atravessam+ velozmente+ (…)+ (desse+ modo+ as+
+tenuis(quoque(debet(imago(ab(rebus(miii(summu(de(corpore(rerum.+Lucr.+IV+64.
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+Epicur.+Ep.+[2]+49.
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imagens)+ são+ de+ tal+ natureza+ (φ§ϲιν)+ que,+ não+ sendo+ em+ nada+ inﬁnitas+ suas+
ﬁguras+G+o+número+inﬁnito+está+em+correspondência+simétrica+com+os+fenômenos+
G,+uma+emanação+(ἀπîϲταϲιν)+pode+vir+de+muito+longe.136+

As+ ἀποστµσεις+ têm+ referência+ à+ physis( da+ coisa+ das+ quais+ se+ destacam,+ não+
sendo+ sua+ qualidade+ “inﬁnita”.+ De+ fato,+ as+ emanações,+ por+ suscitarem+ um+ ﬂuxo+
contínuo,+podem,+ muitas+vezes,+serem+confundidas+com+inﬁnitas+ﬁguras,+o+que+nos+
explicaria,+ em+ termos,+ a+ constância+ da+ ﬁgura+ do+ “emanado”.+ Todavia,+ como+ as+
sensações+têm+um+constitutivo+corpóreo,+enquanto+ἀποστµσεις+só+podem+provir+de+
um+ corpo+ que+ é+ limitado.+ Assim,+ para+ elucidar+ a+ natureza+ das+ emanações+ Epicuro+
evoca+ o+ princípio+ de+ isonomia+ da+ physis,+ dizendo+ que+ tais+ ﬁguras+ G+ subtendendo+
serem+corpóreas+e+ﬁnitas+G+têm+uma+“correspondência+simétrica”.+O+importante+para+
se+ falar+ de+ sensações+ enquanto+ ἀποστµσεις+ é+ o+ fato+ de+ elas+ trazerem,+ também,+ a+
coisa,+ seja+ no+ seu+ aspecto+ superﬁcial,+ seja+ no+ seu+ aspecto+ profundo.+ De+ um+ modo+
geral,+as+ἀποστµσεις+são+consideradas+por+Epicuro+em+sentido+estático,+e,+apesar+de+
preservar+a+coisa+em+profundidade+pode+não+preservar+sua+superfície.+Isso+se+deve+à+
grande+ sutileza+ de+ sua+ constituição,+ como+ diz+ Epicuro:+ “existem+ impressões+ da+
mesma+ forma+ dos+ corpos+ sólidos+ (στερεëνóοις),+ que+ por+ sua+ sutileza+ (λεπτîτησιν)+
são+bem+diferentes+daquilo+que+aparece.+Não+é,+de+fato,+impossível+que+no+ambiente+
que+nos+circunda+sejam+geradas+tais+emanações+(ἀποστµσεις)”137.+

+DNLS((LEONE)+col.+101/col.+IIIGIV.
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+ Καὶ+ ëὴν+ καὶ+ τ§ποι+ ὁëοιοσχ∂ëονες+ τοῖς+ στερεëνóοις+ εἰσó,+ λεπτîτησιν+ ἀπχοντες+ ëακρὰν+ τῶν+
φαινοëνων.+οὔτε+γὰρ+ἀποστµσεις+ἀδυνατοῦσι+ἐν+τῷ+περιχοντι+γóνεσθαι.+Epicur.+Ep.+[2]+46.
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Os+ “eﬂúvios”+ (ἀπîρροιαι)+ preservam,+ para+ Epicuro,+ um+ aspecto+ dinâmico+ e+
permitem+aos+nossos+sentidos+perceberem,+sem+interrupções,+os+sons+ou+as+imagens+
que+ atravessam+ obstáculos.+ Nesse+ sentido,+ as+ ἀπîρροια+ são+ interpretadas+
relativamente+às+condições+que+viabilizam+as+sensações+e+preservam+a+dinamicidade+
dos+corpos,+como+aﬁrma+Epicuro:+“eﬂúvios+(ἀπîρροιαι)+que+conservam+a+disposição+
e+a+ordem+que+tinham+nos+corpos+sólidos+(στερεëνóοις)”138.+
O+ aspecto+ mais+ amplo+ das+ sensações+ leva+ em+ conta,+ na+ grande+ maioria+ das+
citações,+o+“simulacro”+(εἴδωλον),+e,+em+geral,+é+tratado+por+Epicuro+como+aquilo+que+
nos+chega+e+que+atinge+nossos+sentidos,+trazendo+o+aspecto+da+superfície+dos+corpos.+
No+ texto+ da+ Epístola( a( Heródoto,+ Epicuro+ deixa+ claro+ que+ nossas+ representações,+
φαντασóαι139,+ tanto+ as+ do+ pensamento+ como+ as+ dos+ sentidos+ são+ resultados+ dos+
simulacros:+
a+representação+(φαντασóαν)+que+nós+colhemos+seja+pelo+pensamento+(διανοóᾳ)+
seja+ pelos+ sentidos+ (αἰσθητηρóοις),+ seja+ da+ forma+ seja+ da+ propriedade,+ é+
propriamente+a+forma+do+sólido+(στερεëνóου)+resultante+do+ordenado+e+contínuo+
apresentarGse+de+um+simulacro+(εἰδÑλου)+ou+de+uma+marca+residual+deixada+por+
eles.140+

Em+ qualquer+ um+ dos+ casos,+ a+ sensação+ é+ uma+ marca+ produzida+ sobre+ a+ alma+

+ οὔτε+ ἀπîρροιαι+ τὴν+ ἑξῆς+ θσιν+ καὶ+ βµσιν+ διατηροῦσαι,+ ἥνπερ+ καὶ+ ἐν+ τοῖς+ στερεëνóοις+ εἶχον.+
Epicur.+Ep.([2]+46.
138

+ φαντασóαι+ é+ o+ que+ aparece+ na+ alma,+ daí,+ “imagem”,+ “representação”,+ “aparênica”,+ “imagem+
visual”.+Seu+sentido+é+o+de+tornar+“presente”+a+coisa,+e+por+isso+“reGpresentar”.
139

+ καὶ+ ἣν+ ἂν+ λµβωëεν+ φαντασóαν+ ἐπιβλητικῶς+ τῇ+ διανοóᾳ+ ἢ+ τοῖς+ αἰσθητηρóοις+ εἴτε+ ëορφῆς+ εἴτε+
συëβεβηκîτων,+ ëορφ∂+ ἐστιν+ αὕτη+ τοῦ+ στερεëνóου,+ γινοëνη+ κατὰ+ τὸ+ ἑξῆς+ π§κνωëα+ ἢ+
ἐγκατµλειëëα+τοῦ+εἰδÑλου.+Epicur.+[2]+50.
140
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humana141,+vai+além+dos+cinco+sentidos+pois+abarca+o+que+em+nosso+entendimento+é+
dito+ percepção+ e+ impressão+ mental.+ A+ todos+ esses+ modos+ de+ impressão+ (τ§πος,+
ἀπîρροια,+ εἴδωλον,+ ἀποστµσεις),+ Epicuro+ designa+ αἴσθησις,+ de+ modo,+ que+ até+
mesmo+ o+ que+ se+ chama+ pensamento+ constitui+ aqui+ um+ modo+ muito+ particular+ de+
sensação,+ como+ o+ demonstra+ Gigandet,+ ao+ estabelecer+ o+ seguinte+ raciocínio:+ tendo+
aαἴσθησις+ como+ dado+ sensorial,+ os+ conteúdos+ chegam+ aos+ homens+ pelos+ corpos+
exteriores;+deles,+tomandoGse+os+efeitos,+conduzGse+à+coisa,+causa+sua,+manifesta+pela+
diversidade+ das+ impressões+ que+ a+ corroboram.+ Desse+ mecanismo+ de+ corpos+ para+ a+
alma+ humana,+ e+ da+ alma+ para+ os+ corpos,+ formaGse+ o+ sensus( que+ apreende+ as+ coisas+
gerais+ (ἁπλîς)142.+ A+ consideração+ sensorial+ em+ Epicuro+ é+ extensa+ e+ não+ restrita+ aos+
sentidos+ e+ é+ ela+ que+ está+ na+ base+ da+ apreensão.+ Para+ o+ Jardim,+ o+ relevante+ é+ a+
impressão,+ sensível+ ou+ intelectiva,+ e+ com+ isso+ aﬁrma+ em+ um+ das+ máximas:+ “Se+ te+
opuseres+ a+ todas+ as+ sensações+ não+ terás+ mais+ nada,+ nem+ mesmo+ para+ aquelas+ que+
dizes+falsas,+às+quais+te+referes+ao+julgáGlas.”143(
Isso+é+um+pressuposto+do+sistema+epicureu+e+é+um+dos+critérios+da+verdade+para+
qualquer+julgamento,+que+só+faz+sentido+se+estiver+dentro+de+um+processo+físico,+em+
que+as+sensações+são+efeitos+do+modo+de+ser+da+physis.+Na+Epístola(a(Heródoto+diz+que+
+ Admitimos+ que+ os+ quatro+ modos+ de+ sensação,+ ligadas+ ou+ não+ aos+ εἴδωλα,+ são+ verdadeiramente+
sensações.+Não+é+nosso+intuito+discutir+o+peso+que+as+sensações+têm+no+pensamento+epicurista,+mas,+
admitindo+ essa+ importância+ e+ distinguindo+ seus+ modos,+ concorrer+ para+ a+ aﬁrmação+ de+ nossa+ tese.+
Aqui,+ apresentamos+ os+ modos,+ discorremos+ que+ elas+ são+ consideradas+ no+ interior+ do+ epicurismo,+
porém,+não+iremos+além+disso+para+não+nos+desviarmos+do+nosso+objetivo.
141

+Cf.+GIGANDET,+A.+La+connaissance:+principes+et+méthode,+in:+GIGANDET;+MOREL.+op.cit.,+p.77.

142

+ Εἰ+ ëαχῇ+ πµσαις+ ταῖς+ αἰσθ∂σεσιν,+ οὐχ+ ἕξεις+ οὐδ–+ ἃς+ ἂν+ φῇς+ αὐτῶν+ διεψεῦσθαι+ πρὸς+ τó+
ποιο§ëενος+τὴν+ἀγωγὴν+κρóνῃς.+Epicur.+Sent.([5]+XXIII.
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nossa+ referência+ às+ coisas,+ em+ suma,+ o+ conhecimento,+ é+ sustentada+ pelas+ sensações.+
Porém+não+apenas,+pois+há+atos+apreensivos+da+mente+e+afecções+que+complementam+
esse+quadro:+
Portanto,+é+com+base+nas+sensações+(αἰσθ∂σεις)+que+é+preciso+dar+conta+de+tudo,+
e+ em+ geral+ com+ base+ nos+ atos+ apreensivos+ imediatos,+ seja+ da+ mente+ (διανοóας),+
seja+de+qualquer+outro+critério,+igualmente+com+base+nas+afecções+(πµθη)+que+se+
produzem,+para+poder+ter+com+que+proceder+das+induções+seja+sobre+o+que+espera+
conﬁrmação,+seja+sobre+o+que+não+está+no+domínio+dos+sentidos144.+

Mais+ainda,+Diogenes+Laercio+testemunha+que+o+epicurismo+tem+três+critérios+de+
verdade+ (κριτ∂ρια+ τῆς+ ἀληθεóας)+ sem+ os+ quais+ não+ se+ pode+ dizer+ nada+ sobre+ a+
realidade.+Tais+critérios+formam+o+conjunto+que+leva+o+nome+de+“Canônica”:+sensação+
(αἴσθησις),+prenoção+(προλ∂λψις)+e+afecção+(πµθη)145.+Ao+nos+dizer+a+verdade+sobre+
a+ realidade,+ esses+ critérios+ conduzem+ ao+ conhecimento+ e+ mostram+ que+ nada+ pode+
receber+um+correto+juízo+se+não+nos+for+acessível+por+um+dos+critérios+que+atestam+a+
verdade,+ bem+ como+ servem+ de+ base+ para+ conhecimento.+ A+ sensação+ é+ sempre+
verdadeira,+tanto+quanto+as+prenoções+e+as+afecções,+e+são+elas+que+nos+predispõem+
ao+ conhecimento.+ Por+ isso,+ aﬁrma+ Cícero+ que+ não+ há+ como+ ter+ juízos+ sem+ esses+
critérios+primordiais:+
se+ não+ compreendermos+ bem+ a+ natureza+ das+ coisas+ (rerum( natura),+ de+ nenhum+

+Ἔτι+τε+κατὰ+τὰς+αἰσθ∂σεις+δεῖ+πµντα+τηρεῖν+καὶ+ἁπλῶς+τὰς+παρο§σας+ἐπιβολὰς+εἴτε+διανοóας+
εἴθ–+ ὅτου+ δ∂ποτε+ τῶν+ κριτηρóων,+ ὁëοóως+ δὲ+ καὶ+ τὰ+ ὑπµρχοντα+ πµθη,+ ὅπως+ ἂν+ καὶ+ τὸ+ προσëνον+
καὶ+τὸ+ἄδηλον+ἔχωëεν+οἷς+σηëειωσîëεθα.+Epicur.+Ep.([2]+38.
144

+κριτ∂ρια+τῆς+ἀληθεóας+εἶναι+τὰς+αἰσθ∂σεις+καὶ+προλ∂ψεις+καὶ+τὰ+πµθη.+D.L.+X,+31+(Epicur.+35+U.+
p.105.)
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modo+ poderemos+ sustentar+ os+ nossos+ juízos+ baseados+ na+ experiência+ sensível+
(sensuum(iudicia(defendere)146.+

Ao+contrário+do+que+se+veiculava+e+do+que+se+veicula+ainda+entre+nós,+a+sensação+
não+é+fonte+de+erros+para+o+Jardim,+mas+condição+e+critério+de+verdade+da+realidade.+
O+juízo+é+posterior+a+ela,+e+sendo+ela+primária+no+que+tange+ao+conhecimento,+Epicuro+
diz+que:+“o+engano+e+a+perda+estão+sempre+naquilo+que+as+opiniões+acrescentam”147.+
Se,+ por+ uma+ única+ vez,+ uma+ sensação+ nos+ apresentasse+ erros,+ não+ poderíamos+
dar+crédito+a+nenhuma+outra.+O+argumento+cético+a+esse+respeito+tenta+por+em+xeque+
a+ conﬁabilidade+ das+ sensações+ dizendo+ que+ a+ mesma+ sensação+ para+ cada+ indivíduo+
pode+aparecer+de+maneira+diversa.+Por+exemplo,+uma+torre+que+aparece+para+mim+de+
modo+pequeno+devido+a+fatores+que+não+vem+ao+caso,+pode+aparecer+para+outro+de+
maneira+grande.+No+entanto+o+que+os+epicuristas+consideram+é+que+o+seria+o+critério+
de+verdade+se+se+duvidasse+que+a+torre+não+fosse+uma+sensação?+O+intelecto?+Mas+o+
intelecto+ é+ propriamente+ movido+ pelas+ sensações+ que+ temos+ das+ coisas+ exteriores.+
Sendo+assim,+se+as+αἰσθ∂σεις+não+forem+a+fonte+da+verdade,+não+encontraremos+isso+
em+ nenhuma+ outra+ coisa.+ Como+ a+ realidade+ é+ doada+ nas+ sensações+ (também+ nas+
prenoções+ e+ afecções,+ como+ veremos+ a+ seguir),+ não+ podemos+ aﬁrmar+ que+ há+ uma+
noção+preconcebida+a+elas.+Para+Epicuro,+elas+são+sempre+e+sempre+verdadeiras,+pois+
provém+da+própria+coisa+que+nos+chega+e+nunca+do+juízo+humano+sobre+o+que+chegou+

+Cic.+Fin.(I+19,+64+(Epicur.+243+U.+p.178).
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+Τὸ+δὲ+ψεῦδος+καὶ+τὸ+διηëαρτηëνον+ἐν+τῷ+προσδοξαζοëνῳ+ἀεó+ἐστιν.+Epicur.+Ep.+[2]+50.
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a+ nós.+ Este,+ por+ outro+ lado,+ é+ um+ segundo+ momento+ relacionado+ ao+ primeiro,+ na+
verdade+é+onde+se+aloja+o+conhecimento+que+podemos+ter.+Desse+modo,+diz+em+outra+
de+suas+Kyriai(Doxai:(
Se+refutares+alguma+sensação+(αἴσθησιν)+e+não+distinguires+(διαιρ∂σεις)+daquilo+
que+se+opina+(δοξαζîëενον),+daquilo+que+aguarda+conﬁrmação,+e+daquilo+que+é+
evidente+ com+ base+ nas+ sensações+ (κατὰ+ τὴν+ αἴσθησιν),+ nas+ afecções+ e+ em+ cada+
ato+de+intuição+representativa+da+mente+(φανταστικὴν+ἐπιβολὴν+τῆς+διανοóας),+
confundirás+ também+ as+ outras+ sensações+ com+ a+ tua+ opinião+ estulta,+ e+ assim,+
refutarás+ todo+ critério.+ Se,+ ao+ invés,+ nos+ conceitos+ fundados+ sobre+ uma+ opinião,+
conﬁrmares+ tudo+ o+ que+ espera+ ser+ conﬁrmado,+ e+ também+ aquilo+ que+ não+ tem+
atestação+ favorável,+ não+ evitarias+ de+ cair+ em+ erro+ como+ resultado+ de+ ter+
eliminado+cada+ambiguidade+em+cada+juízo+sobre+aquilo+que+é+justo+e+o+que+não+é+
justo.+148+

Isso+ quer+ dizer,+ que+ no+ pensamento+ epicurista,+ a+ sensação+ (αἴσθησις)+ sempre+
carrega+consigo+os+caracteres+do+objeto+que+é+impresso+no+homem,+daí+a+necessidade+
de+ distinguir+ a+ sensação+ da+ opinião,+ e,+ consequentemente,+ a+ opinião+ deve+ partir+ da+
sensação+ e+ não+ o+ contrário.+ Segundo+ Gigandet,+ o+ diferencial+ do+ pensamento+
epicurista+ não+ está+ na+ ruptura+ com+ a+ opinião+ em+ geral+ e+ elevado+ a+ uma+ ordem+
inteligível+ de+ uma+ natureza+ diferente,+ mas+ no+ crivar+ dentre+ as+ coisas+ recebidas.+ As+
impressões+ que+ nos+ chegam+ são+ critérios+ de+ verdade,+ mas+ devem+ produzir+ um+
mecanismo+pelo+qual+voltamos+às+próprias+coisas.+Gigandet+diz+desse+processo+uma+
+ Εἰ+ τιν–+ ἐκβαλεῖς+ ἁπλῶς+ αἴσθησιν+ καὶ+ ëὴ+ διαιρ∂σεις+ τὸ+ δοξαζîëενον+ καὶ+ τὸ+ προσëνον+ καὶ+ τὸ+
παρὸν+ ἤδη+ κατὰ+ τὴν+ αἴσθησιν+ καὶ+ τὰ+ πµθη+ καὶ+ πᾶσαν+ φανταστικὴν+ ἐπιβολὴν+ τῆς+ διανοóας,+
συνταρµξεις+ καὶ+ τὰς+ λοιπὰς+ αἰσθ∂σεις+ τῇ+ ëαταóῳ+ δîξῃ,+ ὥστε+ τὸ+ κριτ∂ριον+ ἅπαν+ ἐκβαλεῖςÀ+ εἰ+ δὲ+
βεβαιÑσεις+ καὶ+ τὸ+ προσëνον+ ἅπαν+ ἐν+ ταῖς+ δοξαστικαῖς+ ἐννοóαις+ καὶ+ τὸ+ ëὴ+ τὴν+ ἐπιëαρτ§ρησιν+
<ἔχον>,+ οὐκ+ ἐκλεóψεις+ τὸ+ διεψευσëνον,+ ὡς+ τετηρηκὼς+ ἔσῃ+ πᾶσαν+ ἀëφισβ∂τησιν+ κατὰ+ πᾶσαν+
κρóσιν+τοῦ+ὀρθῶς+ἢ+ëὴ+ὀρθῶς.+Epicur.+Sent.([5]+XXIV.
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“triagem+ no+ campo+ imanente+ das+ opiniões”149.+ Como+ as+ sensações+ são+ produzidas+
pela+coisa+que+é+impressa+em+nós,+apresentam+em+nós+o+que+é+correspondente+à+coisa+
mesma.+
O+ papel+ das+ sensações+ foi+ muito+ debatido+ entre+ os+ antigos,+ e+ o+ debate+ ainda+
persiste.+ Long+ e+ Sedley,+ por+ exemplo,+ dizem+ que+ os+ textos+ de+ que+ dispomos+ no+
epicurismo+ não+ são+ suﬁcientes+ para+ dizer+ com+ segurança+ sobre+ uma+ Epistemologia+
em+suas+minúcias.+Todavia,+textos+que+revelam+minuciosamente+um+sistema+ou+um+
conjunto+do+pensamento+de+alguém+nem+sempre+trazem+satisfatórios+esclarecimentos+
que+a+Filosoﬁa+busca,+pois+sua+função+está+em+problematizar.+Pensamos+que+o+papel+
do+ ﬁlósofo+ é+ o+ de+ recolher+ os+ elementos+ constitutivos+ e+ tentar+ ordenáGlos,+ o+ mais+
próximo+possível,+para+acessáGlos+coerentemente.++
As+ sensações+ são+ bases+ judicativas,+ por+ isso+ delas+ formamGse+ as+ noções+ pelos+
processo+ de+ encontro,+ analogia,+ similitude+ e+ síntese.+ Desses,+ o+ primeiro+ deles+ é+
atendido+ pelas+ sensações,+ o+ περóπτωσιν150,+ encontro+ direto+ do+ que+ provém+ dos+
corpos+e+recai+sobre+o+nosso+sensus.+Dele+provém+a+primeira+formação+de+ideias+que+
conhecemos.+ Todavia,+ os+ fenômenos+ nem+ sempre+ são+ claros,+ e+ suas+ obscuridades+
necessitam+ de+ outros+ procedimentos.+ Para+ isso,+ Epicuro+ considera+ a+ προλ∂ψις,+
prenoção,+ pela+ qual+ usamos+ as+ antigas+ sensações+ acumuladas+ na+ memória+

+GIGANDET,+A,+op.cit.,+p.74.
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+καὶ+γὰρ+καὶ+ἐπóνοιαι+πᾶσαι+ἀπὸ+τῶν+αἰσθ∂σεων+γεγîνασι+κατµ+τε+περóπτωσιν+καὶ+ἀναλογóαν+
καὶ+ὁëοιîτητα+καὶ+σ§νθεσιν+D.L.+X+32+(Epicur.+[1]+32).
150
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organizadas+segundo+o+que+colhemos+para+nos+referir+ao+que+não+é+evidente.+
2.1.3+As+Prenoções+(προλ∂ψεις)+
As+ prenoções+ (προλ∂ψεις)+ são+ consideradas+ como+ critérios+ substitutos+ da+
sensação,+ quando+ essa+ não+ é+ capaz+ de+ recolher+ as+ coisas,+ o+ que+ ocorre+ com+ os+ nãoG
evidentes+ e+ os+ invisíveis,+ sobretudo.+ Diogenes+ Laercio+ testemunha,+ simplesmente,+
sobre+os+critérios+de+verdade:+“os+critérios+da+verdade+são+as+sensações,+as+prenoções+
e+ as+ afecções”151,+ porém,+ é+ a+ Epístola( a( Heródoto( que+ já+ anuncia+ outros+ critérios+ de+
verdade.+ Nela+ ﬁguram+ as+ sensações,+ as+ afecções+ e+ a+ noção+ primeira,+ πρῶτον+
ἐννîηëα,+porém,+não+claramente+as+προλ∂ψεις.+Vejamos+mais+de+perto+essa+questão.+
U m a+ f o r m u l a ç ã o+ d o+ p r ó p r i o+ E p i c u r o ,+ c o m o+ d e m o n s t r o u+ S e d l e y+ é ,+
“‘Preconcepção’+ (prolepsis),+ um+ termoGchave+ na+ epistemologia+ helenística+ cuja+
introdução+ é+ notadamente+ atribuída+ a+ Epicuro,+ provê+ o+ segundo+ critério”152.+ Ora,+ o+
pensamento+ epicurista+ sofreu+ reformulações+ no+ que+ tange+ à+ Canônica+ ao+ longo+ do+
desenvolvimento+ da+ escola,+ porém+ ainda+ com+ Epicuro+ como+ mostra.+ Um+ dos+
exemplos+ é+ a+ quase+ ausência+ da+ noção+ προλ∂ψις153 + na+ Epístola( a( Heródoto.+ Porém,+
assim+ como+ Hammerstaedt154 + o+ prova,+ sua+ presença+ já+ é+ anunciada+ nas+ linhas+ da+

+κριτ∂ρια+τῆς+ἀληθεóας+εἶναι+τὰς+αἰσθ∂σεις+καὶ+προλ∂ψεις+καὶ+τὰ+πµθη.+Epicur.+35+U.+p.105.+(D.L.+
X,+31).
151

+ 1LS+ p.88G89.+ É+ concordante+ entre+ os+ intérpretes+ que+ o+ termo+ προλ∂ψις+ tenha+ sido+ cunhado+ por+
Epicuro.+P.ex.+O’KEEFE,+T.+op.cit.
152

153

+ HAMMERSTAEDT,+ Jürgen.+ Il+ ruolo+ della+ προληψις+ epicurea+ nell’interpretazione+ di+ Epicuro,+
Epistula( ad( Herodotum+ 37+ SG.+ in:+ GIANNANTONI;+ GIGANTE.+ Epicureismo( greco( e( romano.+ Napoli:+
Bibliopolis,+1996,+p.+221G237.
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mesma+epístola+pela+noção+de+πρῶτον+ἐννîηëα,+noção+primeira.+Na+publicação+do+
livro+ XXVIII+ do+ Perí( physeos155,( Sedley+ assume+ a+ posição+ de+ que+ o+ termo+ προλ∂ψις+
ainda+não+havia+sido+cunhado+quando+Epicuro+escreve+a+Epístola(a(Heródoto.+A+tese+de+
Sedley+ dizia+ que+ isso+ se+ devia,+ provavelmente,+ à+ constituição+ da+ epístola+ que+ teria+
sido+ baseada+ sobre+ os+ primeiros+ doze+ livros+ do+ Perí( physeos,+ quando+ o+ termo+ ainda+
não+ fazia+ parte+ do+ vocabulário+ de+ Epicuro,+ o+ que+ encontrava+ ressonância+ em+
Arrighe\i156.+ Na+ edição+ conjunta+ com+ Long157,+ a+ tese+ é+ abandonada,+ assumindo+ a+
concordância+ de+ que+ na+ Epístola( a( Heródoto( já+ se+ encontra+ a+ correspondência+ ao+
termo158.+O+termo,+na+verdade,+é+utilizado+na+Epístola(a(Heródoto(apenas+uma+vez+sem+
esclarecer+seu+caráter+semântico+no+§+72.+
A+ προλ∂ψις,+ prenoção+ ou+ preconcepção,+ também+ tratada+ às+ vezes+ como+
“antecipação”159,+ é+ fundada+ na+ raiz+ de+ λῆψις( que,+ como+ atestam+ alguns+ como+
O’Keefe,+está+relacionada+com+o+recolhimento,+a+apreensão,+a+assunção+em+vista+do+
conhecimento.+Diogenes+Laercio+apresentaGa:++
dizem+que+ as+prenoções+(πρîληψιν)+são+como+uma+apreensão+(κατµληψιν)+ou+
reta+ opinião+ (δîξαν+ ὀρθὴν),+ ou+ ideia+ (ἔννοιαν)+ ou+ noção+ universal+ (καθολικὴν+
νîησιν)+armazenadas+(ἐναποκειëνην)+em+nós,+ou+seja,+a+memória+daquilo+que+
comumente+se+nos+apresenta+vindo+do+exterior,+como+por+exemplo:+aquela+coisa+
+Cf.+SEDLEY,+David.+Epicurus,+On(Nature,+Book+XXVIII.+CErc.+3/1973,+pp.+5G83.

155

+ARRIGHETTI.+CErc.(1/1971,+p.+41G56

156

+1LS.

157

+Cf.+1LS,(p.+89.

158

+O+termo+προλ∂ψις+foi+vertido+e+recebe+a+compreensão+no+latim+como+praenotio+(cf.+Cic.+ND(I+17,+44)+
e+como+anticipatio((Cic.+ND+I+16,+43).+Cf.+GE,+v.+προλ∂ψις,+p.574.
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que+é+de+uma+determinada+maneira+é+um+homem.+De+fato,+no+momento+mesmo+
em+ que+ se+ diz+ homem,+ graças+ às+ prenoções+ pensaGse+ em+ suas+ características+
segundo+a+impressão+(τ§πος)+advinda+das+sensações160.+

A+προλ∂ψις+é,+então,+um+elemento+do+conhecimento+evocado+segundo+a+physis(
por+meio+da+impressão+(sensações),+ou+segundo+a+experiência+de+uma+coisa+exterior+
que+ pode+ ser+ de+ vários+ tipos:+ de+ um+ homem161,+ da+ utilidade162,+ da+ verdade163,+ das+
propriedades+ dos+ corpos164 ,+ como+ Long+ e+ Sedley+ demonstram+ ao+ reunir+ os+
fragmentos+pertinentes+aos+critérios+da+Epistemologia,+ou+ainda,+dos+deuses165+G+o+que+
é+ocultado+e+não+assumido+por+esses+autores+que+não+tratam+do+assunto.+
O+que+nos+interessa+quanto+às+προλ∂ψεις+é+o+fato+de+que+elas+estão+intimamente+
ligadas+às+sensações+nos+seus+aspectos+mais+amplos,+cuja+amplitude+foi+demonstrada+
acima.+Elas,+ainda,+tornam+presente+a+coisa+em+nós+permitindo+seu+reconhecimento+e+
podendo+variar+quanto+aos+seus+qualiﬁcativos,+os+quais+o+epicurismo+considera+como+
características+ mais+ gerais+ da+ coisa+ que+ nos+ chega,+ passíveis+ de+ serem+ transpostas+ a+
outras+ sensações+ futuras.+ O+ caminho+ desse+ reconhecimento+ toma+ o+ referencial+ das+
experiências,+pois+o+que+nos+vêm+encontra+ressonância+na+memória+de+um+elemento+

+ Τὴν+ δὲ+ πρîληψιν+ λγουσιν+ οἱονεὶ+ κατµληψιν+ ἢ+ δîξαν+ ὀρθὴν+ ἢ+ ἔννοιαν+ ἢ+ καθολικὴν+ νîησιν+
ἐναποκειëνην,+ τουτστι+ ëν∂ëην+ τοῦ+ πολλµκις+ ἔξωθεν+ φανντος,+ οἷον+ τὸ+ Τοιοῦτîν+ ἐστιν+
ἄνθρωποςÀ+ ἅëα+ γὰρ+ τῷ+ ῥηθῆναι+ ἄνθρωπος+ εὐθὺς+ κατὰ+ πρîληψιν+ καὶ+ ὁ+ τ§πος+ αὐτοῦ+ νοεῖται+
προηγουëνων+τῶν+αἰσθ∂σεων.+D.L.+X+33+(Epicur.+[1]+33).
160

+Cf.+D.L.+X+33.

161

+Cf.+Lucr.+IV+857.

162

+Cf.+Lucr.+IV+470G471.

163

+Cf.+Epicur.+Ep.+[2]+73.

164

+Cf.+Epicur.+Ep.([4]+124.
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formado+por+uma+certa+experiência+generalizada,+seja+das+características+superﬁciais+
das+coisas,+seja+de+seus+qualiﬁcativos+mais+profundos+em+que+não+são+relevantes+os+
aspectos+superﬁciais.+
Ao+ se+ falar+ de+ προλ∂ψεις,+ o+ epicurismo+ releva+ a+ relação+ existente+ entre+ a+
realidade+e+a+palavra,+estabelecendo+o+tipo+de+vínculo+de+conhecimento+em+que+cabe+
a+pergunta+sobre+a+imediatidade+da+relação.+Hammerstaedt166 +discute+com+a+tese+de+
Glidden167 + indicando+ como+ este+ assume+ uma+ relação+ imediata+ entre+ ambos.+ No+
entanto,+ Hammerstaedt+ aponta+ que+ Glidden+ adiciona+ à+ sua+ tese+ uma+ interpretação+
estóica+para+a+leitura+de+Epicuro,+que+requer+signiﬁcados+para+as+palavras,+os+λκτα,++
os+ exprimíveis,+ os+ “dizíveis”,+ que+ inclusive+ faria+ distinguir+ e+ não+ aceitar+ a+ πρῶτον+
ἐννîηëα+ como+ προλ∂ψις.+ A+ Epístola( a( Heródoto( diz:+ “a+ noção+ primeira+ (πρῶτον+
ἐννîηëα)+ que+ cada+ som+ verbal+ (φθîγγον)+ reclama”168.+ A+ interpretação+ de+ Glidden+
para+ essa+ passagem+ é+ a+ de+ que+ cada+ “som+ verbal”+ teria+ especiﬁcidade+ e+ retidão+ em+
seu+uso+pois+deveria+reportarGse+a+um+signiﬁcado+G+o+que+pressupõe+a+admissão+dos+
λκτα.+ Assim,+ para+ ele,+ a+ relação+ existente+ entre+ a+ realidade+ e+ os+ “sons+ verbais”+ é+
mediada+ por+ tais+ “exprimíveis”,+ e+ para+ isso+ Glidden+ é+ obrigado+ a+ admitir+ que+ a+
προλ∂ψις+ é+ uma+ espécie+ de+ αἴσθησις.+ Todavia,+ Epicuro+ trata+ a+ προλ∂ψις+ como+

+HAMMERSTAEDT,+Jürgen.+op.cit.,+p.+228.

166

+ GLIDDEN,+ D.+ K.+ Epicurean+ semantics,+ in:+ VVAA.+ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ( \( Studi( sull’epicureismo( greco( e(
romano(offerti(a(Marcello(Gigante.+Napoli:+Macchiaroli,+1983,+p.185G226.
167

+ τὸ+ πρῶτον+ ἐννîηëα+ καθ–+ ἕκαστον+ φθîγγον+ βλπεσθαι.+ Epicur.+ Ep.+ [2]+ 38.+ Assumimos+ aqui+ a+
transposição+ do+ grego+ φθîγγον+ para+ “som+ verbal,+ conforme+ esclarecimento+ fornecido+ por+ Verde+ no+
comentário+à+Epístola+a+Heródoto.+Cf.VERDE.+op.cit.,(p.+80G81.
168
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evidência,+ e+ não+ algo+ que+ necessite+ recorrer+ a+ expressões+ para+ se+ esclarecer.+ Cícero+
resgata+ o+ conceito+ de+ προλ∂ψις+ em+ Epicuro,+ dizendo:+ “chamaGse+ προλ∂ψις+ uma+
antecipação+na+alma+da+coisa+sem+a+qual+nada+pode+ser+concebido+nem+procurado+e+
nem+ discutido”169.+ Segundo+ a+ deﬁnição+ de+ Cícero,+ é+ a+ ela+ que+ nos+ dirigimos,+ sendo+
ela+mesma+a+base+de+toda+concepção+e+investigação+do+intelecto+e+não+um+mediador+
interposto+ entre+ entre+ o+ que+ se+ exprime+ em+ sons+ e+ a+ coisa.+ Na+ observação+ de+
Gigandet,+“a+linguagem+repousa+sobre+um+puro+ato+de+designação+ou+de+referência:+
sons+ ligados+ a+ referentes+ «objetais»,+ pragmata( (coisas+ ou+ «estados+ de+ coisas»)+ sem+
signiﬁcações+mentais+intermediárias170.+AcrescentaGse+a+esse+conjunto,+as+palavras+de+
Diogenes+ Laercio:+ “aos+ físicos+ é+ suﬁciente+ proceder+ conformando+ os+ “sons+ verbais”++
às+coisas”171.+
Contra+Glidden,+Hammerstaed+demonstra+que+a+natureza+da+προλ∂ψις+é+outra+
coisa+ que+ não+ a+ αἴσθησις+ e+ que+ sendo+ πρῶτον+ ἐννîηëα172 ,+ um+ modo+ de+
conhecimento+ e+ não+ um+ processo+ de+ percepção;+ sendo+ assim+ estaria+ voltada+ à+
αἴσθησις+e+não+identiﬁcada+com+ela.+O+uso+ das+palavras+por+nossa+natureza+revesteG
as+de+sentido,+e+no+momento+em+que+as+pronunciamos+é+preciso+ver+o+que+está+sob+

+ quam( appellat( πρîληëψιν( Epicurus( id( est( anteceptam( animo( rei( quandam( informationem,( sine( qua( nec(
intellegi(quicquam(nec(quaeri(nec(disputari(potest.+Cic.+ND+I+16,+43.
169

+GIGANDET,+op.cit.,+p.+86

170

+ἀρκεῖν+γὰρ+τοὺς+φυσικοὺς+χωρεῖν+κατὰ+τοὺς+τῶν+πραγëµτων+φθîγγους.+D.L.+X+31+(Epicur.+[1]+
31.
171

+ Não+ só+ Hammerstaedt+ admite+ que+ a+ πρῶτον+ ἐννîηëα+ é+ identiﬁcada+ à+ προλ∂ψις,+ como+ também+
VERDE,+ op.cit.,( p.+ 83;( GIGANDET,+ op.cit.,+ p.88;+ GOLDSCHMIDT,+ Victor.+ Remarques+ sur+ l’origine+
épicurienne+ de+ la+ «prénotion»,+ in:+ BRUNSCHWIG,+ J.+ (org.).+ Les( Stoiciens( et( leur( Logique,( Actes+ du+
Colloque+de+Chantilly+G+18G22+septembre+1976.+Paris:+Vrin,+1978,+p.156.
172
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ela173.+ A+ prenoção+ é+ responsável+ por+ determinadas+ operações+ na+ formação+ das+
noções,+ que+ é+ de+ natureza+ reguladora+ e+ prospectiva,+ e+ devido+ a+ isso,+ a+ prenoção+
também+ funciona+ como+ operação+ processual,+ na+ qual+ os+ registros+ da+ memória+ são+
comumente+evocados+para+se+referir+às+coisas.+
No+ fundo,+ além+ das+ discussões+ sobre+ a+ especiﬁcidade+ das+ προλ∂ψεις,+
Hammerstaed+ contribui,+ embora+ não+ diretamente,+ para+ esclarecer+ a+ amplitude+ de+
tratamento+ dado+ a+ elas+ por+ Diogenes+ Laercio.+ Elas+ remetem+ às+ noções,+ opiniões,+
ideias+ e+ conceitos,+ conforme+ nos+ diz:+ “as+ prenoções+ (πρîληψιν)+ são+ como+ uma+
apreensão+(κατµληψιν)+ou+reta+opinião+(δîξαν+ὀρθὴν),+ou+ideia+(ἔννοιαν)+ou+noção+
universal+ (καθολικὴν+ νîησιν)”174.+ Sendo+ desse+ modo,+ assumem+ a+ realidade+ no+
momento+ em+ que+ a+ mesma+ realidade+ é+ impressa+ sensorialmente+ em+ nossa+ alma.+
Esses+ quatro+ modos+ de+ ser+ das+ προλ∂ψεις+ G+ apreensão,+ reta+ opinião,+ ideia,+ noção+
universal+ G+ mostram+ que+ eles+ constituem+ um+ conjunto+ epistemológico+ que+ está+
relacionado+ às+ sensações.+ As+ prenoções+ são+ fundadas+ nas+ semelhanças+ e+ repetições+
advindas+ das+ sensações+ e+ estabelecidas+ na+ memória,+ e+ a+ isso+ se+ dá+ o+ nome+ de+
“empirismo”,+ embora+ o+ termo+ possa+ não+ condizer+ com+ o+ signiﬁcado+ que+ temos+ na+
modernidade175.++

+Cf.+Epicur.+Ep.([2]+37.

173

+D.L.+X+33+(Epicur.+[1]+33)

174

+ Alain+ Gigandet+ faz+ notar+ que+ “Épicure+ semble+ bien+ inaugurer+ une+ tradition+ épistémologique+ que+
l’on+peut+nommer+empiriste,+consistant+à+fonder+l’abstraction+sur+la+ressemblance+et+la+répétition+(ce+
point+ sera+ théorisé+ par+ Hume),+ quand+ les+ théories+ idéalistes+ de+ l’idéalité,+ centrées+ sur+ la+ diﬀérence,+
revendiquent+l’autonomie+de+l’inteligibilité”.+GIGANDET,+A.+op.cit.,+p.87.
175
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Ainda+ que+ o+ nome+ προλ∂ψις+ não+ seja+ recorrente+ no+ vocabulário+ e+ nas+
deﬁnições+ dessa+ epístola,+ aparecendo+ somente+ uma+ vez+ no+ parágrafo+ 72+ e+ seu+
emprego+remete+à+πρῶτον+ἐννîηëα,+cuja+citação+está+logo+no+início,+tendo+por+base+o+
distanciamento+ operado+ frente+ à+ αἴσθησις+ e+ aos+ seus+ simulacros+ (εἴδολα).+ Ao+
recomendar+ duas+ coisas+ ao+ discípulo,+ Epicuro+ se+ refere+ à+ πρῶτον+ ἐννîηëα,+
apontando+o+sentido+ao+que+está+“sob+as+palavras”.+A+primeira+das+recomendações+é:+
“é+ preciso,+ ó+ Heródoto,+ ter+ bem+ claro+ aquilo+ que+ está+ sob+ os+ sons+ verbais+
(φθîγγοις)”176 + e,+ logo+ na+ sequência+ diz:+ “é+ preciso+ que+ a+ noção+ primeira+ (πρῶτον+
ἐννîηëα)+ que+ cada+ som+ verbal+ (φθîγγον)+ reclama,+ sem+ que+ haja+ necessidade+ de+
demonstração,+tenhamos+qualquer+coisa+para+nos+referir+pois+é+objeto+de+pesquisa,+ou+
o+que+emerge+como+diﬁculdade+para+o+que+é+objeto+da+opinião”177.+Ambos+conduzem+
o+ discípulo+ a+ sustentar+ o+ que+ é+ dito,+ o+ “som+ verbal”+ (φθîγγον)+ por+ algo+ que+ o+
permeia,+no+caso,+a+prenoção.+
+Os+papiros+herculanenses+1479/1417,+que+formam+o+livro+XXVIII+do+Perí(physeos(
de+Epicuro+diz+sobre+essa+relação+entre+as+sons+verbais+e+a+προλ∂ψις:+
se+ estivéssemos+ de+ acordo+ com+ o+ que+ queremos,+ sempre+ e+ em+ todo+ o+ lugar,+
diríamos+ e+ pensaríamos+ a+ mesma+ coisa+ segundo+ a+ doutrina+ corrente+ da+
interpretação,+isto+é,+todo+erro+dos+homens+não+tem+outra+forma+senão+aquela+que+
se+produz+a+propósito+das+antecipações+(προλ∂ψεων)+e+dos+fenômenos,+e+depois+

++Πρῶτον+ëὲν+οὖν+τὰ+ὑποτεταγëνα+τοῖς+φθîγγοις,+ὦ+Ἡρîδοτε.+Epicur.+Ep.([2]+37.

