
RESUMO DO PROJETO

O pensamento de Epicuro abrange duas áreas distintas do conhecimento, a saber, uma física, pela
qual procura explicar quais são as leis que regem a natureza, isto é, obter uma compreensão dos
aspectos que constituem a realidade; e a ética, voltada para a prática que possibilite ao homem
alcançar a felicidade. A physiología  é apresentada por Epicuro como o modo de investigação da
natureza (phýsis)  ou de todos os fenômenos naturais  que se manifestam na realidade.  Pode ser
considerado, ainda, como um exercício (áskesis) de compreensão dos estados na natureza que é,
para ele, a phýsis. Assim, a physiología implica sempre uma investigação da phýsis e da ética. Na
primeira, o investigador busca compreender o que há, o que é, o que existe e como existe, isto é,
sobre o mundo das coisas. No que se refere à ética, investiga-se sobre os limites do escolher, do
distanciar a medida dos meios e dos fins, ou seja, conhecer os limites do agir humano. O homem
aprende a  escolher  de forma sábia,  obtendo uma compreensão da realidade  e  de sua natureza.
Entretanto, como o indivíduo pode fundamentar suas ações conforme a natureza, podendo escolher
e rejeitar os desejos que podem ou não torná-lo feliz? Quando este tenta compreender fenômenos,
tendo como ponto de partida a  phýsis,  que é princípio da vida física,  psíquica e ética. Há uma
exigência de interação do homem com a natureza (phýsis) que proporciona, no seu modo de agir,
conforme os limites que determinam o que pode ser permitido ou evitado. A questão principal para
tal propósito pode ser resumida em: de que modo o homem pode ter uma compreensão da realidade
(phýsis)?  Para  respondê-la,  faz-se  necessário  compreender  e  discutir  o  modelo  gnosiológico
epicúreo. O primeiro passo consiste na exposição dos argumentos gerais de Epicuro sobre o seu
pensamento  atomista.  O  segundo  está  em  apresentar  o  modo  pelo  qual  ele  fundamenta  a
physiología como compreensão da phýsis. A Physiología, para Epicuro, deve ser pensada como um
exercício (áskesis) constante de uma compreensão da realidade; neste sentido, faz-se necessário
adentrarmos por pontos importantes, partindo dos diversos sentidos em que a phýsis é explicitada. 