176

+ ἀνµγκη+ γὰρ+ τὸ+ πρῶτον+ ἐννîηëα+ καθ–+ ἕκαστον+ φθîγγον+ βλπεσθαι+ καὶ+ ëηθὲν+ ἀποδεóξεως+
προσδεῖσθαι,+ εἴπερ+ ἕξοëεν+ τὸ+ ζητο§ëενον+ ἢ+ ἀπορο§ëενον+ καὶ+ δοξαζîëενον+ ἐφ–+ ὃ+ ἀνµξοëεν.+
Epicur.+Ep.([2]+38
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os+muitos+modos+de+usar+as+palavras+(λξεων)178.+

O+ problema+ apontado+ nesse+ fragmento+ é+ o+ do+ erro+ em+ se+ tomar+ o+ termo+
λξεων,+o+signiﬁcado+peculiar,+como+termo+equívoco+para+se+designar+outras+coisas,+
e+ isso+ acontece+ quando+ designamos+ para+ designar+ uma+ determinada+ sensação+ com+
uma+ palavra+ que+ venha+ a+ ter+ muitos,+ que+ poderia+ ser+ utilizada+ para+ várias+ outras+
sensações+ conduzindo+ ao+ equívoco.+ O+ que+ queremos+ mostrar+ é+ que+ as+ προλ∂ψεις+
indicam+ uma+ realidade,+ uma+ verdade+ do+ que+ provém+ das+ sensações.+ Os+ “sons+
verbais”+(φθîγγον)+manifestam+as+προλ∂ψεις+pois+no+momento+em+que+os+emitimos+
a+ coisa+ já+ se+ mostrou+ verdadeira+ (ainda+ que+ não+ tenha+ passado+ pelo+ julgamento).+
Diversamente+ acontece+ com+ o+ signiﬁcado+ peculiar,+ λξεων,+ que+ são+ opiniões+
dirigidas+ às+ coisas.+ É+ esse+ o+ erro+ que+ Epicuro+ quer+ combater+ ao+ dizer+ que+ a+
interpretação+corrente+considera+o+que+se+deseja,+o+que+se+diz+e+o+que+se+pensa+como+
sendo+ a+ mesma+ coisa+ e+ considerandoGas+ todas+ προλ∂ψεις.+ É+ a+ noção+ de+ πρῶτον+

++εἶ]ναι+ἐπὶ+πλεóω+ς[υντελ]ο̣ῦν+
ὧι+αὐτοὶ+βουλîë[εθα],+ἑ̣[κµ]σ̣G+
τοτε+[τα]ὐτî+τι+διανοο§ëεG+
νοι+ἐλγοëεν+κατὰ+[τ]ὴν+[ἐ]κG+
κειëνην+ἑρëηνóαν+τῶι+
ὅτι+πᾶσα+ἡ+ἁë[α]ρτóα+[ἐ]στὶν+
τῶν+ἀνθρÑπων+οὐδὲν+ἕτεG+
ρον+ἔχουσα+σχῆëα+ἢ+τ[ὸ]+ἐπὶ+++
τῶë+πρ[ο]λ∂ψεων+γιγν[îG]+
ëενον,+καὶ+τῶë+φαιν[οë]ν[ων]+
διὰ+τοὺς+πολυτρîπου[ς+ἐθιG]+
σëοὺς+τῶν+λξεων+κα[.]ιαιπε+
[++++]ψενδ[.]αυ̣ιτ̣[.]τ̣ληδεδι[..]ε[.]τισυν+
[++++++]πολ[++++++++++++++]υτα+
[++++++]σειε+τ[+++++++++]αν[+]+
[++++++]ει+οὐδ–+α[+]+
[++++++]δει[ξ]ας+ει[+]+
δητ[+]+Epicur.+Fr.+[31]+[10].
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ἐννîηëα+que+auxilia+o+esclarecimento.+
É+ claro+ que+ a+ πρῶτον+ ἐννîηëα+ deve+ ser+ um+ tipo+ de+ “encontro”+ entre+ o+ que+ é+
recebido+pelas+sensações+e+algo+que+as+une.+Por+isso,+os+aspectos+possíveis+aos+quais+a+
προλ∂ψις+ se+ refere+ G+ noções,+ opiniões,+ ideias+ e+ conceitos+ G+ correspondem+ ao+ dogma+
da+πρῶτον+ἐννîηëα+na+Epístola(a(Heródoto.(Podemos+pensar+que+a+προλ∂ψις+é+uma+
espécie+ de+ apreensão+ conceptual,+ o+ que+ signiﬁca+ que+ é+ um+ juízo+ ou+ raciocínio.+ Não+
podemos+esquecer+que+Diogenes+Laercio,+ao+se+referir+a+Epicuro+e+aos+epicuristas,+diz+
que+as+προλ∂ψεις+constituem+o+critério+da+verdade+junto+com+as+sensações+e+com+as+
afecções,+ bem+ como,+ as+ percepções+ da+ mente+ G+ sobre+ as+ quais+ não+ se+ clareza+ nos+
fragmentos.+
Uma+ palavra+ ainda+ a+ ser+ dita+ é+ que+ Epicuro+ distingue+ o+ que+ é+ próprio+ do+
julgamento+ e+ o+ que+ é+ próprio+ da+ memória,+ duas+ grandes+ atividades+ intelectuais.+ A+
memória+ exerce+ grande+ poder+ sobre+ a+ constituição+ do+ sistema+ e+ é+ a+ ela+ que+ as+
προλ∂ψεις+ se+ dirigem+ e+ não+ ao+ julgamento,+ por+ isso+ são+ consideradas+ critérios+ de+
verdade+ e+ não+ propriamente+ raciocínios+ ou+ opiniões+ sobre+ as+ coisas,+ que+ podem+
advir+delas.+Nesse+sentido,+podemos+dizer+que+são+conceitos+desde+que+assumamos+
essas+primeiras+apreensões+como+base+para+a+memória+e+o+raciocínio.+O+que+Diogenes+
Laercio+diz+deve+ser+ressaltado:+as+prenoções+não+são+especiﬁcamente+de+uma+única+
natureza;+ elas+ podem+ ser+ identiﬁcadas+ a+ uma+ apreensão+ (κατµληψιν),+ a+ uma+ reta+
opinião+ (δîξαν+ ὀρθὴν),+ a+ uma+ ideia+ ou+ noção+ (ἔννοιαν),+ ou,+ ainda,+ a+ uma+ noção+
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universal+ (καθολικὴν+ νîησιν),+ como+ dito.+ Segundo+ Gigandet,+ essa+ tipologia+ da+
prenoção+só+faz+sentido+se+a+considerarmos+dentro+de+um+sistema+evolutivo,+o+que+é+
para+ ele,+ característico+ do+ proceder+ humano.+ Determinadas+ noções+ que+ podem+ ser+
reconhecidas,+ de+ algum+ modo+ já+ foram+ assimiladas+ anteriormente+ como+ uma+
apreensão,+ por+ isso,+ as+ considerações+ produzidas+ com+ o+ auxílio+ da+ memória+ são+
imprescindíveis.+ A+ decorrência+ dessa+ natureza+ da+ προλ∂ψις+ é+ a+ garantia+ de+ não+
recorrer+às+idealidades+do+pensamento+supostamente+anteriores+a+ele,+fundando+um+
método+de+investigação+cuja+raiz+é+a+própria+physis.+
2.1.4+As+afecções++
Um+outro+critério+de+verdade+são+as+afecções+(πµθη),+o+prazer+e+a+dor,+no+caso.+
São+critérios+que+determinam+o+que+devemos+assumir+ou+renegar,+admitir+ou+rejeitar,+
em+ suma+ são+ critérios+ morais+ ou+ critérios+ da+ vida+ prática,+ mas+ não+ só,+ já+ que+ as+
afecções+ podem+ ser+ divididas+ em+ três+ espécies:+ a+ Epistemológica,+ a+ Ética+ e+ a+
Teológica,+como+veremos.+Na+Epístola(a(Meneceu,(as+πµθη+são+citadas+como+um+bem+
“conatural”+(συγγενικὸν)+assumindo,+assim,+mais+do+que+um+inatismo+G+do+qual+não+
partilhamos+ e+ que+ já+ esclarecemos+ acima+ o+ porquê+ G,+ uma+ disposição+ segundo+ a+
natureza+ (κατὰ+ φ§σιν)+ para+ reconhecer+ o+ que+ deve+ ou+ não+ receber+ nossas+
deliberações.+Nisto+consiste+o+critério+de+verdade.+Diz+a+epístola:+
por+ isso,+ dizemos+ que+ o+ prazer+ (ἡδονὴν)+ é+ o+ princípio+ e+ o+ ﬁm+ da+ vida+ bemG
aventurada+(ëακαρóως+ζῆν).+Sabemos+isso+pois+ele+(o+prazer)+é+o+bem+primeiro+e+
conatural+ (συγγενικὸν)+ a+ nós,+ e+ a+ partir+ dele+ procedemos+ com+ cada+ ato+ de+
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escolha+ou+de+repulsa+e+para+ele+nos+voltamos+para+julgar+cada+bem+com+base+nas+
afecções+(πµθει)+assumidas+como+critério.179+

Prazer+e+dor+são,+pois,+dois+constitutivos+primordiais+das+afecções.+Não+que+não+
haja+ outras,+ porém,+ são+ essas+ as+ admitidas+ como+ critério.+ A+ primeira+ coisa+ a+ se+
considerar+é+que+as+afecções+servem+como+critério+porque+carregam+o+que+é+próprio+
da+ coisa+ e+ não+ uma+ vaga+ impressão+ que+ temos+ dela+ quando+ nos+ chega.+ Novamente+
aﬁrmamos+ que,+ assim+ como+ as+ sensações+ são+ primordialmente+ das+ coisas,+ assim+
como+as+prenoções+também+dizem+respeito+à+coisa,+as+afecções+carregam+o+que+é+da+
coisa+ e+ não+ se+ referem+ às+ opiniões+ advindas+ dela.+ Sendo+ critérios,+ πµθη+ podem+
fundar+juízos+emitidos+sobre+as+coisas+que+nos+chegam.+
A+ pergunta+ que+ cabe+ é:+ como+ é+ possível+ que+ afecções+ sejam+ critérios+ de+
verdade?+Novamente+recorremos+às+prenoções,+que+já+tratamos+aqui.+As+afecções+são+
critérios+ da+ verdade+ ao+ modo+ como+ as+ προλ∂ψεις( que+ requerem+ um+ processo+ de+
determinação.+Aquilo+que+se+deve+escolher+ou+o+que+se+deve+rejeitar+passa+por+esse+
processo,+de+modo+que+determinam+o+que+é+propício+ao+homem+segundo+a+avaliação+
do+prazer+e+da+dor+que+conﬁguram+a+coisa.+Ora,+todos+os+prazeres+seriam+dignos+de+
escolha+ e+ todas+ as+ dores+ seriam+ para+ serem+ rejeitadas.+ Diz+ Epicuro:+ “todos+ os+
prazeres,+ então,+ por+ sua+ natureza+ a+ nós+ conatural,+ são+ bens,+ mas+ nem+ todos+ são+

+ Καὶ+ διὰ+ τοῦτο+ τὴν+ ἡδονὴν+ ἀρχὴν+ καὶ+ τλος+ λγοëεν+ εἶναι+ τοῦ+ ëακαρóως+ ζῆν.+ τα§την+ γὰρ+
ἀγαθὸν+ πρῶτον+ καὶ+ συγγενικὸν+ ἔγνωëεν,+ καὶ+ ἀπὸ+ τα§της+ καταρχîëεθα+ πµσης+ αἱρσεως+ καὶ+
φυγῆς,+καὶ+ἐπὶ+τα§την+καταντῶëεν+ὡς+κανîνι+τῷ+πµθει+πᾶν+ἀγαθὸν+κρóνοντες.+Epicur.+Ep.+[4]+129.
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elegíveis;+assim+como+todas+as+dores+são+más,+mas+nem+todas+são+para+se+rejeitar”180.++
Se+ assim+ for,+ uma+ discussão+ entre+ os+ doxógrafos,+ como+ Sexto+ Empírico,+ para+
assumir+as+πµθη+como+critérios+de+verdade,+inferindo+com+isso+que,+possivelmente,+
Epicuro+aﬁrmou+isso+sobre+as+ações+e+não+sobre+a+verdade+do+conhecimento.+Todavia,+
não+ dispomos+ de+ textos+ dos+ epicuristas+ para+ sustentar+ esse+ comentário.+ Parece+ ser+
mais+concordante+dizer,+junto+com+Long+e+Sedley,+que+Epicuro+não+tenha+explicitado+
se+o+critério+para+a+verdade+e+o+mesmo+para+as+ações,+o+que+conduz+a+pensar,+como+
dizem,+“que+as+crenças+sobre+o+valor+moral+das+coisas+pode+ter+tanta+verdade+objetiva+
como+crenças+sobre+sua+natureza+física,+e+que+os+sentimentos+são+os+árbitros+daquela+
verdade”181.+ A+ passagem+ da+ Epístola( a( Meneceu+ faz+ crer+ que+ as+ afecções+ funcionam+
mais+ como+ espécie+ de+ regras+ para+ discriminação,+ da+ dor+ e+ prazer,+ do+ que+
propriamente+como+um+critério+que+traduz+evidências.+
Uma+ coisa+ não+ é+ possível+ contradizer,+ que+ verdadeiramente+ as+ πµθη+
constituem+ um+ dos+ critérios+ para+ o+ conhecimento+ natural,+ porém+ saber+ se+ elas+ são+
apenas+índices+para+julgamentos+morais+ou+se+realmente+conduzem+à+evidência,+ﬁca+
em+aberto.+O+passo+de+Diogenes+Laercio+ao+recordar+essa+veracidade+quando+avalia+
as+sensações+e+as+afecções+é+o+seguinte:+“o+fato+de+que+a+sensação+atinge+a+realidade+o+
conﬁrma+ a+ veracidade+ dos+ sentidos.+ É+ fato+ que+ vemos+ e+ sentimos,+ tanto+ quanto+

+ πᾶσα+ οὖν+ ἡδονὴ+ διὰ+ τὸ+ φ§σιν+ ἔχειν+ οἰκεóαν+ ἀγαθîν,+ οὐ+ πᾶσα+ ëντοι+ αἱρετ∂À+ καθµπερ+ καὶ+
ἀλγηδὼν+πᾶσα+κακîν,+οὐ+πᾶσα+δὲ+ἀεὶ+φευκτὴ+πεφυκυῖα.+Epicur.+Ep.([4]+129.
180

+1LS,(p.90.
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sofremos”182.+ Isso+ parece+ dizer+ que+ não+ só+ as+ sensações,+ mas+ também+ as+ afecções+
(prazer+ e+ dor)+ testemunham+ a+ coisa+ que+ chega+ a+ nós.+ As+ πµθη+ carregam+
propriedades+ da+ coisa,+ e+ nisso+ está+ seu+ aspecto+ objetivo,+ e+ nossos+ juízos+ não+ são+
primários+ com+ relação+ às+ afecções,+ pelo+ contrário,+ são+ elas+ que+ fundamentam+ os+
juízos.+Tal+fato+acontece+na+mesma+proporção+do+que+foi+dito+sobre+as+sensações.+Ou+
seja,+ não+ há+ uma+ disposição+ prévia+ ou+ inata+ que+ fundamente+ os+ juízos+ para+ se+
sobreporem+às+sensações+e+às+afecções.+Nesse+sentido,+a+Canônica+é+uma+“régua”+de+
medidas+ para+ o+ conhecimento,+ que+ não+ recorre+ a+ outras+ instâncias+ senão+ ao+ que+
empiricamente+ temos+ acesso.+ Ela+ não+ é+ uma+ ciência+ infusa+ pela+ qual+ sensações,+
prenoções+ e+ afecções+ já+ oferecem+ imediatamente+ a+ evidência+ da+ realidade,+ mas+ os+
elementos+que+nos+chegam+devem+ser+tratados,+na+primazia+das+impressões+(τ§πος,+
ἀπîρροια,+ εἴδωλον,+ ἀποστµσεις),+ depois+ das+ coisas+ que+ não+ são+ evidentes+ pelas+
prenoções+(προλ∂ψεις)+e+afecções+(πµθη).+Como+demonstra+Gigandet,+muitas+vezes+
o+ que+ nos+ falta+ “é+ a+ capacidade+ de+ extrair+ ou+ de+ «subtrair»+ a+ sensação,+ esta+ arte+
propriamente+ canônica+ de+ dissociar+ o+ que+ pertence+ especiﬁcamente+ à+ coisa+ daquilo+
que+lhe+é+acrescentada,+ou+lhe+subtrai+a+opinião”183.+
Até+ aqui+ ﬁcou+ claro+ que+ o+ caminho+ das+ πµθη+ não+ se+ identiﬁca+ com+ o+ da+
sensação.+Encontramos+na+Epístola(a(Heródoto(o+que+segue:+
deveGse,+ ademais,+ ter+ presente+ cada+ coisa+ com+ base+ nas+ sensações+ (αἰσθ∂σεις)+ e+
+καὶ+τὸ+τὰ+ἐπαισθ∂ëατα+δ–+ὑφεστµναι+πιστοῦται+τὴν+τῶν+αἰσθ∂σεων+ἀλ∂θειαν.+ὑφστηκε+δὲ+τî+
τε+ὁρᾶν+ἡëᾶς+καὶ+ἀκο§ειν+ὥσπερ+τὸ+ἀλγεῖν.+D.L.+X+32+(Epicur.+[1]+32)
182

+GIGANDET,+A.+op.cit.,+p.80.
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em+ geral+ de+ acordo+ com+ os+ atos+ apreensivos+ imediatos,+ seja+ da+ mente+ seja+ de+
qualquer+ outro+ critério+ (κριτηρóων),+ igualmente+ de+ acordo+ com+ as+ afecções+
(πµθη)+ existentes,+ de+ modo+ tal+ a+ poder+ inferir+ seja+ sobre+ aquilo+ que+ aguarda+
conﬁrmação+ (προσëνον)+ seja+ sobre+ aquilo+ que+ não+ recai+ sob+ o+ domínio+ dos+
sentidos+(ἄδηλον).184+

Ora,+ a+ diferença+ apontada+ recai+ sobre+ aquilo+ para+ que+ as+ afecções+ são+
constituídas+ como+ critério+ de+ verdade.+ Elas+ são+ tocadas+ por+ coisas+ que+ não+ são+
evidentes,+ que+ “aguardam+ conﬁrmação”,+ sobre+ os+ ἄδηλα,+ os+ invisíveis+ ou+ não+
evidentes+ aos+ sentidos,+ em+ comparação+ ao+ que+ as+ sensações+ são+ para+ as+ coisas+
sensíveis.+Nesse+passo+da+epístola,+Epicuro+aborda+as+πµθη+de+maneira+ampla,+o+que+
levou+alguns+intérpretes,+apoiandoGse+no+testemunho+de+Sexto+Empírico185,+a+dizerem+
que+as+afecções+são+mais+abrangentes+que+o+prazer+e+a+dor,+os+quais+são+nomeados+na+
Epístola(a(Meneceu.+
No+ entanto,+ o+ que+ nos+ interessa+ aqui+ é+ veriﬁcar+ que,+ sendo+ as+ afecções+ uma+
disposição+natural+utilizada+como+critério+de+verdade,+especialmente+no+que+tange+ao+
que+ aguarda+ conﬁrmação+ (προσëνον)+ e+ ao+ que+ não+ recai+ sobre+ o+ domínio+ dos+
sentidos+ (ἄδηλον),+ uma+ dessas+ afecções+ está+ diretamente+ ligada+ ao+ campo+
epistemológico,+ ético+ e+ teológico:+ o+ prazer+ (ἡδον∂).+ Como+ ele+ não+ é+ um+ elemento+
estático+ do+ “sistema”,+ devemos+ consideráGlo+ uma+ afecção+ que+ funciona+ como+ uma+
“arte”,+e+na+medida+em+que+se+tem+contato+com+o+prazeroso+adquireGse+memória+do+
+Εἶτα+κατὰ+τὰς+αἰσθ∂σεις+δεῖ+πµντα+τηρεῖν+καὶ+ἁπλῶς+τὰς+παρο§σας+ἐπιβολὰς+εἴτε+διανοóας+εἴθ–+
ὅτου+δ∂ποτε+τῶν+κριτηρóων,+ὁëοóως+δὲ+καὶ+τὰ+ὑπµρχοντα+πµθη,+ὅπως+ἂν+καὶ+τὸ+προσëνον+καὶ+τὸ+
ἄδηλον+ἔχωëεν+οἷς+σηëειωσîëεθα.+Epicur.+Ep.([2]+38.
184
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prazer+ que+ serve+ de+ discriminação+ dos+ nãoGevidentes,+ de+ extensão+ de+ uma+ certa+
sapiência+ e+ de+ identiﬁcação+ divina.+ Por+ isso,+ cremos+ que+ a+ ἡδον∂+ pode+ ser+
triplamente+qualiﬁcada.++
Long+ e+ Sedley+ deixam+ entrever+ que+ há+ uma+ tipologia+ dos+ prazeres,+ todavia+ a+
interpretam+ sob+ os+ aspectos+ físicos+ e+ os+ aspectos+ psicológicos+ da+ “consciência”186.+
Para+ nós,+ há+ razões+ para+ dizer+ que+ os+ prazeres+ podem+ ser+ vistos+ sob+ três+ aspectos:+
segundo+o+aspecto+epistemológico,+pois+funciona+como+critério+de+verdade,+ao+menos++
para+ as+ ações,+ auxiliandoGnos+ na+ determinação+ dos+ bens;+ segundo,+ o+ aspecto+ ético,+
pois+ nos+ conduzem+ a+ determinar+ o+ que+ escolher+ e+ o+ que+ rejeitar+ para+ a+ φρîνησις,+
sabedoria+ prática;+ terceiro,+ o+ aspecto+ teológico,+ pois+ é+ neles+ que+ se+ deposita+ a+
conﬁabilidade+de+ser+princípio+e+ﬁm+da+beatitude,+seja+enquanto+qualidade+humana,+
seja+enquanto+qualidade+divina+partilhada.+
Consideremos+o+que+diz+Epicuro:++
a+partir+dele+(prazer)+procedemos+com+cada+ato+de+escolha+ou+de+repulsa+e+para+
ele+ (prazer)+ nos+ voltamos+ para+ julgar+ cada+ bem+ com+ base+ nas+ afecções+ (πµθει)+
assumidas+como+critério+(κρóνοντες).187+

Epistemologicamente,+ as+ afecções,+ e+ no+ excerto,+ a+ ἡδον∂+ que+ é+ uma+ delas,+ são+
ferramentas+ úteis+ como+ critérios+ ou+ meios+ de+ discriminação+ entre+ o+ que+ se+ deve+ ou+
não+ fazer.+ Para+ tal,+ trazem+ referência+ à+ coisa,+ o+ que+ signiﬁca+ que+ a+ ἡδον∂+ é+ tomada+
+ Para+ eles,+ os+ prazeres+ remetem+ a+ diferenças+ de+ contexto:+ “Allowing+ for+ diﬀerences+ of+ emphasis+
appropriate+to+diﬀerent+contexts.”+1LS+p.124.
186

+ καὶ+ ἀπὸ+ τα§της+ καταρχîëεθα+ πµσης+ αἱρσεως+ καὶ+ φυγῆς,+ καὶ+ ἐπὶ+ τα§την+ καταντῶëεν+ ὡς+
κανîνι+τῷ+πµθει+πᾶν+ἀγαθὸν+κρóνοντες.+Epicur.+Ep.+[4]+129.
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como+ algo+ que+ tem+ de+ ser+ julgado,+ já+ que+ é+ realidade.+ E+ ela+ não+ está+ dissociada+ do+
pensamento+(διµνοια),+como+apresentado+em+uma+das+Kyriai(Doxai:+
Não+ aumenta+ o+ prazer+ (ἡδον∂)+ na+ carne+ uma+ vez+ que+ se+ extirpou+ a+ dor+ devido+
aquilo+ que+ faltava,+ mas+ apenas+ varia.+ E+ para+ o+ pensamento+ (διανοóας)+ o+ que+
limita+seu+prazer+(ἡδονὴν)+é+a+consideração+de+tudo+o+que+provoca+seus+maiores++
medos,+bem+como+o+que+lhe+é+semelhante.188+

Para+ a+ máxima,+ há+ uma+ ἡδον∂+ própria+ também+ ao+ pensamento,+ que+ deve+ ser+
considerada+ para+ deliberar.+ Nesse+ tipo+ de+ prazer+ extirpaGse+ as+ dores,+ pois+ o+
pensamento+toma+como+base+o+prazer+para+realizarGse+tendo+em+vista+a+eliminação+de+
dores.+ Nesse+ sentido,+ o+ pensamento+ toma+ como+ critério+ judicativo+ também+ as+
afecções,+e,+dentre+elas,+a+ἡδον∂.+
Como+ critério+ da+ verdade,+ o+ prazer+ ainda+ deve+ se+ distinguir+ da+ opinião+ dos+
muitos+ (πολλοó),+ como+ pode+ ser+ notado+ nas+ Sentenças( Vaticanas:+ “não+ é+ o+ ventre+
insaciável,+ como+ diz+ a+ multidão+ (πολλοó),+ mas+ a+ falsa+ opinião+ (δîξα+ ψευδὴς)+ a+
propósito+da+inﬁnita+voracidade+do+ventre.”189+Há+de+se+relevar,+ainda,+que+a+ἡδον∂+é+
constituída+ κατὰ+ φ§σιν,+ e+ daí+ segueGse+ que+ o+ bem+ é+ uma+ de+ suas+ propriedades.+ É+
aﬁrmação+do+epicurismo:+“débil+é+a+natureza+(φ§σις)+sobre+o+mal,+não+sobre+o+bem,+

+ Οὐκ+ ἐπα§ξεται+ ἐν+ τῇ+ σαρκὶ+ ἡ+ ἡδον∂,+ ἐπειδὰν+ ἅπαξ+ τὸ+ κατ–+ ἔνδειαν+ ἀλγοῦν+ ἐξαιρεθῇ,+ ἀλλὰ+
ëîνον+ποικóλλεται.+τῆς+δὲ+διανοóας+τὸ+πρας+τὸ+κατὰ+τὴν+ἡδονὴν+ἀπεγννησεν+ἥ+τε+το§των+αὐτῶν+
ἐκλîγισις+ καὶ+ τῶν+ ὁëογενῶν+ το§τοις,+ ὅσα+ τοὺς+ ëεγóστους+ φîβους+ παρεσκε§αζε+ τῇ+ διανοóᾳ.+
Epicur.+Sent.+[5]+XVIII.
188

+ + Ἄπληστον+ οὐ+ γαστ∂ρ,+ ὥσπερ+ οἱ+ πολλοó+ φασιν,+ ἀλλ–+ ἡ+ δîξα+ ψευδὴς+ ὑπὲρ+ τοῦ+ <τῆς>+ γαστρὸς+
ἀορóστου+πληρÑëατος.+Epicur.+Sent.Vat.([6]+59.
189
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pois+nos+prazeres+(ἡδοναῖς)+ela+é+preservada,+mas+em+dores+é+destruída”190.+
O+aspecto+que+diz+respeito+às+afecções+é,+claramente,+ético.+Entre+os+intérpretes,+
a+ ἡδον∂+ recebe+ tratamento+ dentro+ da+ Ética+ mesmo+ que+ tenha+ um+ caráter+
epistemológico+e+físico,+como+vimos.+Os+argumentos+sustentam,+a+partir+da+Epístola(a(
Heródoto,+que+embora+se+trate+das+afecções+não+é+designada+a+ἡδον∂+como+parte+dela.+
Na+verdade,+devemos+dizer+que+não+há+textos+seguros+que+digam+notoriamente+que+
ela+ está+ vinculada+ diretamente+ à+ Física,+ porém,+ infereGse+ facilmente+ que,+ fundada+ a+
relação+entre+Física,+Ética+e+Canônica,+não+há+incoerência+em+estabelecer+a+ἡδον∂+nos++
três+campos.+
Os+ prazeres+ são+ meios+ considerados+ pelos+ epicuristas+ para+ a+ determinação+
sobre+o+que+eleger+e+o+que+rejeitar,+e+como+já+dito,+é+um+critério+ético,+embora+não+haja+
essa+ separação+ dentro+ do+ epicurismo,+ apenas+ no+ ceticismo+ tardio.+ Considerando+ o+
aspecto+ ético,+ o+ prazer+ para+ o+ homem+ equivale+ às+ ἀρεταὶ+ por+ um+ vínculo+
“inseparável”,+vínculo+este+bem+conhecido+na+ﬁlosoﬁa:+o+ἀχÑριστον.+Ele+representa+
o+que+não+pode+ser+repartido+em+relação+a+um+outro,+e+é+uma+palavra+evocada+dentro+
do+contexto+metafísico+para+deﬁnir+aspectos+do+ser.+Esse+vínculo+mostra+que+a+ἡδον∂+
faz+parte+da+vida+virtuosa+por+um+laço+do+tipo+ἀχÑριστον,+inseparável+e+estabelecido+
pela+natureza,+ou+ainda,+“o+que+cresceu+junto+a”+(συëφ§ω).+Ora,+há+de+se+perguntar,+
então,+por+que+encontramos+entre+os+homens+alguns+dissolutos?+A+resposta+pode+ser,+

++Ἀσθενὴς+ἡ+φ§σις+ἐστὶ+πρὸς+τὸ+κακîν,+οὐ+πρὸς+τὸ+ἀγαθîνÀ+ἡδοναῖς+ëὲν+γὰρ+σῴζεται,+ἀλγηδîσι+
δὲ+διαλ§εται.+Epicur.+Sent.Vat.+[6]+37.
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do+ ponto+ de+ vista+ da+ ἡδον∂,+ que+ o+ modo+ com+ o+ qual+ recebemos+ as+ sensações,+ as+
prenoções+e+as+afecções+pressupõem+também+a+arte+de+distinguir+o+que+nos+chega+por+
meio+ de+ um+ exercício+ fundado+ sobre+ as+ próprias+ recepções.+ Como+ já+ dissemos,+ as+
πµθη,+ e+ dentre+ elas+ a+ ἡδον∂,+ não+ dependem+ de+ outras+ instâncias+ para+ servirem+ de+
critérios,+bem+como+sua+própria+recepção+deve+servir+de+distinção,+tendo+o+auxílio+da+
memória,+para+outras+coisas+que+virão.+Temos+na+Epístola(a(Meneceu:+
não+se+pode+ter+uma+vida+sábia,+bela+e+justa+(φρονóëως+καὶ+καλῶς+καὶ+δικαóως)+
sem+que+seja+prazerosa+(ἡδως+ζῆν)+e+nem+uma+vida+prazerosa+sem+que+seja+bela,+
justa+e+sábia.+As+virtudes+(ἀρεταὶ)+são+de+fato+conaturais+(συëπεφ§κασι)+à+vida+
prazerosa+e+esta+é+inseparável+(ἀχÑριστον)+daquelas.191+

Podemos+ perceber+ que+ não+ é+ qualquer+ homem+ que+ tem+ a+ vida+ prazerosa,+ cuja+
deﬁnição+ está+ na+ sapiência,+ na+ beleza+ e+ na+ justiça,+ em+ suma,+ nas+ ἀρεταὶ,+ mas+
propriamente+ no+ homem+ que+ cultiva+ as+ virtudes.+ O+ prazer+ serve+ de+ determinação+
moral+ para+ uma+ vida+ virtuosa+ e+ é+ a+ arte+ da+ discriminação+ dos+ prazeres+ que+ faz+ do+
homem+ um+ homem+ sapiente+ (φρîνιëος).+ Quanto+ a+ isso,+ podemos+ evocar+ uma+ das+
Kyriai(Doxai(que+diz:+“nenhum+prazer+é+em+si+mesmo+um+mal,+mas+alguns+prazeres+
produzem+mais+perturbações+que+prazeres”192.+Ora,+se+alguns+prazeres+podem+causar+
perturbações+ maiores+ é+ claro+ que+ deve+ haver+ dentre+ eles+ uma+ discriminação+ que+
conduza+ao+equilibrado+prazer.+Todavia,+não+tendo+outra+instância+a+que+se+recorrer,+
+οὐκ+ἔστιν+ἡδως+ζῆν+ἄνευ+τοῦ+φρονóëως+καὶ+καλῶς+καὶ+δικαóως,+<οὐδὲ+φρονóëως+καὶ+καλῶς+καὶ+
δικαóως>+ ἄνευ+ τοῦ+ ἡδως.+ συëπεφ§κασι+ γὰρ+ αἱ+ ἀρεταὶ+ τῷ+ ζῆν+ ἡδως+ καὶ+ τὸ+ ζῆν+ ἡδως+ το§των+
ἐστὶν+ἀχÑριστον.+Epicur.+Ep.([4]+132.
191

+Οὐδεëóα+ἡδονὴ+καθ–+ἑαυτὴν+κακîνÀ+ἀλλὰ+τὰ+τινῶν+ἡδονῶν+ποιητικὰ+πολλαπλασóους+ἐπιφρει+
τὰς+ὀχλ∂σεις+τῶν+ἡδονῶν.+Epicur.+Sent.+[5]+VIII.
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é+ dentre+ os+ prazeres+ mesmos+ que+ devemos+ determinar+ o+ elegível,+ e+ nisso+
encontramos+ seu+ caráter+ moral.+ Também+ a+ esses+ argumentos+ somamos+ o+ que+ já+
demonstramos+anteriormente+segundo+o+parágrafo+129+da+Epístola(a(Meneceu.+
No+aspecto+teológico,+a+ἡδον∂+tem+uma+estreita+ligação+com+a+beatitude,+e,+de+
certo+ modo,+ serve+ de+ indício+ para+ reconhecer+ que+ a+ divindade+ vive+ o+ completo+
prazer,+ já+ que+ goza+ do+ bem+ completo.+ Curioso+ é+ o+ que+ diz+ uma+ das+ Sentenças(
Vaticanas( a+ respeito+ da+ felicidade+ prazerosa+ e+ sem+ dores+ dos+ deuses:+ “grita+ a+ carne:+
não+ter+fome,+não+ter+sede,+não+ter+frio;+quem+tem+estas+coisas+e+espera+têGlas,+também+
com+Zeus+pode+concorrer+em+felicidade”193.+
Sendo+ as+ duas+ πµθη+ primordiais+ G+ prazer+ e+ dor+ G+ critérios+ de+ realidade,+
observamos+ que+ a+ respeito+ da+ vida+ divina+ não+ há+ propriamente+ o+ que+ escolher+ e+
determinar.+ Para+ os+ homens+ a+ distinção+ entre+ as+ πµθη,+ a+ deliberação,+ a+ escolha,+ a+
determinação+são+elementos+que+conduzem+à+sapiência,+e+a+arte+é+importante+para+a++
distinção+entre+prazeres+e+dores.+Nas+Kyriai(Doxai(dizGse:+
“O+ limite+ em+ grandeza+ dos+ prazeres+ (ἡδονῶν)+ é+ a+ eliminação+ de+ tudo+ o+ que+
provoca+ dor.+ E+ em+ todo+ o+ lugar+ em+ que+ há+ prazer,+ e+ por+ todo+ o+ tempo+ que+
persiste,+não+há+dor+física+nem+angústias+nem+ambas+ao+mesmo+tempo.”194+

Não+ existindo+ dores,+ padecimentos+ ou+ angústias+ entre+ os+ deuses,+ sendo+ eles+

+ Σαρκὸς+ φωνὴ+ τὸ+ ëὴ+ πεινῆν,+ τὸ+ ëὴ+ διψῆν,+ τὸ+ ëὴ+ ῥιγοῦνταῦτα+ γὰρ+ ἔχων+ τις+ καὶ+ ἐλπóζων+ ἕξειν+
κἂν+<Διὶ>+ὑπὲρ+εὐδαιëονóας+ëαχσαιτο.+Epicur.+Sent.Vat.([6]+33.
193

+Ὅρος+τοῦ+ëεγθους+τῶν+ἡδονῶν+ἡ+παντὸς+τοῦ+ἀλγοῦντος+ὑπεξαóρεσις.+ὅπου+δ–+ἂν+τὸ+ἡδîëενον+
ἐνῇ,+καθ–+ὃν+ἂν+χρîνον+ᾖ,+οὐκ+ἔστι+τὸ+ἀλγοῦν+ἢ+λυπο§ëενον+ἢ+τὸ+συναëφîτερον.+Epicur.+Sent.+[5]+
III.
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completos,+só+podemos+dizer+que+sua+vida+é+de+prazer+completo,+tal+como+é+próprio+
do+ ser+ bemGaventurado+ que+ não+ possui+ perturbações+ e+ nem+ as+ causa+ a+ outros195.+
Primeiramente,+essa+designação+é+referência+da+vida+divina.+Não+encontramos+outra+
conclusão+ senão+ dizer+ que+ os+ deuses+ gozam+ da+ vida+ mais+ prazerosa,+ sendo+ essa+
afecção+ um+ elemento+ para+ seu+ reconhecimento.+ Dado+ os+ pressupostos+ da+
Epistemologia+passemos+aos+da+Physiologia.+

"
2.2++Os+pressupostos+da+physiologia+
Há+ uma+ insistência+ no+ epicurismo+ quanto+ à+ dedicação+ ao+ estudo+ da+ natureza,+
ou+seja,+a+Physiologia;+é+digno+de+nota+o+ﬁm+desse+estudo+e+o+seu+porquê.+Vejamos+o+
que+diz+um+das+Kyriai(Doxai:+“se+não+nos+perturbasse+o+medo+das+coisas+celestes+e+da+
morte,+como+se+não+tivesse+nunca+sido+algo+para+nós,+e+a+falta+de+reﬂexão+a+respeito+
dos+limites+das+dores+e+dos+desejos,+não+teríamos+necessidade+da+physiologia”196.+
Epicuro+ rivaliza+ diretamente+ com+ o+ pensamento+ que+ elege+ o+ ﬁm+ puramente+
lógicoGteorético.+ No+ caso,+ a+ Physiologia+ está+ em+ favor+ de+ um+ ﬁm+ que+ não+ só+ o+
teorético:+é+para+extirpar+as+perturbações+da+alma+que+se+estuda+a+natureza,+e+nisso+
ela+ se+ coloca+ em+ perfeita+ consonância+ com+ a+ Ética,+ e+ por+ que+ não+ dizer+ com+ a+
Teologia.+ Partindo+ da+ constatação+ que+ o+ ﬁm+ não+ é+ teorético,+ consideremos+ a+
+Cf.+Epicur.+Sent.+[5]+I.
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+Εἰ+ëηθὲν+ἡëᾶς+αἱ+τῶν+ëετεÑρων+ὑποψóαι+ἠνÑχλουν+καὶ+αἱ+περὶ+θανµτου,+ë∂+ποτε+πρὸς+ἡëᾶς+ᾖ+
τι,+ἔτι+τε+τὸ+ëὴ+κατανοεῖν+τοὺς+ὅρους+τῶν+ἀλγηδîνων+καὶ+τῶν+ἐπιθυëιῶν,+οὐκ+ἂν+προσεδεîëεθα+
φυσιολογóας.+Epicur.+Sent.+[5]+XI.
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Physiologia(sob+três+ângulos+que+nos+interessam.+
Primeiro,+ela+parte+do+princípio+de+que+o+homem+não+possui+a+seu+dispor+outra+
coisa+para+conhecer+senão+os+dados+da+própria+physis.+Segundo,+para+Epicuro,+vale+o+
argumento+heraclitiano+do+fragmento+30:+“esta+ordem,+a+mesma+para+todas+as+coisas,+
não+a+fez+nenhum+dos+deuses+nem+dos+homens…”197,+em+suma+de+que+nada+nasce+do+
nada.+E+terceiro,+o+ﬁm+da+Physiologia(é+alcançar+a+imperturbabilidade+de+alma.+
As+duas+primeiras+constatações,+a+physis+como+fundamento+do+conhecimento+e+
os+ “princípios+ de+ conservação”,+ recebem+ um+ longo+ tratamento+ na+ Filosoﬁa+ anterior+
que+poderia+remontar+a+Parmênides,+Demócrito,+Platão+e+Aristóteles.+
A+ estrutura+ do+ sistema+ epicurista+ só+ é+ validada+ se+ considerarmos+ que+ toda+ a+
realidade+ou+natureza+é+corpórea.+Sua+constituição+se+deve+a+um+substrato+corpóreoG
indivisível+(ἄτοëος)+dotado+de+movimento+devido+ao+vazio+κενîν+que+o+possibilita.+
Tanto+os+corpos+como+o+movimento+são+testemunhados+pelos+sentidos,+de+modo+que+
os+ princípios+ elementares+ do+ sistema+ são+ corroborados+ ou+ testemunhados+ pelas+
sensações.+ Nesse+ sentido,+ há+ de+ se+ supor+ que+ ἄτοëα+ καὶ+ κενîν( constituem+ os+ dois+
elementos+ necessários+ para+ a+ realidade,+ sendo+ eles+ mesmos+ tidos+ como+
“princípios”+(ἄρχαι),+tomados+como+pressupostos.+Se+por+um+lado,+os+princípios+são+
pressupostos+necessários,+por+outro,+eles+são+corroborados+a(posteriori+pelas+sensações+
que+os+testemunham.+Tais+elementos+G+ἄτοëα+καὶ+κενîν+(átomos+e+vazio)+ou+σÑëατα+

+κîσëον+τîνδε,+τὸν+αὐτὸν+ἀπµντον,+ὄυτε+τις+θεῶν+ὄυτε+ἀνθρÑπον+ἐποóησεν.+DK+22+B+30.
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καὶ+κενîν+(corpos+e+vazio)+G+são+a+base+da+Física+epicurista.+Todavia,+eles+devem+ser+
tomados+ a+ partir+ dos+ constitutivos+ da+ Física,+ elencados+ por+ Epicuro+ na+ Epístola( a(
Heródoto198,( os+ chamados+ princípios+ de+ conservação:( nada+ surge+ do+ nada;+ nada+ se+
perde+no+nada;+o+todo+é+o+mesmo+sempre.+
Como+a+natureza+dos+corpos+emanam+suas+qualidades+por+meio+do+movimento+
atômico,+ o+ que+ nós+ recebemos+ são+ qualidades+ advindas+ dos+ corpos+ e+ não+
simplesmente+ átomos,+ que+ sustentados+ pelo+ princípio+ de+ conservação,+ são+
“destacamentos”+dos+corpos+com+toda+a+sua+qualidade,+advindos+da+superfície+e+da+
profundidade,+portando,+assim,+suas+características+gerais+e+nocionais.+Vejamos+o+que+
pode+ser+dito+sobre+isso.+
2.2.1+A+physis+e+os+princípios+da+natureza+
Quanto+à+possibilidade+do+conhecimento+a+partir+da+physis,+já+o+abordamos+sob+
um+ certo+ aspecto+ no+ que+ tange+ às+ sensações.+ Todavia,+ há+ de+ se+ dizer+ que+ a+ physis+ é+
constituída+por+dois+princípios:+os+corpos+e+o+vazio+(σÑëατα(e+κενîν),+ou+indivisíveis+
e+vazio,+ou+ser+e+nãoGser199,+como+aﬁrmara+Demócrito.+A+terminologia+é+variada+mas+
sempre+se+refere+aos+corpos+e+vazio.+O+que+dá+garantia+às+sensações,+empiricamente+
consideradas,+é+a+natureza+constitutiva+dos+corpos,+os+átomos,+e+a+sustentação+dessa+

+Cf.+Epicur.+Ep.([2]+39.
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+ Sobre+ essa+ questão+ não+ nos+ deteremos+ nas+ querelas+ terminológicas+ e+ assumimos,+ como+
generalidade,+uma+aproximação+e+identiﬁcação+entre+os+termos+somata,+corpos,+indivisíveis,+ser+e+atoma(
de+um+lado,+e+do+outro,+kenón,+vazio,+espaço+natureza+intangível+e+nãoGser,+conforme+são+tratados+pela+
maioria+ dos+ intérpretes.+ Claro+ que+ há+ razões,+ quando+ Epicuro+ não+ diz+ explicitamente,+ para+ se+
posicionar+argumentativamente+em+favor+de+um+dos+termos,+todavia+não+nos+deteremos+sobre+isso.
199
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primeira+noção+é+teóricoGempírica.+Somos+afetados,+tocados,+sensibilizados+por+algo+e+
concordamos+que+a+natureza+é+corpórea.+Diz+Epicuro:+
na+verdade+uma+(natureza)+que+funda+o+seu+subsistir+(ὑπµρχουσα)+no+princípio+
de+ igualdade+ (dos+ elementos+ de+ que+ é+ composta)+ goza+ eternamente+ perfeita+
(τλειαν)+ felicidade,+ pois+ as+ unidades+ que+ são+ constituídas+ dos+ mesmos+
elementos+ (στοιχεóων),+ não+ menos+ que+ aquelas+ que+ são+ formadas+ de+ elementos+
semelhantes,+podem+existir,+e+vem+admitidas+por+Epicuro,+como+descreve+na+obra+
Sobre(a(santidade.200+

Destacamos+ que+ seja+ a+ natureza+ mortal+ ou+ divina,+ sua+ subsistência+ está+ posta+
nos+elementos+e,+devido+a+eles,+tal+natureza+alcança+a+felicidade.+Tanto+pode+ser+dito+
para+ uma+ natureza+ constituída+ de+ elementos+ iguais+ como+ para+ naturezas+ a+ ela+
semelhantes.+ Se+ subsiste+ nos+ elementos,+ quais+ são+ eles?+ E,+ se+ devido+ a+ eles+ podem+
alcançar+ uma+ felicidade+ “completa”+ (τλειαν)+ G+ ou+ como+ se+ traduz+ o+ fragmento,+
“perfeita”+ G,+ como+ isso+ é+ possível?+ O+ fragmento+ nos+ diz+ que+ a+ natureza+ sustenta+ os+
seus+ elementos+ e+ devido+ a+ eles+ alcança+ a+ felicidade+ quando+ a+ composição+ segue+ a+
semelhança.+ A+ physis+ tem+ como+ base+ os+ στοιχεῖαι,+ os+ elementos,+ que+ são+ também+
designados+por+princípios,+ἄρχαι+que,+no+interior+da+doutrina,+são+identiﬁcados+aos+
σÑëατα( καὶ+ κενîν,+ aos+ corpos+ e+ ao+ vazio.+ Tais+ elementos+ dão+ sustentação+ ao+ que+
existe,+já+que+os+corpos+só+podem+produzir+experiência+em+nós+compostos+de+“algo”+
substancial+ para+ nós.+ Esse+ “algo”+ de+ realidade+ empírica+ só+ nos+ é+ possível+ porque+
+ δ§ναται+ γὰρ+ ἐκ+ τῆς+ ὁëοιîτητος+ ὑπµρχουσα+ διαιÑνιον+ ἔχειν+ τὴν+ τλειαν+ εὐδαιëονóαν,+
ἐπειδ∂περ+ οὐχ+ ἧττον+ ἐκ+ τῶν+ αὐτῶν+ ἢ+ τῶν+ ὁëοóων+ στοιχεóων+ ἑν[î]τητες+ ἀποτελεῖσθαι+ δ§νανται+
καὶ+ὑπὸ+τοῦ+Ἐπικο§ρου+καταλεóπονται,+καθµπερ+ἐν+τῶι+Περὶ+ὁσιîτητος+αὐτîτατα.+Phld.+π.+εὐσεβ.+
110+4+Go.+Epicur.+Fr.+[19]+[4]+(=+40+U.).+Assumimos+para+o+fragmento+as+notas+de+Arrighetti+para+versar+o+
texto.
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fundado+ nos+ “corpóreos”+ que,+ a+ bem+ dizer,+ são+ em+ última+ instância+ indivisíveis+
singulares.+Se+houvesse+uma+divisibilidade+ao+inﬁnito+não+seria+possível+encontrar+a+
corporeidade.+ A+ natureza+ que+ nos+ circunda+ é+ móvel,+ e+ Epicuro+ considera+ o+ vazio+
como+o+elemento+que+possibilita+a+corporeidade.+Na+verdade,+ele+é+a+constatação+da+
mobilidade+dos+corpos,+supondoGse+que+se+o+todo+fosse+preenchido+pelo+“todo”,+no+
sentido+ de+ os+ corpos+ não+ poderem+ ocupar+ “espaço”,+ não+ haveria+ movimento+ nem+
superfície.+ Há,+ então,+ de+ se+ considerar+ um+ “lugar”+ para+ os+ corpos+ compostos+ ou+
simples+ transitarem.+ Assim,+ podemos+ expressar+ sinteticamente+ o+ que+ Epicuro+ diz:+
“os+corpos+são+indivisíveis+e+sólidos+(ëεστµ)”201+coextensivos+da+“natureza+vazia+que+
separa+uns+dos+outros”202.+Consideremos+também+o+que+diz+Lucrécio:+
acrescentaGse+a+isso+que,+embora+sejam+solidíssimos+os+corpos+da+matéria,+podem+
todavia+ explicar+ todas+ as+ coisas,+ aquelas+ que+ resultam+ moles,+ ar,+ água,+ terra,+
vapores,+ de+ que+ modo+ se+ produzem+ e+ por+ qual+ força+ cada+ coisa+ se+ realiza,+ uma+
vez+ que+ nela+ está+ coisas+ misturadas+ ao+ vazio.+ Ao+ contrário,+ se+ moles+ fossem+ os+
princípios+das+coisas,+de+onde+poderiam+as+duras+pedras+e+o+ferro+serem+criados,+
não+ se+ poderia+ dar+ uma+ explicação;+ na+ verdade+ os+ fundamentos+ de+ toda+ a+
natureza+seriam+privados+do+princípio+do+fundamento.203+

O+princípio+deve,+então,+ser+sólido+e+indivisível,+unido+a+outro+princípio+que+é+a+

+τὰ+ἄτοëα+τῶν+σωëµτων+καὶ+ëεστµ.+Epicur.+Ep.([2]+42.+O+termo+ëεστµ+empregado+por+Epicuro+e+
traduzido+por+“sólido”+significa+o+“cheio”,+o+“preenchido”,+o+“pleno”,+todavia,+sua+raiz+diz+respeito+ao+
que+ é+ “saciado”.+A+ ideia+ transmitida+ pelo+ termo+ ëεστîς+ diz+ respeito+ à+ saciedade,+ ao+ que+ não+ requer+
nenhuma+outra+coisa+para+lhe+preencher.
201

+ἥ+τε+γὰρ+τοῦ+κενοῦ+φ§σις+ἡ+διορóζουσα+ἑκµστην+αὐτὴν.+Epicur.+Ep.([2]+44

202

+ huc( accedit( uti,( solidissima( materiali( corpora( cum( constant,( possint( tamen( omnia( reddi,( mollia( quae( ﬁunt,(
aer,( aqua,( terra,( vapores,( quo( pacto( ﬁant( et( qua( vi( quaeque( gerantur,( admixtum( quoniam( semel( est( in( rebus(
inane;( ad( contra( si( mollia( sint( primordia( rerum,( unde( queant( validi( silices( ferrumque( creari,( non( poterit( ratio(
reddi;(nam(funditus(omnis(principio(fundamenti(natura(carebit.(Lucr.+I+565G573.
203
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consideração+de+um+vazio+no+qual+as+coisas+transitam,+dado+que+o+movimento+existe+
e+que+conhecemos+as+coisas+singulares.+Ambos+são+princípios+correlativos+e+é+a+partir+
deles+ que+ o+ estudo+ da+ natureza+ ocorre.+ Dizer+ que+ eles+ são+ fundamentos+ de+ todo+
fundamento,+como+aﬁrma+Lucrécio,+é+tomáGlos+por+princípios+primordiais,+ou+como+
já+dito,+ἄρχαι.+Não+há+o+que+pensar+nem+o+que+investigar+sem+eles,+tanto+quanto+não+
há+ realidade+ empírica+ sem+ algo+ para+ fazêGla+ subsistir.+ São+ princípios+ admitidos+ na+
ordem+ dos+ indemonstráveis,+ corroborados+ na+ realidade+ empírica.+ A+ saber,+ eles+
garantem+como+princípio,+a+permanência+da+physis,+pois+só+um+corpo+sólido,+ou+cheio+
e+ pleno,+ garante+ a+ imperecibilidade+ da+ natureza+ dada+ sua+ plenitude.+ Isso,+ mais+
adiante,+ oferecerá+ uma+ chave+ de+ compreensão+ da+ razão+ dos+ deuses+ serem+
imperecíveis.+
Embora+ os+ princípios+ remetam+ a+ elementos+ atômicos+ e+ sólidos,+ de+ um+ lado,+ é+
claro+ que+ eles+ não+ se+ dão+ à+ nossa+ experiência+ imediata,+ por+ meio+ da+ qual+
constituímos+a+evidência+das+coisas.+Por+isso,+antes+de+qualquer+pressuposto+físico,+é+
necessário+ recorrer+ aos+ dogmas+ do+ epicurismo,+ dentre+ eles+ a+ verdade+ de+ todas+ as+
impressões,+ como+ já+ tratado.+ Daí,+ a+ divisão+ pedagógica+ do+ pensamento+ entre+ a+
Canônica+e+a+Física.+Podemos+nos+arriscar+a+dizer+que+o+epicurismo+transita,+nos+seus+
pilares,+ entre+ a+ Física+ e+ a+ Epistemologia,+ fazendo+ com+ que+ uma+ extraia+ os+
fundamentos+e+corrobore+os+da+outra.+
Os+princípios+primordiais,+correlativos+entre+si,+são+base+explicativa+do+todo+(τὸ+

105

πᾶν),+como+vem+aﬁrmado+pelo+mestre+do+Jardim:+
E+então,+o+todo+(τὸ+πᾶν)+é+constituído+de+corpos+e+vazio+(σÑëατα+καὶ+κενîν204).+
Que+ os+ corpos+ existem,+ de+ fato+ o+ conﬁrma+ em+ todos+ os+ casos+ as+ sensações+
mesmas,+ com+ base+ na+ qual+ junto+ com+ o+ raciocínio+ (λογισëῷ)+ é+ preciso+ fazer+
inferências+ sobre+ o+ que+ não+ é+ evidente+ (ἄδηλον),+ como+ dissemos+ antes;+ se+ pois+
não+ existisse+ aquilo+ que+ chamamos+ vazio+ (κενὸν)+ ou+ lugar+ ou+ natureza+
intangível,+ os+ corpos+ não+ teriam+ nem+ onde+ estar+ nem+ onde+ moveremGse,+ como+
vemos+que+se+movem.205+

AdmiteGse+que+o+τὸ+πᾶν+seja+eterno,+imperecível,+considerandoGo+como+“corpo”+
sólido+ e+ indivisível.+ O+ dogma+ do+ epicurismo+ é+ que+ tal+ realidade+ permaneça,+ seja+
eterna,+o+que+é+extraído+do+que+podemos+chamamos+“princípios+de+conservação”.+
2.2.2+Os+princípios+de+conservação+
O+ que+ denominamos+ “princípios+ de+ conservação”+ vem+ expressos+ na+ Epístola( a(
Heródoto:(
Primeiramente,+nada+é+gerado+daquilo+que+não+é+(ἐκ+τοῦ+ëὴ+ὄντος);+tudo+de+fato+
seria+gerado+de+tudo,+sem+nenhuma+necessidade+de+sementes+(σπερëµτων);+e+se+
aquilo+ que+ desaparece+ se+ corrompesse+ naquilo+ que+ não+ é,+ todas+ as+ coisas+ (τὰ+
πρµγëατα)+estariam+já+destruídas,+não+existindo+mais+aquilo+no+que+se+dissolver.+
Assim,+o+todo+(τὸ+πᾶν)+sempre+foi+como+é+agora,+e+sempre+será,+pois+nada+existe+
no+qual+possa+transmutarGse,+nem+sobre+o+todo+há+nada+que+penetrandoGo+possa+

+ Apesar+ dos+ termos+ «σÑëατα+ καὶ+ κενîν»+ serem+ adições+ de+ Gassendi,+ diﬁcilmente+ encontramos+
intérpretes+ que+ duvidem+ de+ sua+ consideração+ em+ Epicuro.+ Uma+ outra+ integração,+ foi+ ensaiada+ por+
Hermann+Usener+«σÑëατα+καὶ+τîπος»,+que+é+menos+aceita+por+falta+de+dados+constitutivos.
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+Ἀλλὰ+ëὴν+καὶ+τὸ+πᾶν+ἐστι+<σÑëατα+καὶ+κενîν>.+σÑëατα+ëὲν+γὰρ+ὡς+ἔστιν,+αὐτὴ+ἡ+αἴσθησις+ἐπὶ+
πµντων+ ëαρτυρεῖ,+ καθ–+ ἥν+ ἀναγκαῖον+ τὸ+ ἄδηλον+ τῷ+ λογισëῷ+ τεκëαóρεσθαι,+ ὥσπερ+ προεῖπον+ τὸ+
πρîσθεν.+εἰ+<δὲ>+ëὴ+ἦν+ὃ+κενὸν+καὶ+χÑραν+καὶ+ἀναφῆ+φ§σιν+ὀνοëµζοëεν,+οὐκ+ἂν+εἶχε+τὰ+σÑëατα+
ὅπου+ἦν+οὐδὲ+δι–+οὗ+ἐκινεῖτο,+καθµπερ+φαóνεται+κινο§ëενα.+Epicur.+Ep.([2]+39G40.
205

106

produzir+modiﬁcação.206+

Nada+se+gera+do+nãoGser,+nada+se+dissolve+no+nãoGser,+o+todo+permanece+o+que+é:+
são+ esses+ os+ três+ os+ princípios+ de+ base+ da+ physiologia,+ chamados+ “princípios+ de+
conservação”,+ sem+ os+ quais+ nada+ pode+ ser+ aﬁrmado+ no+ que+ tange+ à+ Física.+ Tais+
princípios+ passam+ a+ ser+ tratados+ na+ Epístola( a( Heródoto( porque+ nem+ todas+ as+ coisas+
são+evidentes.+A+Física+lida+também+com+os+ἄδελα,+os+invisíveis,+os+nãoGevidentes,+e+
é+ propriamente+ por+ causa+ deles+ que+ tais+ princípios+ são+ formulados.+ Como+ já+
aﬁrmado,+esses+elementos+encontram+ressonância+na+tradição+ﬁlosóﬁca,+e+o+primeiro+
desses+ princípios+ deixa+ isso+ claro,+ ao+ nos+ trazer+ à+ memória+ o+ que+ fora+ dito+ pelo+
eleatismo,+certamente+a+quem+Epicuro+paga+tributo.+Também+não+há+como+pensar+um+
virGaGser+a+partir+daquilo+que+não+é,+e+sua+razão+é+empírica:+se+tal+coisa+acontecesse+
não+haveria+necessidade+das+σπερëµτα,+das+sementes,+e+peixes+nasceriam+de+árvores,+
e+cavalos+de+lavas+de+vulcão.+Como+as+σπερëµτα+garantem+que+a+natureza+sempre+se+
gere+das+mesmas+coisas+enquanto+agregados+corpóreos,+gêneros+e+espécies,+assim,+ela+
não+ se+ perde+ e+ sempre+ se+ conserva,+ sua+ ordem+ permanece+ a+ mesma+ segundo+ a+
manutenção+e,+também,+se+preserva+da+aniquilação.+Embora+encontre+ressonância+na+
realidade+ empírica,+ isto+ é+ considerado+ princípio,+ diante+ da+ aﬁrmação+ de+ que+ coisa+
alguma+possa+provir,+referindoGse+mais+ainda+ao+ser,+daquilo+que+não+é,+ou+ἐκ+τοῦ+ëὴ+

+Πρῶτον+ëὲν+ὅτι+οὐδὲν+γóνεται+ἐκ+τοῦ+ëὴ+ὄντοςÀ+πᾶν+γὰρ+ἐκ+παντὸς+ἐγóνετ–+ἂν+σπερëµτων+γε+
οὐθὲν+προσδεîëενον.+καὶ+εἰ+ἐφθεóρετο+δὲ+τὸ+ἀφανιζîëενον+εἰς+τὸ+ëὴ+ὄν,+πµντα+ἂν+ἀπωλÑλει+τὰ+
πρµγëατα,+οὐκ+ὄντων+τῶν+εἰς+ἃ+διελ§ετο.+Καὶ+ëὴν+καὶ+τὸ+πᾶν+ἀεὶ+τοιοῦτον+ἦν+οἷον+νῦν+ἐστι,+καὶ+
ἀεὶ+τοιοῦτον+ἔσται.+οὐθὲν+γµρ+ἐστιν+εἰς+ὃ+ëεταβαλεῖ.+παρὰ+γὰρ+τὸ+πᾶν+οὐθν+ἐστιν,+ὃ+ἂν+εἰσελθὸν+
εἰς+αὐτὸ+τὴν+ëεταβολὴν+ποι∂σαιτο.+Epicur.+Ep.+[2]+39.
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ὄντος.+
Do+mesmo+modo+em+que+se+aﬁrma+o+ἐκ+τοῦ+ëὴ+ὄντος,+aﬁrmaGse,+também,+que+a+
destruição+não+pode+se+dar+naquilo+do+que+não+é,+εἰς+τὸ+ëὴ+ὄν,+já+que+o+que+não+é+não+
existe.+Ambos+os+princípios+são+coGgerados,+ou+coligados.+Como+eles+dizem+respeito+
aos+ἄδελα,+como+considerar+que+as+coisas+não+evidentes+possam+destruirGse+em+algo+
que+ não+ existe,+ se+ a+ realidade+ empírica+ não+ testemunha+ em+ nada+ isso+ no+ que+ tange+
aos+sentidos?+A+passagem+completa+o+raciocínio+dizendo+que+toda+as+coisas+de+nossa+
realidade+empírica,+τὰ+πρµγëατα,+já+teriam+desaparecido+se+fosse+possível+destruirG
se+no+que+não+é,+εἰς+τὸ+ëὴ+ὄν.+
Por+ ﬁm,+ o+ terceiro+ princípio+ de+ conservação+ conﬁrma+ que+ o+ todo,+ τὸ+ πᾶν,+
sempre+foi,+é+e+será,+tal+como+o+é+agora.+É+a+declaração+da+eternidade.+No+entanto,+τὸ+
πᾶν+ pertence+ ao+ conceito+ das+ coisas+ temporais.+ Como+ poderia+ fazer+ parte+ da+
eternidade?+Primeiramente,+o+todo+só+pode+ser+todo+preservando+suas+características+
e+não+se+corrompendo,+coisa+que+é+demonstrada+pelo+primeiro+e+segundo+princípios;+
todavia,+o+que+se+preserva+é+o+que+está+constituído+no+tempo,+isto+é,+o+que+era,+o+que+é+
e+o+que+será.+Embora+o+excerto+não+fale+claramente,+as+sensações+testemunham+certa+
eternidade+pela+constatação+dos+σπερëµτα+e+pela+concepção+de+que+o+“todo”+sendo+
“todo”+ não+ pode+ estar+ submetido+ às+ mudanças,+ como+ vem+ completado+ no+ ﬁm+ da+
passagem:+ ele+ não+ pode+ transmutarGse+ em+ algo,+ e+ nem+ algo+ vindo+ de+ fora+ pode+
adentráGlo+causando+sua+mudança,+pois+é+o+todo.+
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Tendo,+ então,+ passado+ pelos+ princípios+ primordiais+ da+ physis+ e+ por+ seus+
princípios+de+conservação,+restaGnos+ainda+responder+à+segunda+parte+do+fragmento+
de+ Epicuro:+ se+ devido+ aos+ elementos+ constitutivos+ da+ physis+ adquireGse+ uma+
felicidade+perfeita,+como+isso+é+possível?+Talvez,+nesse+ponto+já+tenha+aparecido,+mas+
pensamos+ ser+ louvável+ destacar+ que,+ em+ relação+ à+ physis,+ não+ há+ nada+ de+
transcendente,+ pois+ em+ tudo+ o+ que+ serve+ de+ base+ para+ pensáGla,+ os+ dados+ são+
imanentes.+Vale+o+que+por+primeiro+foi+dito:+todo+conhecimento+provém+da+própria+
natureza.+ Sem+ divindade+ ou+ transcendência+ no+ princípio,+ a+ physis( com+ seus+
princípios+vem+a+explicar+a+divindade.+
A+ Physiologia( oferece+ a+ oportunidade+ de+ lidar+ com+ os+ dados+ da+ physis+ e,+
tomandoGos+por+alicerce,+chegarmos+às+coisas+não+evidentes,+dentre+elas+a+divindade.+
Assim,+ mesmo+ sem+ aparentemente,+ ter+ elementos+ transcendentes,+ e+ nesse+ sentido+
divinos,+ é+ possível+ lidar+ com+ as+ coisas+ divinas+ tomando+ por+ base+ esses+ mesmos+
elementos.+No+fragmento,+Epicuro+ao+tratar+dos+elementos+diz+que+“subsistindo+com+
base+na+igualdade+goza+eternamente+da+perfeita+felicidade”.+A+indicação+não+de+uma+
felicidade+ qualquer,+ mas+ a+ “perfeita”.+ O+ termo+ aí+ utilizado+ é+ oriundo+ do+ verbo+
τελειογονω,+que+signiﬁca+“produzir+fruto+de+perfeição”,+mas+que+tem+similitude+e+
raiz+ junto+ a+ vocábulos+ como+ τλος,+ que+ quer+ dizer+ “consumação”+ ou+ “ﬁm”.+ A+
perfeição+sugere+algo+que+já+foi+gerado+e+não+possui+um+ﬁm+para+a+completude;+seria+
como+dizer:+“está+consumado”+nele+mesmo.+Tal+felicidade+subsiste+na+igualdade+dos+
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elementos,+ o+ que+ não+ ocorre+ com+ o+ homem,+ cujos+ elementos+ são+ diversos.+ O+
fragmento+que+foi+extraído+do+Perí(eusebeías,(de+Filodemo,+diz+respeito+aos+deuses,+e+
imputa+ sobre+ eles+ a+ mesma+ categoria+ elementar+ da+ physis,+ não+ os+ distinguindo+
segundo+o+constitutivo,+porém,+conﬁgurandoGos+como+plenamente+felizes,+e+a+razão+é+
física:+ “pois+ as+ unidades+ que+ são+ constituídas+ dos+ mesmos+ elementos+ (στοιχεóων),+
não+ menos+ que+ aquelas+ que+ são+ formadas+ de+ elementos+ semelhantes,+ podem+
existir”207.+ A+ constituição+ física+ dos+ deuses+ é+ de+ elementos+ semelhantes+ o+ que+ não+
ocorre+na+constituição+dos+homens,+e+esse+é+o+fato+de+sua+beatitude.+
No+ segunda+ parte+ do+ fragmento,+ a+ causa+ física+ da+ felicidade+ completa+ é+
colocada+sobre+o+princípio+de+semelhança+dos+elementos,+ὁëοιîτητος,+e+indica+que+se+
houvesse+ uma+ possibilidade+ de+ manutenção+ ou+ preservação+ do+ ὅëοιος,+ do+
semelhante,+ haveria+ possibilidade+ de+ aceder+ à+ felicidade+ em+ estado+ completo,+
poderíamos+ dizer,+ divino.+ E+ sendo+ assim,+ ﬁsicamente,+ a+ felicidade+ seria+ um+ estado+
em+ que+ os+ princípios+ permanecem+ preservados+ não+ alterando+ a+ constituição+
primordial.+ No+ entanto,+ sabemos+ que+ o+ homem+ não+ possui+ tal+ natureza,+ dado+ que+
seu+ “aglomerado”+ de+ corpos+ ou+ átomos,+ diferentes+ por+ si,+ ἕτερος,+ se+ desfaz+ com+ a+
morte,+o+que+implica+em+dizer+que,+ﬁsicamente,+o+homem+não+pode+ser+feliz+pela+sua+
constituição+ física,+ e+ se+ não+ pode+ ser+ feliz,+ sua+ vida+ é+ uma+ constante+ perturbação,+
segundo+a+Física.+Deve+haver,+então,+algo+que+o+liberte+de+tal+condição,+caso+contrário+

+ἐπειδ∂περ+οὐχ+ἧττον+ἐκ+τῶν+αὐτῶν+ἢ+τῶν+ὁëοóων+στοιχεóων+ἑν[î]τητες+ἀποτελεῖσθαι+δ§νανται.+
Phld.+π.+εὐσεβ.+110+4+Go.+Epicur.+Fr.+[19]+[4].
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o+ estudo+ da+ natureza,+ ou+ a+ Physiologia( seria+ uma+ vã+ recomendação.+ Depreendemos+
disso+que+a+Physiologia(não+é,+em+si+mesma,+a+garantia+da+felicidade+ou+da+beatitude,+
mas+serve+como+instrumental+para+isso,+dado+que+suas+considerações+devem+estar+em+
consonância+com+as+articulações+da+ética.++
2.2.3+O+ﬁm+da+physiologia(
Sabendo+ que+ não+ é+ só+ o+ conhecimento+ teorético+ que+ o+ epicurismo+ visa,+
recordamos+o+que+diz+Epicuro:+
não+ é+ possível,+ sabemos,+ libertarGse+ do+ sentimento+ de+ medo+ frente+ às+ questões+
mais+capitais+se,+longe+de+ter+um+conhecimento+verdadeiro+da+natureza+do+todo+
inteiramente,+ inquietaGse+ com+ aquilo+ que+ dizem+ os+ mitos.+ De+ sorte+ que,+ não+ é+
possível,+sem+a+physiologia,+gozar+de+prazeres+puros.208+

Os+ prazeres+ de+ que+ fala+ a+ máxima+ recorda+ a+ estreita+ relação+ existente+ entre+ a+
Physiologia(e+Ética.+Os+prazeres+são+os+bens+a+serem+perseguidos,+sendo+eles+mesmos+
critérios+ pelos+ quais+ acedemos+ às+ retas+ deliberações.+ Se+ há+ de+ se+ discriminar+ quais+
prazeres+ devem+ ser+ assumidos+ e+ quais+ dores+ devem+ ser+ evitadas,+ é+ porque+ tal+
discriminação+vem+respaldada+pela+reta,+exata+ou+precisa+(ἀκρóβεια)+consideração+da+
physis,+como+expresso+no+vocabulário+epicurista.+Não+fosse+a+Physiologia,+os+critérios+
de+ verdade+ seriam+ esvaziados.+ É+ possível+ ver+ que+ a+ Canônica+ tece+ os+ princípios+ do+
conhecimento,+ mas+ a+ Physiologia+ fornece+ os+ elementos+ ponderáveis+ para+ ele.+ Sendo+

++Οὐκ+ἦν+τὸ+φοβο§ëενον+λ§ειν+ὑπὲρ+τῶν+κυριωτµτων+ëὴ+κατειδîτα+τóς+ἡ+τοῦ+σ§ëπαντος+φ§σις,+
ἀλλ–+ ὑποπτε§οντµ+ τι+ τῶν+ κατὰ+ τοὺς+ ë§θουςÀ+ ὥστε+ οὐκ+ ἦν+ ἄνευ+ φυσιολογóας+ ἀκεραóους+ τὰς+
ἡδονὰς+ἀπολαëβµνειν.+Epicur.+Sent.+[5]+XII.
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ambas+ correspondentes+ e+ não+ tendo+ um+ ﬁm+ em+ si+ mesmas,+ devem+ servir+ de+
instrumental+para+uma+outra:+a+Ética.+
É+preciso+ainda+considerar+que+o+estudo+da+natureza+requer+uma+exatidão,+uma+
precisão+ que+ lhe+ é+ própria,+ de+ modo+ a+ assegurar+ o+ conhecimento.+ É+ claro+ que+ uma+
ciência+que+lida+os+princípios+e+seus+fenômenos+não+pode+fornecer+razões+suﬁcientes+
se+ for+ imprecisa.+ Por+ isso,+ na+ Epístola( a( Heródoto+ primeiramente+ é+ dito+ que+ a+
Physiologia( tem+ por+ função+ lidar+ com+ exatidão+ no+ que+ tange+ à+ physis+ e+ ao+ seu+
conhecimento.+ De+ certo+ modo,+ num+ primeiro+ momento+ podemos+ aﬁrmar+ que+ a+
beatitude+ seja+ proveniente+ desse+ exato+ conhecimento,+ como+ podemos+ ver+ no+ que+
segue:+
é+ preciso+ considerar+ que+ é+ cômputo+ da+ physiologia+ (φυσιολογóας)+ falar+ com+
exatidão+ (ἐξακριβῶσαι)+ da+ causa+ das+ questões+ fundamentais;+ que+ a+ beatitude+
(ëακµριον)+ que+ encontramos+ no+ conhecimento+ dos+ fenômenos+ celestes+ consiste+
nisso:+ em+ saber+ quais+ são+ as+ naturezas+ (φ§σεις)+ que+ podem+ ser+ observadas+ por+
estes+fenômenos+que+se+contemplam+nos+céus,+e+quanto+a+tudo+isto+é+congênere+
pela+exatidão+(ἀκρóβειαν)+que+contribui+com+o+propósito.209+

Que+a+Physiologia(por+sua+ἀκρóβεια+em+relação+ao+que+fundamenta+as+questões+
principais+ou+aos+princípios+conduzam+à+beatitude,+não+duvidamos,+já+que+é+possível+
chegar+à+imperturbabilidade+nas+coisas+relativas+ao+conhecimento.+Aliás,+levamos+em+
conta+que+a+Physiologia(busca+como+escopo+de+sua+existência+a+aquisição+do+bem+mais+
+ Καὶ+ ëὴν+ καὶ+ τὴν+ ὑπὲρ+ τῶν+ κυριωτµτων+ αἰτóαν+ ἐξακριβῶσαι+ φυσιολογóας+ ἔργον+ εἶναι+ δεῖ+
νοëóζειν,+ καὶ+ τὸ+ ëακµριον+ ἐν+ τῇ+ περὶ+ ëετεÑρων+ γνÑσει+ ἐνταῦθα+ πεπτωκναι+ καὶ+ ἐν+ τῷ+ τóνες+
φ§σεις+ αἱ+ θεωρο§ëεναι+ κατὰ+ τὰ+ ëετωρα+ ταυτó,+ καὶ+ ὅσα+ συγγενῆ+ πρὸς+ τὴν+ εἰς+ τοῦτο+ ἀκρóβειαν.+
Epicur.+Ep.([2]+78.
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notável+ ao+ homem:+ a+ imperturbabilidade,+ tal+ como+ expresso+ no+ início+ da+ Epístola( a(
Pítocles:++
Primeiramente+deveGse+crer+que+o+conhecimento+dos+fenômenos+celestes,+sejam+os+
que+ vem+ tratados+ em+ conexão+ com+ outros,+ sejam+ independentemente,+ o+ único+
escopo+ (τλος)+ é+ a+ tranquilidade+ (ἀταραξóαν)+ e+ a+ segura+ conﬁança,+ assim+
também+para+as+outras+ciências210+

Todavia,+ esse+ seguro,+ ou+ preciso+ conhecimento,+ não+ tendo+ ﬁm+ em+ si+ mesmo+
deve+ fornecer+ seus+ dados+ para+ uma+ outra+ instância,+ como+ já+ dissemos,+ a+ Ética.+ O+
raciocínio+ de+ que+ o+ conhecimento+ dos+ fenômenos+ por+ si+ só+ não+ conduz+ à+
tranquilidade+foi,+em+parte,+esclarecido+por+Verde+no+comentário+à+Epístola(a(Heródoto.+
O+ intérprete+ depois+ de+ passar+ por+ uma+ minuciosa+ discussão+ sobre+ o+ pensamento+ a+
respeito+dos+fenômenos,+admite:+“o+exame+dos+fenômenos+celestes+por+si+mesmo+não+
fornece+nenhuma+beatitude.+Quem+se+ocupa+de+individuar+as+causas+dos+fenômenos+
celestes+como+as+revoluções+ou+os+eclipses+é+tomado+pelo+temor”211.+Verde+reconhece+
que+ não+ é+ possível+ extirpar+ os+ medos+ e+ as+ dores+ causados+ pela+ ignorância+ somente+
pelo+ conhecimento+ dos+ fenômenos,+ porém,+ coloca+ uma+ conﬁança+ grande+ no+
conhecimento+dos+princípios.+Assim,+para+ele,+conhecer+os+fenômenos+não+basta,+mas+
conhecer+seus+princípios+poderia+garantir+a+beatitude,+que,+como+veremos,+tem+uma+
de+suas+notas+na+imperturbabilidade.+

+ Πρῶτον+ ëὲν+ οὖν+ ëὴ+ ἄλλο+ τι+ τλος+ ἐκ+ τῆς+ περὶ+ ëετεÑρων+ γνÑσεως+ εἴτε+ κατὰ+ συναφὴν+
λεγοëνων+ εἴτε+ αὐτοτελῶς+ νοëóζειν+ εἶναι+ ἤπερ+ ἀταραξóαν+ καὶ+ πóστιν+ ββαιον,+ καθµπερ+ καὶ+ ἐπὶ+
τῶν+λοιπῶν+Epicur.+Ep.([3]+85.
210

+VERDE,+F.+op.cit.,+p.224.
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O+caso+é+que+o+homem+não+vive+somente+com+os+fenômenos+e+seus+princípios,+
mas+“vive”,+isto+é,+lida+com+coisas+de+um+mundo+sem+exatidão,+sendo+assim,+há+uma+
outra+instância+a+que+deve+submeter+o+conhecimento.+Dizemos+com+isso+que+não+se+
chega+à+imperturbabilidade+sem+os+elementos+fornecidos+pela+vida+prática.+Lemos+o+
trecho+acima+na+compreensão+de+que+o+τλος+da+Physiologia+ou+das+ciências+aﬁns+é+a+
imperturbabilidade,+ porém+ não+ é+ garantida+ ao+ homem+ somente+ por+ seu+
conhecimento.+É+necessário+um+intercâmbio+entre+os+dados+fornecidos+pela+Canônica,+
os+dados+fornecidos+pela+Física+sendo+aplicados+pela+Ética.+
Sendo+ assim,+ a+ consideração+ do+ sistema+ nos+ seus+ elementos+ constitutivos,+
sensações,+ impressões,+ prenoções,+ os+ princípios+ primordiais+ G+ σÑëατα+ καὶ+ κενîν+ G,+
os+ princípios+ de+ conservação,+ em+ suma,+ os+ elementos+ constitutivos+ da+ Canônica+
unidos+ à+ reta+ consideração+ da+ physis+ no+ que+ se+ diz+ Physiologia,+ tem+ como+ ﬁm+ a+
ëακαρóως+ ζῆν.+ Podemos+ dizer+ que+ são+ instrumentais+ necessários+ para+ alcançar+ a+
imperturbabilidade,+que+é+um+dos+constitutivos+da+ëακαριîτης,+a+beatitude.+Não+se+
pode+ esquecer+ que+ é+ atributo+ primeiro+ da+ vida+ divina.( Para+ concluir,+ concordamos+
com+ a+ nota+ de+ Alain+ Gigandet+ ao+ analisar+ uma+ cena+ de+ Plutarco+ contra+ Colotés,+ na+
qual+este+se+prostra+aos+pés+de+Epicuro+abraçando+seus+joelhos+G+gesto+reservado+aos+
deuses+ e+ homens+ de+ nobre+ estirpe+ G+ após+ uma+ conferência,+ provavelmente+ sobre+
questões+concernentes+à+física+(physiologountos):+
na+ margem+ da+ polêmica,+ remarcamos+ que+ a+ conferência+ que+ está+ na+ origem+ da+
cena+ é+ concernente+ a+ questões+ de+ física+ (physiologountos).+ Isso+ quer+ dizer+ que+ o+
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estuda+ da+ natureza+ é+ divino+ e+ torna+ divino+ quem+ a+ ela+ se+ entrega,+ garantindo+
uma+serenidade+equivalente+àquela+que+gozam+os+deuses.212+

2.3+Os+pressupostos+teológicos+
Na+ Teologia,+ colocamos+ em+ relevo+ alguns+ componentes+ fornecidos+ pelo+
epicurismo:+ primeiramente,+ que+ os+ deuses+ existem+ e+ são+ viventes,+ unindo+ a+ isso,+ a+
aﬁrmação+de+que+o+conhecimento+de+sua+existência+é+evidente;+depois,+consideramos+
a+disposição+de+seu+conhecimento+a+partir+das+prenoções;+a+seguir,+ponderamos+que+
os+ deuses+ são+ bemGaventurados+ e+ incorruptíveis,+ pois+ sua+ constituição+ elementar+ é+
fundada+sobre+a+semelhança+dos+elementos;+por+ﬁm,+a+consequência+ética+disso+é+que+
vivem+a+vida+de+máximo+prazer.+
2.3.1+Os+deuses:+seres+existentes+e+viventes+
A+primeira+e+a+segunda+constatações+vêm+descritas+conjuntamente+por+Epicuro:+
”os+ deuses+ existem+ e+ o+ conhecimento+ que+ temos+ deles+ é+ evidente+ (ἐναργὴς)”213.+ O+
vocabulário+utilizado+por+Epicuro+envolve+a+linguagem+comum+e+religiosa+que+estão+
na+origem+da+palavra+ἐναργὴς.+Seu+emprego+comum+signiﬁca+o+visível,+o+palpável,+
que+ possui+ uma+ forma+ corpórea.+ Desse+ sentido,+ passaGse+ ao+ que+ é+ “visível+
mentalmente”+ +o+que+é+manifesto+ao+lógos(de+modo+claro+e+distinto.+Sua+raiz+vem+de+
Homero+ cujo+ sentido+ é+ de+ manifestação+ clara+ e+ visível+ dos+ deuses+ em+ sua+ forma.+ O+
“evidente”,+então,+não+é+o+fenômeno+ou+suas+representações,+mas+a+própria+coisa+que+

+GIGANDET.+Les+principes+de+la+physique,+in:+GIGANDET;+MOREL.+op.cit.,+p.+49.
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não+ requer+ raciocínios.+ O+ sentido+ de+ evidência+ traduz+ a+ clareza,+ aquilo+ sobre+ o+ que+
não+ há+ necessidade+ de+ demonstração.+ Percebemos+ que+ seu+ oposto,+ os+ ἄδελα,+ os+
invisíveis+ou+não+evidentes,+requerem+conﬁrmação.+Diogenes+Laercio+nos+mostra+de+
que+ modo+ devemos+ compreender+ a+ evidência+ em+ Epicuro.+ Diz:+ “para+ cada+ nome+
aquilo+que+imediatamente+é+deles+signiﬁcado+tem+caráter+de+evidência+(ἐναργς)”214,+
e+depois+complementa,+
jamais+ poderíamos+ nomear+ as+ coisas+ se+ antes+ não+ conhecêssemos+ por+ meio+ da+
prenoções+ (πρîληψιν)+ os+ seus+ caracteres.+ As+ prenoções+ então+ são+ claras+ e+
evidentes+ (ἐναργεῖς),+ e+ também,+ as+ opiniões+ reportam+ originalmente+ a+ um+
primitivo+elemento+de+evidência215.+

A+ evidência+ (ἐναργς),+ portanto,+ é+ a+ presença+ da+ coisa+ que+ não+ requer+
esclarecimentos,+ pelo+ contrário,+ ela+ é+ base+ para+ iluminar+ o+ que+ precisa+ ser+
demonstrado.++Segundo+Diogenes+Laercio,+só+o+fato+de+darmos+um+nome+para+algo+já+
indica+a+evidência+desse+algo+e+a+causa+são+as+προλ∂ψεις.+Mesmo+nas+opiniões,+que+
são+juízos+emitidos+sobre+a+coisa+que+nos+chega+e+não+são+evidentes,+é+à+evidência+que+
elas+recorrem+para+nomear+alguma+coisa.+
Embora+ seja+ muito+ anacrônico,+ não+ é+ estranho+ lembrar+ que+ o+ “argumento+
único”+ formulado+ por+ Anselmo+ de+ Cantuária+ a+ respeito+ da+ existência+ de+ Deus+
pressupõe+que+no+nome+já+esteja+contido+a+existência+da+“coisa”,+no+caso,+Deus.+Não+

+παντὶ+οὖν+ὀνîëατι+τὸ+πρÑτως+ὑποτεταγëνον+ἐναργς+ἐστι.+D.L.+X+33+(Epicur.+[1]+33)
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+οὐδ–+ἂν+ὠνοëµσαëν+τι+ëὴ+πρîτερον+αὐτοῦ+κατὰ+πρîληψιν+τὸν+τ§πον+ëαθîντες.+ἐναργεῖς+οὖν+
εἰσιν+αἱ+προλ∂ψειςÀ+καὶ+τὸ+δοξαστὸν+ἀπὸ+προτρου+τινὸς+ἐναργοῦς+ἤρτηται.+D.L.+X+33+(Epicur.+[1]+
33)
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deixa+ de+ ser+ interessante+ que+ tal+ argumento+ já+ é,+ de+ algum+ modo+ sustentado,+ pelo+
epicurismo.+O+nome+“deus”+deve+carregar+consigo+a+evidência+de+sua+existência,+caso+
contrário+tal+palavra+soaria+estranha+e+mesmo+vazia+para+nós.+Claro+que+uma+coisa+é+
aﬁrmar+sua+existência,+outra+é+a+evidência+dessa+existência.+No+entanto,+para+Epicuro+
elas+ se+ equiparam,+ a+ existência+ da+ divindade+ é+ trazida+ simultaneamente+ com+ a+
evidência+ do+ conhecimento+ de+ sua+ existência+ para+ nós.+ Todavia,+ são+ dois+
constitutivos+distintos:+um+é+a+existência,+outro+é+sua+evidência.+No+fragmento+do+Perí(
eusebeías,+Epicuro+faz+referência+aos+deuses+aplicando+o+termo+βóον,+que+indica+vida,+
modo+de+viver+ou+até+sentido+da+vida.+A+utilização+do+termo+βóον+não+é+destinado+a+
meros+ elementos+ conceituais,+ como+ se+ pensa+ a+ natureza+ divina+ em+ Epicuro,+ mas+ se+
dirige+a+seres+existentes,+a+viventes+que+fazem+parte+da+realidade.+Diz:+“chama+a+vida+
da+divindade+(θειîτητος+βóον),+na+obra+Sobre(a(santidade(…”216.+Do+mesmo+modo+é+o+
uso+ que+ faz+ na+ Epístola( a( Meneceu+ ao+ dizer+ que+ os+ deuses+ são+ viventes,+ designando+
para+isso+o+termo+ζῷον.(Diz+ele:(pprimeiramente,+considera+o+deus+como+um+vivente+
(ζῷον),+ incorruptível+ (ἄφθαρτον)+ e+ bemGaventurado+ (ëακµριον)”217.+ O+ termo+ ζῷον+
também+ é+ comumente+ aplicado+ para+ indicar+ o+ ser+ vivente+ ou+ o+ animal.+ No+ mundo+
artiﬁcial+ pode+ até+ indicar+ a+ imagem,+ a+ ﬁgura,+ porém,+ não+ é+ o+ caso+ diante+ dos+
atributos+ que+ Epicuro+ sustenta+ junto+ a+ ζῷον.+ O+ que+ ele+ realmente+ considera+ é+ uma+
physis(que+inclui+os+seres+divinos,+e+os+deuses+fazem+parte+dela+que+é+uma+só.+Nem+

+Phld.+π.+εὐσεβ.+122+17+Go.+(Epicur.+Fr.+[19]+[2]).
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são+tratados+como+conceitos+mentais,+como+foi+aﬁrmado+por+Long+e+Sedley.+Não+resta+
dúvidas+de+que+Epicuro+os+considera+viventes,+mas+cabe+perguntar+que+tipo+de+vida+é+
divina.+
Os+ dois+ termos+ aplicados+ para+ tratar+ os+ deuses+ vem+ de+ vocabulário+ das+
realidades+existentes+e+propriamente+viventes.+Isso+não+implica,+como+veremos,+num+
deus+que+governe+a+ordem+da+physis,+ideia+que+seria+incongruente+para+o+epicurismo.+
Existir+e+viver+são+realidades+que+distinguimos+pelo+pensamento,+e+a+existência+não+
pressupõe+que+a+divindade+seja+um+vivente.+Por+exemplo,+conceitos+mentais+podem+
existir,+ mas+ não+ vivem+ para+ que+ lhes+ sejam+ aplicados+ os+ termos+ βóον+ ou+ ζῷον.+
Conceber,+por+exemplo,+a+“unidade”+como+um+conceito+mental+não+indica+que+essa+
unidade+seja+vivente.+Pelo+contrário,+a+vivência,+sim,+pressupõe+a+existência+e+não+o+
contrário.+É+claro,+então,+que+Epicuro+leva+em+consideração+os+deuses+como+viventes+
para+que+existam.+
O+ que+ signiﬁca+ ser+ vivente,+ se+ nossa+ referência+ de+ vida+ é+ a+ de+ movimento,+ de+
tomada+de+ações,+de+padecimentos,+deliberações?+Não+é+a+isso+que+Epicuro+se+refere.+
Viver+ é+ medido+ pela+ constituição+ dos+ elementos+ que+ formam+ os+ seres.+ Há+ uma+
concordância+ no+ seio+ do+ epicurismo+ de+ que+ os+ deuses+ são+ corpóreos,+ formados+ por+
unidades+ indivisíveis,+ os+ ἄτοëα,+ e+ é+ essa+ constituição+ que+ lhes+ faz+ viventes,+
preservadas+ as+ proporções+ de+ seus+ corpos.+ Isso+ vem+ corroborado+ pelas+ προλ∂ψεις+
que+nos+mostram+como+nos+chega+o+conhecimento+de+que+os+deuses+são+viventes.(
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2.3.2+As+προλ∂ψεις+divinas+
Vejamos+o+testemunho+de+Cícero:(
os+deuses+existem,+pois+é+a+natureza+mesma+que+imprime+sua+noção+na+alma+de+
todos.+Qual+é,+com+efeito,+o+povo+ou+a+raça+humana+que+não+tenha,+sem+que+lhe+
seja+ensinada,+alguma+prenoção+dos+deuses?+É+o+que+Epicuro+chama+prolepsis+ou+
seja,+uma+espécie+de+representação+formada+antes+no+alma.218+

A+seção+acima+do+De(natura(deorum+de+Cícero+refereGse+à+existência+dos+deuses+
recorrendo+à+προλ∂ψις+como+critério+da+verdade.+Essa+“representação”+formada+na+
alma,+nada+mais+é+do+que+a+conﬁrmação+de+que+nossa+realidade,+seja+a+visível,+seja+a+
invisível,+nos+toca,+e+por+meio+dela+consideramos+o+que+é+próprio+do+conhecimento+
humano.+É+devido+a+essa+“impressão”+anteriormente+(considerada+no+modo+causal)+
presente+em+nós+que+reconhecemos+ter+sentido+o+nome+“deus”.+No+entanto,+como+é+
que+ recebemos+ as+ προλ∂ψεις+ divinas?+ Não+ é+ propriamente+ como+ uma+ impressão+
(τ§πος),+nem+mesmo+como+uma+noção+inata,+mas+advém+de+uma+impressão+direta+na+
nossa+alma,+como+encontramos+na+argumentação+de+Veleio,+um+epicurista+nomeado+
por+Cícero+em+seu+De(natura(deorum:(
o+ que+ caracteriza+ a+ natureza+ dos+ deuses+ é+ que,+ em+ primeiro+ lugar,+ ela+ não+ é+
percebida+ pelos+ sentidos+ mas+ pelo+ espírito+ (mente),+ e+ isso+ não+ em+ razão+ de+ uma+
certa+ consistência+ nem+ individualmente,+ como+ os+ objetos+ que+ Epicuro+ designa+
στερëνια+ por+ causa+ de+ sua+ solidez,+ mas+ por+ imagens+ percebidas+ graças+ à+ sua+
similaridade+e+à+sua+frequência+(similitudine(et(transitione).219+

+Cic.+ND(I,+XVI,+43.
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+Cic.+ND(I,+XIX,+49.
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Primeiramente,+ o+ que+ Veleio+ conﬁrma+ é+ que+ o+ modo+ como+ percebemos+ os+
deuses+não+é+ao+modo+das+sensações,+senão+teríamos+certas+experiências+diretas+dos+
deuses.+Ainda+que+inferíssemos+que+há+um+tipo+de+sensação+que+traduz+o+profundo+
das+ coisas+ sem+ imprimir+ em+ nós+ os+ aspectos+ superﬁciais,+ Veleio+ não+ leva+ em+ conta+
esse+ tipo+ tratar+ da+ natureza+ divina.+ O+ que+ propriamente+ temos+ dos+ deuses+ são+ pela+
via+ das+ προλ∂ψεις.+ Nessa+ seção,+ há+ de+ se+ distinguir+ o+ que+ vem+ dos+ deuses+ pelas+
impressões+ de+ coisas+ sólidas,+ os+ στερëνια,( visto+ que+ do+ divino+ advém+ uma+ dupla+
qualiﬁcação:+ a+ frequência+ e+ a+ similaridade.+ Desses+ dois+ aspectos,+ um+ deles+ foi+
reencontrado+em+um+fragmento+de+Epicuro+no+Perí(eusebeías,+que+aﬁrma+a+similitude+
dos+elementos+constitutivos+da+natureza+divina.+O+termo+grego+é+ὅëοιος+que+signiﬁca+
similitude+ e+ por+ ela+ a+ natureza+ é+ preservada,+ sempre+ a+ mesma.+ Esse+ termo+ foi+
traduzido+ por+ Cícero+ para+ similitudine.+ Assim,+ as+ προλ∂ψεις+ divinas+ não+ chegam+
como+imagens+de+corpos+devido+à+solidez,+mas+como+antecipações+de+uma+natureza+
que+sempre+é++preservada.+Isso+se+deve+à+constatação+que+segue,+segundo+Veleio:+
Com+ efeito,+ uma+ forma+ constantemente+ renovada+ por+ imagens+ inﬁnitamente+
semelhantes+ (inﬁnita( simillumarum)+ se+ apresenta+ a+ partir+ de+ átomos+ inumeráveis+
seguindo+um+ﬂuxo+contínuo;+nosso+espírito+intencionando+essas+imagens,+e+nossa+
inteligência+ (intellegentiam)+ que+ se+ prende+ a+ elas,+ concebem+ com+ um+ prazer+
supremo+a+natureza+bemGaventurada+e+eterna+(beata(natura(et(aeterna).220+

A+ inteligência+ concebe,+ portanto,+ a+ natureza+ bemGaventurada,+ beata,(
incorruptível+ que+ vive+ no+ prazer+ supremo.+ Esse+ “efeito”+ está+ ligado+ à+ similitudine,( à+
+Cic.+ND(I,+XIX,+49.
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semelhança+atômica+que+faz+a+natureza+divina.+O+que+apreendemos+não+é+o+próprio+
deus,+mas+os+atributos+que+nos+chegam+em+decorrência+dessa+constituição.+Como+já+
observado,+é+propriamente+uma+προλ∂ψις+e+não+uma+sensação.+Vale+lembrar+que+as+
αἴσθησεις+ e+ as+ προλ∂ψεις+ não+ são+ iguais,+ senão+ bastariam+ as+ sensações+ para+
apreendermos+a+verdade.+A+προλ∂ψις+vem+em+decorrência+desse+ﬂuxo+contínuo+de+
uma+ estrutura+ que+ mantém+ a+ identidade:+ esse+ constitutivo+ físico+ e+ o+ seu+ atributo+
teológico+G+a+ëακαριîτης+G,+que+só+nos+é+familiar+por+ser+um+atributo+compartilhado.+
Nesse+sentido,+assumimos+um+certo+antropomorﬁsmo+para+tratar+dos+deuses,+o+
que+ não+ é+ incomum+ para+ o+ epicurismo+ visto,+ que,+ até+ mesmo+ a+ “forma”+ do+ deus+ é+
tomada+do+homem,+como+bem+o+demonstra+Demetrio+Lacone221;+e+nem+mesmo+para+
o+ pensamento+ antigo,+ como+ podemos+ encontrar,+ por+ exemplo,+ em+ Xenófanes.+
Especiﬁcamos,+ aqui,+ para+ não+ causar+ equívocos,+ o+ termo+ “antropomorﬁsmo”.+ Para+
nós,+ signiﬁca+ a+ consideração+ do+ homem+ como+ parte+ da+ physis,+ sendo+ o+ topos+
privilegiado+ por+ estar+ inserido+ nela+ e+ dela+ colher+ seus+ dados.+ É+ ele,+ a+ experiência+
imediata+ da+ physis+ recebendo+ o+ que+ dela+ provém+ de+ modo+ imediato.+ Isso+ é+
corroborado+pelas+próprias+sensações,+pois+como+poderia+Epicuro+sustentarGse+nelas,+
se+negasse+que+o+homem+é+esse+topos+no+qual+a+physis+se+revela?+A+ciência+da+physis+só+
é+ ciência+ no+ homem+ e+ não+ há+ dado+ que+ contraGtestemunhe+ isso.+ Tomemos+ o+
argumento+ de+ Filodemo,+ no+ De( Signis,+ o+ qual+ se+ baseia+ num+ antropomorﬁsmo+ para+
justiﬁcar+o+pensamento+sobre+os+deuses,+ao+dizer:+
+Cf.+Demetr.Lac.+DFD;(Demetr.Lac.+AD(.
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se+ é+ dos+ homens+ ao+ menos+ que+ partimos,+ teremos+ um+ justo+ ﬁm+ com+ nossa+
transposição+ pois,+ a+ nosso+ ver,+ nada+ impede,+ por+ um+ lado,+ que+ pela+ sabedoria+
prática+o+deus+se+encontre+assimilado+nos+homens,+pelo+motivo+que+o+homem+é+o+
único+dentre+os+viventes+de+nossa+experiência+a+ser+dotado+de+sabedoria+prática222+

Esse+antropomorﬁsmo+gera+consequências,+dentre+as+quais+a+de+que+os+deuses+
são+ apreendidos+ pela+ φρîνησις,+ e,+ por+ inferência,+ a+ falta+ de+ sabedoria+ prática+ não+
poderia+conceber+o+divino.+Segundo+Filodemo,+a+φρîνησις+é+o+ponto+de+comunhão+
com+ a+ sabedoria+ divina.+ Dito+ isso,+ vejamos+ o+ que+ são+ as+ προλ∂ψεις+ divinas.+ O+
homem+ não+ vê+ diretamente+ o+ deus+ para+ saber+ de+ sua+ existência+ ou+ de+ sua+ vivência,+
porém,+ faz+ a+ experiência+ de+ caracteres,+ mesmo+ negativos,+ por+ oposição+ aos+ seus,+
humanos.+ Esses+ elementos+ traduzem+ propriedades+ da+ divindade+ revelando+ seus+
atributos.+ No+ testemunho+ de+ Cícero,+ podemos+ notar+ que+ não+ se+ trata+ de+ uma+
experiência+sensível+como+ocorre+com+os+simulacros+dos+sólidos.+Em+um+fragmento+
Epicuro+ trata+ disso+ mais+ diretamente,+ dizendo:+ “Na+ obra+ Sobre( os( deuses+ diz+ sem+
deixar+ espaço+ para+ dúvidas+ que+ o+ ser+ que+ possui+ uma+ natureza+ perfeita+ deve+ ser+
perceptível+com+o+intelecto+(νοεῖςθαι)+e+não+ser+concebido+de+fato+como+sensível”223.+
Tanto+ no+ fragmento+ de+ Epicuro+ como+ na+ passagem+ do+ De( natura( deorum,( as+
προλ∂ψεις+divinas+são+consideradas+em+oposição+às+sensações,+e+insisteGse+no+papel+
+Phld.+De(Signis+37
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+[ἐν+δὲ]+τῶι+Περὶ+θεG+
[ῶν+ἀν]αëφιλκτως+
[τóθε]ται+τὸ+τὴν+
[φ§σιν]+ἀνυτὴν+
[ἔχον+δεῖν]+ἅπαν+
[εἶναι+νο]ερὸν+κα[ἰςG]+
[θητὸν]+ëὴ+νοεῖςG+
[θαι+τοῖς]+ὅλοις+Phld.+π.+εὐσεβ.+133,+7+Go.+(Epicur.+Fr.([17]+[4]).
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do+ intelecto+ para+ isso,+ o+ que+ leva+ a+ inferir+ que+ as+ προλ∂ψεις+ sobre+ uma+ natureza+
bemGaventurada+não+passam+pelas+sensações,+mas+são+de+outra+ordem,+a+conceptual.+
Daí+a+tentação+de+considerar+os+deuses+como+meros+conceitos+ou+até+imagens+vazias,+
não+fosse+o+caso+de+Epicuro+tratáGlos+como+viventes,+e+não+metaforicamente,+pois+há+
partilha+com+os+homens,+como,+também,+viventes.+
Podemos+ ainda+ levar+ em+ conta+ a+ similitude+ epistemológica+ que+ carregam+ as+
sensações+ e+ as+ prenoções.+ As+ sensações+ podem+ servir+ de+ base+ para+ a+ compreensão+
das+προλ∂ψεις+dos+deuses+se+sopesarmos+os+εἴδωλα+dos+sonhos,+as+imagens+oníricas.+
Desses+ εἴδωλα+ que+ nos+ chegam,+ alguns+ penetram+ a+ nossa+ mente+ sem+ passar+ pelos+
sentidos+e+são+naturezas+verdadeiras,+como+já+atestamos+em+relação+à+diversiﬁcação+
deles.+A+existência+dos+deuses+e+seu+conhecimento+partem+de+uma+similitude+desse+
tipo+ de+ imagens.+ Como+ vimos,+ o+ epicurismo+ considera+ que+ os+ deuses+ sejam+
impressos+ diretamente+ na+ mente+ humana+ sem+ passar+ pelos+ sentidos.+ Isso+ encontra+
respaldo+ na+ teoria+ atomística+ que,+ no+ epicurismo,+ tal+ como+ pode+ ser+ constatado+ em+
Diogenes+ de+ Oinoanda,+ aﬁrma+ haverem+ imagens+ sutilíssimas+ que+ penetram+ nossa+
mente+e+são,+portanto,+“natureza+verdadeira”+(φ§σεις+ἀληθεῖς).+Diz+o+fragmento:++
e+ que+ as+ aparições+ (εἰκîνες+ καὶ+ φµσëατα)+ tem+ uma+ existência+ verdadeira+
(φ§σεις+ ἀληθεῖς),+ os+ espelhos+ testemunharão+ por+ mim.+ Pois,+ seguramente,+ isso+
que+ eu+ digo+ não+ receberá+ nunca+ objeção+ pelo+ simulacro+ (εἴδωλον)+ que+
emprestará+juramentos+para+os+espelhos.224+

+Diog.Oen.+fr.+9+I+6G7+(SMITH).+Comentário+ao+fragmento+pode+ser+encontrado+também+em+LEONE,+
G.+Sc.Epicur.(XVIII,+p.80.
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O+fragmento+de+Diogenes+se+opõe+à+doutrina+estóica+que+negava+as+visões+dos+
sonhos,+ao+aﬁrmar+que+o+homem+tem+certas+imagens+impressas+diretamente+em+sua+
mente+e+que+elas+são+de+natureza+corpórea+(σωëατικὴν+φ§σιν225)+e+sutis+(λεπτὰ226).+
Acompanhemos+o+fragmento+de+Diogenes+e+Oinoanda:+
as+ aparições+ [oníricas]+ não+ são+ sombras+ vazias+ traçadas+ pelo+ pensamento,+ como+
crêem+ os+ estóicos.+ E,+ com+ efeito,+ se+ eles+ dizem+ que+ elas+ são+ «vazias»+ no+ sentido+
em+ que+ elas+ tem+ uma+ natureza+ corpórea,+ mas+ de+ uma+ sutilidade+ extrema,+ que+
não+ recai+ sobre+ os+ sentidos,+ eles+ [se+ servem]+ de+ uma+ má+ expressão,+ [pois+ seria+
preciso]+ dizer+ [corpóreas]+ enquanto+ elas+ são+ sutis.+ Se,+ por+ outro+ lado+ elas+ são+
«vazias»+ no+ sentido+ em+ que+ elas+ não+ são,+ sob+ nenhum+ aspecto,+ de+ natureza+
corpórea+G+e+é+seguramente+isso+que+eles+querem+dizer,+mais+que+a+primeira+coisa+
G+como+o+vazio+poderia+ser+reproduzido+como+uma+pintura?+Que+são+eles,+então?+
As+aparições+tem+seguramente+uma+composição+sutil+que+escapa+à+nossa+visão+227+

O+ fragmento+ de+ Diogenes+ de+ Oinoanda,+ a+ partir+ da+ substância+ sutilíssima+ que+
compõe+as+imagens,+aﬁrma+sua+corporeidade+assumindo+com+isso+que+elas+formam+a+
base+para+todas+as+representações.+É+a+essa+semelhança+que+os+deuses+são+cogitados,+
incluindo+ nesse+ rol,+ o+ modo+ de+ seu+ conhecimento.+ A+ representação+ “bemG
aventurada”+compatível+com+o+conhecimento+evidente+que+se+tem+dos+deuses+é+uma+
προλ∂ψις,+ assim+ como+ as+ fantásticas+ imagens+ de+ sonhos+ são+ um+ εἴδωλον+ impresso+
diretamente+mente+humana.+Tanto+as+προλ∂ψεις+como+os+εἴδωλα+penetram+a+mente+
humana+ sem+ passar+ pelos+ sentidos+ e+ são+ concebidos+ verdadeiramente,+ sinal+ de+ que+

+Diog.Oen.+fr.+10+I+11+(SMITH).
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+Diog.Oen.+fr.+10+II+3+(SMITH).
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+Diog.Oen.+fr.+10+IGII+(SMITH).

227

124

sua+natureza+é+corpórea+G+de+onde+se+exclui+a+imagem+como+um+elemento+vazio,+ou+
uma+ certa+ ilusão+ ou+ alucinação+ produzida+ pela+ própria+ mente,+ como+ vimos+ acima+
sobre+ o+ modo+ com+ o+ qual+ as+ imagens+ são+ constituídas,+ na+ demonstração+ dada+ pelo+
próprio+Epicuro+em+seu+Peri(physeos.+
Há+ uma+ diferença+ entre+ estóicos+ e+ epicuristas+ que+ esclarece+ essa+ natureza+
corpórea+ e+ sutil+ constitutiva+ dos+ εἴδωλα+ e+ que+ pode+ ser+ extensivo+ às+ προλ∂ψεις.+
Smith228 +argumenta+que,+embora+os+estóicos+sustentassem+seu+sistema+com+um+apoio+
corpóreo,+ para+ eles,+ as+ imagens+ produzidas+ na+ mente+ G+ como+ nos+ sonhos,+ por+
exemplo+ G+ são+ duplicidades+ produzidas+ na+ própria+ mente,+ não+ tendo+ nenhuma+
relação+ estrita+ com+ o+ mundo+ exterior,+ o+ que+ claramente+ difere+ do+ epicurismo.+ Para+
compreender+ isso+ é+ preciso+ distinguir+ o+ que+ dizem+ os+ estóicos+ do+ que+ dizem+ os+
epicuristas.+ Há+ entre+ ambos+ uma+ sutilidade+ no+ trato+ das+ imagens+ oníricas,+ e+ para+
abordar+isso,+seguimos+a+argumentação+de+Smith229,+cuja+distinção+propõe+identiﬁcar+
o+ que+ cada+ um+ deles+ sustenta+ como+ imagem.+ Para+ os+ epicuristas,+ elas+ são+ tratadas+
como+ φαντασóαι,+ que+ quer+ dizer,+ “impressões”+ derivadas+ das+ sensoGpercepções+
dotadas+de+corporeidade+e+realidade,+que,+como+vimos+no+fragmento+de+Diogenes+de+
Oinoanda+ só+ é+ possível+ representáGlas+ devido+ a+ essa+ mesma+ corporeidade,+ pois+ são+
σωëατικὴν+ φ§σιν,+ naturezas+ corpóreas,+ bem+ como,+ φ§σεις+ ἀληθεῖς,+ verdadeiras+

+Cf.+SMITH,+Martin+Ferguson.+DIOGENES(OF(OINOANDA.+The(Epicurean(Inscription.+Napoli:+Bibliopolis,+
1993+(Sc.Epicur.+Suppl.(1),+p.450.
228

+Idem,+p.+450.+Smith+sustenta+a+distinção+tomando+os+fragmentos+de+estóicos+e+epicuristas.+Para+as+
fontes+do+estoicismo:+SVF(II+22.10G11;+II+22.21G24.
229
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naturezas.+ No+ pensamento+ estóico,+ tais+ imagens+ não+ são+ φαντασóαι,+ mas+
φαντµσëατα,+visões+“ﬁctícias”+da+realidade+ou+duplicidades+da+realidade+produzida+
na+ mente+ e,+ como+ tais,+ vazias+ (κεναι).+ Tal+ posição+ é+ diretamente+ contraposta+ ao+
epicurismo,+como+apresentado+por+Diogenes+de+Oinoanda,+no+que+segue:+“So+visions+
are+ not+ empty+ illusions+ of+ the+ mind+ (κενὰ+ σκιαγραφ∂ëατα+ τῆς+ διανοóας),+ as+ the+
Stoics+hold”230+
Por+ isso,+ a+ realidade+ divina+ de+ que+ o+ homem+ tem+ conhecimento+ evidente+
(ἐναργὴς)+ pode+ ser+ atestada+ pelas+ imagens+ oníricas+ que+ cogitam+ esse+ tipo+ de+
impressão.+ Seguindo+ o+ que+ diz+ a+ doutrina,+ a+ existência+ divina+ é+ também+ uma+
realidade+ corpórea,+ caso+ contrário+ não+ teríamos+ nenhum+ elemento+ que+ nos+
conduzisse+ à+ divindade,+ como+ pode+ ser+ inferido+ do+ mesmo+ fragmento+ 10+ de+
Diogenes+de+Oinoanda.+Tendo+em+vista+que+as+προλ∂ψεις+dos+deuses+dizem+respeito+
a+uma+realidade+corpórea,+podemos+apreciar+duas+qualidades+pelas+quais+os+deuses+
são+reconhecidos+G+a+beatitude+e+a+incorruptibilidade.+
2.3.3+Os+deuses:+beatitude+e+incorruptibilidade+
Duas+ especiﬁcações,+ que+ chamamos+ “notas+ conceptuais”,+ são+ constantes+ no+
discurso+ sobre+ a+ divindade,+ que+ são+ indicadores+ seus:+ a+ beatitude+ e+ a+
incorruptibilidade.+ Sabemos,+ por+ experiência,+ que+ a+ segunda+ não+ diz+ respeito+ aos+
homens,+ exceto+ equivocamente.+ Mas+ para+ os+ deuses+ as+ duas+ notas+ estão+ sempre+

+Diog.Oen.+fr.+10+I+4G6+(SMITH).
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presentes.+Sendo+que+da+divindade+conhecemos+as+notas+adquiridas+como+προλ∂ψις,+
e+não+sendo+as+προλ∂ψεις+elementos+ﬁxos+e+rigidamente+constituídos,+elementos+que+
vão+se+constituindo+em+dependência+de+uma+arte+até+serem+por+nós+apreendidas+em+
consonância+ com+ o+ que+ deve+ ser+ reconhecido,+ há+ de+ se+ admitir+ uma+ margem+ para+
erros+enquanto+misturadas+às+opiniões.+Assim,+uma+primeira+recomendação+no+trato+
com+as+προλ∂ψεις+é+servirGse+da+arte+da+distinção.+A+primeira+distinção+a+ser+feita+é+
das+falsas+opiniões.+Diz+Epicuro+na+Epístola(a(Meneceu:+
Primeiramente+ considera+ o+ deus+ como+ um+ ser+ vivente,+ incorruptível+ e+ bemG
aventurado+ (ëακµριον),+ segundo+ o+ que+ sugere+ a+ noção+ comum+ (κοινὴ+ νîησις)+
do+ deus,+ e+ não+ atribua+ a+ ele+ nada+ que+ seja+ estranho+ à+ incorruptibilidade+ ou+
discorde+ da+ beatitude+ (ëακαριîτητος);+ em+ relação+ a+ isso,+ o+ conteúdo+ das+ tuas+
opiniões+ seja+ ao+ invés+ tudo+ aquilo+ que+ é+ capaz+ de+ preservar+ (φυλµττειν)+ a+
beatitude+(ëακαριîτητα)+junto+à+incorruptibilidade.231+

A+ insistência+ em+ não+ atribuir+ aos+ deuses+ o+ que+ lhes+ seja+ estranho+ é+ a+
recomendação+ para+ distinguir+ o+ que+ é+ uma+ verdadeira+ noção+ (νîησις)+ da+ opinião+
(δîξα)+ que+ se+ faz+ sobre+ ela.+ Como+ visto,+ a+ tentação+ de+ revestir+ a+ divindade+ com+ as+
opiniões,+ou+de+aderir+a+algo+que+lhe+é+impróprio,+é+grande,+e,+a+primeira+delas+talvez+
seja+ consideráGla+ um+ elemento+ conceptual,+ pois+ assim,+ com+ menor+ diﬁculdade+
extirpamGse+ as+ aporias+ concernentes+ à+ epistemologia.+ Podemos+ notar+ que+ é+ para+ a+
noção+de+ëακαρóα+que+a+nossa+atenção+se+volta+ao+tratar+da+divindade.+A+apreensão+

+ Πρῶτον+ ëὲν+ τὸν+ θεὸν+ ζῷον+ ἄφθαρτον+ καὶ+ ëακµριον+ νοëóζων,+ ὡς+ ἡ+ κοινὴ+ τοῦ+ θεοῦ+ νîησις+
ὑπεγρµφη,+ ëηθὲν+ ë∂τε+ τῆς+ ἀφθαρσóας+ ἀλλîτριον+ ë∂τε+ τῆς+ ëακαριîτητος+ ἀνοóκειον+ αὐτῷ+
πρîσαπτεÀ+πᾶν+δὲ+τὸ+φυλµττειν+αὐτοῦ+δυνµëενον+τὴν+ëετὰ+ἀφθαρσóας+ëακαριîτητα+περὶ+αὐτὸν+
δîξαζε.+Epicur.+Ep.([4]+123.
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da+divindade+se+dá+pela+apreensão+da+ëακαρóα,+que+seria+uma+espécie+de+conteúdo+
das+ προλ∂ψεις+ provenientes+ do+ divino.+ Para+ dizer+ o+ que+ é+ divino,+ ou+ não,+ deveGse+
preservar+ seu+ caráter,+ de+ modo+ que,+ se+ a+ divindade+ fosse+ apenas+ um+ conceito+
diríamos+ que+ divindade+ e+ beatitude+ se+ identiﬁcam,+ e,+ chamaríamos+ o+ “deus”+ de+
“bemGaventurado”,+o+que+poderia+nos+causar+equívocos+diante+da+consideração+que+
há+ homens+ bemGaventurados.+ Não+ é+ a+ beatitude+ que+ faz+ o+ deus,+ mas+ o+ deus,+
qualiﬁcado+pelo+atributo+de+bemGaventurado+é+apreendido+como+tal+por+este+atributo.+
Se+ esquematizarmos+ o+ modo+ como+ essa+ προλ∂ψις+ do+ divino+ é+ por+ nós+ apreendida,+
diríamos+ que+ ao+ falar+ o+ nome+ “deus”+ somos+ remetidos+ a+ um+ qualiﬁcativo+ essencial+
que+diz+ser+ele+“bemGaventurado”+e+“incorruptível”,+e+assim+perceber+que+o+conteúdo+
da+ προλ∂ψις+ não+ é+ propriamente+ o+ deus,+ mas+ as+ razões+ conceptuais+ que+ lhes+ são+
dirigidas.+ É+ como+ dizer+ “Sócrates”+ e+ seu+ conteúdo+ conceptual+ é+ “animal+ racional+
vivente”.+Ninguém+toma+o+conceito+pela+coisa,+mas+a+coisa+pelo+conceito.+
Na+Epístola(a(Meneceu,+que+acabamos+de+citar,+a+apreensão+que+o+homem+resgata+
da+memória+ao+evocar+o+deus+é+“vivente,+incorruptível+e+bemGaventurado”.+Esse+é+o+
conteúdo+ da+ κοινὴ+ τοῦ+ θεοῦ+ νîησις,+ isto+ é,+ da+ “noção+ comum+ do+ deus”.+ Dessa+
noção,+ou+de+seu+constitutivo+o+homem+não+deve+se+afastar.+AfastarGse+é+sinônimo+de+
acrescentar+ opiniões+ a+ uma+ noção+ comum,+ em+ outras+ palavras,+ opinar+ sobre+ a+
προλ∂ψις,+quando+o+necessário+é+fundar+as+opiniões+sobre+essas+apreensões.+Por+isso,+
todas+ as+ inferências+ que+ se+ faz+ sobre+ deuses,+ se+ não+ partem+ dessa+ noção+ comum,+
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predicados+estranhos+são+acrescidos+à+sua+natureza,+com+isso,+perturbações,+que+são+
tão+ contrárias+ à+ beatitude.+ Se+ tais+ atributos+ são+ preservados+ na+ divindade,+ e+ partir+
deles+garante+a+formulação+dos+juízos+retos,+extirpaGse+o+risco+das+perturbações+que+
nos+ afastam+ da+ beatitude.+ Daí+ Epicuro+ dizer+ na+ obra+ Perí( theon( remetendo+ à+
constância+das+προλ∂ψεις+provenientes+do+deus:+é+um+ser+que+não+tem+perturbações+
e+nem+as+causa+a+outros:(
que+todo+ser+que+pertence+à+espécie+divina+(θεῶν)+é+superior+de+tal+maneira+a+não+
provocar+em+nós+nenhuma+perturbação,+e+que+é+desprovido+de+tudo+o+que+causa+
temor,+e+capaz+de+dissolver+ou+de+compor+em+harmonia+cada+coisa+hostil,+nem+é+
impedido+por+nada+na+realização+dessas+coisas,+o+diz+na+obra+Sobre(os(deuses.232+

Podemos+ corroborar+ nossa+ argumentação+ com+ uma+ passagem+ da+ Epístola( a(
Meneceu,( que,+ além+ de+ ser+ esclarecedora,+ indica+ a+ identiﬁcação+ da+ apreensão+ divina+
por+meio+desses+atributos.+Diz:+
ímpio+ não+ é+ aquele+ que+ rejeita+ os+ deuses+ em+ que+ a+ maioria+ (πολλῶν)+ crê,+ mas+
aquele+ cujas+ opiniões+ (δîξας)+ dos+ muitos+ (πολλῶν)+ aplica+ aos+ deuses,+ pois+ não+
são+prenoções+(προλ∂ψεις)+mas+falsas+presunções+(ὑπολ∂ψεις+ψευδεῖς)+os+juízos+
+[τὸ]+
γὰρ+τῶν+[θεῶ]ν+κ[ατ–+εἶG]+
δο[ς+πᾶν+ἀ]νυπî[πτευG]+
τον+ëᾶλλ[ον+ἡëῖν]+
πρὸς+[ταραχὴν+εἶναι]+
καὶ+ἅπαν+[καθαρὸν]+
τοῦ+παντὸς+[δεινοῦ]++
παρασκευ[αζîëεG]+
νον+καὶ+τὸ+[ἀλλîτριG]+++
ον+δ[ια]λῦ[σαó+τε]+
καὶ+[κο]σëῆ[σαι+πᾶν]+
κ[ατι]σχῦον+[οὐG]+
δ[ὲ+κ]ωλυîëε[νον]+
ταῦτα+πρµτ[τειν+ἐν]+
τῶι+Περὶ+θεῶν+[φησινÀ]+Phld.+π.+εὐσεβ.+122+2+Go.+(Epicur.+Fr.([17]+[3]).
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(ἀποφµσεις)+deles+a+propósito+dos+deuses233.+

O+ conhecimento+ que+ se+ tem+ dos+ deuses,+ seja+ pelas+ opiniões+ que+ se+ formulam+
deles+ (δîξαι),+ seja+ nos+ juízos,+ nas+ constatações+ emitidas+ sobre+ eles+ (ἀποφµσεις),+
como+na+possibilidade+de+rejeitáGlos+por+meio+de+uma+falsidade,+devem+fundarGse+nas+
προλ∂ψεις,+ caso+ contrário+ incorreGse+ numa+ ὑπολ∂ψεις+ ψευδεῖς.+ Considerando+ isso,+
vejamos+ a+ análise+ de+ Glidden234:+ nela,+ as+ προλ∂ψεις+ só+ podem+ ser+ “categorias”+ se+
forem+ identiﬁcadas+ ou+ assemelhadas+ às+ αἰσθ∂σεις,+ mas+ jamais+ às+ noções.+ Porém,+ o+
que+ encontramos+ na+ Epístola( a( Meneceu+ nos+ diz+ que+ a+ προλ∂ψις+ é+ um+ modo+ de+
conhecimento+distinto+da+αἴσθησις,+que,+como+verdade,+remete+a+um+conhecimento.+
As+δîξαι+e+as+ἀποφµσεις+são+προλ∂ψεις+seguidos+de+modo+correto,+e+caso+não+sejam+
corretas,+são+ditas+ὑπολ∂ψεις+ψευδεῖς,+falsas+presunções.+
Sabendo+ que+ os+ deuses+ estão+ na+ natureza+ humana+ como+ προλ∂ψεις,+ há+ uma+
outra+ ressonância+ de+ sua+ verdade.+ Eles+ não+ só+ são+ apreendidos+ por+ seus+ atributos,+
como+ jamais+ são+ expressos+ como+ falsas+ impressões+ ou+ falsos+ juízos.+ Esse+ passo+ foi+
percorrido+ por+ Anke+ Manuwald+ que+ bem+ o+ demonstrou+ em+ sua+ tese+ sobre+ as+
προλ∂ψεις+ provenientes+ dos+ deuses,+ ao+ dizer+ que+ o+ elemento+ deﬁnitório+ para+ sua+
consideração,+na+verdade,+são+a+ëακαριîτης+e+a+ἀφθαρσóα235.+Isso+quer+dizer+que+a+
+ ἀσεβὴς+ δὲ+ οὐχ+ ὁ+ τοὺς+ τῶν+ πολλῶν+ θεοὺς+ ἀναιρῶν,+ ἀλλ–+ ὁ+ τὰς+ τῶν+ πολλῶν+ δîξας+ θεοῖς+
προσµπτων.+ οὐ+ γὰρ+ προλ∂ψεις+ εἰσὶν+ ἀλλ–+ ὑπολ∂ψεις+ ψευδεῖς+ αἱ+ τῶν+ πολλῶν+ ὑπὲρ+ θεῶν+
ἀποφµσεις.+Epicur.+Ep.([4]+123G124.
233

+ Cf.+ GLIDDEN,+ D.K.+ Epicurean+ Prolepsis,+ Oxford( Studies( in( Ancient( Philosophy.( Oxford:+ Oxford+
University+Press.+III/1985,+p.175G217.
234

+ Cf.+ MANUWALD,+ A.+ Die( Prolepsilehre( Epikurus.+ Bonn:+ Rudolf+ Habelt,+ 1972+ apud(
HAMMERSTAEDT,+J.++Il+ruolo+della+προλ∂ψις+epicurea,+in:+GIANNANTONI;+GIGANTE.+Epicureismo(
greco(e(romano.(Napoli:+Bibliopolis,+1986,+p.235G236.
235

130

“beatitude”+ (ëακαριîτης)+ que+ perseguimos+ nesse+ trabalho+ é+ a+ conﬁrmação+ da+
verdade+enquanto+προλ∂ψις+proveniente+dos+deuses,+e+encontrada+como+predicado+
da+humanidade.+Dito+isso,+não+é+difícil+perceber+que+a+beatitude+(ëακαριîτης),+que+
de+certo+modo+é+perseguida+por+todo+homem+enquanto+realização+de+sua+vida+G+tal+
como+encontramos+na+Epístola(a(Meneceu+a+respeito+do+princípio+e+o+ﬁm+da+ëακαρóως+
ζῆν+ G.+ é+ o+ conceito+ que+ se+ apresenta+ como+ uma+ προλ∂ψις+ da+ vida+ divina+ e+ que+ é+
partilhada+ pelos+ homens.+ A+ ëακαριîτης+ revela+ a+ verdade+ divina+ como+ προλ∂ψις,+
enquanto+o+que+é+expresso+pela+multidão+seja+como+δîξαι+seja+como+ἀποφµσεις+que+
não+ correspondem+ à+ sua+ beatitude+ pertencem+ à+ ordem+ das+ ὑπολ∂ψεις+ ψευδεῖς,+ da+
falsidade+nesse+assunto.+
Toda+ προλ∂ψις+ tem+ origem+ na+ coisa,+ e+ com+ os+ deuses+ não+ é+ diferente.+ Isso+
signiﬁca,+ mais+ uma+ vez,+ que+ eles+ não+ são+ noções+ ideais,+ nem+ transcendentais+
geradores+ e+ mantenedores+ da+ physis,+ nem+ há+ resquícios+ de+ imagens+ míticas:+ são+
corpóreos.+ Tal+ como+ já+ foi+ notado,+ há+ uma+ προλ∂ψις+ do+ deus+ que,+ em+ certo+ grau+
implica+na+consideração+do+nome.+O+livro+XXVIII+do+Perí(physeos236 +apresenta+como+
uma+de+suas+problemáticas+o+papel+da+linguagem+na+relação+com+as+coisas,+problema+
esse+ reconhecido+ por+ David+ Sedley,+ seu+ editor:+ “ele+ reconheceu+ que+ as+ questões,+
quando+ dizem+ respeito+ ao+ perceptível+ ou+ ao+ imperceptível,+ deve+ sempre+ reverter+
para+ o+ signiﬁcado+ das+ palavras…”237.+ Ali+ é+ possível+ perceber+ não+ só+ a+ relação+ que+

+SEDLEY,+David.+EPICURUS.(On(Nature(\(Book(XXVIII.(in:+CErc.(3/1973,+pp.+5G+83.

236

+Idem,+p.15.
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existe+ entre+ as+ coisas+ e+ as+ palavras,+ mas+ também+ que+ a+ investigação+ se+ dirige+ ou+ às+
coisas+ou+às+expressões.+Na+reconstituição+do+pensamento+epicurista,+a+exigência+das+
expressões+ e+ a+ precisão+ da+ linguagem+ são+ apontadas+ como+ necessidade+ para+ a+
constituição+da+doutrina,+o+que+vem+atestada+pelο+uso+e+relevo+dados+à+πρîληψις+no+
livro+ XXVIII+ do+ Perí( physeos.( Aí+ se+ distingue+ o+ uso+ da+ terminologia+ com+ que+ se+
exprime+a+coisa+e+o+que+a+coisa+é+para+o+pensamento+(πρîληψις)+238.+Nesse+sentido+há+
uma+ perfeita+ consonância+ entre+ a+ πρῶτον+ ἐννîηëα+ e+ a+ πρîληψις.+ Para+ Sedley,+ a+
πρîληψις+ tem+ uma+ extensão+ maior+ que+ sua+ referência+ verbal,+ pois+ o+ que+
expressamos+é+uma+parte+de+todo+o+constitutivo+da+coisa,+ao+mesmo+tempo+que+é+a+
própria+ coisa+ em+ nós.+ Diz+ ele:+ “o+ ponto+ de+ Epicuro+ é+ que,+ no+ momento+ em+ que+ se+
referia+ao+que+poderia+ter+sido+expressado+pelo+mesmo+pensamento,+mas+não+usou+a+
mesma+ terminologia+ para+ expressáGla.+ Dizendo+ isso,+ ele+ expressa+ o+ termo+
πρîληψις”239.+
A+ exposição+ sobre+ a+ προλ∂ψις+ é+ colocada+ ao+ modo+ do+ discurso,+ de+ modo+ a+
tentar+ encontrar+ uma+ razão+ por+ meio+ da+ presença+ de+ um+ nome+ que+ remete+ a+
signiﬁcados.+ Todavia,+ não+ nos+ encerramos+ aí.+ Seguimos+ dizendo+ de+ que+ modo+ tais+
προλ∂ψεις+vem+a+nós+e+assumimos+um+certo+padrão+interativo240+no+qual+os+atributos+

+Epicur.+On(Nature(XXVIII+(SEDLEY),+Fr.+12+col.+III+(PHerc.(1479/1417),+in:+CErc.(3/1973.

238

+SEDLEY,+David.+Epicurus.(On(Nature(\(Book(XXVIII.(in:+CErc.(3/1973,+p.60.

239

+Esse+termo+“interativo”+foi+extraído+da+análise+de+KanyGTurpin+que+diz:+“le+système+est+pour+ainsi+
dire+ interactif”.+ Interessante+ o+ termo+ utilizado,+ pois+ remete+ ao+ modo+ como+ as+ aporias+ na+ relação+
CanônicaGPhysiologia+ podem+ ser+ resolvidas.+ KANYGTURPIN,+ José.+ Les+ dieux:+ représentation+ mentale+
des+dieux,+piété+et+discours+théologique.+in:+GIGANDET;+MOREL.+op.cit.,+p.154.
240
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são+ assumidos,+ de+ modo+ a+ intercambiar+ a+ Epistemologia+ e+ a+ Física.+ Para+ passar+ da+
ordem+do+discurso+à+existência+física+dos+deuses,+vejamos+o+que+diz+o+fragmento+19+já+
tratado+sob+o+aspecto+da+Física:+
na+verdade+uma+(natureza)+que+funda+o+seu+subsistir+(ὑπµρχουσα)+no+princípio+
de+semelhança+(dos+elementos+dos+quais+é+composta)+goza,+eternamente,+perfeita+
(τλειαν)+ felicidade,+ pois+ as+ unidades+ que+ são+ constituídas+ dos+ mesmos+
elementos+ (στοιχεóων),+ não+ menos+ que+ aquelas+ que+ são+ formadas+ de+ elementos+
semelhantes,+podem+existir,+e+vem+admitidas+por+Epicuro,+como+descreve+na+obra+
Sobre(a(santidade.241+

O+ raciocínio+ inferencial+ utilizado+ por+ Filodemo,+ no+ De( Signis,+ é( assumido+ pelo+
epicurismo+por+meio+de+um+antropomorﬁsmo,+à+natureza+divina+por+sua+constituição+
elementar.+ Na+ physis,( naturezas+ constituídas+ por+ elementos+ semelhantes+ também+
existem,+ e+ infereGse+ que+ tais+ naturezas+ assim+ formadas+ têm+ proximidade+ com+ a+
divina.+ Se+ a+ constituição+ da+ natureza+ das+ coisas+ semelhantes+ não+ condiz+ com+ a+
perfeita+ felicidade,+ só+ uma+ natureza+ incorruptível+ é+ feliz+ e+ pode+ gozar+ da+ perfeita+
felicidade.+ Ora,+ a+ natureza+ humana+ pode+ ser+ feliz+ se+ houver+ nela+ a+ semelhança+
elementar,+mas+não+é+incorruptível.+
KanyGTurpin242 +aponta+um+argumento+novo,+ao+apresentar+um+texto+de+Cícero,+

+ δ§ναται+ γὰρ+ ἐκ+ τῆς+ ὁëοιîτητος+ ὑπµρχουσα+ διαιÑνιον+ ἔχειν+ τὴν+ τλειαν+ εὐδαιëονóαν,+
ἐπειδ∂περ+ οὐχ+ ἧττον+ ἐκ+ τῶν+ αὐτῶν+ ἢ+ τῶν+ ὁëοóων+ στοιχεóων+ ἑν[î]τητες+ ἀποτελεῖσθαι+ δ§νανται+
καὶ+ὑπὸ+τοῦ+Ἐπικο§ρου+καταλεóπονται,+καθµπερ+ἐν+τῶι+Περὶ+ὁσιîτητος+αὐτîτατα.+Phld.+π.+εὐσεβ.+
110,+4+Go.+Epicur.+Fr.+[19]+ [4]+(=+40+U.).+Assumimos+para+o+fragmento+as+notas+de+Arrighetti+para+versar+
o+texto.
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+KANYGTURPIN,+José.+op.cit.,+p.157.
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no+qual+destaca+a+isonomia243(da+physis,(que+resumimos+a+seguir:+a+isonomia+quer+dizer+
a+“distribuição+igual”+e+é+essa+distribuição+que+ocorre+na+natureza.+Se+há+um+número+
incomparável+de+mortais,+tem+de+haver+uma+quantidade+não+inferior+de+imortais,+e+se+
as+causas+de+destruição+são+incontáveis,+as+de+conservação+devem+ser+inﬁnitas.+Entre+
o+ perecível+ e+ o+ imperecível+ deve+ haver+ isonomia+ para+ que+ a+ physis( se+ mantenha.+
Lucrécio+diz+que+há+um+princípio+de+compensação+no+todo,+o+que+pode+ir+ao+encontro+
do+argumento+ciceroniano.+Do+fragmento+e+do+argumento+de+Cícero+infereGse+que+a+
natureza+divina+não+só+é+existente,+como+também+goza+da+perfeita+felicidade,+pois+de+
elementos+ semelhantes+ não+ há+ o+ que+ padecer,+ e+ assim,+ o+ prazer+ é+ seu+ estado+
permanente.+Vejamos,+então,+como+isso+é+tratado+por+Epicuro.+
2.3.4+A+vida+de+máximo+prazer.+
No+fragmento+de+Filodemo+encontramos:+“para+Epicuro+na+obra+Sobre(os(deuses(
o+ ser+ que+ por+ natureza+ tem+ uma+ constituição+ não+ sujeita+ à+ fragilidade+ (ἀςθενῆ)+ é+
sinônimo+ da+ natureza+ divina+ (θεóαι),+ o+ ser+ que+ cuja+ natureza+ é+ privada+ da+ dor”244.+
Epicuro+diz+que+é+devido+à+sua+constituição+que+os+deuses+não+sofrem,+pelo+contrário,+
a+natureza+privada+de+dor+não+possui+fraquezas.+Se+é+pela+constituição+elementar+dos+

+Cf.+Cic.+ND(I,+XIX,+50.
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+[Ἐπι]κο§ρωι+δ–+ἐν+
[τῶι+Περὶ+θ]εῶν+τὸ+ë∂+
[γε+φ§ς]ει+τὴν+ἀςG+
[θενῆ+ë]ὲ̣ν+σ§νκρ[ισιν]+
[ἔχον],+συ[ν]Ñ[νυëον+δὲ]+
[τῆι+θεóαι]+καὶ+τὸ+ëὴ+τῆς+
[φ§σεως+ὂν]+ëετεχο§G+
[σης+τῶ]ν+ἀλγηδî[νων]+Phld.+π.+εὐσεβ.+137,+17+Go.+(Epicur.+Fr.+[17]+[2])
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deuses+ que+ sejam+ isentos+ de+ debilidades,+ fraquezas+ e,+ consequentemente,+ dores,+ só+
lhes+ resta+ gozar+ eternamente+ dos+ prazeres.+ Considerado+ uma+ das+ afecções+
primordiais,+no+sentido+de+fazerGnos+conhecer+as+coisas,+só+o+prazer,+e+não+a+dor,+é+coG
natural,+sendo+assim,+só+ele+pode+permanecer+sempre+junto+aos+deuses.+
Há+ uma+ consequência+ gnosiológica+ dessa+ aﬁrmação:+ nada+ pode+ ser+
acrescentado+aos+deuses:+além+de+gozarem+do+máximo+prazer,+nada+pode+desvirtuar+
seus+atributos+essenciais,+o+que+seria+reduzir+os+deuses+a+aspectos+humanos.+Lucrécio+
alerta:+
estas+coisas,+se+não+rejeitares+da+tua+alma+e+distante+descartares,+o+pensar+coisas+
indignas+ dos+ deuses+ e+ estranhas+ à+ sua+ paz,+ os+ desejos+ santos+ dos+ deuses+ por+ ti+
tantas+vezes+ultrajados245+

Os+homens+assumem,+portanto,+coisas+prazerosas+e+dentre+elas+distingue+quais+
prazeres+ são+ elegíveis+ e+ quais+ devem+ ser+ evitados.+ Há+ intérpretes+ que+ indicam+ o+
“cálculo”+ dos+ prazeres,+ o+ λογισëîς,+ no+ qual+ não+ adentraremos.+ Porém,+ vale+ dizer,+
que+ para+ o+ homem+ o+ λογισëîς+ deve+ ser+ aplicado+ tendo+ em+ vista+ a+ distinção+ dos+
prazeres+diante+das+afecções.+Isso+ocorre+pela+constituição+física+e+sua+mutabilidade.+
Sendo+assim,+para+os+homens+é+preciso+uma+clareza+de+qual+seria+o+maior+prazer+a+ser+
eleito,+visto+que+não+é+entre+dores+e+prazeres+que+o+homem+elege+apenas,+mas+entre+os+
próprios+ prazeres+ que+ são+ distinguidos+ por+ ele.+ Para+ os+ deuses,+ que+ não+ têm+ tais+
afecções,+ o+ prazer+ máximo+ já+ é+ seu+ próprio+ estado,+ de+ forma+ que+ equiparamGse+ sua+
+quae(nisi(respuis(ex(animo(longeque(remiiis(/(dis(indigna(putare(alienaque(pacis(eorum,(/(delibata(deum(per(
te(tibi(numina(sancta.(Lucr.+VI+68G70.
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incorruptibilidade+e+beatitude.+Epicuro+aﬁrma,+segundo+Filodemo:+“chama+a+vida+da+
divindade+ (θειîτητος+ βóον),+ na+ obra+ Sobre( a( santidade,+ a+ mais+ doce+ e+ a+ sumamente+
bemGaventurada+ (ëακαριÑτατον)+ e+ a+ reputa+ capaz+ de+ preservarGse+ de+ tudo+ o+ que+ é+
impuro”246.+ O+ que+ é+ o+ prazer+ segundo+ ele?+ A+ eliminação+ de+ toda+ a+ dor.+ Por+ isso+ a+
divindade+goza+da+“perfeita+felicida”e”,+da+“beatitude”+e+do+máximo+prazer.+
Considerados+ tais+ pressupostos,+ há+ uma+ última+ observação.+ Dentre+ os+ papiros+
de+ Oxyrhynchus,+ um+ dos+ encontrados+ foi+ classicamente+ considerado+ de+ Epicuro.+
Certamente+sua+autoria+é+discutida,+pois+não+há+grandes+indícios+que+conﬁrmem+sua+
autenticidade.+ Todavia,+ uma+ nota+ do+ editor+ diz:+ “o+ autor+ foi+ provavelmente+ um+
Filósofo+ epicureu,+ possivelmente+ Epicuro+ mesmo+ que+ escreveu+ περὶ+ θεῶν+ e+ περὶ+
ὁσιîτητος”247.+NoteGse+que+não+é+o+problema+da+autoria+que+nos+interessa,+visto+que++
está+ aberta+ essa+ questão:+ pode+ ser+ do+ próprio+ Epciuro+ ou+ de+ um+ epicurista,+ pois+
escreveram+sobre+os+deuses+e+sobre+a+piedade.+Vejamos+o+que+diz+o+excerto+da+parte+
mais+clara:+
não+mais,+por+Zeus,+quando+um+ou+outro+fala,+ao+contrário,+assim:+«temo+todos+os+
deuses+que+reverencio,+e+desejo+fazer+para+eles+holocaustos+e+libações».+Pois+ainda+
que+uma+tal+pessoa+seja,+às+vezes,+mais+reﬁnada+que+outras,+não+há+ainda,+nessa+

+κα[λεῖ]+δὲ+καὶ+τὸν+
θ[ειî]τητος+[βóον̣+ἥG]+
διστον+καὶ+ë[ακαριG]+
Ñτατον+ἐν+[τῶι]+ΠεG+
ρὶ+ὁσιîτητ[ος+καὶ]+
[κ]αταξιοῖ+πᾶ[ν+ëιG]+
αρὸν+φυλµτ[τεσθαι.]+Phld.+π.+εὐσεβ.+122+17+Go.+(Epicur.+Fr.+[19]+[2]).
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+ GRENFELL,+ B.P.+ (ed.).+ The( Oxyrhynchus( Papyri( (volume+ 2).+ Londres:+ The+ Oﬃces+ of+ the+ Egypt+
Exploration+Fund,+1899,+p.30.
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perspectiva,+uma+base+ﬁrme+para+a+piedade+(ευσεβειας).+Meu+amigo,+considera+
que+é+a+suprema+beatitude+(ëακαριωτατον)+que+propriamente+distingue+a+mais+
excelente+das+coisas+que+podemos+pensar+entre+as+coisas+existentes.+Admira+esta+
distinção,+e+a+reverencie+sem+medo.248+

A+questão+da+autoria+só+interessa+dado+que+o+fragmento+apresenta+uma+noção+
tipicamente+ epicurista:+ a+ ëακαριîτης.+ No+ centro+ da+ citação+ exaltaGse+ o+ atributo+ tão+
caro+aos+epicuristas,+comumente+ignorado+nas+interpretações,+que+é+o+atributo+central+
de+ nossa+ tese:+ ëακαριîτης.+ No+ fundo,+ é+ ela+ uma+ das+ garantias+ de+ autenticidade+ do+
fragmento+ papirológico.+ É+ claro+ que+ a+ devida+ conexão+ desse+ atributo+ com+ a+ vida+
divina,+ ao+ dizer+ da+ qualidade+ dos+ deuses+ a+ que+ se+ deve+ invocar+ mais+ do+ que+
“holocaustos+ e+ consagrações”,+ sustenta+ sua+ credibilidade.+ O+ convite+ à+ verdadeira+
piedade,+ εὐσβεια,+ é+ o+ objeto+ a+ ser+ perseguido,+ pois+ sua+ base+ repousa+ na+
ëακαριîτης.+ Isso+ posto,+ o+ que+ é+ possível+ aprofundar+ mais+ sobre+ essa+ beatitude,+
ëακαριîτης,+qual+o+seu+caráter+constitutivo?+Por+que+é+um+atributo+comum+a+homens+
e+deuses,+e+qual+a+natureza+dessa+atribuição.+

+POxy(215.
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CAPÍTULO*III*
ΜακαριNτης:*noção*e*teologia*

"
Tendo+cogitado+alguns+aspectos+imediatamente+relevantes+para+nós,+vemos+que+
eles+se+relacionam+com+o+atributo+que+perseguimos,+a+ëακαριîτης,+e+vemos+que,+de+
algum+ modo,+ corroboram+ a+ tese+ de+ que+ a+ beatitude+ é+ um+ qualiﬁcativo+ divino+ e+
humano,+tendo+em+vista+que+para+o+homem+ela+é+o+predicado+divino+que+o+homem+
busca+realizar+segundo+a+physis.(Tal+intento,+para+o+homem,+desenvolveGse+por+meio+
do+ reto+ conhecimento+ segundo+ regras+ (epistemologia),+ da+ reta+ compreensão+ da+
natureza+ (physiologia)( e+ da+ reta+ compreensão+ dos+ deuses+ (Teologia).+ Considerando+
que+o+meio+que+temos+para+conhecer+as+coisas+provenha+das+sensações,+admitidas+sob+
um+amplo+aspecto+que+envolve+a+“tipologia”+das+impressões,+e+que+elas+são+critérios+
de+ verdade,+ sem+ as+ quais+ nada+ é+ possível+ dizer+ sobre+ a+ realidade;+ que+ o+ ﬁm+ do+
conhecimento,+e+em+suma,+de+seus+pressupostos+e+de+tudo+o+que+envolve+a+natureza+é+
a+ vida+ bemGaventurada.+ Considerando,+ ainda,+ o+ que+ diz+ a+ Epístola( a( Meneceu:+ pos+
deuses+ existem+ e+ o+ conhecimento+ que+ temos+ deles+ é+ evidente+ (ἐναργὴς)”249;+ o+
princípio+ elencado+ no+ início+ da+ Epístola( a( Heródoto+ de+ que+ as+ palavras+ devem+ ter+ ao+
quê+ se+ referir:+ “primeiramente,+ ó+ Heródoto,+ é+ preciso+ ter+ bem+ claro+ aquilo+ que+ está+
sob+ as+ palavras”250,+ e+ que+ o+ fato+ de+ ser+ possível+ referirGse+ aos+ deuses+ com+ seus+

+θεοὶ+ëὲν+γὰρ+εἰσóνÀ+ἐναργὴς+γὰρ+αὐτῶν+ἐστιν+ἡ+γνῶσις.+Epicur.+Ep.([4]+123.
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+Πρῶτον+ëὲν+οὖν+τὰ+ὑποτεταγëνα+τοῖς+φθîγγοις,+ὦ+Ἡρîδοτε.+Epicur.+[2]+37.
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atributos+ou+representáGlos+é+um+indício+de+que+os+deuses+são+realidades+existentes+e+
corpóreas.+ E,+ enﬁm,+ considerando+ que+ os+ deuses+ são+ bemGaventurados+ e+ que+ o+
escopo+ da+ vida+ do+ sábio,+ de+ sua+ investigação+ cientíﬁca,+ do+ perscrutamento+ da+
natureza,+ da+ busca+ de+ uma+ vida+ em+ consonância+ com+ a+ physis,+ da+ libertação+ das+
perturbações,+não+é+outro+senão+a+ëακαρóως+ζῆν,+a+vida+bemGaventurada,+vejamos+a+
natureza+desse+conceito+ëακαριîτης,+tão+central+para+nós.+
Para+conduzir+o+discurso+e+elucidar+a+centralidade+do+conceito+percorreremos+o+
seguinte+ caminho:+ primeiramente+ permaneceremos+ detidos+ sobre+ a+ constituição+
conceptual+ da+ ëακαριîτης,+ fazendo+ uma+ reconstituição+ da+ noção+ na+ tradição+
religiosa+grega+e+ﬁlosóﬁca,+e+avaliando+a+utilização+do+conceito+dentro+do+epicurismo.+
Num+ segundo+ momento,+ veremos+ o+ conceito+ por+ meio+ de+ suas+ notas+ atributivas.+ A+
seguir,+nosso+intuito+é+o+de+esclarecer+por+quê+a+atribuição+pertence+à+natureza+divina+
e+à+natureza+humana,+avaliando+a+natureza+da+predicação.+
3.1+A+constituição+conceptual+da+ëακαριîτης+
Ao+ tentarmos+ uma+ arqueologia+ conceptual,+ devemos+ percorrer+ duas+ vias,+ a+
primeira+ que+ se+ detém+ sobre+ a+ elaboração+ da+ tradição+ míticoGpoética+ e+ a+ segunda+
sobre+a+tradição+ﬁlosóﬁca.+Assim,+podemos+veriﬁcar+como+o+conceito+é+recebido+por+
Epicuro.+
Μακαρóα+ /+ ëακαριîτης+ diz+ respeito+ a+ uma+ certa+ propriedade+ divina,+
caracterizandoGos+ a+ si+ mesmos+ ou+ fazendo+ caracterizar+ os+ benesses+ deles+
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provenientes.+Por+ser+um+atributo+divino,+é+um+termo+que+foi+correntemente+aplicado+
ao+ambiente+de+culto,+das+preces+e+invocações+da+divindade,+constituindo+o+ambiente+
da+ piedade.+ Em+ geral+ o+ termo+ é+ traduzido+ nas+ noções+ de+ sempiternos,+ sempreG
viventes,+ os+ que+ permanecem+ para+ além+ das+ mudanças+ ligadas+ ao+ mundo+ dos+
mortais,+felicidade+completa,+imortalidade.+
Em+Homero+e+Hesíodo+é+comum+o+termo+ëακαρóα,+beatitude,+aparecer+no+caso+
genitivo,+ o+ que+ exprime+ a+ especiﬁcidade+ do+ divino+ e+ sua+ correlação+ estreita+ com+ o+
termo+ θεîς,+ deus251 .+ É+ divino+ por+ princípio+ e+ aparece+ como+ um+ modo+ de+
distanciamento+ ou+ de+ separação+ do+ mundo+ dos+ mortais.+ Também+ aparece+ coligado++
ao+ termo+ ἀθανασóα,+ imortalidade252,+ que,+ de+ maneira+ mais+ acentuada+ distingue+ os+
mortais+dos+imortais.+A+divisão+feita+entre+esses+dois+grupos,+mortais+e+imortais,+por+
meio+ do+ atributo+ ëακαρóα+ pode+ ser+ percebido+ também+ por+ um+ recurso+ à+
grandiosidade+ divina,+ ëγας253 ,+ em+ distinção+ da+ fragilidade+ ou+ limitação+ dos+
homens.+ Uma+ outra+ especiﬁcidade+ vem+ aderir+ signiﬁcação+ ao+ termo,+ indicando+ a+
permanência+ divina+ frente+ à+ mortalidade+ dos+ homens,+ expresso+ pelo+ termo+ αἰὲν+
ἐîντες254,+os+que+sempre+são.+Algumas+vezes,+a+partir+de+Hesíodo,+o+termo+ëακαρóα+
vem+ exprimir+ e+ substituir+ o+ termo+ “deuses”255 ,+ outras,+ dissociado+ de+ termos+

+P.+ex.+Hom.+Il.+I,+339.
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+P.+ex.+Hes.+Op.+135G136.
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+P.+ex.+Hom.+Od.+VI,+154.
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+(P.+ex.+Hes.+Th.(33.
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+P.+ex.+Hes.+Op.+549.

255

140

qualiﬁcativos+ G+ ἀθανασóα,+ ëγας,+ αἰὲν+ ἐîντες+ G+ refereGse+ homens,+ porém+ nunca+
como+propriedade+dos+mortais.+
Nas+ tragédias,+ predominantemente+ em+ Eurípides,+ beatitude+ é+ a+ propriedade+
divina+ que+ distingue+ deuses+ dos+ mortais.+ Todavia,+ uma+ observação+ digna+ de+ nota+
para+ as+ tragédias+ é+ o+ modo+ de+ emprego+ do+ termo+ ao+ deslocar+ o+ valor+ das+ benesses+
para+as+ações+dos+homens,+relativizando+os+favores+divinos.+Os+esforços+dos+homens+
são+ mais+ valorizados+ que+ a+ beatitude+ divina.+ Entre+ os+ oradores,+ não+ fosse+ o+ verbo+
ëακαρóζω,+ o+ termo+ seria+ inexistente.+ Todavia,+ o+ verbo+ não+ expressa+ nem+ um+
qualiﬁcativo+ divino+ nem+ um+ qualiﬁcativo+ humano,+ mas+ apresenta+ ações+ de+
felicitação.+
Sob+esse+contexto,+a+imaginária+grega+relativa+ao+termo+ëακαρóα+tem+referência+
no+ mundo+ divino+ e+ nas+ propriedades+ de+ plenitude,+ grandiosidade,+ perenidade,+
existência+ numa+ vida+ contínua.+ Platão+ e+ Aristóteles+ tomam+ o+ termo+ distinguindo+ o+
que+é+possível+para+os+homens+do+que+é+próprio+dos+deuses.+Parece+ser+comum+aos+
homens+desejarem+tais+características+divinas+e+é+isso+que+impulsiona+a+imaginária+no+
desejo+de+imortalidade+e+perenidade+própria+dos+deuses.+Quando+aplicada+por+Platão+
ou+ por+ Aristóteles+ é+ distinguida+ da+ εὐδαιëονóα:+ os+ homens+ podem+ ser+ “felizes”,+
porém,+ não+ “bemGaventurados”.+ A+ noção+ de+ ëακαρóα+ como+ sentido+ divino+ tem+
aspectos+ de+ plenitude+ que+ não+ requer+ “preenchimentos”+ sendo+ sinônimo+ de+
autonomia+ e+ de+ tranquilidade.+ O+ termo+ chega+ em+ Epicuro+ com+ toda+ essa+ carga+
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semântica+ e+ é,+ por+ ele,+ aplicada+ aos+ homens,+ como+ se+ fosse+ possível+ a+ eles+ serem+
“deuses”.+Por+que+Epicuro+emprega+tal+noção+como+atributo+partilhado,+uma+vez+que+
isso+parece+se+aproximar+mais+dos+desejos+da+opinião+da+multidão,+é+o+que+veremos.+
3.1.1+Considerações+preliminares+
Muito+ tem+ a+ nos+ dizer+ a+ palavra+ ëακαρóα+ se+ consideramos+ sua+ etimologia+ e+ o+
modo+com+que+foi+empregada+em+Homero,+sobretudo+se+levarmos+em+conta+o+limite+
existente+entre+a+ﬁlologia+e+a+historiograﬁa+ﬁlosóﬁca+apontado+por+Livio+Rosse\i256.+A+
noção+ geral+ tende+ a+ expressar+ o+ deus+ e+ sua+ vida,+ a+ posse+ da+ felicidade+ no+ estado+
máximo.+ Todavia+ a+ etimologia+ não+ soluciona+ os+ problemas+ conceptuais.+ Há+ uma+
tensão+posta+entre+a+etimologia+e+a+noção+na+ﬁlosoﬁa.+A+primeira+fornece+elementos+
para+ compreender+ sua+ origem,+ sua+ constituição,+ porém+ é+ a+ segunda+ que+ apresenta,+
entre+ problematização,+ ilustração+ e+ elucidação,+ seu+ signiﬁcado+ e+ constitutivo+
conceptual.+ Entre+ a+ etimologia+ e+ a+ ﬁlosoﬁa+ temos+ uma+ tradição+ que+ sustenta+ um+
sentido.+ A+ gênese+ do+ termo,+ como+ de+ tantos+ outros+ termos+ gregos,+ encontraGse+ em+
Homero,+ que+ é+ o+ primeiro+ a+ fornecer+ dados+ a+ língua.+ Não+ queremos+ dizer+ que+ a+
gênese+ explique+ por+ si+ só+ o+ que+ trataremos+ em+ Epicuro,+ porém+ a+ ﬁlologia+ pode+
contribuir+com+a+ﬁlosoﬁa+por+estar+na+raiz+de+seu+vocabulário.+Exemplo+disso+é+o+que+
se+ encontra+ na+ hermenêutica,+ inclusive+ de+ autores+ recentes+ como+ Nie2sche+ ou+
Heidegger.+ A+ tentativa+ de+ compreensão+ de+ conceitos+ ﬁlosóﬁcos+ demarcados+ em+

+Cf.+ROSSETTI,+Livio.+Introdução(à(ﬁlosoﬁa(antiga:(premissas(ﬁlológicas(e(outras(“ferramentas(de(trabalho”.+
São+Paulo:+Paulus,+2006.
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alguns+ autores+ da+ história+ da+ ﬁlosoﬁa,+ cuja+ interpretação+ de+ certos+ signiﬁcados+ já+
foram+ ﬁrmados+ pela+ tradição+ constituiGse+ algumas+ vezes+ problema,+ pois+ ﬁcamos+
restritos+a+um+paradigma+de+interpretação+sedimentado+pela+história+da+ﬁlosoﬁa.++
A+ versão+ corrente+ que+ ëακαρóα+ /+ ëακαριîτης+ recebeu+ é+ “bemGaventurança”,+
“felicidade”,+ “bela/boaGventura”+ e+ “beatitude”;+ o+ uso+ dessa+ tradução+ nos+ autores+
modernos+propõe+distinguir+o+que+é+próprio+da+realização+da+vida+humana+e+o+que+é+
próprio+da+realidade+divina.+O+termo+parece+sempre+estar+ligado+a+uma+ideia+geral+de+
Bem,+ traduzindo+ o+ que+ é+ favorável+ às+ coisas+ divinas,+ ou+ provenientes+ dos+ deuses.+
Nisso+ encontraGse+ a+ primeira+ diﬁculdade:+ qual+ o+ melhor+ sentido+ que+ se+ adaptaria+ à+
versão+de+ëακαρóα+/+ëακαριîτης+?+
A+raiz+principal+de+ëακαρóα+e+ëακαριîτης+é+ëµκαρ,+quase+sempre+empregada+
no+ genitivo+ plural+ no+ período+ arcaico+ para+ se+ referir+ aos+ deuses,+ indicando+ a+
divindade,+ essencialmente.+ A+ forma+ do+ nominativo,+ ëακµριος,+ indica+ o+ “bemG
aventurado”,+o+“favorecido”,+o+“distinguido+por+seus+pares”+ou+o+“privilegiado+dos+
deuses”257.+ O+ grego+ apresenta+ nuanças+ no+ uso+ do+ termo+ que+ nos+ indica+ o+ “mais+ ou+
menos+provável”+para+traduzir+ëακαρóα,+o+que+nos+obriga+a+recolher+vários+de+seus+
+ As+ grandes+ referências+ etimológicas+ em+ Chantraîne,+ Bailly+ e+ LiddelGSco\GJones+ (LSJ)+ são+
concordantes+ em+ admitir+ que+ o+ substrato+ de+ ëµκαρ+ sempre+ é+ divino,+ mesmo+ no+ uso+ do+ verbo+
ëακαρóζω+ traduzido+ por+ “felicitar”,+ “julgar+ feliz”,+ “estimar+ feliz”,+ “estimar+ alguém+ feliz+ de+ alguma+
coisa”.+Bailly+usa+como+primeira+opção+o+termo+bienheureux,+e+chega+a+dizer+que+é+sinônimo+dos+deuses+
quando+ estes+ são+ designados+ pelo+ uso+ do+ termo.+ Chantraîne+ também+ relaciona+ o+ termo+ com+
bienheureux(e+LSJ+distingue+outras+aplicações+e+possibilidades+de+tradução,+como+“the+blessed+ones”,+
por+ exemplo,+ ao+ traduzir+ o+ canto+ X+ da+ Odisseia.( Cf.+ CHANTRAINE,+ P.+ Dictionnaire( étymologique( de(
langue( grecque.+ Paris:+ Klincksieck,+ 1999,+ 1968;+ BAILLY,+ A.+ Dictionnaire( Grec\Français.+ Paris:+ Hache\e,+
2000;+ LIDDELLGSCOTTGJONES+ (LSJ).+ A( Greek\English( Lexicon.+ Oxford:+ Clarendon+ Press,+ 19869,+ 1932.+
Também:+LSJ:+consultado+em+Perseus(Digital(Library(no+sítio:+hip://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?
l=ma%2Fkar&la=greek#lexicon+em+09+de+maio+de+2012.
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empregos.+O+primeiro+deles+é+a+identidade+divina+que+serve+de+referência+para+todas+
as+ traduções,+ porém,+ mesmo+ tendo+ esse+ parâmetro+ encontramos,+ ainda+ que+ de+
maneira+esparsa+outros+usos+que+só+podem+ser+aplicados+analogicamente,+tais+como,+
chamar+um+basileu+de+homem+“bemGaventurado”258,+ou+designar+pelo+mesmo+termo+
um+ oásis+ no+ deserto,+ como+ fará+ Heródoto+ mais+ tardiamente259 .+ Como+ toda+
diﬁculdade+ dizermos+ que+ não+ há+ um+ conceito+ que+ equivalha+ à+ amplitude+ de+
ëακαριîτης+e+possa+traduziGla+essencialmente.+Nesse+sentido,+várias+formas+podem+
ser+propostas,+todavia+parecem,+às+vezes,+ineﬁcazes.+Sabemos+da+limitação+em+versar+
o+grego+para+a+língua+moderna,+porém,+pensamos+ser+necessário+admitir+um+termo,+
mesmo+ com+ as+ limitações+ de+ nossa+ língua,+ para+ que+ haja+ um+ mínimo+ de+
concordância.+ O+ termo+ que+ nos+ parece+ mais+ cabível+ é+ “beatitude”+ ou+ “bemG
aventurança”.+ Há+ duas+ razões+ principais:+ a+ distinção+ grega+ para+ os+ gêneros+ de+
felicidade+G+ëακαρóα+e+εὐδαιëονóα+G+e+a+utilização+da+tradução+feita+em+língua+latina+
por+um+dos+autores+clássicos,+Cícero260.++
a.+A+versão+latina+para+ëακαρóα+/+ëακαριîτης+
Cícero+ é+ apontado+ por+ Hermann+ Usener+ no+ Glossarium( Epicureum( na+
transposição+do+termo+para+a+língua+latina,+o+que+não+podia+ser+diferente,+tendo+em+
vista+os+vários+termos+versados+por+ele,+recolhidos+dos+autores+gregos.+A+tradução+de+

+Cf.+Hom.+Il.(III,+182.

258

+Hdt.(3,26,+apud+LSJ,+op.(cit.,+p.1073.

259

+Cic.+ND(I+68+e+Cic.+Fin.(II+88.
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Cícero+ para+ τὸ+ ëακµριον+ é+ o+ beatum261.+ Destacamos+ duas+ passagens,+ uma+ no+ De(
natura(deorum+que+diz:+“com+qual+das+duas+palavras,+bemGaventurado+e+eterno,+vós,+
então,+ signiﬁcais+ a+ divindade?”262.+ A+ outra,+ no+ De( ﬁnibus( bonorum( et( malorum,+ como+
segue:+“por+que+Epicuro+diz+sempre+que+se+chama+deus+bemGaventurado+e+eterno?+Se+
lhe+tirar+a+eternidade,+por+que+haverá+de+ser+Júpiter+mais+beato+que+Epicuro,+uma+vez+
que+ambos+gozam+do+sumo+bem,+isto+é,+do+prazer?”+
b.+Ponderações+sobre+a+εὐδαιëονóα+
As+ línguas+ modernas+ traduzem+ por+ “felicidade4+ os+ termos+ ëακαρóα+ e+
εὐδαιëονóα.+ Cada+ um+ dos+ termos,+ na+ tradição+ ﬁlosóﬁca+ grega,+ foi+ distinguido+ com+
exatidão.+Aristóteles,+por+exemplo,+diz:+“a+atividade+de+deus+que+signiﬁca+beatitude+
(ëακαριîτητι)+ virá+ a+ ser+ uma+ atividade+ teorética.+ Assim,+ entre+ as+ atividades+
humanas,+ a+ mais+ próxima+ a+ essa+ será+ a+ mais+ feliz+ (εὐδαιëονικωτµτη)”263.+ O+ uso+ de+
bemGaventurança,+ beatitude,+ felicidade+ são+ aparentemente+ sinônimos+ de+ ëακαρóα,++
porém,+o+grego+os+distingue.++
Epicuro+usa+εὐδαιëονóα+algumas+vezes264,+empregando+o+termo+como+utilizado+
por+ Aristóteles,+ dizendo:+ “é+ preciso+ cuidar+ de+ tudo+ o+ que+ produz+ felicidade+
(ποιοῦντα+ τὴν+ εὐδαιëονóαν),+ pois,+ é+ verdade+ que+ quando+ ela+ está+ presente+ temos+

+U.+GE,+vocábulo+ëακµριος,+ëακαρóως,+p.415.

261

+ubi(igitur(illud(vestrum(beatum(et(aeternum,(quibus(duobus(verbis(signiﬁcatis(deum?(Cic.+ND(I+68

262

+Arist.+EN(X+1178+b+21G22.

263

+Epicur.+Ep.([3]+116;+Ep.([4]+122;+Ep.([4]+127;+Sent.Vat.+[6]+33;+Fr.([19]+4,8;+Fr.([27]+1,9;+Fr.([31]+15,10;+Fr.(
[34]+32,5.
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tudo,+enquanto+se+ela+está+ausente+tudo+fazemos+a+ﬁm+de+poder+têGla”265.+A+retomada+
da+noção+aristotélica+é+feita,+não+com+o+intuito+de+concordar+com+o+ﬁlósofo+do+Liceu,+
mas+ para+ estabelecer+ o+ distanciamento+ com+ o+ tipo+ de+ felicidade+ que+ Epicuro+ quer+
tratar.+Na+sequência,+a+noção+que+visa+é+relativa+aos+deuses+e+o+termo+εὐδαιëονóα+é+
abandonado+ em+ detrimento+ do+ emprego+ do+ termo+ ëακαρóα.+ Para+ Aristóteles,+ o+
centro+ de+ sua+ Ethica( Nicomachea( está+ na+ noção+ de+ εὐδαιëονóα+ com+ todos+ os+ seus+
problemas+relativos.+No+início,+propõe+a+persecução+desse+ﬁm,+dizendo:+“se+há+algum+
ﬁm+ para+ todas+ as+ ações,+ isso+ virá+ a+ ser+ o+ bem+ realizável+ por+ meio+ da+ ação”266,+
apresentando,+com+isso,+εὐδαιëονóα+como+o+bem+desejável+e+realizável.++
De+ Heer267,+ ao+ investigar+ sua+ semântica+ mostra+ como+ são+ termos+ distintos.+
Εὐδαιëονóα+é+utilizada+para+se+referir+a+uma+espécie+de+“boaGfortuna”,+“boaGsorte”,+
ter+um+“bomGdaimon”,+chegando+a+designar+a+opulência+ou+a+prosperidade+de+alguém+
ou+ da+ casa,+ como+ aparece+ no+ Hino+ a+ Atena:+ “Salve,+ deusa!+ E+ dáGnos+ sorte+ e+
felicidade”268 ,+ compreendendo+ “felicidade”+ como+ uma+ certa+ “prosperidade”.+ A+
primeira+ ideia+ de+ εὐδαιëονóα+ é+ “boa+ sorte”+ ou+ destacamento+ reconhecido+ entre+ os+
pares,+ sugestivo+ de+ prosperidade+ e+ de+ fortuna,+ noção+ próxima+ das+ atividades+

+ ëελετᾶν+ οῦν+ χρὴ+ τὰ+ ποιοῦντα+ τὴν+ εὐδαιëονóαν,+ εἴ+ περ+ παρο§σης+ ëὲν+ αὐτῆς+ πµντα+ ἔχοëεν,+
ἀπο§σηης+δὲ+πµντα+πρµττοëεν+εἰς+τὸ+τα§την+ἔχειν.+Epicur.+Ep.[4]+122.
265

+Arist.+EN+I+7+1097a
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+DE+HEER,+Cornelis.+ΜΑΚΑΡ\ΕΥΔΑΙΜΟΝ\ΟΛΒΙΟΣ\ΕΥΤΥΚΗΣ((A(study(of(the(semantic(field(denoting(
Happiness(in(Ancient(Greek(to(the(end(of(5th(Century(b.C.).+Amsterdam:+University+of+Western+Australia+
Press+in+association+with+A.+M.+Hakkert+Pubblisher,+1969.
267

+ Χαῖρε+ θεµ,+ δὸς+ δ’+ ἄëëι+ τ§χην+ εὐδαιëονóην+ τε.+ h.Hom.( 11,5.+ “Prosperity”+ é+ a+ versão+ inglesa+ de+
Martin+ West+ para+ εὐδαιëονóην.+ Cf.+ Homeric( Hymns( \( Homeric( Apocrypha( \( Lives( of( Homer+ (edited+ and+
translated+by+Martin+L.+West).+London:+England,+2003+(The+Loeb+Classical+Library).
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humanas+e+da+sua+possibilidade+de+satisfação.+Com+esse+mesmo+sentido+encontrado+
nos+hinos+homéricos+percebemos+concordância+no+texto+do+historiador+Heródoto.+Ele+
aplica+a+noção+de+εὐδαιëονóα+ao+relatar+a+história+dos+persas+e+fenícios,+descrevendo+
que+ em+ um+ tempo+ os+ grandes+ são+ uns+ e,+ em+ outro+ tempo,+ são+ outros.+ Nunca+ a+
“prosperidade”+ e+ a+ “fortuna”+ continuam+ no+ mesmo+ lugar,+ mas+ mudam+ de+ posição.+
Essa+ fortuna+ que+ ora+ está+ associada+ a+ um+ povo,+ ora+ a+ outro,+ ora+ faz+ de+ uns,+
vencedores,+ ora+ outros,+ é+ por+ ele+ designado+ como+ εὐδαιëονóα269,+ pois+ faz+ parte+ das+
conquistas+dos+mortais:+é+a+prosperidade+que+muda+de+lado+do+mesmo+modo+como+
se+ mudam+ certos+ costumes+ dos+ povos,+ com+ um+ caráter+ transitório+ e+ dependente+ de+
conquistas.+No+seu+constitutivo+é+formado+pelas+partículas+“εὐ”,+associado+a+algo+que+
é+“bom”+e+a+δαóëων+que+indica+a+divindade,+porém+não+a+divindade+personalizada+
indicada+por+θεîς.+Δαóëων+é+um+poder+divino,+a+deidade,+a+destinação+dos+homens+e+
sua+sorte;+é+uma+espécie+de+“gênio”+que+medeia+deuses+e+homens,+podendo+tanto+ser+
bom+ quanto+ mau+ no+ que+ se+ refere+ ao+ lote+ de+ cada+ homem.+ É+ um+ poder+ divino+ que+
aparece+aos+homens+como+divindade+e+destino+particulares.+O+δαóëων+nunca+é+objeto+
de+ culto,+ mas+ de+ respeito+ e+ perguntas.+ Disso+ decorre+ a+ εὐδαιëονóα,+ revestida+ do+
sentido+ de+ boaGfortuna+ presente+ entre+ os+ homens,+ sinal+ de+ aquisição+ e+ conquista+ ao+
traçar+ o+ destino.+ Propriamente+ se+ diz+ da+ εὐδαιëονóα,+ após+ ser+ identiﬁcada+ com+ um+
determinado+ ethos,+ um+ caráter.+ A+ opulência+ é,+ uma+ parte+ objetiva,+ da+ felicidade+
+Hdt.+1,5.+Numa+outra+passagem,+ao+relatar+problemas+e+conquistas+na+Jônia,+fala+de+Mileto+e+Naxos+
e+utiliza+a+mesma+noção+de+prosperidade+para+designar+a+εὐδαιëονóα.+Diz:+“Naxos+superou+todas+as+
outras+ ilhas+ em+ prosperidade,+ e+ por+ volta+ do+ mesmo+ tempo+ Mileto,+ no+ auge+ de+ sua+ fortuna,+ era+ a+
glória+da+Jônia.”+Hdt.(5,28.
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adquirida.+Heródoto+mostra+que+uma+cidade+é+visada+pelas+características+superiores+
em+ relação+ a+ outra,+ somandoGse+ a+ isso+ riqueza+ e+ vitória+ que+ alcançam+ por+ meio+ da+
guerra+ e+ de+ seus+ espólios.+ O+ mesmo+ acontece+ com+ os+ homens,+ e+ por+ isso,+ sendo+ a+
cidade+feliz,+seu+povo+é+feliz.++
Quanto+à+ëακαρóα+dizemos+ser+uma+felicidade+mais+carregada+da+permanência,++
do+que+a+transitoriedade+revelada+pela+εὐδαιëονóα.+De+Homero+a+Epicuro,+ëακαρóα+
foi+amplamente+empregada+para+indicar+plenitude,+cujo+referencial+são+os+deuses.+A+
primeira+ sentença+ das+ Kyriai( Doxai,+ apresenta+ a+ palavra+ ëακαριîτης+ ao+ lado+ do+
termo+ἀφθαρσóα,+um+termo+de+semântica+inédita+para+o+mundo+grego,+distintivo+de+
incorruptibilidade,+ de+ imperecibilidade.+ Literalmente,+ quer+ dizer+ “privado+ da+
pestilência”,+ de+ onde+ decorre+ a+ ideia+ de+ “nãoGcorruptível”.+ É+ um+ termo+ extraído+ da+
medicina+ arcaica,+ desenvolvido+ como+ noção+ dentro+ do+ epicurismo,+ embora+ esteja+
presente+em+Aristóteles.+É+um+termo+recorrente+em+todo+o+epicurismo+e+indica+o+que+
não+pode+desfazerGse+em+sua+estrutura+atômica.++
Na+ primeira+ sentença+ das+ Kyriai( Doxai( Epicuro+ diz:+ “o+ ser+ bemGaventurado+ e+
incorruptível+não+possui+aﬂições+e+nem+as+causa+a+outros.+Assim,+não+está+sujeito+nem+
à+ ira+ e+ nem+ à+ benevolência.+ Essas+ coisas,+ de+ fato,+ são+ próprias+ do+ ser+ débil”270.+ A+
pergunta+ que+ cabe+ é:+ quem+ é+ o+ “bemGaventurado”+ e+ quem+ é+ o+ “incorruptível”?+ A+
máxima+diz+que+essas+noções+são+de+um+ser+que+não+tem+fraqueza+ou+debilidade,+mas+

+ Τὸ+ ëακµριον+ καὶ+ ἄφθαρτον+ οὔτε+ αὐτὸ+ πρµγëατα+ ἔχει+ οὔτε+ ἄλλῳ+ παρχειÀ+ ὥστε+ οὔτε+ ὀργαῖς+
οὔτε+χµρισι+συνχεταιÀ+ἐν+ἀσθενεῖ+γὰρ+πᾶν+τὸ+τοιοῦτον.+Epicur.+Sent.([5]+I.
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não+aﬁrma+que+isso+é+próprio+dos+deuses+ou+de+qualquer+outro+ser,+esquivandoGse+de+
nomear+quem+é+o+possuidor+de+tais+atributos.+A+máxima,+ao+omitir+o+sujeito,+deixa+ao+
intérprete+a+dupla+possibilidade+de+atribuição:+aos+homens+e+aos+deuses.+A+tradição+
interpretativa+nos+leva+a+concluir+que+essa+máxima+se+refere+à+divindade,+mas+não+é+
isso+que+o+texto+diz,+exatamente.+Sendo+assim,+o+que+diz+a+tradição+interpretativa?+
3.1.2+Aspectos+históricoGﬁlosóﬁcos+do+conceito+
De+ Homero+ a+ Aristóteles+ o+ termo+ não+ parece+ ter+ sofrido+ grandes+ variações,+
exceto+ pequenas+ nuanças+ que+ vão+ se+ somando.+ Seja+ em+ Homero,+ em+ Hesíodo,+ nos+
Hinos+ Homéricos,+ nos+ líricos+ como+ Píndaro,+ nos+ trágicos+ como+ Eurípides,+ e+ na+
ﬁlosoﬁa+de+Platão+e+Aristóteles,+a+noção+geral+do+termo+ëακαρóα+designan+os+deuses+
e+ os+ favores+ deles+ oriundos,+ sendo+ o+ núcleo+ de+ seu+ signiﬁcado+ um+ certo+ caráter+ de+
plenitude,+e+às+vezes+os+homens.+
a.+Homero+
O+ termo+ genitivo+ plural+ ëακαρóοι+ é+ bem+ comum+ em+ Homero271,+ seja+ na+ Ilíada(
seja+na+Odisseia,+e+acompanha+sempre+um+outro,+θεοὶ.+Os+aspectos+gerais+do+emprego+
do+termo+são:+para+aﬁrmar+dos+deuses+sua+divindade,+para+identiﬁcar+sua+perenidade+
ou+ imortalidade,+ para+ exaltar+ sua+ grandeza+ e+ para+ aﬁrmar+ sua+ continuidade+ e+
imutabilidade+como+seres+eternos.+Nas+raras+vezes+em+que+está+dissociado,+o+termo+
+ Não+ vamos+ nos+ ater+ ao+ longo+ do+ texto+ às+ várias+ citações,+ porém,+ fazGse+ mister+ destacar+ os+ vários+
episódios+em+que+Homero+associa+os+dois+termos+em+sua+obra:+Il.(I,599;+Il.(IV,127;+Il.(V,340;+Il.(V,819;+Il.(
VI,141;+Il.(XV,38;+Il.(XX,54;+Il.(XXIV,23;+Il.(XXIV,99;+Il.(XXIV,422;+Od.(I,82;+Od.(IV,755;+Od.(V,7;(Od.(V,186;+
Od.(VI,46;+Od.(VIII,281;+Od.(VIII,306;+Od.(IX,276;+Od.(IX,521;+Od.(X,74;(Od.(I,82;+Od.(XII,61;(Od.(XII,371;(
Od.(XII,377;(Od.(XIII,54G55;(Od.(XIV,83;+Od.(XV,72;(Od.(XVIII,134;+Od.(XVIII,425G426.
271

149

costuma+ indicar+ sempre+ a+ realização+ do+ poder+ divino:+ na+ voz+ de+ comando+ de+ um+
basileu+ou+na+perpetuação+da+memória+de+um+herói.+
Na+ Ilíada,+ os+ termos+ ëακαρóοι+ e+ θεοὶ+ são+ indissociáveis.+ ReferirGse+ aos+ deuses,+
θεοὶ,+é+referirGse+aos+bemGaventurados,+ëακαρóοι,+e+é+um+distintivo+da+imortalidade+
em+oposição+à+mortalidade+dos+homens.+Por+exemplo,+no+Canto+I+da+Ilíada,+Aquiles+
diz+ aos+ servos+ de+ Agamêmnon+ que+ eles+ testemunhem+ a+ injustiça( “junto+ aos+ bemG
aventurados+ deuses+ (θεῶν+ ëακµρων)+ e+ junto+ aos+ homens+ mortais+ (θνητῶν+
ἀνθρÑπων)”272.+A+beatitude+rivaliza+diretamente+com+a+mortalidade,+como+os+deuses+
se+opõem+aos+homens,+distingueGse+a+natureza+mortal+dos+homens+da+natureza+beata+
dos+ deuses.+ A+ imortalidade+ é+ subentendida+ aqui,+ mas+ aparece+ explícita+ como+
sinônimo+ da+ beatitude+ no+ Canto+ IV+ da+ Ilíada,( em+ que+ é+ dito+ a+ Menelau+ :+ “os+ bemG
aventurados+deuses+imortais”+(de+ti+não+se+esqueceram)273.+Os+deuses+não+esquecem+
dos+acontecimentos,+pois+estão+privados+da+morte,+e+é+essa+privação+que+sustenta+sua+
memória,+ ao+ priváGlos+ do+ esquecimento.+ Assim,+ enquanto+ a+ memória+ dos+ deuses+ é+
imemorial,+ a+ dos+ homens,+ deve+ ser+ constantemente+ refeita+ nos+ exercícios+ ou+ nas+
gerações.+
O+ termo+ θεîς,+ aparece+ subsumido+ pela+ ëακαρóα+ em+ outra+ parte,+ sendo+
associado+a+ëγας,+grande,+signiﬁcando+a+grandiosidade+dos+deuses,+o+poder+sobre+

+πρὸς+τε+θεῶν+ëακµρων+πρὸς+τε+θνητῶν+ἀνθρÑπων.+Hom.+Il.(I,339.

272

+θεοὶ+ëµκαρες+ἀθµνατοι.+Hom.+Il.(IV,127G128.
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os+homens,+e+sobre+seres+grandiosos,+como+Circe274.+Os+bemGaventurados+também+são+
sempiternos,+ apresentados+ nos+ cantos+ V+ e+ XII+ da+ Odisseia( (αἰὲν+ ἐîντες)275.+ O+ termo+
utilizado+ para+ traduzir+ a+ “realidade”,+ a+ “existência”,+ a+ “permanência”,+ a+
“atualidade”,+a+“imperecibilidade”+e+a+“imutabilidade”dos+deuses+é+qualiﬁcativo+dos+
habitantes+do+Olimpo+em+oposição+aos+que+habitam+a+terra.+A+consequência+disso+é+
que+a+beatitude+é+digna+de+culto,+ressoa+na+justiça+dos+homens+e+é+causa+da+felicidade+
dos+ mortais+ por+ serem+ os+ deuses+ plenamente+ felizes+ e+ intervirem+ na+ vida+ dos+
homens.+ Por+ exemplo,+ no+ canto+ XIII+ da+ Odisseia( os+ bemGaventurados+ deuses+ são+
dignos+de+receber+libações276 +e+a+beatitude+compõeGse+de+componentes+cultuais.+Não+
se+ faz+ oferendas+ nem+ libações+ aos+ homens,+ e+ nem+ mesmo+ aos+ heróis+ na+ Odisseia.+ A+
felicidade+e+a+fortuna+partem+dos+bemGaventurados+e+chegam+aos+homens,+que+lhes+
retribuem+ oferendas,+ sacrifícios+ e+ preces.+ O+ culto+ prestado+ pelos+ mortais+ constitui+ o+
paradigma+ da+ bemGaventurança+ divina.+ No+ canto+ XIV+ da+ Odisseia,( “os+ bemG
aventurados+ deuses+ amam+ não+ os+ atos+ vis,+ mas+ a+ justiça+ e+ os+ atos+ regrados+ dos+
homens”277;+ e,+ no+ canto+ VI+ da+ Odisseia:+ “os+ deuses+ bemGaventurados+ regozijamGse+
todos+ os+ dias”278.+ Beatitude+ signiﬁca,+ assim,+ justiça+ e+ perenidade.+ Dissociado+ dos+
deuses+ o+ termo+ ainda+ conserva+ a+ realização+ do+ poder+ divino,+ como+ lemos+ na+ Ilíada,+

+Cf.+Hom.+Od.(X,299.
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+ëµκαρες+θεοὶ+αἰὲν+ἐîντες.+Hom.+Od.(V,7.

275

+οἱ+δὲ+θεοῖσιν+ἔσπεισαν+ëακµρεσσι.+Hom.+Od.(XIII,54G55.
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+ οὐ+ ëὲν+ σχτλια+ ἔργα+ θεοὶ+ ëµκαρες+ φιλουσιν,+ ἀλλὰ+ δóκην+ τóουσι+ καὶ+ αἴσιëα+ ἔργ’+ ἀνθρÑπων.+
Hom.+Od.(XIV,83G84.
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+τῷ+ἔνι+τρπονται+ëµκαρες+θεοὶ+ἤëατα+πµντα.+Hom.+Od.+VI,46.
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canto+ III279 + e+ na+ Odisseia,( canto+ XI280,+ um+ para+ indicar+ a+ gênese+ nobre,+ e+ por+ isso+
divina,+outro+para+mostrar+o+divino+favorecimento+aos+heróis281.++
Imortalidade,+ vidência,+ oposição+ à+ mortalidade+ dos+ homens,+ juramento+
unidirecional+ e+ irreversível,+ ventura+ eterna,+ felicidade+ plena+ são+ delineamentos+ da+
ëακαρóα+ em+ Homero,+ cuja+ referência+ é+ a+ divindade.+ Para+ os+ homens,+ basileus+ e+
heróis,+ a+ beatitude,+ partilhada+ sendo+ um+ privilégio+ divino,+ acompanha+ a+ areté+ do+
guerreiro,+do+basileu,+do+herói.+
b.+O+período+pósGhomérico:+épica,+lírica+e+tragédia+
Para+ Hesíodo,+ tanto+ quanto+ nos+ Hinos( homéricos+ também+ encontramos+ o+ termo+
amplamente+aplicado+aos+deuses,+designando+seu+poder.+A+nuança+de+Hesíodo+é+que+
o+termo+vem+empregado+como+um+coletivo+para+designar+“os+deuses”,+por+exemplo+
em+Os(trabalhos(e(os(dias,+ao+dizer:+“no+amanhecer+é+frio+ainda+quando+Boreas+cai,+e+
uma+névoa+do+amanhecer+está+estendida+sobre+a+terra+desde+o+céu+estrelado+sobre+as+
+Hom.+Il.(III,182.
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+Hom.+Od.(XI,483.
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+ Nas+ passagens+ citadas,+ aparece+ Príamo+ dirigindoGse+ ao+ basileu+ Agamêmnon:+ “Ó+ bemGaventurado+
Atreide,+ﬁlho+da+Moira,+abençoado+do+céu,+agora+vejo+que+tantos+acaios+tens+sob+teu+mando…”+9+῝Ως+
φµτο,+τὸν+δ᾽ὁ+γρων+ἠγµσσατο+φÑνησν+τεÀ+ὦ+ëµκαρ+Ἀτρεΐδη,+ëοιρηγενς,+ὀλβιîδαιëον,+ἦ+ῥµ+ν§+
τοι+πολλοὶ+δεδë∂νατο+κοῦροι+Ἀχαιῶν.+ +Hom.+Il.+III,+182.).+As+palavras+de+Príamo+não+são+um+mero+
elogio+ falacioso,+ revestidas+ de+ ardis.+ Seu+ discurso+ é+ verdadeiro+ e+ faz+ referência+ à+ beatitude+ do+
personagem,+pois+vêm+acompanhadas+de+dois+termos+extensivos+da+beatitude:+ele+é+gerado+da+Moira,+
ëοιρηγενς,+e+possui+muitos+gregos+sob+seu+mando.+O+nascimento+indica+favoritismo+e+nobre+estirpe,+
e+o+seu+poder+de+comando+sobre+os+guerreiros+mostra+onde+esse+favoritismo+aparece:+nas+guerras.+Na+
Odisseia,+Canto+XI,+Odisseu+desce+ao+Hades+e+lá+é+interpelado+por+Aquiles,+trava+com+ele+um+colóquio+e+
honrandoGo+ com+ as+ palavras,+ refereGse+ a+ Aquiles+ como+ o+ maior+ dentre+ os+ aqueus.+ Odisseu,+ então,+
reconheceGse+como+um+desafortunado+diante+da+beatitude+do+grande+herói,+dizendo+“nenhum+homem+
outrora+foi+tão+bemGaventurado+e+nem+o+será+depois”+(οὔ+τις+ἀνὴρ+προπµροιθε+ëακµρτατος+οὔτ᾽ἄρ᾽+
ὀπóσσω.+Hom.+Od.(XI,483).+A+memória+de+Aquiles+tanto+antes,+quando+estava+entre+os+aqueus+como+
agora,+no+Hades,+é+a+mesma.+Sua+beatitude,+isto+é,+sua+graça+divina,+é+essa+perenidade+portadora+de+
uma+propriedade+perpetrada+pela+memória.
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obras+ do+ trigo?+ colhido+ dos+ bemGaventurados+ (ëακµρων)”282.+ Nos+ Hinos( Homéricos(
não+ encontramos+ nenhuma+ acréscimo+ semântico,+ servindoGse+ as+ mesmas+
propriedades+ já+ aﬁrmadas.+ O+ único+ destaque,+ talvez,+ seja+ o+ recurso+ constante+ + da+
associação+entre+ëακαρóα+e+“sempre+existentes”,+αἰὲν+ἐîντες.+De+maneira+geral+nos+
épicos,+ a+ beatitude+ serve+ como+ um+ paradigma,+ representado+ nos+ basileus+ e+ heróis,+
para+a+felicidade+humana.+
Na+ lírica,+ ﬂorescente+ no+ ocaso+ da+ poesia+ épica,+ o+ poema+ é+ escrito,+ geralmente,+
em+ primeira+ pessoa:+ é+ um+ “eu”+ dirigido+ a+ um+ “tu”,+ conforme+ atesta+ Kurke283,+ ou+
como+ diz+ Snell:+ “na+ lírica,+ os+ poetas+ nos+ fazem+ conhecer,+ pela+ primeira+ vez,+ sua+
individualidade”284.+A+poesia+lírica+tem+um+caráter+mais+particular+e+é+dotada+de+uma+
autoGpossessão+com+aspectos+quase+sempre+celebrativos,+com+composições+dirigidas+
às+ solenidades+ dos+ deuses+ e+ dos+ homens.+ Reforça,+ com+ isso,+ o+ poder+ ﬁrmado+ nas+
mãos+ dos+ homens,+ ainda+ que+ sejam+ os+ aristoi.+ Seu+ gênero+ literário+ é+ a+ máxima+ que+
inﬂuencia+ diretamente+ a+ vida+ particular+ dos+ homens,+ ao+ sobrelevar+ o+ universal+ sob+
forma+ de+ admoestação+ ou+ de+ ensinamento285.+ Essa+ é+ a+ forma+ que+ mais+ tarde+ é+
adotada+ por+ Epicuro+ para+ expor+ seu+ pensamento,+ sendo+ notável+ que,+ das+ escassas+
referências+que+Epicuro+faz+a+autores+da+cultura+grega,+cita+explicitamente+um+verso+

+Hes.+Op.+549.

282

+ cf.+ KURKE,+ Leslie.+ V.+ Archaic( Greek( Poetry,+ in:+ SHAPIRO,+ H.+ A.+ (ed.).+ The( Cambridge( Companion( to(
Archaic(Greece.+Cambridge:+Cambridge+University+Press,+2007,+p.+141G168.
283

+SNELL,+B.+A(cultura(grega(e(as(origens(do(pensamento(europeu.+São+Paulo:+Perspectiva,+2005,+p.56.

284

+Cf.+SNELL,+op.(cit.,+p.56.
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de+ Teógnis286.+ Não+ encontramos,+ nos+ vários+ líricos287,+ modiﬁcações+ no+ emprego+ do+
termo+ëακαρóα+ 288 +em+relação+à+épica+grega,+mas+adesões+sobretudo+no+que+tange+ao+
sábio+e+ao+nobre.+Píndaro+e+Téognis,+ilustram+isso,+aderindo+aspectos+de+perenidade+.+
Em+ Píndaro,+ a+ dádiva+ da+ “beatitude”+ provém+ dos+ deuses+ e+ permanece+ como+
4memória4+ entre+ viventes+ na+ exaltação+ da+ virtude+ (ἀρετ∂),+ no+ favor+ deles+ recebidos+
(σὺν+θεῷ)+e+no+afastamento+da+desmesura+(ὕβρις).+A+beatitude+permanece+na+forma+
de+ lembrança,+ na+ fama.+ Das+ ocorrências+ do+ termo+ na+ V+ Pítica,+ por+ exemplo,+ a+
beatitude+ é+ sinônimo+ de+ louvor+ àquele+ a+ quem+ o+ deus+ favoreceu,+ é+ indício+ de+
sabedoria,+ pois+ os+ “sábios+ sabem+ conservar+ melhor+ que+ os+ outros+ o+ dom+ que+ os+
deuses+lhes+deram”289 +e+é+presente+ofertado+pelos+deuses+dignos+de+conservação.+Em+
Teógnis,+dois+versos+nos+chamam+a+atenção:+Elegias(1013+e+1173.+Vejamos:++
Ah,+ bemGaventurado+ (ëµκαρ)+ ,+ feliz+ (εὐδαóëων)+ e+ fortunado+ (ὄλβιος)+ é+ aquele+
que+ desceu+ à+ casa+ escura+ do+ Hades+ sem+ ter+ conhecido+ problemas,+ sem+ ter+ se+
curvado+aos+inimigos,+pecado+de+necessidade,+ou+colocado+à+prova+a+lealdade+de+
seus+amigos290.++

Em+outro+verso+diz:+
+Cf.+Epicur.+Ep.([4]+126.

286

+ Sapho+ de+ Mitilene+ (em+ Lesbos),+ Arquíloco+ de+ Paros,+ Hiponax+ de+ Clazômenas,+ Semônides+ de+
Amorgos,+Xenófanes+de+Colofon,+Solon+de+Atenas,+Teógnis+de+Megara,+Alcman+de+Esparta,+Alceu+de+
Mitilene,+Stesicoro+de+Himera,+Anacreonte+de+Teos,+Simônides+e+Bachilides+de+Ceos.+KURKE,+Leslie.+V.+
op.(cit.,+p.141.
287

+As+referências+principais+em+torno+da+ëακαρóα+em+Pindaro+e+Teógnis+podem+ser+encontradas+em:++
Pi.+I.+VIII;+Pi.+N.+VII;+Pi.+O.+I;+Pi.+O.+II;+Pi.+O.+III;+Pi.+P.+III;+Pi.+P.+IV;+Pi.+P.+X;+Thgn.+204;+Thgn.+741;+Thgn.+
759;+Thgn.+834.
288

+Pi.+P.(V,+15.

289

+Ἆ+ëµκαρ+εὐδαóëων+τε+καὶ+ὄλβιος,+ὅστις+ἄπειρος+ἄθλων+εἰς+Ἀóδου+δῶëα+ëλαν+κατβη,+πρóν+τ–+
ἐχθροὺς+ πτῆξαι+ καὶ+ ὑπερβῆναó+ περ+ ἀνµγκηι,+ ἐξετµσαι+ τε+ φóλους,+ ὅντιν–+ ἔχουσι+ νîον.+ Thgn.+
1013G1016.
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A+ melhor+ coisa+ que+ os+ deuses+ dão+ ao+ homem+ mortal+ é+ o+ julgamento+ (γνÑëην),+
Cirno;+o+julgamento+tem+os+limites+de+tudo.+BemGaventurado+(ëµκαρ)+aquele+que+
o+tem+no+coração;+ele+é+muito+mais+forte+do+que+o+orgulho+miserável+e+o+doloroso+
excesso,+que+são+males+mortais+de+que+não+há+nada+pior,+pois+todo+o+mal,+Cirno,+
vem+deles291.+

A+beatitude+que+Teógnis+exalta+é+uma+certa+virtude+autônoma+de+não+curvarGse+
ao+ medo,+ aos+ problemas+ e+ vicissitudes,+ preservando+ a+ amizade+ e+ cultivando+ a+
capacidade+ de+ julgamento+ ou+ conhecimento.+ Todos+ esses+ temas+ são+ caros+ ao+
epicurismo+ e+ reaparecem+ na+ constituição+ conceptual+ da+ ëακαριîτης.+ Supondo+ que+
Epicuro+tenha+utilizado+essa+fonte,+pelo+fato+de+nenhum+autor+ser+citado+diretamente+
por+ele+como+o+Teógnis,+cremos+que+essas+nuanças+são+assimiladas+pelo+jardim.+
A+ tragédia+ grega+ ao+ se+ libertar+ de+ sua+ submissão+ em+ explicar+ a+ realidade,+ faz+
dela+ uma+ fonte+ de+ representação,+ segundo+ atesta+ Snell292.+ Com+ isso+ surge+ uma+
possibilidade+de+reinvenção+de+signiﬁcados+para+os+termos,+o+que+não+ocorre+com+a+
ëακαρóα.+ Ela+ continua+ a+ servir+ de+ referencial+ paradigmático+ da+ felicidade+ em+ grau+
máximo,+ continua+ a+ distinguir+ deuses+ e+ mortais,+ é+ sinônimo+ de+ imortalidade+ e+
perenidade+divinas,+identiﬁca+o+coletivo+dos+deuses+e+se+manifesta+na+perpetração+da+
memória+ de+ alguém+ como+ dádiva+ concedida+ aos+ homens,+ que+ não+ se+ perde+ após+ a+

+ ΓνÑëην,+ Κ§ρνε,+ θεοὶ+ θνητοῖσι+ διδοῦσιν+ ἀρóστηνÀ+ ἄνθρωπος+ γνÑëηι+ πεóρατα+ παντὸς+ ἔχει.+ ὢ+
ëµκαρ,+ ὅστις+ δ∂+ ëιν+ ἔχει+ φρεσóνÀ+ ἦ+ πολὺ+ κρεóσσων+ ὕβριος+ οὐλοëνης+ λευγαλου+ τε+ κîρουÀ+ ἔστι+
κακὸν+ δὲ+ βροτοῖσι+ κîρος,+ τῶν+ οὔ+ τι+ κµκιονÀ+ πᾶσα+ γὰρ+ ἐκ+ το§των,+ Κ§ρνε,+ πλει+ κακîτης.+ Thgn.+
1171G1176.
291

+cf.+SNELL,+op.(cit.,+p.+100G102.
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morte,+ como+ já+ vimos.+ A+ nuança+ das+ tragédias293,+ está+ em+ dizer+ que,+ apesar+ da+
beatitude+ divina,+ os+ esforços+ humanos+ são+ mais+ úteis.+ De+ certo+ modo,+ as+ tragédias+
preparam+ as+ especiﬁcações+ em+ Platão+ e+ Aristóteles.+ Isso+ é+ ilustrado+ pelas+ últimas+
palavras+ de+ Sete( contra( Tebas+ junto+ ao+ cadáver+ de+ Etéocles.+ O+ semicoro+ distingue+
“este”+ homem+ mortal+ e+ combatente,+ cujo+ cadáver+ todos+ podem+ ver,+ dos+ bemG
aventurados+que+nada+ﬁzeram+para+salvar+a+cidade.+A+memória+de+Etéocles+deve+ser+
preservada,+não+por+dádiva+divina+como+ocorria,+mas+por+esforços+seus.+Na+voz+do+
semicoro+ ouvimos:+ “além+ dos+ bemGaventurados+ e+ de+ Zeus,+ foi+ este+ que+ salvou+ a+
cidade”294.+
c.+Sábios+e+Filósofos:+Xenofonte,+Epicarmo,+Demócrito,+Platão+e+Aristóteles+
Xenofonte+ dá+ ao+ termo+ um+ status+ meritório,+ ou+ seja,+ é+ considerado+ “bemG
aventurado”+ o+ que+ conquista+ com+ seu+ trabalho+ seus+ próprios+ bens.+ O+ pitagórico+
Epicarmo+ considera+ o+ termo+ distinguindo+ a+ opinião+ vulgar+ da+ beatitude+ apoiada+
sobre+ a+ opulência,+ da+ que+ se+ sustenta+ nos+ bens+ da+ alma.+ Demócrito+ seguindo+ o+
caminho+de+Epicarmo+acrescenta+à+beatitude+a+fama+imputada+a+um+homem+por+seus+
pares295.+Platão+delineia+o+conceito+descaracterizando+seu+emprego+para+aos+homens+

+Α.+Α.+1336;+A.+Ch.(476;(A.+Pr.(96;+A.+Pr.(169;+A.+Pr.(170;+A.+Th.(97;+A.+Th.(214;+A.+Th.+1074;+A.+Supp.+
524G525;+A.+Supp.+1019;+A.+Pers.+633.
293

+ëετὰ+γὰρ+ëµκαρας+καὶ+Διὸς+A.+Th.+1074.

294

+Em+Demócrito+encontramos,+na+verdade,+três+aplicações+do+termo+ëακαρóα+G+DK+68+B+82;+DK+68+B+
191;+DK+68+B+302.+Contudo,+apenas+DK+68+B+191+é+referência+aceita+pela+maioria+dos+intérpretes+como+
fragmento+de+Demócrito+enquanto+a+primeira+é+considerada+scolio+e,+a+terceira,+parte+de+um+fragmento+
espúrio.+ Desse+ modo,+ consideramos+ apenas+ o+ segundo+ caso,+ como+ único+ caso+ de+ uso+ do+ termo+
ëακαρóα.
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e+Aristóteles+deﬁne+os+termos+separando+ëακαρóα+e+εὐδαιëονóα.+
No+Econômico,(Xenofonte+diz:+“nem+os+mais+bemGaventurados+podem+absterGse+
da+lavoura”296,+não+se+referindo+aos+deuses,+que+nem+trabalham,+nem+plantam+e+nem+
colhem.+ Os+ “bemGaventurados”+ são+ homens+ que,+ mesmo+ sendo+ reconhecidos+ entre+
seus+ pares+ e+ vivendo+ certa+ opulência,+ sabem+ que+ não+ estão+ isentos+ do+ labor.+
Xenofonte+diz+que+os+que+pensam+gozar+da+plenitude+devido+à+riqueza,+não+podem+
absterGse+da+manutenção+dos+próprios+bens.+Para+os+homens,+a+prática+é+fundamental+
se+ se+ quer+ aumentar+ os+ bens,+ tanto+ os+ da+ casa+ como+ os+ do+ corpo.+ Assim,+ mesmo+
tomando+ a+ noção+ de+ ëακαρóα,+ com+ os+ aspectos+ da+ plenitude,+ a+ une+ a+ uma+ vida+ de+
trabalho.+
para+mim,+quando+penso+na+sabedoria+e+na+nobreza+da+alma+de+um+homem,+não+
posso+ deixar+ de+ falar+ dele+ e,+ fazendo+ assim,+ de+ louváGlo.+ Se+ um+ desses+ que+
aspiram+à+virtude+puderam+frequentar+alguém+mais+útil+que+Sócrates,+eu+estimo+
que+ se+ deve,+ mais+ do+ que+ qualquer+ outro,+ consideráGlo+ como+ um+ homem+ bemG
aventurado297+.+

Entre+os+préGsocráticos,+somente+Epicarmo+e+Demócrito+se+referem+ao+termo.+A+
palavra+ que+ outrora+ fora+ usada+ para+ descrever+ a+ propriedade+ divina+ e+ sua+
benevolência+para+com+os+homens+é+subsumida+no+signiﬁcado+dos+bens+que+podem+
ser+adquiridos+em+razão+do+labor.+O+termo+começar+a+fazer+parte+de+um+certo+ideal+

+ὅτι+τῆς+γεωργóας+οὐδ–+οἱ+πµνυ+ëακµριοι+δ§νανται+ἀπχεσθαι.+X.+Oec.+V+1.+
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+ ἐγὼ+ ëὲν+ δὴ+ κατανοῶν+ τοῦ+ ἀνδρὸς+ τ∂ν+ τε+ σοφóαν+ καὶ+ τὴν+ γενναιîτητα+ οὔτε+ ëὴ+ ëεëνῆσθαι+
δ§ναëαι+αὐτοῦ+οὔτε+ëεëνηëνος+ëὴ+οὐκ+ἐπαινεῖν.+εἰ+δ+τις+τῶν+ἀρετῆς+ἐφιεëνων+ὠφελιëωτρῳ+
τινὶ+Σωκρµτους+συνεγνετο,+ἐκεῖνον+ἐγὼ+τὸν+ἄνδρα+ἀξιοëακαριστîτατον+νοëóζω.+X.+Ap.(34.
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humano+ de+ glória,+ de+ fama,+ de+ riqueza+ e+ de+ honra.+ No+ fragmento+ 45,+ vemos+ sua+
exprobração+ aos+ que+ pensam+ possuir+ a+ beatitude+ por+ meio+ da+ posse+ da+ riqueza+ e,+
assim,+manifesta+a+beatitude+como+um+bem+da+alma.+
Quem+nunca+foi+atingido+pelo+infortúnio+e+possui+o+que+é+necessário+à+vida+e+não+
oferece+à+sua+alma+nada+de+belo+e+de+bom,+este+homem+não+o+considerarei+beato,+
mas+guardião+da+riqueza+para+outros298.++

A+beatitude+em+nada+pode+ser+equiparada+à+opulência+para+o+pitagórico,+e,+essa+
ideia+é+compartilhada+por+Demócrito+que,+em+certo+grau,+aciona+ao+sentido+de+“ricos”+
o+de+“bemGaventurados”.+No+fragmento+119,+Demócrito+diz:+
(...)+de+fato,+os+que+admiram+os+ricos+e+os+que+são+bemGaventurados+aos+olhos+dos+
outros+homens+e+pensam+continuamente+neles,+serão+inevitavelmente+induzidos+
a+tentar+sempre+novas+investidas,+logo,+serão+também+impulsionados+pelo+desejo+
de+cometer+atos+proibidos+por+lei+e+irreparáveis.299+.+
Para+ Epicarmo+ e+ para+ Demócrito+ parece+ haver,+ entre+ os+ muitos,+ um+ ideal+ de+

beatitude+assentado+na+coletividade+e+manifesto+pela+posse+e+pela+opulência.+De+um+
paradigma+ divino,+ a+ beatitude+ passa+ a+ ser+ o+ paradigma+ mortal+ e+ corruptível+ ,+
manifestado+pela+riqueza+e+opulência,+e+por+isso+não+recomendável+aos+homens+como+
já+visto+nas+tragédias+os+esforços+humanos+são+mais+louváveis.+É+claro+que+o+conceito+
precisa+ser+restaurado+o+quanto+possível+e+delimitado+para+que+lhe+seja+devolvido+a+
qualidade+original,+o+que+ocorre+em+Platão+e+Aristóteles.+

+<ἥκιστµ+γ᾽+ὅσ>τις+δυστυχῶν+βóον+τ᾽+ἔχων+<ëηδὲν+καλîν>+τε+κµγαθὸν+ψυχᾶι+διδῶι,+<ἐγὼν+ëὲν+
αὐτὸ>ν+οὔτι+φασῶ+ëακµριον,+<φ§λακα+δὲ+ë>ᾶλλον+χρηëµτων+ἄλλωι+τε<λεῖν.+DK+23+B+45.
298

+DK+68+B+191.
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Em+Platão,+a+ocorrência+do+termo+se+dá+em+dois+campos:+na+forma+de+vocativo+e+
em+outras+formas+nominais.+Não+é+um+termo+sem+importância,+pois+vem+destacado+
por+grandes+compiladores300 +de+seu+pensamento+como+Brandwood301 +e+Édouard+des+
Places302 ,+ além+ da+ maciça+ referência+ da+ obra+ platônica+ sobre+ o+ termo+ no+ caso+
vocativo303 + e+ as+ outras+ ocorrências+ nos+ casos+ variados+ nãoGvocativos304.+ Quanto+ ao+
vocativo+ ëακµριε,+ devemos+ observar+ que+ faz+ parte,+ em+ todas+ as+ citações,+ de+ uma+
espécie+ de+ interjeição+ usada+ “por4+ Sócrates+ para+ se+ referir+ aos+ seus+ interlocutores+ e+
adversários,+ e+ não+ de+ modo+ coloquial,+ tendo+ em+ vista+ que+ o+ termo+ nunca+ é+
empregado+ “para4+ Sócrates.+ O+ vocativo+ expressa+ a+ ironia:+ ao+ dizer+ “ó+ bemG

+Todas+as+referências+foram+tomadas+de+três+fontes+distintas+e+confrontadas,+a+saber:+BRANDWOOD,+
Leonard.+A(word(Index(to(Plato.+London:+Leeds,+1976+(2+vols.),+PLACES,+Édouard+des.+Platon(\(Lexique(de(
la(langue(philosophique(et(religieuse(de(Platon.+Paris:+Les+Belles+Le\res,+1964+(2+vols.)+e+Thesaurus(Linguae(
Graece(\(Digital(Library(of(Greek(Literature.
300

+BRANDWOOD,+Leonard.+A(word(Index(to(Plato.+London:+Leeds,+1976+(2+vols.).

301

+ PLACES,+ Édouard+ des.+ Platon( \( Lexique( de( la( langue( philosophique( et( religieuse( de( Platon.+ Paris:+ Les+
Belles+Le\res,+1964+(2+vols.).
302

+ëακµριε+Chrm.(157.a.4;(166.d.8(Cri.(44.c.6;(48.e.2(Euthphr.(12.a.6(La.(197.e.1(Prt.(309.c.11;(313.e.5(Cra.(
391.a.4;(408.d.5;(414.c.4;(433.a.6(Euthd.(291.b.1;(293.b.3;(305.a.1(Grg.(469.c.8;(471.e.2;(495.b.3;(512.d.7;(520.a.
7(Phd.(69.a.6(Smp.(198.b.1;(214.c.8;(219.a.2(R.(I(341.b.3;(345.b.2;(346.a.3;(354.a.8;(IV(432.d.7;(VI(499.a.4;(d.10;(
VII(535.b.5;(VIII(557.d.1;(IX(589.c.7(Phdr.(236.d.4;(241.e.1(Sph.(232.e.2;(236.d.9;(238.a.1;(249.e.2(Tht(166.c.2(
Plt.(277.d.9;(283.b.6(Phlb.(52.b.2(Lg.(II(658.a.4;(VIII(831.c.1;(X(886.a.6;(889.e.3(Alc.I(124.a.7;(132.b.1;(Alc.II(
139.d.3;+ëακµριοι+(v.)(Euthd.(303.c.4(R.(VI(506.d.8(Lg(IV(722.c.2.
303

+ ëµκαρ+ (m.)( Just.( (Spuria)( 374.a.7;( ëµκαρας+ Alc.( II( 149.d.5;( ëακµρων( Grg.( 523.b.1;( 523.b.8;( 524.a.3;(
526.c.5( Mx.( 235.c.4;( Phd.( 115.d.4;( Smp.( 179.e.2;( 180.b.5;( R.( VII( 519.c.5;( 540.b.7;( ëακµρεσσι+ R.( III( 389.a.5;(
ëακαρας+ Lg( VIII( 838.c.6;( ëακαρóζω+ (ind.)+ Euthd.( 274.a.6;( ëακµριος+ Hp.Ma.( 304.b.7( Ly.( 208.d.4( Men.(
71.a.3(R.(I(354.a.1(Lg.(II(660.e.3;(V(730.c.2(Epin.(992.b.8;(εëακµρισα+Ap.(20.b.9;(ëακαριζοëνων+(f.)+Smp.(
216.e.2;+ëακµριον+Chrm.(158.b.4;(176.a.1(Grg.(472.d.2;(507.c.4(Ly.(208.a.1(R.(VI(496.c.6;(VIII(561.d.7;( (VII(
567.e.8( IX( 571.a.3;( 574.c.7( Phdr.( 256.a.8( Sph.( 233.a.4( Hp.Mi( 364.a.1( Lg.( 947.e.1( Epin.( 973.c.2;( 992.b.8;(
ëακαρóῳ+ Grg.( 507.e.1( R.( II( 358.a.3;( ëακµριοι+ (n.)( R.( I( 344.b.7( Criti.( 121.b.6( Lg( IV( 711.e.6;( ëακαρóους+
Euthd.( 290.d.7( Smp.( 193.d.5( R.( IV( 420.e.6( Lg( III( 694.d.3;( ëακαρóων+ R.( I( 335.e.9( Plt.( 269.d.8( Thg.( 128.b.1;(
ëακαρóοις+ R.( IV( 419.a.9( Epin.( 973.c.5;( 922.c.5;( ëακαρóου+ (f.)+ Lg( VII( 803.c.3;( ëακαρóαν( Hp.Ma.( 293.a.2(
Mx.(249.d.3(Phdr.(250.b.6(Lg.(IV(718.b.4;(ëακαρóας+Lg(IV(713.c.3;(ëακαρóᾳ+R.(VIII(567.d.1;(ëακµριαι+Phdr.(
247.a.4;( ëακαρóου+ Epin.( 992.d.1;( ëακαριÑτερον+ (m.)+ R.( V( 465.d.3;( ëακαριÑτατος+ Lg.( II( 662.e.3;(
ëακαριωτµτην+Phdr.(250.c.1;(ëακαρóως+Lg.(IV(711.e.6;(ëακαριÑτατα+Lg.(V(733.e.3;(ëακαριîτητος+Lg.(
661.b.3;(ëακαριîτητι+Ep.(VII(327.c.6;(ëακαρισëοῦ+R.(IX(591.d.8;(ëακαριστοῦ+R.(V(465.d.3;(ëακαριστ∂ν+
Phdr.(256.c.4;(ëακαριστîν+Smp.(204.c.5.
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aventurado...”+ 305 + demonstra+que+seu+adversário+não+possui+a+beatitude,+como+causa+
da+fama+que+carrega.+Por+isso,+o+vocativo+ëακµριε+é+empregado+como+sinônimo+de+
“ó+admirável”306,+“ó+nobre”307,+“ó+exímio”308,+“ó+divino”309+entre+outros.+Por+exemplo,+
quando+Sócrates+se+dirige+a+ +Cármides+(no+Cármides),+quando+se+dirige+a+Laques+(no+
Laques)+ou+quando+dialoga+com+o+Amigo+(no+Protágoras)310.+Nos+casos+nãoGvocativos,+
ao+ evocar+ a+ ëακαρóα,+ acentuaGse+ as+ virtudes+ (ἄρεται)+ dos+ homens+ e+ preservaGse,+ à+
distância,+a+beatitude+como+ +divina.+De+um+lado+a+excelência,+a+nobreza,+a+sapiência+
dos+ homens,+ de+ outro,+ a+ bemGaventurança+ dos+ deuses.+ Vejamos+ uma+ passagem+ do+
Soﬁsta:+ “é+ possível+ ao+ homem+ conhecer+ todas+ as+ coisas?+ ...+ (se+ fosse+ possível)311 + um+
bemGaventurado+seria,+ó+Estrangeiro,+na+nossa+raça”+ 312.+Platão+distingue+a+natureza+
das+virtudes+da+natureza+da+beatitude.+Para+Platão,+por+ser+a+beatitude+um+predicado+
+ ὦ+ ëακµριε.+ Em+ todas+ as+ citações+ que+ utilizaremos,+ optamos+ pela+ versão+ “bemGaventurado”+ ao+
vocativo+ em+ questão,+ prescindindo+ dos+ intérpretes+ e+ tradutores+ de+ Platão,+ pois+ cremos+ ser+ o+ mais+
adequado+para+se+perceber+o+uso+que+se+faz+de+tal+vocativo.
305

+ὦ+θαυëµσιε.+P.+ex.+em+Pl.+Tht.+165d.

306

+ὦ+ἄριστε.+P.+ex.+em+Pl.+Euthphr.+13e.

307

+ὦ+βλτιστε.+P.+ex.+em+Pl.+Cra.+389d.

308

+ὦ+δαιëîνιε.+P.+ex.+em+Pl.+Phdr.+235c.

309

+É+possível+observar,+em+praticamente+todas+as+referências+de+Platão,+Sócrates+se+referindo+aos+seus+
convivas+com+o+vocativo+“bemGaventurado”:+a+Críton+no+Críton,+a+Símias+no+Fédon,+a+Hermógenes+e+a+
Crátilo+no+Crátilo,+a+Teeteto+no+Teeteto,+a+Protarco+no+Filebo,+a+Alcibíades+no+Banquete,+a+Fedro+no+Fedro,+
a+Alcibíades+no+Alcibíades(I(e+no+Alcibíades(II,+a+Cármides+e+a+Crítias+no+Cármides,+a+Laques+no+Laques,+a+
Críton+ no+ Eutidemo,+ ao+ Amigo+ e+ a+ Hipócrates+ no+ Protágoras,+ a+ Polo+ e+ a+ Cálicles+ e+ no+ Górgias,+ a+
Trasímaco+e+a+Gláucon+na+República,+entre+outras.+Ressaltamos+que+o+vocativo+não+é+apenas+utilizado+
por+ Platão+ tendo+ Sócrates+ como+ o+ interpelador+ possessivo+ do+ vocativo,+ mas,+ também,+ tendo+ outros+
representantes+ de+ seu+ pensamento,+ como+ ocorre+ nas+ obras+ Soﬁsta,+ Político,( Leis+ e+ Banquete.+ Porém,+
consideramos+ que+ mesmo+ que+ o+ caso+ vocativo+ não+ seja+ empregado+ por+ Sócrates,+ é+ empregado,+ só+ e+
somente+ só,+ aos+ interlocutores+ e+ debatedores+ de+ Sócrates,+ ou+ aos+ representantes+ do+ pensamento+ que+
interpela+Platão.
310

+Inserção+nossa+para+tornar+o+texto+compreensível+no+diálogo+entre+o+Estrangeiro+e+o+jovem+Teeteto.

311

+Εἰ+πµντα+ἐπóστασθαó+τινα+ἀνθρÑπων+ἐστὶ+δυνατîν+(...)+Μακµριον+ëεντἂν+ἡëῶν,+ὦ+ξνε,+ἦν+τὸ+
γνος.+Pl.+Sph.+233a.
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divino+ não+ pode+ ser+ aplicado+ aos+ homens,+ porém,+ uma+ vez+ sendo,+ só+ pode+ indicar+
algum+ equívoco+ e+ por+ isso+ aparece+ ligado+ à+ opinião+ manifesta+ na+ fama+ que+
acompanha+os+que+assim+são+designados.+
Aristóteles+ deﬁne+ um+ pouco+ melhor+ o+ termo+ ao+ fazer+ considerações+ sobre+ a+
felicidade,+ e+ estabelece+ relação+ analógica+ entre+ a+ felicidade+ humana+ e+ a+ divina.+
Segundo+ ele,+ a+ felicidade+ só+ se+ encontra+ na+ vida+ teorética,+ e+ que,+ subtraídos+ as+
intermitências+ da+ vida+ prática,+ encontra+ em+ si+ mesma+ seu+ próprio+ ﬁm,+ como+
tomamos+ da+ interpretação+ de+ Pierre+ Hadot313.+ A+ felicidade+ procurada+ pelo+ homem+
para+ dar+ razões+ suﬁcientes+ para+ si+ mesmo,+ a+ imperturbabilidade+ e+ a+ autonomia,+
encontraGse+na+vida+contemplativa.+Porém,+pondera:+
com+efeito+estabelecemos+que+a+virtude+(ἀρετὴν)+e+o+vício+do+caráter+(κακóαν+τὴν+
ἠθικὴν)+dizem+respeito+a+dores+e+prazeres+(ἡδονὰς),+e+a+maior+parte+das+pessoas+
diz+ que+ a+ felicidade+ (εὐδαιëονóαν)+ está+ em+ conexão+ com+ o+ prazer,+ e+ é+ por+ essa+
razão+que+deram+ao+bemGaventurado+(ëακµριον)+tal+nome,+extraindoGo+do+obter+
prazer+(χαóρειν).314+

Segundo+ ele,+ prazer+ e+ beatitude+ são+ bens+ comutáveis+ para+ a+ maioria+ e+ está+
unida+ ao+ “gozo”,+ “obter+ prazer”+ ou+ “regozijarGse”+ (χαóρειν).+ Para+ ele,+ inclusive,+ há+
uma+ equivocidade+ na+ aplicação+ do+ termo,+ pois+ a+ natureza+ da+ beatitude+ não+ condiz+
com+o+prazer.+Aristóteles+não+é+concordante+que+o+prazer+seja+raiz+da+beatitude,+mas+

+ HADOT,+ Pierre.+ O( que( é( a( Filosoﬁa( Antiga?+ (tradução+ de+ Dion+ Davi+ Macedo).+ São+ Paulo:+ Loyola,+
1999,+p.123.
313

+ τ∂ν+ τε+ γὰρ+ ἀρετὴν+ καὶ+ τὴν+ κακóαν+ τὴν+ ἠθικὴν+ περὶ+ λ§πας+ καὶ+ ἡδονὰς+ ἔθεëεν,+ καὶ+ τὴν+
εὐδαιëονóαν+ οἱ+ πλεῖστοι+ ëεθ–+ ἡδονῆς+ εἶναó+ φασινÀ+ διὸ+ καὶ+ τὸν+ ëακµριον+ ὠνοëµκασιν+ ἀπὸ+ τοῦ+
χαóρειν.+Arist.+EN(VII+11+1152+b
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amplia+seu+sentido+ao+tratar+das+ἀρεταó.+Para+especiﬁcar+a+felicidade+própria+de+cada+
natureza,+Aristóteles+pondera+os+elementos+de+cada+uma.+Como+a+ëακαριîτης+é+um+
gênero+ supremo+ de+ felicidade,+ pertence+ propriamente+ ao+ deus.+ Diz+ ele:+ “os+ deuses+
são+ maximamente+ bemGaventurados+ e+ felizes”315.+ Por+ outro+ lado,+ como+ a+ natureza+
humana+é+móvel+e+suscetível+às+inconstâncias,+cabeGlhe+a+felicidade+possível,+que+se+
encontra+nas+ἀρεταó+G+éticas+e+dianoéticas.+Todavia,+a+ëακαριîτης+é+um+paradigma+
para+ o+ homem+ e+ sua+ vida+ realizaGse+ à+ medida+ que+ se+ aproxima+ da+ vida+ divina.+ Diz+
ele:+
de+ fato+ dizemos+ bemGaventurados+ e+ felizes+ os+ deuses+ e+ «dizemos+ bemG
aventurados»+os+homens+mais+divinos.+O+mesmo+vale+também+para+os+bens,+de+
fato,+ ninguém+ louva+ a+ felicidade+ como+ se+ faz+ com+ o+ justo,+ mas+ a+ chama+ bemG
aventurada,+retendoGlhe+algo+de+mais+divino+e+mais+excelente.316+

Ora,+ o+ mais+ alto+ grau+ de+ felicidade+ corresponde+ ao+ modelo+ divino,+ a+
ëακαριîτης,+que+para+o+Liceu+se+encontra+na+atividade+teorética+e+não+em+qualquer+
espécie+da+vida+prática.+Enquanto+os+deuses+vivem+a+“contemplação”,+e,+por+isso,+são+
bemGaventurados,+os+homens,+por+meio+do+conhecimento,+ou+da+vida+teorética+G+que+
basta+em+si+mesma+G+chegam+o+mais+próximo+possível+da+vida+divina,+que,+sob+esse+
aspecto,+é+digna+de+ser+imitada+como+a+um+paradigma.+Isso+só+é+possível+se+houver+
uma+relação+analógica+entre+ambos,+na+qual+a+felicidade+humana+participa+da+divina+
+τοὺς+θεοὺς+γὰρ+ëµλιστα+ὑπειλ∂φαëεν+ëακαρóους+καὶ+εὐδαóëονας+εἶναι+Arist.+EN+X+1178+b+9.

315

+ +εἰ+δ–+ἐστὶν+ὁ+ἔπαινος+τῶν+τοιο§των,+δῆλον+ὅτι+τῶν+ἀρóστων+οὐκ+ἔστιν+ἔπαινος,+ἀλλὰ+ëεῖζîν+τι+
καὶ+βλτιον,+καθµπερ+καὶ+φαóνεταιÀ+το§ς+τε+γὰρ+θεοὺς+ëακαρóζοëεν+καὶ+εὐδαιëονóζοëεν+καὶ+τῶν+
ἀνδρῶν+τοὺς+θειοτµτους+[ëακαρóζοëεν].+ὁëοóως+δὲ+καὶ+τῶν+ἀγαθῶνÀ+οὐδεὶς+γὰρ+τὴν+εὐδαιëονóαν+
ἐπαινεῖ+καθµπερ+τὸ+δóκαιον,+ἀλλ–+ὡς+θειîτερîν+τι+καὶ+βλτιον+ëακαρóζει.+Arist.+EN(I+1101+b+21G27.
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pela+vida+teorética.+Diz+Aristóteles:+
a+ atividade+ de+ Deus,+ que+ signiﬁca+ beatitude+ (ëακαριîτητι),+ virá+ a+ ser+ uma+
atividade+ contemplativa+ (θεωρητικὴ).+ Então,+ entre+ as+ atividades+ humanas,+
aquela+ mais+ próxima+ a+ essa+ será+ a+ mais+ feliz+ (εὐδαιëονικωτµτη).+ Uma+ prova+
disso+ está+ no+ fato+ de+ que+ os+ outros+ animais+ não+ participam+ (ëετχειν)+ da+
felicidade,+ sendo+ completamente+ privados+ dessa+ atividade.+ E+ enquanto+ para+ os+
deuses+toda+a+vida+é+beata+(ëακµριος),+para+os+seres+humanos+o+é+na+medida+em+
que+pertence+a+ele+uma+atividade+semelhante.317+

Diante+do+exposto,+vejamos+quais+são+suas+notas+constitutivas.+

"
3.2+As+notas+constitutivas+da+ëακαριîτης+
A+recepção+do+conceito+em+Epicuro+carrega+as+várias+nuanças+da+tradição+sem+
perder+seu+referencial+divino,+sem+o+qual+não+seria+possível+dizer+que+a+ëακαριîτης+é+
partilhada+ entre+ deuses+ e+ homens.+ Com+ Platão,+ o+ conceito+ é+ equívoco+ e+ com++
Aristóteles+analógico.+O+epicurismo,+emprega+a+noção+para+os+homens+concedendoG
lhe+aspectos+divinos,+pois+são+passíveis+de+serem+apreendidos+pelas+προλ∂ψεις,+e+em+
certo+grau,+realizáveis+pelos+homens.+No+entanto,+como+é+preciso+colher+o+signiﬁcado,+
o+ conceito+ vem+ a+ ser+ eduzido+ de+ suas+ notas+ subjacentes.+ Há+ um+ outro+ motivo+ que+
exige+ esse+ recolhimento:+ o+ fato+ do+ conceito+ ëακαριîτης,+ tanto+ quanto+ da+ noção+ de+
divindade+terem+passados+por+acréscimos+da+opinião+que+alteraram+seu+signiﬁcado.+
+ +ὥστε+ἡ+τοῦ+θεοῦ+ἐνργεια,+ëακαριîτητι+διαφρουσα,+θεωρητικὴ+ἂν+εἴηÀ+καὶ+τῶν+ἀνθρωπóνων+
δὴ+ ἡ+ τα§τῃ+ συγγενεστµτη+ εὐδαιëονικωτµτη.+ σηëεῖον+ δὲ+ καὶ+ τὸ+ ëὴ+ ëετχειν+ τὰ+ λοιπὰ+ ζῷα+
εὐδαιëονóας,+ τῆς+ τοια§της+ ἐνεργεóας+ ἐστερηëνα+ τελεóως.+ τοῖς+ ëὲν+ γὰρ+ θεοῖς+ ἅπας+ ὁ+ βóος+
ëακµριος,+ τοῖς+ δ–+ ἀνθρÑποις,+ ἐφ–+ ὅσον+ ὁëοóωëµ+ τι+ τῆς+ τοια§της+ ἐνεργεóας+ ὑπµρχειÀ.+ Arist.+ EN( X+
1178+b.
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A+ recomendação+ constante+ de+ tratar+ com+ exatidão+ e+ de+ gravar+ na+ memória+ de+ um+
elucidar+o+que+é+a+ëακαριîτης.+O+que+Epicuro+faz+é+mondar+o+que+a+opinião+aderiu+
ao+ conceito:+ riqueza,+ opulência,+ favores,+ castigos.+ Napolitano+ Valditara318 + defende+
que+o+problema+é+de+imprecisão+etimológica+que+incorre+no+uso+equívoco,+ao+invés+da++
aderência+de+nuanças+como+apontamos.+
Em+ Epicuro+ a+ ëακαριîτης+ é+ sempre+ referência+ da+ divindade,+ revertida+ dos+
aspectos+ de+ imperturbabilidade+ e+ prazer.+ Também+ vincula+ o+ termo+ à+
incorruptibilidade,+mostrando,+com+isso,+que+o+conceito+pode+qualiﬁcarGse+nesses+três+
signiﬁcados:+incorruptibilidade,+imperturbabilidade+e+prazer.+
Epicuro+ refereGse+ à+ divindade+ com+ dois+ termos+ que+ se+ margeiam:+ beatitude+
(ëακαριîτης)+e+incorruptibilidade+(ἀφθαρσóα),+indícios+da+divindade,+considerados++
distintamente.+Esse+indício+é+esclarecido+no+De(ﬁnibus(bonorum(et(malorum(de+Cícero+
numa+dupla+via:+esclarecendo+o+que+diferencia+os+homens+dos+deuses+e+indicando+o+
atributo+ que+ ambos+ dividem.+ Na+ passagem+ que+ veremos,+ o+ autor+ ressalta+ que+ não+
haveria+ diferença+ entre+ ambos,+ se+ não+ fosse+ o+ atributo+ da+ eternidade.+
Consequentemente+aﬁrma+a+semelhança+das+duas+naturezas+por+um+atributo+comum,+
a+ beatitude.+ Havemos+ de+ notar+ também+ que+ a+ beatitude,+ servindo+ de+ predicação+
comum+a+deuses+e+homens,+identiﬁcaGse+com+um+de+seus+qualiﬁcativos,+sustentando+
ser+ também+ esse+ qualiﬁcativo+ comum+ aos+ dois:+ ambos+ gozam+ do+ prazer,+ que+ é+ o+
+NAPOLITANO+VALDITARA,+L.+M.+“Makariotes”.+Riﬂessioni+in+margine+alla+beatitudine+divina.+in:+
AAVV.+ Dio( e( il( divino( nella( ﬁlosoﬁa( greca+ (a+ cura+ di+ Maurizio+ Migliori;+ A.+ Fermani).+ Brescia+ 4:+
Morceliana,+2005,+p.+811.
318

164

sumo+bem.+Diz+Cícero:+
por+que+Epicuro+diz+sempre+que+se+chama+deus+bemGaventurado+e+eterno?+Se+lhe+
tirar+a+eternidade,+por+que+haverá+de+ser+Júpiter+mais+beato+que+Epicuro,+uma+vez+
que+ambos+gozam+do+sumo+bem,+isto+é,+do+prazer?319+

No+ mesmo+ fragmento,+ Cícero+ diz+ o+ que+ para+ Epicuro+ distingue+ homens+ e+
deuses:+a+eternidade.+Se+levarmos+a+cabo+essa+aﬁrmação,+é+claro+que+encontraremos+
explicação+ na+ Física+ epicurista,+ pois+ os+ homens+ são+ corruptíveis,+ tal+ como+ a+
experiência+o+demonstra.+Se+a+eternidade+não+for+o+qualiﬁcativo+máximo+dos+deuses,+
os+ homens+ seriam+ como+ eles:+ eternos.+ Essa+ é+ a+ diferença+ apontada+ por+ Cícero.+ Na+
sequência+ ele+ completa+ o+ raciocínio+ dizendo+ que+ se+ não+ for+ por+ causa+ dessa+
incorruptibilidade+“por+que+haverá+de+ser+Júpiter+mais+beato+que+Epicuro”?+Isso+nos+
dá+mostras+de+que+a+beatitude+é+um+qualiﬁcativo+compartilhado+pelo+humano+e+pelo+
divino,+ e+ não+ é+ pela+ beatitude+ que+ os+ deuses+ são+ especiﬁcados,+ mas+ pela+
incorruptibilidade.+
A+ ἀφθαρσóα,+ conceito+ desenvolvido+ e+ sedimentado+ dentro+ do+ epicurismo+ é+
empregado+para+designar+a+especiﬁcidade+com+que+os+deuses+mantém+sua+distinção+
dos+ homens,+ aﬁrmando+ que+ eles+ não+ podem+ ser+ corrompidos,+ e,+ ladeando+ esse+
atributo+à+ëακαριîτης.+Da+linguagem+médica+arcaica+que+signiﬁcava+aquele+que+foi+
“privado+da+pestilência”,+e+por+decorrência+das+enfermidades+e+das+dores,+passando+a+
signiﬁcar+ o+ “nãoGcorruptível”,+ a+ ἀφθαρσóα+ vem+ transposta+ para+ a+ capacidade+ de+
+quid(est(igitur,(cur(ita(semper(deum(appellet(Epicurus(beatum(et(aeternum?(dempta(enim(aeternitate(nihilo(
beatior(Iuppiter(quam(Epicurus;(uterque(enim(summo(bono(fruitur,(id(est(voluptate.(Cic.+Fin.(II+88.
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manutenção+ da+ estrutura+ física+ que+ é+ sinônimo+ de+ privação+ da+ corrupção.+
Incorruptibilidade+ (ἀφθαρσóα)+ foi+ versado+ por+ Cícero+ para+ o+ termo+ aeternitas,(
empregado+como+o+distintivo+dos+deuses.+Ser+“privado+da+corrupção”,+“constituído+
por+uma+mesma+estrutura+atômica”,+“sem+deixarem+de+ser+o+que+é”+são+aspectos+da+
ἀφθαρσóα.+ Com+ isso,+ assumimos+ a+ tese+ de+ David+ Konstan320 + que+ se+ opõe+
diretamente+ a+ intérpretes+ partidários+ da+ existência+ dos+ deuses+ como+ conceitos+
mentais321 ,+ fazendo+ notar+ que+ se+ os+ deuses+ existem+ na+ realidade+ devem+ ser+
incorruptíveis+e+que+isso+não+contradiz+o+ensinamento+natural+de+Epicuro+tendo+em+
vista+ que+ a+ existência+ real+ dos+ deuses,+ obtida+ pelo+ método+ de+ inferência,+ não+
contradiz+nem+sua+constituição+física+e+nem+a+formação+de+suas+προλ∂ψεις322.+
Vejamos+o+fragmento+do+Perí(eusebeías(de+Filodemo:+
e+ tendo+ escrito+ outro+ livro,+ Sobre( a( Santidade,+ nele+ deixa+ claro+ que+ também+ é+
apropriado+ para+ nós+ chamar+ aquilo+ que+ existe,+ não+ somente+ indestrutível+
(ἀφθµρτως),+ mas+ também,+ na+ perfeição,+ como+ um+ e+ o+ mesmo+ continuamente+
[+ …]+ quando+ ele+ diz+ ‘estas+ [naturezas+ divinas]’+ deveriam+ ser+ chamadas+
[unidades]+ “a+ partir+ das+ mesmas+ partes+ [elementares]”,+ aquelas+ “a+ partir+ das+
similares”323+
+ KONSTAN,+ David.+ Epicurus+ on+ the+ gods,+ in:+ FISH,+ Jeﬀrey;+ SANDERS,+ Kirk+ R.+ Epicurus( and( the(
Epicurean(tradition.+Cambridge:+Cambridge+University+Press,+2011
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+ Cf.+ BOLLACK,+ Jean;+ LAKS,+ André.+ Épicure( à( Pytoclès:+ sur+ la+ cosmologie+ et+ les+ phénomènes+
météorologiques.+Lille:+Centre+de+Recherche+Philologique+de+l’Université+de+Lille+III,+1978+(Cahiers+de+
Philologie+ 3);+ SEDLEY,+ D.+ Epicurus’+ theological+ innatism,+ in:+ FISH,+ Jeﬀrey;+ SANDERS,+ Kirk+ R.+
Epicurus( and( the( Epicurean( tradition.+ Cambridge:+ Cambridge+ University+ Press,+ 2011;+ PURINTON,+
Jeﬀrey.+ Epicurus+ on+ the+ nature+ of+ the+ gods,+ in:+ SEDLEY,+ David+ (ed.).+ Oxford( Studies( in( Ancient(
Philosophy.+ Oxford:+ Oxford+ University+ Press,+ XXI+ /+ Winter+ 2001;+ OBBINK,+ D.+ PHILODEMUS.( On( Piety.+
Oxford:+Clarendon+Press+Oxford,+1996.
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Essa+particularidade+de+manterGse+como+são,+explicada+por+seu+estatuto+atômico+
a+partir+dos+elementos+semelhantes,+é+o+que+garante+a+incorruptibilidade+da+natureza+
divina.+Coisa+similar+dita+por+Demetrio+Lacone+vem+corroborar+a+incorruptibilidade+
dos+ deuses:+ “a+ natureza+ divina+ por+ tal+ diferença,+ diferirá+ da+ unidade+ sensível+ e+
daquelas+que+não+perduram+em+eterno+e+se+transformam”324.+O+Perí(eusebeías325(é+uma+
resposta+de+Filodemo+diante+da+acusação+de+ateísmo+impetrada+contra+o+epicurismo,++
que+ toma+ as+ razões+ da+ estrutura+ da+ physis( para+ esclarecer+ a+ piedade.+ À+ natureza+
existente+ e+ indestrutível+ dáGse+ o+ nome+ de+ “deus”,+ como+ expressa+ Filodemo+ “é+
apropriado+para+nós+chamar+aquilo+que+existe,+não+somente+indestrutível”,+que+por+
sua+composição+física+permanece+“como+um+e+o+mesmo+continuamente”.+
Apesar+ dos+ esforços+ do+ epicurismo+ em+ tentar+ solucionar+ a+ concepção+ da+
natureza+divina+como+eterna,+indestrutível+ou+incorruptível,+essa+concepção+só+pode+
ser+ dada+ por+ inferência,+ que,+ ao+ não+ encontrar+ negação+ na+ realidade+ permanece+
aﬁrmada.+ Corroborado+ pelo+ método+ de+ inferência,+ a+ conjectura+ da+ constituição+
atômica+ permanece+ plausível.+ Por+ experiência,+ sabemos+ que+ o+ homem+ não+ possui+
esse+ mesmo+ estatuto,+ visto+ sua+ natureza+ corruptível+ e+ mortal.+ Nem+ mesmo+ por+
analogia+ seria+ possível+ supor+ e+ explicar+ a+ incorruptibilidade+ nos+ homens.+ Assim,+
sugerimos+tratar+outras+notas+atributivas.+
Mansfeld,+ ao+ destacar+ alguns+ aspectos+ da+ Teologia+ epicurista+ assumindo+ uma+
+Demetr.Lac.+DFD((SANTORO)+VIII.
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posição+favorável+à+ética,+assinala+por+que+a+ἀφθαρσóα+não+pode+ocupar+o+lugar+da+
signiﬁcação+ que+ buscamos:+ “é+ secundário+ descrever+ os+ deuses+ em+ termos+ físicos+ e+
epistêmicos,+ considerandoGos+ viventes+ e+ indestrutíveis+ e+ possuidores+ de+
conhecimento.”326.+ O+ intérprete+ ressalta,+ ao+ avaliar+ vários+ elementos+ do+ epicurismo,+
que+ a+ tentativa+ de+ explicação+ dos+ deuses+ por+ meio+ da+ indestrutibilidade+ não+ é+ a+
preocupação+primeira+devido+à+necessidade+de+se+recorrer+a+uma+Teologia+negativa,+
tendo+em+vista+que+o+homem+em+nada+partilha+desse+atributo.+
Para+nós,+reputar+um+componente+positivo+é+fundamental+para+o+esclarecimento+
da+ëακαριîτης,+e+nisso+concordamos+com+Mansfeld+ao+dizer+que+o+papel+dos+deuses+
no+ interior+ do+ “sistema”+ epicurista+ está+ na+ beatitude,+ que+ pode+ ser+ inferida+ nos+
deuses+ por+ meio+ dos+ homens:+ “eles+ são+ de+ suma+ importância+ no+ contexto+ da+ ética,+
sendo+ sua+ bemGaventurança+ o+ paradigma+ do+ que+ pode+ ser+ alcançado+ pelos+
homens”327.+ Mansfeld+ não+ elucida+ os+ componentes+ do+ qualiﬁcativo+ ëακαριîτης,+
porém+favorece+nossa+ideia+de+que+o+atributo+é+comum+à+natureza+humana+e+divina,+
senão+ não+ encontraríamos+ referência+ positiva+ para+ tratar+ os+ deuses.+ Como+ diz,+ a+
beatitude+ é+ o+ “paradigma”.+ A+ solução+ de+ Mansfeld,+ ao+ resgatar+ os+ aspectos+ ético+ e+
físico,+é+dar+à+beatitude+o+valor+positivo+que+o+tratamento+requer+quando+aplicado+aos+
deuses.+ Por+ isso,+ no+ início+ do+ seu+ artigo328 ,+ admite+ a+ analogia+ como+ via+ de+

+MANSFELD,+Jaap.+Aspects+of+epicurean+theology.+Mnemosyne.(Leide,+Boston,+Köln:+Brill,+XLVI,+2:+
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conceptualização+preconizando+qual+seria+a+natureza+do+atributo.+
Sabendo,+ então,+ que+ a+ incorruptibilidade+ não+ pode+ ser+ uma+ das+ notas+
constitutivas+da+ëακαριîτης,+retomemos+o+fragmento+de+Cícero:+“por+que+haverá+de+
ser+Júpiter+mais+beato+que+Epicuro,+uma+vez+que+ambos+gozam+do+sumo+bem,+isto+é,+
do+ prazer?”329 .+ No+ excerto,+ Cícero+ mostra+ que+ a+ beatitude+ e+ o+ prazer+ são+
peculiaridades+ partilhadas+ por+ homens+ e+ deuses,+ enquanto+ são+ especiﬁcados+ pela++
incorruptibilidade.+ Podemos+ acrescentar+ a+ essas+ observações,+ a+ primeira+ das+ Kyriai(
Doxai,+ em+ que+ Epicuro+ apresenta+ as+ características+ do+ ser+ bemGaventurado,+ dizendo+
com+isso,+quais+são+suas+notas.+
o+ser+bemGaventurado+(τὸ+ëακµριον)+e+incorruptível+não+possui+aﬂições+e+nem+as+
causa+ a+ outros.+ Assim,+ não+ está+ sujeito+ nem+ à+ ira+ e+ nem+ à+ benevolência.+ Essas+
coisas,+de+fato,+são+próprias+do+ser+débil+(ἀσθενεῖ).330+

Sabendo+que+a+insistência+de+Epicuro+é+manter+a+precisão+dos+constitutivos+da+
doutrina,+tendo+em+vista+a+necessidade+de+mondar+os+conceitos,+a+máxima+confronta+
a+debilidade+do+ser+com+a+beatitude.+Por+meio+dessa+acareação+colhemos+o+sentido+do+
que+seja+a+ëακαριîτης,+manifesto+ao+ﬁnal+da+máxima+pelo+termo+ἀσθεν∂ς,+o+que+é+
frágil,+ débil,+ sem+ força.+ A+ debilidade+ se+ exprime+ numa+ sucessão+ de+ ações+ relativas,+
como+ o+ favorecimento+ ou+ a+ ira,+ seja+ para+ si+ próprio,+ seja+ para+ seus+ pares,+ o+ que+ se+
preenche+ por+ componentes+ retributivos+ G+ causar+ aﬂições+ e+ favorecer+ a+ si+ mesmo+ ou+
+quid(est(igitur,(cur(ita(semper(deum(appellet(Epicurus(beatum(et(aeternum?(dempta(enim(aeternitate(nihilo(
beatior(Iuppiter(quam(Epicurus;(uterque(enim(summo(bono(fruitur,(id(est(voluptate.(Cic.+Fin.(II+88.
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aos+ outros+ G,+ ou+ como+ expressa+ na+ Epístola( a( Heródoto,+ “são+ coisas+ que+ provém+ da+
debilidade,+ do+ temor+ e+ da+ necessidade+ dos+ que+ estão+ entorno”331.+ Assim+ castigos,+
retribuições,+ favores,+ aspectos+ da+ divindade+ mítica+ presentes+ na+ opinião,+ não+
correspondem+ ao+ conhecimento+ do+ ser+ divino,+ ao+ invés,+ são+ elementos+ de+
“perturbação”.+ Daí,+ a+ recomendação+ de+ Epicuro+ para+ cultivar+ tudo+ o+ que+ causa+ à+
imperturbabilidade,+ a+ ἀταραξóα.+ Ele+ a+ conceitua,+ fazendoGa+ consistir+ na+ “completa+
liberação+ de+ tudo+ aquilo+ (que+ causa+ perturbação)+ e+ da+ recordação+ ininterrupta+ dos+
princípios+ gerais+ e+ fundamentais+ da+ doutrina”332.+ Tanto+ a+ liberação+ das+ coisas+ que+
causam+perturbação+ou+a+memorização+e+recordação+da+doutrina+são+efeitos+da+vida+
segundo+a+physis,(pois+a+libertação+só+acontece+pela+reta+compreensão+da+doutrina+e+
pela+ Physisologia.+ Assim,+ o+ que+ se+ entende+ por+ ἀταραξóα+ é+ um+ ﬁm+ segundo+ a+
natureza+ para+ o+ homem,+ alcançada+ por+ uma+ reta+ adequação+ à+ sua+ natureza+ pela+
memorização+da+doutrina+e+compreensão+da+physis.+
Se+é+um+constitutivo+da+ëακαριîτης,+e+sendo+esta+um+componente+comum+das+
naturezas,+ os+ deuses+ são+ ataráxicos( pois+ liberados+ das+ dores+ e+ perturbações( ou+ que+
que+ já+ é+ a+ realização+ de+ sua+ natureza.+ Assim,+ admitimos+ a+ ἀταραξóα+ como+ nota+
conceptual+ da+ ëακαριîτης.+ Todavia+ devemos+ colocar+ em+ relevo+ que,+ no+ homem,+ a+
ἀταραξóα+é+o+efeito+causado+pela+boa+compreensão+da+doutrina+e+da+Physiologia,+que+
vem+ em+ decorrência+ da+ faculdade+ racional+ (λογισëîς).+ Como+ poderia+ o+ homem+
+Epicur.+Ep.([2]+77.
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libertarGse+ dos+ favoritismos,+ das+ benevolências,+ das+ iras,+ das+ preocupações+ e+
ocupações+ se+ não+ fosse+ sua+ faculdade+ de+ cálculo,+ de+ distinção,+ de+ recolhimento+ das+
coisas+ que+ o+ afetam?+ Na+ verdade,+ o+ λογισëîς+ é+ evocado,+ segundo+ Epicuro+ para+
gozar+a+plenitude+do+prazer,+que+nos+homens+consiste+na+libertação+das+dores+e+dos+
medos+que+o+aﬂigem.+
Esse+raciocínio+vem+explicitado+por+Demetrio+Lacone+no+PHerc.(1055,+no+qual+o+
autor+faz+o+seguinte+caminho:+tendo+somente+a+physis(para+realizar+qualquer+discurso,+
o+ homem+ passa+ das+ experiências+ memorizadas+ e+ das+ prenoções+ aos+ juízos,+
combinando+as+prenoções+já+adquiridas,+recorrendo+à+memória,+combinandoGas+com+
as+experiências+sensíveis+e+conﬁrmando+o+que+é+necessário.+Desses+elementos+passa+
ao+método+inferencial.+Assim,+das+prenoções+sobre+os+deuses+o+homem+pode+passar+a+
formular+ juízos+ sobre+ eles,+ donde+ se+ extrai+ que+ os+ deuses+ são+ seres+ de+ razão+
(λογισëîς).+ Vejamos+ o+ que+ diz+ Demetrio+ Lacone,+ ao+ aﬁrmar+ que+ deuses+ e+ homens+
partilham+do+λογισëîς:+
(o+deus)+tem+em+comum+(com+o+homem)+o+ser+animado.+Por+isso+não+é+necessário+
que,+ se+ algumas+ criaturas+ viventes+ tenham+ uma+ forma+ tal,+ também+ o+ deus+ o+
tenha;+mas+terá+a+faculdade+do+raciocínio+(λογιζîëενον)+e+em+sumo+grau,+junto+a+
essas+propriedades+comuns,+terá+também+outras+propriedades333+

O+ fragmento+ de+ Demetrio+ Lacone+ pensa+ o+ deus+ a+ partir+ do+ homem,+
considerando+as+προλ∂ψεις+porém+tomando+por+fundamento+a+similitude+que+é+feita+
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pelo+λογισëîς,+que+carrega+consigo+outras+propriedade+semelhantes.+Também+é+essa+
faculdade+racional,+o+λογισëîς,+que+faz+o+homem+ver+o+deus+segundo+a+sua+forma,+
antropomorfo,+como+vem+atestado+em+outro+fragmento:+
…+não+compreende+o+nosso+impulso+inferencial+também+quando+conduz+àquilo.+
De+ fato,+ dizem+ que+ se+ pelo+ fato+ de+ possuir+ a+ faculdade+ racional+ (λογισëὸν)+ (o+
deus)+é+antropomórﬁco,+pois+também+a+natureza+animada+é+comum,+atribuímos+a+
ele+muitas+outras+propriedades+comuns+de+forma,+como+mãos,+dedos…334+

Para+ o+ epicurista+ é+ claro+ que+ o+ deus+ não+ é+ visível+ na+ realidade,+ o+ que+ não+ nos+
desautoriza+ a+ aﬁrmar+ sua+ existência,+ como+ fazem+ os+ partidários+ do+ ateísmo+
interpretada+como+conceitos+mentais.+Tomando+como+pressuposto+o+que+chamamos+
anteriormente+ antropomorﬁsmo,+ e+ seguindo+ o+ fragmento+ de+ Demetrio+ Lacone,+ é+
possível+ inferir+ que+ os+ deuses+ existem,+ vivem+ e+ o+ conhecimento+ que+ temos+ deles+ é+
evidente.+Mas+esses+elementos+nada+mais+são+do+que+os+ingredientes+das+προλ∂ψεις.+
Passar+ delas+ aos+ juízos+ é+ uma+ arte+ dependente+ do+ λογισëîς,+ que+ assegura+ a+ boa+
compreensão+ da+ doutrina,+ da+ Physiologia( e+ dos+ deuses.+ É+ pelo+ λογισëîς+ que+
eliminamos+ as+ falsas+ opiniões+ que+ temos,+ de+ que+ os+ deuses+ causam+ perturbações,+
provocam+tempestades,+governam+o+cosmos.+Os+deuses,+por+uma+referência+analógica+
segundo+ esse+ qualitativo,+ não+ pode,+ como+ ser+ logístico,+ possuir+ natureza+ contrária+ a+
isso,+ ou+ seja,+ perturbar+ e+ causar+ perturbações,+ o+ que+ só+ pode+ provir+ das+ ὑπολ∂ψεις+
ψευδεῖς,+das+falsas+presunções.+Mariacarolina+Santoro,+observa:+
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do+momento+em+que+deus+é+um+ser+vivente+mas+não+pode+ser+concebido+como+ser+
privado+de+razão,+e+do+momento+em+que+o+único+ser+vivente+notadamente+para+
nós+ dotado+ de+ razão+ é+ o+ homem,+ devemos+ inferir+ que+ a+ forma+ divina+ é+ igual+ à+
humana;+ o+ deus+ de+ fato,+ junto+ à+ faculdade+ racional+ deve+ possuir+ também+
fundamento+substancial+e+existência+real+(τὴν+ὑπîστασιν)+como+todas+as+outras+
realidades.335+

Aﬁrmamos,+ assim,+ que+ uma+ das+ notas+ conceptuais+ da+ ëακαριîτης+ é+ o+
λογισëîς,+ partilhada+ entre+ as+ duas+ naturezas+ tocantes+ ao+ nosso+ trabalho.+ A+
inferência+ que+ fazemos+ da+ natureza+ humana+ para+ a+ divina+ segue+ o+ raciocínio+ já+
apresentado:+ passamos+ das+ impressões+ e+ das+ prenoções+ aos+ juízos+ e+ combinamos+
estes+ com+ a+ possibilidade+ de+ confrontar+ o+ que+ é+ partilhado+ entre+ as+ naturezas.+ Esse+
processo+ é+ um+ tipo+ de+ λογισëîς,+ que+ só+ é+ validado+ devido+ à+ real+ existência+ da+
divindade,+expresso+por+Demetrio+Lacone+na+ὑπîστασις,+ao+dizer:+
do+ momento+ em+ que+ de+ fato,+ não+ encontramos+ a+ faculdade+ racional+ em+ uma+
outra+forma+que+não+aquela+humana,+é+evidente+que+é+preciso+remeter+também+o+
deus+ como+ antropomorfo,+ a+ ﬁm+ de+ que+ ele+ tenha+ junto+ à+ faculdade+ racional+
(λογισëῶι)+também+a+existência+real+(ὑπîστασιν).+Por+isso+dizemos+que+o+deus+é+
antropomorfo…336+

A+base+aﬁrmativa+dessa+característica+atributiva+está+na+Epístola(a(Heródoto+que+
pressupõe+ que+ as+ graves+ perturbações+ e+ erros+ vem+ dos+ acréscimos+ feitos+ pelas+
apreensões+ que+ não+ correspondem+ à+ natureza+ da+ coisa.+ No+ caso+ dos+ deuses,+ essas+
apreensões+ carregam+ opiniões+ que+ são+ aderidas+ como+ as+ que+ já+ vimos.+ As+ falsas+
+SANTORO,+Mariacarolina.+DEMETRIO(LACONE.+[La(Forma(Del(Dio]((PHerc.(1055).+Napoli:+Bibliopolis,+
2000+(ScEpicur.+XVII),+p.36.
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opiniões+ ou+ as+ presunções+ que+ não+ correspondem+ por+ physis+ à+ coisa+ não+ são+
expressões+ da+ faculdade+ racional+ (λογισëîς),+ pois+ é+ função+ desta+ distinguir+ e+
sustentar+ a+ existência+ enquanto+ realidade+ judicativa+ que+ é+ o+ ser+ humano.+ Assim,+
Epicuro+expressa+na+epístola:+“a+mais+grave+perturbação+surge+na+alma+dos+homens+
ao+ crerem+ (κατανοεῖν)+ que+ a+ mesma+ natureza+ possa+ ser+ beata+ (ëακµριµ)+ e+
incorruptível,+e+ter+vontades,+ações+e+causas+contrárias+a+tais+atributos”337.+Designar+a+
natureza+ divina+ revestida+ de+ atributos+ contrários+ à+ sua+ beatitude+ é+ acomodáGla+ às+
falsas+opiniões,+subsumindo+em+sua+natureza+o+que+é+do+ser+débil,+e,+logo,+destoantes+
da+beatitude.+
Koch+vai+além+de+Santoro+ao+ver+na+felicidade+humana+um+momento+pelo+qual+é+
possível+inferir+o+conhecimento+que+se+tem+dos+deuses,+dizendo+que+seu+processo+de+
aquisição+ é+ um+ momento+ de+ conversão+ no+ qual+ “o+ conhecimento+ racional+ não+ se+
separa+ da+ experiência+ de+ felicidade+ sensível+ e+ afetiva”338.+ Depois+ dos+ pressupostos+
elencados+na+seção+anterior,+vemos+que+o+conhecimento+humano+passa+pelo+processo+
de+sensibilidade+(αἴσθησεις)+bem+como+pelo+processo+de+afecções+(πµθη),+visto+que+
eles+ são+ instrumentais+ criteriosos+ da+ verdade+ do+ conhecimento.+ Não+ há+ outra+
maneira+ de+ se+ estabelecer+ processos+ epistemológicos+ senão+ por+ meio+ desses+
elementos.+ Isso+ mostra+ que+ se+ há+ o+ que+ dizer+ da+ natureza+ divina,+ necessariamente+

+Ἐπὶ+δὲ+το§τοις+ὅλως+ἅπασιν+ἐκεῖνο+δεῖ+κατανοεῖν,+ὅτι+τµραχος+ὁ+κυριÑτατος+ταῖς+ἀνθρωπóναις+
ψυχαῖς+ γóνεται+ ἐν+ τῷ+ ταὐτὰ+ ëακµριµ+ τε+ δοξµζειν+ <εἶναι>+ καὶ+ ἄφθαρτα+ καὶ+ ὑπεναντóας+ ἔχειν+
το§τοις+ἅëα+βουλ∂σεις+καὶ+πρµξεις+καὶ+αἰτóας.+Epicur.+Ep.+[2]+76G77.
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passa+ pelas+ experiências+ humanas.+ A+ beatitude+ é+ uma+ dessas+ experiências,+ que+
sensivelmente+ se+ apresenta+ pelo+ λογισëîς,+ porém+ não+ somente+ por+ esse.+ O+
testemunho+ de+ Diogenes+ Laercio+ diz:+ “de+ duas+ maneiras+ concebeGse+ a+ felicidade:+ a+
suprema,+ possuída+ pelos+ deuses+ que+ não+ pode+ tornarGse+ maior,+ e+ a+ que+ admite+
acréscimo+e+decréscimo+de+prazeres”339.+Os+acréscimos+e+decréscimos+são+feitos+pela+
atividade+logística+do+homem+e+pelo+que+é+elegível.+Segundo+ele,+devemos+considerar+
a+ felicidade+ sob+ um+ duplo+ aspecto:+ a+ divina+ e+ a+ humana.+ Não+ que+ sejam+ duas+
substâncias+ diversas,+ mas+ são+ dois+ graus+ distintos+ da+ mesma.+ A+ felicidade+ que+ se+
conﬁgura+em+plenitude+é+a+beatitude+divina,+enquanto+a+humana+sofre+acréscimos+de+
ἡδον∂,+ de+ prazer.+ No+ entanto,+ como+ a+ felicidade+ humana+ tem+ como+ paradigma+ a+
beatitude+ divina,+ consideraGse+ também+ beatitude,+ na+ medida+ em+ que+ se+ conﬁgura+
segundo+ a+ natureza,+ na+ eliminação+ das+ dores+ e+ das+ perturbações,+ ou+ ainda,+ no+
preenchimento+ ou+ acréscimo+ do+ prazer.+ Este+ enquanto+ afecção+ determina+ nossas+
escolhas+ e+ nos+ faz+ gozar+ da+ bela+ vida+ que+ é+ a+ beatitude.+ E+ se+ ela+ se+ manifesta+ nos+
homens+unida+ao+λογισëîς,+deveGse+a+este,+também,+o+caráter+de+nota+constitutiva+da+
beatitude.+ Cícero,+ referindoGse+ a+ Epicuro+ nas+ Tusculanae( Disputationes( diz+ sobre+ a+
relação+entre+bem+e+prazer:+
Tu+reténs+que+Epicuro+tivesse+efetivamente+estas+intenções,+ou+que+sua+doutrina+
fosse+hedonística?+Eu,+na+verdade,+não+o+penso+minimamente.+Vejo+bem,+de+fato,+
que+ muitas+ das+ suas+ aﬁrmações+ são+ sérias,+ muitas+ excelentes.+ Então,+ como+ já+

+ εὐδαιëονóαν+ διχῆ+ νοεῖσθαι,+ τ∂ν+ τε+ ἀκροτµτην,+ οἵα+ ἐστὶ+ περὶ+ τὸν+ θεîν,+ ἐπóτασιν+ οὐκ+ ἔχουσανÀ+
καὶ+τὴν+<κατὰ+τὴν>+προσθ∂κην+καὶ+ἀφαóρεσιν+ἡδονῶν.+D.L.+X+121a+(Epicur.+[1]+121a.+=+407+U.)
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aﬁrmei+ tanto,+ trataGse+ de+ sua+ perspicácia,+ não+ de+ seu+ comportamento+ moral.+
Embora+ ele+ despreze+ aqueles+ prazeres+ que+ louvou+ antes,+ eu+ todavia+ recordarei+
aquele+que+a+ele+parecia+o+bem+supremo+(summum(bonum).340+

Essa+ ideia+ aplicada+ por+ Cícero+ para+ se+ referir+ ao+ epicurismo,+ identiﬁcando+ o+
sumo+bem+como+o+maior+dos+prazeres+é+uma+ressonância+do+mundo+antigo.+Michael+
Erler,+ ao+ investigar+ a+ relação+ entre+ os+ homens+ e+ os+ deuses+ por+ meio+ do+ conceito+ de+
ὁëοóωσις+ θεῷ,+ faz+ notar+ que,+ aplicado+ pelos+ platonistas+ do+ século+ I+ a.C.,+ a+ ideia+ de+
“sumo+bem”+como+telos(pode+ser+retrocedida+em+sua+aplicação+desde+Platão,+quando+
não+é+estranho+tratar+o+ideal+de+homem+como+como+um+“ser+igual+a+deus”.+Para+Erler,+
isso+consiste+no+paradigma+de+tranquilidade+e+prazer+divinos.+Diz+ele:+
desde+ que+ os+ deuses+ representem+ o+ ideal+ epicurista+ de+ tranquilidade+ e+ prazer,+
eles+ são+ paradigmas+ da+ excelência+ moral+ que+ deve+ ser+ imitada.+ Apesar+ da+ sua+
inabilidade+em+alcançar+a+existência+imortal+dos+deuses+e+sem+a+esperança+de+seu+
auxílio+interventor+no+mundo,+o+homem+epicureu+está+apto+a+alcançar+um+estado+
por+ meio+ da+ imitação+ da+ constituição+ que+ se+ aproxima+ da+ divindade+ pela+
preservação+da+verdadeira+concepção+da+natureza+verdadeira+dos+deuses.341+

Como+ já+ dissemos,+ excluída+ a+ incorruptibilidade+ como+ nota+ constitutiva+ da+
ëακαριîτης,+passamos+as+outras+possíveis.+Tendo+em+vista+que+a+imperturbabilidade+
está+intimamente+relacionada+com+o+λογισëîς,+e,+por+isso,+decorrente+dele+incluímos+
tal+aspecto+no+signiﬁcado+de+ëακαριîτης;+e+como+a+felicidade+diz+respeito+à+ausência+
da+dor,+relacionamoGla+com+o+prazer.+Erler+diz+que+se+há+o+que+ser+partilhado+entre+
+Cic.+Tusc.(III,+20,+46+(=Epicur.+440+U.).

340

+ ERLER,+ Michael.+ Epicurus+ as+ deus+ immortalis:+ homoiosis( theoi( and+ epicurean+ selfGcultivation,+ in:+
FREDE,+Dorothea;+LAKS,André.+Traditions(of(Theology:(Studies+in+hellenistic+theology,+its+background+
and+aftermath.+Leide,+Boston,+Köln:+Brill,+2002,+p.+160.
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deuses+ e+ homens,+ essa+ comum+ atribuição+ deve+ possuir+ as+ características+ da+
tranquilidade+e+do+prazer.+Para+nós,+a+primeira+é+um+efeito+do+λογισëîς+e+consoante+
a+ ele.+ Concordamos+ com+ o+ interprete+ em+ aﬁrmar+ que+ os+ homens+ devem+ ter+ nos+
deuses+ um+ paradigma+ de+ similitude,+ pois+ excluída+ a+ imortalidade+ e+ a+ possibilidade+
do+ governo+ divino,+ resta+ ao+ homem+ tornarGse+ como+ um+ deus+ na+ experiência+ do+
prazer.+
O+ prazer+ enquanto+ experiência+ disposta+ à+ vida+ divina+ vai+ ao+ encontro+ das+
ἀρεταὶ,( as+ virtudes+ G( beleza,+ sapiência+ e+ justiça+ G,+ sinal+ de+ que+ não+ é+ o+ prazer+ dos+
dissolutos,+ mas+ a+ moderação+ e+ justeza+ contra+ os+ excessos+ que,+ segundo+ o+ Jardim+
decorrem+da+própria+physis,+como+Epicuro+diz:++
não+se+pode+ter+uma+vida+sábia,+bela+e+justa+(φρονóëως+καὶ+καλῶς+καὶ+δικαóως)+
sem+que+seja+prazerosa+(ἡδως+ζῆν)+e+nem+uma+vida+prazerosa+sem+que+seja+bela,+
justa+e+sábia.+As+virtudes+(ἀρεταὶ)+são+de+fato+conaturais+(συëπεφ§κασι)+à+vida+
prazerosa+e+esta+é+inseparável+(ἀχÑριστον)+daquelas.342+

Embora+ estejamos+ suscetíveis+ a+ pensar+ que+ a+ vida+ prazerosa+ é+ medida+ pelas+
ἀρεταὶ,+o+epicurismo+é+claro+em+sustentar+que+não+são+elas+que+determinam+a+ἡδον∂,+
sobretudo,+assumindo+que+um+dos+critérios+da+verdade+seja+o+prazer+como+afecção.+
Caso+ as+ ἀρεταὶ+ fossem+ padrões+ de+ medida+ para+ o+ prazer,+ bastaria+ o+ bom+ exercício+
das+ virtudes,+ o+ que+ não+ diferiria+ em+ nada+ das+ outras+ escolas+ de+ seu+ tempo+ ao+
considerar+ as+ virtudes+ como+ a+ máxima+ aquisição+ ética,+ submetendo+ o+ prazer+ às+
+οὐκ+ἔστιν+ἡδως+ζῆν+ἄνευ+τοῦ+φρονóëως+καὶ+καλῶς+καὶ+δικαóως,+<οὐδὲ+φρονóëως+καὶ+καλῶς+καὶ+
δικαóως>+ ἄνευ+ τοῦ+ ἡδως.+ συëπεφ§κασι+ γὰρ+ αἱ+ ἀρεταὶ+ τῷ+ ζῆν+ ἡδως+ καὶ+ τὸ+ ζῆν+ ἡδως+ το§των+
ἐστὶν+ἀχÑριστον.+Epicur.+Ep.([4]+132.
342
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ἀρεταὶ+ e+ qualiﬁcandoGo+ segundo+ elas.+ No+ entanto,+ para+ Epicuro,+ sendo+ a+ ἡδον∂+
critério+de+verdade+como+vimos,+deve+determinar+as+ἀρεταὶ+e+estas+convergirem+para+
o+ prazer.+ Indica,+ ainda,+ que+ as+ ἀρεταὶ+ não+ são+ incongruentes+ à+ vida+ prazerosa,+ e+
conﬁgura+ esta+ segundo+ o+ modo+ das+ ἀρεταὶ.+ Podemos+ esclarecer+ isso,+ ainda,+ com+ o+
extrato+da+Epístola(a(Anaxarco,+ao+dizer:+“eu,+ao+invés,+convido+aos+assíduos+prazeres+e+
não+ às+ virtudes+ que+ comportam+ estultas,+ vazias+ e+ perturbadoras+ recompensas+ que+
são+ frutos+ da+ esperança”343.+ Epicuro+ pondera+ não+ o+ prazer+ como+ conspurcador+ da+
vida+virtuosa,+mas+as+ἀρεταὶ,+que+sem+a+ἡδον∂+não+concorrem+para+a+beatitude.+Pelo+
contrário,+ conduzem+ a+ uma+ vida+ esperançosa,+ coadunada+ a+ elementos+ vãos,+ para+
uma+ vida+ que+ é+ chamada+ a+ adquirir+ o+ bem+ mais+ precioso,+ o+ prazer.+ Para+ usarmos+
uma+ analogia,+ é+ como+ dizer+ que+ sem+ um+ vaso+ não+ há+ o+ que+ preencher+ tendo+ o+
líquido.+ Como+ aﬁrma,+ ainda:+ “e+ na+ obra+ Sobre( os( ﬁns+ diz+ ainda:+ Honra+ o+ belo,+ a+
virtude+e+outras+coisas+desse+gênero+se+buscam+o+prazer,+se+não+a+buscam,+deixa+ir+em+
paz”344.+ Daí+ dizer+ ser+ louvável+ ao+ discípulo+ a+ busca+ do+ prazer,+ de+ onde+ se+ extrai,+
inclusive,+a+pratica+das+outras+ἀρεταὶ.+
Por+ﬁm,+sustentamos+que+sendo+o+prazer+o+meio+pelo+qual+é+possível+manterGse+
nesse+estado+continuamente,+identiﬁcaGse+com+a+realização+da+beatitude,+e+sendo+esse+
estado+ perene,+ sustentado+ pelo+ exercício+ da+ memória+ e+ pela+ liberação+ das+ dores,+ tal+
+ ἐν+ τῇ+ πρὸς+ Ἀνµξαρχον+ ἐπιστολῇ+ ταυτὶ+ γγραφεν+ (Ἐπóκουρος)À+ <ἐγὼ+ δ–+ ἐφ–+ ἡδονὰς+ συνεχεῖς+
παρακαλῶ+ καὶ+ οὐκ+ ἐπ–ἀρετµς,+ κενὰς+ καὶ+ ëαταóας+ καὶ+ ταραχÑδεις+ ἐχο§σας+ τῶν+ καρπῶν+ τὰς+
ἐλπóδας.+Epicur.+Fr.([42].
343

+ κἀν+ τῷ+ Περὶ+ τλους+ δὲ+ πµλινÀ+ <τιëητον+ τὸ+ καλὸν+ καὶ+ τὰς+ ἀρετὰς+ καὶ+ τὰ+ τοιουτîτροπα,+ ἐὰν+
ἡδονὴν+παρασκευµζῃÀ+ἐὰν+δὲ+ëὴ+παρασκευµζῃ+χαóρειν+ἐατον.+Epicur.+Fr.([22]+[4].
344
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beatitude+ pode+ ser+ considerada+ divina,+ pois+ é+ perene+ segundo+ o+ estado.+ Da+ relação+
entre+as+virtudes+e+a+beatitude+diz+Cícero:+
é+assim,+com+efeito,+que+a+beatitude+eterna+do+sábio+é+representada+por+Epicuro:+
há+ desejos+ limitados,+ ele+ despreza+ a+ morte,+ ele+ tem+ sobre+ os+ deuses+ imortais+
ideias+verdadeiras+e+que+não+provocam+nenhum+temor,+ele+não+hesita+em+deixar+a+
vida,+se+isso+é+preferível.+Assim,+armado+dessa+doutrina,+está+sempre+em+estado+
de+ prazer.+ Pois+ não+ há+ um+ só+ momento+ em+ que+ não+ tenha+ mais+ prazeres+ que+
dores.345+

Para+ dizermos+ em+ que+ consiste+ a+ vida+ prazerosa,+ basta+ recorrer+ aos+ elementos+
elencados+por+Cícero:+desejos+limitados,+ignomínia+da+morte,+retidão+sobre+os+deuses.+
Em+ suma,+ o+ prazer+ que+ reveste+ a+ nota+ atributiva+ da+ ëακαριîτης+ sustenta+ que+ o+
prazer+consiste+numa+verdadeira+eliminação+das+dores.+Se+os+desejos+são+limitados,+a++
ἡδον∂+ não+ pode+ nem+ se+ identiﬁcar+ com+ eles,+ nem+ reduzirGse+ a+ eles;+ se+ a+ morte+ não+
representa+nada+para+nós+é+porque+ela+não+implica+a+limitação+com+que+o+homem+a+
trata;+e+se+os+deuses+são+vistos+segundo+o+que+a+noção+comum+nos+oferece,+e+não+as+
opiniões,+ o+ prazer+ passa+ a+ ser+ o+ estado+ de+ gozo+ livre+ das+ preocupações+ dos+ móveis+
que+ nos+ circundam.+ Todavia,+ se+ a+ ἡδον∂+ é+ uma+ das+ notas+ conceptuais+ da+
ëακαριîτης,+ então+ os+ deuses+ devem+ têGla+ de+ algum+ modo.+ Ora,+ quanto+ aos+ desejos+
que+limitam,+quanto+à+morte+e+quanto+às+opiniões+agregadas+à+divindade,+podemos+
dizer+ que+ são+ estados,+ que+ por+ serem+ móveis,+ não+ atingem+ a+ natureza+ divina,+ e+
portanto,+ os+ deuses+ gozam+ do+ prazer+ sumamente.+ Em+ suma,+ como+ diz+ Cícero,+ “o+

+Cic.+Fin.(I,(XIX+62.
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prazer+supremo,+como+pensa+Epicuro,+é+a+ausência+de+dor”346,+aduzindo+com+isso+a+
que+o+prazer+não+seja+identiﬁcado+com+os+desejos.+Considerando+a+Epístola(a(Meneceu(+
ao+dizer:+“o+prazer+é+o+princípio+e+o+ﬁm+da+vida+bemGaventurada+(ëακαρóως+ζῆν)”347,++
ἀρχὴ+ καὶ+ τλος,+ princípio+ e+ ﬁm,+ identiﬁcamGse+ com+ a+ experiência+ de+ sua+ vida,+ que+
coaduna+ com+ a+ vida+ do+ sábio,+ porém,+ para+ os+ deuses,+ ἀρχὴ+ καὶ+ τλος+ é+ a+ própria+
vida+ divina.+ A+ consequência+ disso+ é+ a+ diferença+ de+ graus+ entre+ as+ naturezas,+ que+
podem+ser+mediados+por+um+atributo+comum,+a+beatitude.+Em+havendo+tal+diferença,+
a+única+relação+possível+é+a+analógica+que,+para+o+epicurismo,+chamaGse+“inferência”.++

"
3.3+A+natureza+da+atribuição+
O+que+sustenta+a+comum+atribuição+ou+a+passagem+da+natureza+humana+para+a+
a+divina+é+a+noção+de+ëακαριîτης,+no+entanto,+como+se+dá+essa+comum+atribuição+ou+
qual+a+natureza+dela+é+o+que+passamos+a+balizar.+Vários+autores+são+concordantes+em+
tratar+ isso+ com+ um+ problema+ da+ ëετµβασις+ que+ foi+ traduzido+ pelos+ latinos+ como+
transitio.+ No+ entanto,+ a+ interpretação+ dessa+ noção+ percorre+ um+ caminho+ espinhoso,+
que+nem+sempre+os+textos+são+capazes+de+sustentar,+e+nem+mesmo+os+intérpretes+são+
concordantes+quanto+à+sua+compreensão.+
Na+Física+a+ëετµβασις(pode+compreendida+como+a+passagem+de+umas+às+outras+

+Cic.+Fin.+I,+XI+39.

346

++Καὶ+διὰ+τοῦτο+τὴν+ἡδονὴν+ἀρχὴν+καὶ+τλος+λγοëεν+εἶναι+τοῦ+ëακαρóως+ζῆν.+Epicur.+Ep.([4]+128.
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coisas,+dos+sensíveis+aos+elementos+constitutivos+dos+corpos,+ou,+como+trata+a+Epístola(
a( Heródoto+ em+ termos+ de+ impossibilidade,+ da+ passagem+ dos+ corpos+ delimitados+ ao+
inﬁnito.+ Dentro+ do+ epicurismo+ isso+ ﬁcou+ conhecido+ como+ “inferência”,+ método+
utilizado+para+fazer+a+passagem+das+coisas+evidentes+às+não+evidentes,+em+especial,+
apresentado+ por+ Filodemo,+ no+ De( Signis348.+ Podemos+ dizer+ que+ a+ inferência+ é+ uma+
espécie+de+procedimento+por+analogia+e+que+pode+ser+utilizada+para+a+passagem+do+
conhecimento+dos+fenômenos+ao+conhecimento+dos+deuses.+No+fragmento+do+livro+XI+
do+Perí(physeos,(Epicuro+faz+alusão+ao+procedimento+de+inferência,+dizendo:(
cremos+ no+ nosso+ método+ inferencial+ (ëεταβµσεςιν)+ (que+ o+ movimento+ dos+
corpos+ que+ caem+ sob+ nossa+ experiência+ venham+ de+ maneira+ semelhante)+ àquele+
dos+ corpos+ celestes;+ por+ isso,+ os+ mesmos+ astros+ que+ pouco+ antes+ estavam+ sobre+
nós,+pensaremos,+por+inferência+(ëετµβασιν),+que+apareça+sob+nossos+pés…349+

A+ëετµβασις+permite+passar+pelos+graus+de+seres,+transitando+de+uns+aos+outros+

+FILODEMO.+On(methods(of(inference((edited+with+translation+and+commentary+by+Philip+Howard+De+
Lacy+and+Estelle+Allen+De+Lacy).+Napoli:+Bibliopolis,+1978+(ScEpicur.+I).
348

+++++++++++++++++++++++++++++++++[νο]+
ëó[ζοιë]εν,+ἐν+ταῖς+ëεταG+
βµσε[ς]ιν,+ὅë[ο]ιον+εἰπεῖν,+
ταῖ[ς+ἐ]πὶ+τὸ+ἄν[ω,+καὶ]+ὅ+ὑπ[ὲ]ρ+
κεφαλῆς+ἀρτóως+εἶχε+
το[ῦτ–+ἂ]ν+ὑπὸ+π[ος]ὶν+ἰσχµG+
νοι[ë]εν+κα[τὰ]+τὴν+ë[εG]+
τµβασιν+φα[ó]νε̣[σθ]α̣[ι+κµτ]ω,+
.[..τ]οῦτο+κατ̣[+]+
.[...]ινε[.]..[+]+
[++++++]ν..[+]+
.[..]++–+++–+++–+++–+++–+++–+++–+++
.[..]+–+++–+++–+++–+++–+++–+++–+++
ἡ[λó]ου+τε+καὶ+[ς]ε[λ∂]ν̣[η]+
ε[....].ν++–+++–+++–+++–+++–+++–+++
α[...]ο..απα++–+++–+++–+++–+++–+++–+++
.[....].ἄνω++–+++–+++–+++–+++–+++–+++
δ[ὲ+ëη]νὸς+διαστηëα++–+++–++++Epicur.+Fr.([26]+[30].
349
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pela+ “semelhança”.+ A+ passagem+ da+ natureza+ humana+ para+ a+ divina+ que+ comporta+
diferenças+ de+ grau,+ na+ Física,+ corresponde+ à+ passagem+ das+ partes+ mínimas+ que+
compõem+ as+ sensações+ aos+ átomos+ como+ constitutivos+ dos+ corpos.+ A+ diferença+ de+
graus+entre+as+coisas+a+serem+consideradas+G+por+exemplo,+entre+deuses+e+homens+ou+
entre+ as+ mínimas+ partes+ dos+ fenômenos+ e+ os+ átomos+ G+ e+ a+ manutenção+ da+ physis+
enquanto+todo,+são+requisitos+necessários+para+inferir+o+conhecimento.+A+ëετµβασις+
é+explicada+por+Filodemo,+no+De(Signis:+
para+a+terceira+objeção+respondemos+que+às+vezes+é+preciso+inferir+(metabhçovmeq∆)+
de+ objetos+ idênticos,+ quando+ há+ alguma+ questão+ sobre+ suas+ propriedades;+ e+
desde+ que+ o+ objeto+ é+ apreendido+ de+ maneira+ evidente+ (ejnargeiva≥ç),+ enquanto+
outros+não+saltam+aos+olhos,+é+preciso+utilizar+o+que+é+observado+como+sinal+para+
a+ apreensão+ do+ objeto+ percebido.+ Como+ às+ vezes+ precisamos+ inferir+ de+ objetos+
não+ idênticos+ enquanto+ e+ na+ medida+ em+ que+ eles+ compartilham+ a+ mesma+
comunidade+ de+ atributos+ constantes,+ como+ por+ exemplo,+ quando+ em+ alguns+
aspectos+ assemelhamGse+ somente+ nos+ homens+ viventes,+ mas+ em+ alguns+ são+
similares+ também+ com+ os+ deuses.+ Portanto,+ precisamos+ usar+ do+ bom+ efeito+ da+
inferência+(meta≥bavçei)+dos+animais,+sustentando+que+nada+impede+o+deus+de+ser+
similar+ ao+ homem+ no+ uso+ da+ razão+ prática+ (fronei'n)+ partindo+ do+ fato+ de+ que+
somente+o+homem+dentre+os+seres+viventes+da+nossa+experiência+é+capaz+da+razão+
prática+ (fronei'n).+ Um+ deus+ não+ pode+ ser+ concebido+ como+ privado+ da+ razão+
prática,+ mas+ pode+ ser+ concebido+ como+ não+ tendo+ sido+ gerado+ e+ já+ sendo+
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composto+de+alma+e+corpo;+com+isso+ele+vive+e+é+imortal.350+

Não+há+dúvidas+de+que+o+método+válido+para+proceder+a+passagem+do+humano+
ao+ divino+ seja+ esse+ procedimento+ analógico+ que+ nem+ prescinde+ das+ partes+ comuns,+
nem+identiﬁca+as+partes+diversas.+A+inferência+requer,+quando+os+objetos+são+diversos+
ou+ quando+ possuem+ variações,+ e+ no+ nosso+ caso+ ao+ tratar+ de+ deuses+ e+ homens,+
diferença+ de+ graus,+ passar+ do+ que+ é+ evidente+ àquilo+ que+ nos+ escapa+ aos+ olhos.+ Essa+
passagem+ só+ pode+ ser+ feita,+ segundo+ o+ epicurista,+ ao+ relacionar+ aspectos+ de+
similitude,+ no+ caso,+ por+ meio+ da+ φρîνησις.+ Entre+ as+ duas+ naturezas,+ divina+ e+
humana,+ há+ um+ ponto+ de+ intersecção+ que+ torna+ possível+ inferir+ a+ existência,+ bem+
como+ conhecer+ ou+ julgar.+ Vemos+ que,+ o+ método+ tomado+ pelo+ epicurismo+ implica+ o+
antropomorﬁsmo+ que+ dissemos+ anteriormente.+ Segundo+ ele,+ dos+ seres+ viventes,+
somente+o+homem+possui+um+atributo+capaz+de+manifestar+o+“divino+em+nós”,+pois+

+pro;ç de; to; trivton, o{ti po-+
te; me;n kai; ajpo; tw'n ajparallavktwn metabhçovmeq∆, o{tan h\i ti
diçtazovmenon tw'n peri; ªaujºta;
çumbainªovnºtwn, tw'i de; to; ªme;n ejºx ejnargeiva≥ç katalambavnªeºçqai
to; de; mh; provdhlon ei\nai, ªcrºhçovmeqa çhmeivwi tw'i blepomevªnºwi pro;ç
th;n paradoch;n tou' faªinoºmevnou: pote; de; ªajpo; tºw'n oujk ªajpºarallavktwn, ejªfo;º kai; kaqo; mªetºevcei
th'ç aujtªh'ç geº koinovthªtoºç tw'n
oJmoivwn a≥ªuJtoi'ºç≥ çumptwmavtwn,
oi|on o{tan≥ ªtina;º me;n ajnqrwvpoiç
m≥ªovnoºi≥ç≥ ej≥ªoivkºhãiÃ, tina; d∆ejo≥ªikovta tºw'≥ªi qºe≥w≥'i≥ ªzºw'iav ejçt≥in. eujçtovcwç a[ªra tºh'≥i ejªkº
zwvªiºw≥n meta≥bavçei cªrhçovmeqaº,
noªmivzonteçº oujde;n ªkwluvein
mh; tw'i fronei'n mºe;n ajnqr≥ªwvpoiçº
wJªmoiwmevnonº to;n qeo;n uJpªavºrcªeinº
dªia; to; to;nº a[nqrwpon fro≥nªhvºçeªwç movnon tw'nº par∆hJmi'n zwviwn
dektik≥ªovn, frºonhvçewç de; cwri;ç
m≥ªh; noei'çq∆, ajllºa;≥ mh; genna'çqai
çuneçªthkevnaºi≥ d∆ejk yuch'ç kai;
çwvmaªtoç: kai; e[çºt≥a≥i zw'ion çu;n
touvtwi ªkai; ajqºavªnatonº. Phld.+De(Signis((DE+LACY)+col.+XXII+(37).
350

183

“somente+ o+ homem+ dentre+ os+ seres+ viventes+ da+ nossa+ experiência+ é+ capaz+ da+ razão+
prática”,+ φρîνησις.+ Assim+ como+ para+ o+ conhecimento+ das+ coisas+ nãoGidênticas+
tomamos+atributos+semelhantes,+assim+como+de+coisas+evidentes+para+não+evidentes+
também+ o+ fazemos,+ do+ mesmo+ modo+ procedemos+ do+ homem+ para+ o+ deus.+ Como+
supúnhamos+ no+ início,+ para+ relacionar+ as+ duas+ naturezas+ é+ preciso+ que+ haja+ um+
atributo+comum,+que+para+nós+identiﬁcaGse+na+ëακαριîτης.+
A+inferência+é+também+evidenciada+no+fragmento+de+Epicuro+na+Epístola(à(mãe,+
ao+ propor+ o+ exemplo+ da+ mãe+ distante+ do+ ﬁlho,+ cuja+ lembrança+ manifesta+ sua+
presença.+Nesse+aspecto,+o+que+não+está+realmente+presente,+fazGse+presente+por+meio+
da+ imagem,+ que+ não+ sendo+ tangível+ traz+ à+ tona+ o+ que+ está+ ausente.+ É+ um+ modo+ de+
passagem+ do+ evidente+ ao+ não+ evidente.+ Diz+ a+ epístola:+ “[as+ imagens]+ dos+ que+ estão+
ausentes+(φαντασóαι)+são+precisamente+do+mesmo+tipo+dos+que+estão+presentes.+Pois+
sem+ser+tangíveis,+embora+apreensíveis+pelo+pensamento+(διανοηθαὶ),+elas+exercem+a+
mesma+ força”351.+ Para+ Epicuro,+ essa+ espécie+ de+ presença+ analógica,+ exerce+ o+ mesmo+
poder+ devido+ à+ memória+ que+ estabelece+ a+ relação+ entre+ o+ real+ empírico+ e+ o+ não+
empírico.+ Há+ na+ recordação+ da+ mãe+ uma+ passagem+ das+ imagens+ à+ realidade,+ e+ é+
desse+análogo+que+nos+referimos+quanto+aos+deuses+quando+dizemos+nos+utilizar+do+
método+inferencial.+Todavia,+o+que+é+requerido+da+mãe+é+uma+atividade+logística+para+
reconhecer+na+memória+a+presença+dos+que+não+estão+em+realidade.++

+Diog.Oen.+(SMITH)+125.
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Dessa+maneira,+vemos+que+o+procedimento+das+inferências+recorre+ao+λογισëîς+
que+ não+ só+ é+ uma+ capacidade+ de+ distinguir+ e+ julgar+ as+ coisas,+ mas+ também+ de+
relacionáGlas.+ No+ fragmento,+ a+ mãe+ é+ convidada+ a+ “considerar”+ as+ coisas+ que+ estão+
sendo+ elencadas,+ instrução+ apresentada+ pelo+ verbo+ ἐπιλογóζοëαι,+ que+ signiﬁca+
“considerar”,+ “concluir”,+ “por+ em+ relevo+ por+ meio+ do+ raciocínio+ ou+ do+ cálculo”.+ A+
passagem,+ ëετµβασις,+ do+ evidente+ ao+ nãoGevidente+ requer+ a+ faculdade+ racional+
(λογισëîς).+ Todavia,+ não+ é+ qualquer+ modo+ de+ analogia+ que+ o+ epicurismo+ se+ refere,+
mas+ao+método+inferencial.+No+fragmento+da+Epístola(à(Mãe,+Epicuro+diz:++
Pensa+ ao+ invés+ que+ quando+ adquirimos+ dia+ após+ dia+ alguma+ coisa+ de+ bom,+ nós+
avançamos+para+uma+maior+felicidade.+Com+efeito,+esses+proveitos+não+são+sutis+e+
nem+sem+efeitos+reais.+Eles+produzem+em+nós+uma+disposição+(διµθεσιν)+igual+à+
dos+deuses+ +(ἡëῶν+ἰσîθεον+ποιεῖ)+e+nos+mostram+que+o+fato+de+sermos+mortais+
não+ nos+ torna+ inferiores+ à+ natureza+ incorruptível+ e+ bemGaventurada+ (ëακαρóας+
φ§σεως).+Pois+enquanto+vivemos,+provamos+uma+felicidade+semelhante+(ὁëοóως)+
à+dos+deuses.352+

O+fato+de+“dia+após+dia”+adquirir+algo,+destaca+o+quanto+a+experiência+tem+valor+
dentro+ do+ epicurismo.+ Só+ por+ meio+ dela+ é+ possível+ inferir+ qualquer+ coisa+ que+ seja+
sobre+ a+ realidade.+ E+ essa+ inferência+ recorre+ ao+ modo+ com+ que+ as+ imagens+ são+
reproduzidas+ dentro+ da+ doutrina.+ Imaginamos+ que+ as+ imagens,+ os+ simulacros+ das+
coisas+ que+ se+ refere+ Epicuro,+ são+ idênticos+ aos+ exemplares+ referidos.+ Esse+ é+ o+ erro+
interpretativo+ que+ deturpa+ os+ dogmas+ do+ epicurismo.+ Dizer+ que+ as+ sensações,+ as+
prenoções+ e+ as+ afecções+ são+ reais+ não+ quer+ dizer+ que+ elas+ são+ tais+ quais+ os+ objetos+
+Diog.Oen.+125+(SMITH)+(=Epicur.+Fr.([72]+Arr.2).
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identicamente.+Como+vimos,+a+partir+do+livro+II+do+Perí(physeos,+há+imagens+que+nos+
tocam+segundo+a+superfície+dos+corpos+e+há+imagens+que+passam+por+nós+e+advém+da+
profundidade+ deles,+ de+ modo+ a+ não+ imprimir+ necessariamente+ sua+ superfície.+ Nem+
sempre+ são+ correspondentes+ diretos+ dela,+ mas+ dos+ atributos,+ qualidades+ ou+
propriedades+ dos+ seres.+ Santoro353,+ ao+ discutir+ os+ argumentos+ de+ Demetrio+ Lacone,+
na+obra+De(forma(dei((PHerc.(1055),+apresenta+a+peculiaridade+do+vocabulário+ao+tratar+
das+visões+mentais.+Por+um+lado+deveGse+considerar+a+σ§νκρισις+ἐκ+τῶν+αὐτῶν,+ou+
seja,+os+simulacros+que+representam+o+objeto+identicamente,+como+numa+reprodução+
direta+e+ﬁel;++por+outro+lado,+deveGse+ter+em+mente+que+há+um+outro+tipo+de+simulacro+
que+tomamos+contato,+o+σ§νκρισις+ἐκ+τῶν+ὁëοóων,+os+simulacros+que+manifestam+o+
objeto+apenas+de+maneira+semelhante.+Para+Demetrio+Lacone+não+há+dúvidas+de+que+
o+conhecimento+que+temos+dos+deuses+passa+por+esse+segundo+tipo+de+similitude.+Os+
deuses+não+são+para+nós+como+são+“na+realidade”+para+si,+caso+contrário,+as+imagens+
oníricas+ e+ a+ antropomorﬁa+ que+ fazemos+ deles+ seriam+ eles+ mesmos;+ numa+
consequência+mais+grave,+seriam+eles+nossas+opiniões.+A+inferência+sobre+isso+nos+diz+
do+ “conhecimento+ condizente”+ à+ natureza+ divina,+ pois+ mantemos+ em+ nós,+ atributos+
partilhados+ com+ eles.+ O+ acesso+ que+ temos+ a+ tais+ atributos+ nos+ privilegiam+ em+
conhecer+ a+ divindade,+ e,+ como+ faz+ Demetrio+ Lacone,+ ao+ julgar+ a+ divindade,+ por+
exemplo,+impondoGlhe+um+corpo+ainda+que+analogamente.+

+SANTORO,+M.+DEMETRIO(LACONE.+[La(Forma(Del(Dio].+Napoli:+Bibliopolis,+2000+(ScEpicur.+XVII),+p.
31G40.
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No+fragmento+da+Epístola(à(Mãe(ﬁca+claro+que+a+partilha+de+atributo+se+dá+pela+
“disposição”,+ διµθεσις,+ que+ uma+ condição,+ composição+ ou+ estado+ semelhante+ aos+
deuses+ proporciona.+ O+ atributo+ comum+ apresentado+ na+ passagem+ é+ a+ ëακαρóας+
φ§σεως.+ O+ que+ homens+ e+ deuses+ partilham+ é+ essa+ disposição+ de+ beatitude+ que+ os+
aproxima+ por+ algo+ semelhante,+ embora+ possam+ distinguirGse+ em+ outras+ coisas.+ As+
noções+ divinas+ nos+ chegam+ por+ diferença+ de+ grau,+ o+ que+ implica+ que+ a+ beatitude+
humana+não+seja+idêntica+à+divina.+Logo,+a+relação+“bemGaventurada”+das+naturezas+
só+pode+ser+analógica.+
+ O+ raciocínio+ proposto+ pela+ epístola+ diz+ o+ seguinte:+ dado+ que+ em+ nossa+
experiência,+o+homem+tende+a+um+ﬁm+no+grau+de+maior+felicidade,+que+poderia+ser+
identiﬁcado+ ao+ prazer,+ considerandoGse+ ainda+ que+ essa+ experiência+ não+ é+ ﬁctícia+ ou+
irreal,+mas+produzem+efeitos+de+realidade,+podemos+dizer+que+a+felicidade+existe+em+
um+sumo+grau.+Sendo+a+felicidade+um+estado+real+e+não+ﬁctício,+podeGse+encontrar+em+
algum+ser+o+sumo+grau+de+felicidade,+que+só+ocorre+na+vida+divina.+Se+a+experiência+
que+o+homem+faz+da+felicidade,+é+já+uma+realização+da+vida+prazerosa,+é+porque+em+
algum+ grau+ a+ vida+ divina+ se+ encontra+ no+ homem,+ o+ que,+ por+ inferência,+ sendo+ a+
beatitude+ experimentada+ no+ trânsito+ da+ vida,+ é+ já+ a+ realidade+ da+ vida+ divina+ no+
homem,+o+que+é+justiﬁcado+pela+similitude,+ἡëῶν+ἰσîθεον+ou+“igual+aos+deuses+em+
nós”.+
Com+ isso,+ dada+ a+ inferência+ como+ método,+ podemos+ passar+ da+ existência+
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humana+ à+ existência+ divina,+ não+ apenas+ conﬁrmado+ pelo+ método,+ mas+ também+
prenunciado+pela+religião+grega,+que+ainda+não+tinha+condições+de+deﬁnir+o+que+era+
próprio+ dos+ deuses+ e+ dos+ homens,+ e+ não+ por+ uma+ confusão+ de+ fundações+
etimológicas,+ como+ aﬁrmado+ por+ Napolitano+ Valditara.+ A+ analogia,+ inclui+ as+ notas+
que+nos+fazem+identiﬁcar+o+processo+inferencial,+segundo+o+qual+devemos+destacar+o+
papel+ da+ ἡδον∂,+ da+ memória+ e+ da+ φρîνησις.+ O+ prazer,+ porque+ apresenta+ a+
experiência+por+meio+da+qual+as+escolhas+são+feitas+segundo+a+natureza.+A+memória,++
porque+relaciona+sensações,+prenoções,+afecções,+princípios+e+aplicações,+conduzindoG
nos+à+aquisição+da+beatitude+por+meio+de+uma+puriﬁcação+de+tudo+o+que+não+condiz+
com+a+physis.+Por+ﬁm,+a+sapiência,+porque,+constituída+pelos+elementos+da+faculdade+
racional+e+da+sabedoria+prática,+assemelhaGnos+aos+deuses,+pelo+fato+de+proporcionar+
a+imperturbabilidade.+Vale+lembrar,+que+um+dos+únicos+autores+citados+por+Epicuro+
em+sua+obra+é+Teógnis,+que+no+verso+1171+designa+a+ëακαριîτης+a+um+ser+humano+
que+ possui+ γνÑëη,+ isto+ é,+ conhecimento+ ou+ discernimento354.+ Este+ é+ o+ melhor+
presente,+a+melhor+dádiva+que+um+homem+pode+ter+dos+deuses.+Propriamente,+essa+
beatitude+ evocada+ pelo+ poeta+ é+ de+ posse+ do+ homem+ revelandoGse+ em+ sua+ natureza+
por+ meio+ da+ ciência.+ Embora+ não+ do+ mesmo+ modo,+ mas+ formulando+ raciocínios,+ o+
epicurismo+ viu+ na+ beatitude+ a+ predicação+ comum+ pela+ qual+ poderia+ conhecer+ a+
existência+divina,+conjugando,+empiricamente,+prazer,+lógos+e+physis.+

"
+DE+HEER,+C.+op.(cit.,+p.29.
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IV.*CONCLUSÃO*

"
Do+exposto,+vemos+que+a+atribuição+comum+da+ëακαριîτης+a+deuses+e+homens+
fornecida+ pelos+ textos+ de+ Epicuro+ chega+ aos+ discípulos+ de+ maneira+ quase+ intacta.+
Discípulos+ da+ primeira+ fase,+ como+ Metrodoro,+ e+ discípulos+ tardios,+ como+ Diogenes+
de+ Oinoanda,+ a+ preservam+ consistentemente.+ Isso+ se+ deve+ a+ um+ preceito+ do+ Jardim,+
de+que+o+discípulo,+disposto+à+beatitude+deve+viver+a+amizade,+que+é+sua+expressão+
máxima+ enquanto+ possibilidade+ de+ aquisição+ na+ vida+ humana.+ Epicuro+ assim+ se+
expressa:+“de+todos+os+instrumentos+que+a+sapiência+busca+para+a+beatitude+de+toda+a+
vida,+o+maior+é+a+aquisição+da+amizade”.+No+epicurismo,+os+raciocínios+da+Escola+se+
mesclam+aos+bens+que+se+adquirem+com+a+vida+e,+por+isso,+a+imperturbabilidade,+um+
dos+ bens+ que+ alma+ busca,+ não+ é+ apenas+ uma+ impassibilidade.+ De+ nada+ serviria+ ao+
discípulo+ estar+ “livre+ das+ preocupações”,+ se+ também+ ele+ não+ procurasse+ “não+ as+
causar+ a+ outros”,+ como+ expressa+ a+ primeira+ das+ Kyriai( Doxai.+ Filantropia+ e+ koinonia(
conﬁguram+no+interior+do+Jardim,+elementos+que+simbolizam+a+vida+divina+presente+
em+ nós.+ Intérpretes+ como+ Koch+ e+ Hadot+ viram+ no+ epicurismo+ uma+ das+ expressões+
mais+ eminentes+ da+ Filosoﬁa+ como+ modus( vivendi,+ expressa+ no+ Jardim+ pela+
solidariedade,+pela+vida+em+comunidade,+mais+do+que+pelos+vínculos+profundos+com+
a+ vida+ teorética.+ A+ felicidade+ não+ é+ um+ prazer+ com+ o+ conhecimento.+ No+ centro+ do+
epicurismo+o+valor+não+é+o+aprendizado+em+si,+mas+a+beatitude+pela+qual+os+homens+
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tornamGse+ como+ os+ deuses+ (ἰσîθεοι),+ sendo+ eles+ mesmos+ os+ bemGaventurados+
(ëακµριοι),+o+que+se+dá+pela+apreensão+da+physis+como+um+todo,+de+modo+que+mais+
nada+ perturbe+ a+ alma.+ Deuses,+ astros,+ homens,+ sentimentos,+ assim+ como+ a+ morte+ e+
dor,+ são+ constitutivos+ da+ mesma+ physis+ e+ sua+ reta+ compreensão,+ que+ parte+ da+
memorização+dos+dogmas,+dispõe+o+homem+ao+grande+escopo:+“ser+um+deus+entre+os+
homens”.+ Essa+ frase+ não+ é+ desconhecida+ na+ Antiguidade+ e+ por+ vezes+ foi+ repetida+ e+
utilizada+ por+ vários+ autores+ da+ tradição,+ como+ Empédocles+ que+ aﬁrma+ “eis+ que+
caminho+ entre+ vós+ como+ um+ deus+ entre+ os+ homens”.+ Porém,+ em+ Epicuro+ essa+
máxima+se+esclarece+e+tem+novo+sabor,+sobretudo+na+consideração+da+amizade.+
A+φιλóα+epicurista+é+o+caminho+“patético”+para+a+experiência+da+beatitude,+tanto+
quanto+as+ἀρεταó+na+realização+do+prazer.+Como+a+doutrina+não+se+fecha+em+dogmas+
impraticáveis,+sensações,+prenoções+e+afecções+transitam+entre+a+conﬁrmação+física+e+
a+realização+moral.+Todavia,+nenhuma+delas+se+esgota+nos+seus+elementos.+A+Teologia+
é+ o+ lugar+ em+ que+ elas+ se+ encontram,+ vinculadas+ por+ um+ elemento+ comum+ G+ a+
ëακαριîτης.+ Caso+ fosse+ impraticável+ a+ beatitude+ os+ homens+ não+ gozariam+ dos+
prazeres+ em+ sua+ vida,+ não+ teriam+ condições+ de+ discernir+ as+ coisas+ que+ lhe+ chegam,+
pois+a+ëακαριîτης+lhes+é+λογισëîς+e+ἡδον∂,+e+assim,+nem+felicidade+nas+ações,+nem+
imperturbabilidade+na+alma,+nem+libertação+das+dores+do+corpo;+tampouco+os+deuses+
gozariam+do+eterno+prazer+na+incorruptibilidade.+
A+beatitude+é+esse+vínculo+“realizávelGrealizado”,+humano+e+divino,+que+temos+à+
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mão+ para+ conhecer+ os+ deuses,+ que+ mesmo+ sem+ se+ preocupar+ com+ os+ negócios+ dos+
homens,+ são+ referências+ paradigmáticas,+ porém+ não+ conceptuais.+ Ainda+ que+ os+
partidários+ do+ ateísmo+ tratem+ os+ deuses+ sem+ existência+ real,+ sustentando+ apenas+ o+
“paradigma”,+ não+ conseguem+ explicar+ por+ que+ Epicuro+ recomenda+ o+ culto+ e+ sua+
veneração.+Todavia,+a+“fama”+do+ateísmo+epicureu+atravessou+a+história+desde+seus+
contemporâneos.+ Autores+ como+ Plutarco+ ou+ Clemente+ de+ Alexandria,+ retrataram+
exacerbadamente+o+dito+“ateísmo”,+que+é+preciso+reconsiderar.+
Epicuro+não+se+coloca+aquém+dos+deuses,+tal+como+os+deuses+estão+de+nós,+pelo+
contrário,+aproximaGse+deles+segundo+no+desenvolvimento+da+doutrina,+por+exemplo,+
ao+ dizer,+ “considera+ o+ deus+ um+ vivente+ bemGaventurado”.+ Os+ deuses+ são+ a+ única+
fonte+de+onde+é+possível+extrair+a+consciência+que+o+homem+tem+do+ﬁm,+senão+seria+
incompreensível+o+dito:+“o+prazer+é+o+princípio+e+o+ﬁm+da+vida+bemGaventurada”.+Se+
não+ fossem+ as+ προλ∂ψεις+ provenientes+ dos+ deuses+ nem+ ﬁm,+ nem+ princípio,+ nem+
prazer,+ nem+ ausência+ de+ perturbação.+ O+ prazer,+ tão+ próprio+ da+ vida+ humana+ e+
critério+ de+ verdade+ G+ pois+ nos+ auxilia+ nos+ julgamentos+ sobre+ as+ coisas+ G,+ é+ deﬁnido+
como+ ausência+ de+ perturbação,+ nota+ característica+ da+ divindade.+ Na+ verdade,+ o+
homem+só+é+feliz,+devido+à+noção+de+plenitude+que+os+deuses+lhe+fornecem.+A+ideia+
de+ ser+ “preenchido”,+ “completado”+ é,+ em+ certo+ grau,+ aspecto+ da+ divindade.+ A+
natureza,+ sendo+ um+ conjunto+ de+ átomos+ e+ vazios,+ não+ dá+ por+ si+ só+ a+ felicidade+ que+
buscamos.+ E+ de+ que+ adiantaria+ o+ conhecimento+ e+ seus+ preceitos,+ caso+ não+ fosse+ a+
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beatitude?+ Como+ vimos,+ ela+ é+ esse+ predicado+ divino,+ presente+ em+ nós+ como+ uma+
προλ∂ψις( proveniente+ dos+ deuses,+ mas+ que+ se+ mostra+ vivamente+ entre+ nós+ na+ vida+
prazerosa+ e+ logística,+ e+ não+ apenas+ como+ uma+ ideia+ “ﬁxada+ pela+ natureza”,+ inata.+
Aliás,+ a+ admissão+ do+ inatismo+ entraria+ em+ discordância+ com+ o+ que+ chamamos+
“empirismo”+em+Epicuro,+no+qual+todas+as+“ideias”+vem+de+“fora”+não+havendo+lugar+
para+préGconcepções+desde+todo+o+sempre+na+natureza.+Da+aﬁrmação,+os+deuses+são+
“viventes,+ incorruptíveis+ e+ bemGaventurados”+ inferimos+ de+ raciocinamos+
coerentemente+ articulados,+ dizendo+ que+ isso+ o+ sabemos+ pela+ percepção+ mental+ dos+
simulacros+divinos+cuja+textura+é+tão+tênue+que+são+invisíveis+aos+olhos+e+não+afetam+
nossos+ sentidos,+ impressos+ em+ nossa+ mente+ por+ um+ ﬂuxo+ contínuo.+ Também+ são+
atestados+pelo+testemunho+dos+sonhos+e+visões,+analogicamente+confrontados+com+as+
imagens+ nos+ espelhos,+ que+ devem+ ter+ necessariamente+ constituição+ real+ e+ física.+ E,+
pela+inferência+lógica+a+partir+da+lei+da+isonomia.+
Os+deuses+encontram+na+physis+um+discurso+coerente+a+partir+do+qual+é+possível+
“julgar”,+por+isso+uma+das+notas+conceptuais+da+ëακαριîτης+é+relativa+aos+caracteres+
da+ sapiência.+ A+ ela+ se+ soma+ o+ prazer.+ Por+ meio+ dessas+ notas+ atributivas+ da+
ëακαριîτης+podemos+inferir+que,+tendo+por+base+a+recomendação+de+Epicuro+em+se+
prestar+culto+e+reverenciar+os+deuses+não+seja+uma+casuística+ou+uma+ironia+da+escola,+
como+ propõem+ os+ defensores+ do+ ateísmo.+ O+ mais+ próvável+ é+ que+ Epicuro+ tenha+
proposto+um+método+de+conhecimento+dos+deuses+relacionandoGse+com+eles.+E+isso,+
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em+ nada+ altera+ o+ sentido+ de+ que+ os+ deuses+ não+ se+ preocupam+ com+ os+ negócios+ dos+
homens,+nem+mesmo+que+eles+governam+o+cosmos.+A+relação+que+os+homens+mantém+
com+os+deuses+é+porque+deles,+unicamente,+extraem+o+que+é+próprio+da+vida+humana,+
e,+as+experiências+de+nossa+vida+conﬁrmam+o+que+recebemos+dos+deuses.+Só+se+pode+
ser+beato+“vendo”+a+beatitude+divina.+

"
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