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RESUMO
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praenotio e informationem; Lucrécio, notitia, exemplare et vestigia

katalêpsis, dóxa, énnoia, hypólêpsin, com os 

prólêpsis

PALAVRAS-CHAVE

 

1 A TRADUÇÃO DE CÍCERO E OS MAL-ENTEDIDOS PROMOVIDOS POR ELE

A origem do termo prólêpsis

De natura deorum
prólêpsin

prólêpsis
antecipatio e praenotio antecipação e 

prenoção prólêpsin 

anteceptam animo rei
informationem

Santa Maria, Rio Grande do Sul.

prólêpsin
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innatas 
cognitiones conhecimentos inatos

prólêpsis antecipatio e praenotio antecipação e 

prenoção
prólêpsis

como preconcepção ou antecipação

ideias

prólêpsis inatas

não natas

não nascidas

e, assim, gerando antecipações

prólêpsis

.  

ideias inatas de 

prólêpsis
inato

prólêpsin

prólepsis preconcepción o antecipación

  Raul Seixas, na Metamorfose Ambulante, cantou as prólêpsis
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Inato

a mente ou a alma do indivíduo antecede

todavia, antecedentes

experiências anteriores prólêpseis
inatas

prólêpseis 

epínoiai

prólêpseis ideias 

antecipações epibolês
das prólêpseis
antecipações
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a prólêpsis informationem
omnium natura 

consentit
consenso comum

natureza
conatural

; 

alguma
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more
apenas unum omnium 

eternidade 
e de felicidade

<logismós

vim et naturam
non sensu, sed mente

antes

sterémnia sólidas, soliditate, 

produção
ennoíai

noções ennoíai antecipações prólêpseis)
vincula as prólêpseis

produzir

  Tratamos demoradamente desse autor no livro Os Caminhos de Epicuro

sterémnia, no De natura deorum
Carta a Heródoto
sólidas. 

Placita The Hellenistic 
Philosophers
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coincidem

prólêpseis
noções

2  A TRADUÇÃO E A CONCEPÇÃO DE LUCRÉCIO

antecipatio e de praenotio
o termo prólêpsis, no De rerum natura notitia, notities prólêpseis 
como se fossem um exemplar, vestígio exemplare et vestigia

indicações, nos levam a nos 

notitiai

noticies, vale-

se também de exemplar e de espécime
exemplum ideia noticies

specimen17*

lugar, ele vincula o conceito de noticies com o de prima potestas

prólêpsis.

  Cf. notities notitia  

 * Specimen ou speciem Oblongus O Quadratus Q
exemplar ou modelo.
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notities
prima potestas

.

alguém

exemplum ideia noticies viram na alma animoque viderent
alguém
saber e ver na alma facere ut sciret animoque videret

saberiam e veriam 
ideia de homens notities hominum

utilidade notities est utilitatis
ver videre

conhecer scire

notities
de homens, eles careceriam de ter visto homens... Ora, se viram

ver
Ora, utilidade algo

utilidade

modo, o útil

útil
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utilidade
mostra e imprime na mente a ideia do útil.

fazer

, esse conhecer phantastikè epibolê, 
percepções lançam sobre  impõem

noção de
epínoiai

se projeta na forma de pensamentos
gegónasi

tou logismou
. prólêpsis vinculado 

lêpsis, a aquisição

Metafísica

3  A TRATATIVA DE DIÓGENES LAÉRCIO

prólêpsis katalêpsis

posse
dóxa orthê, ou 

epínoiai pãsai apò tôn aisthêseôn gegónasi katá te períptôsin, kaì analogían kaì homoiótêta, kaì súnthesin, 
sumballoménou ti kaì tou logismou
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prólêpsis ê dóxan orthên

énnoia

prólêpsis antecipação ou de prenoção 
conceito

ê katolikên nóêsin enapokeiménên, como uma noção, 
universal guardada

mnêmê

vida em comum dos 

prólêpsis
souvenir rappel

.

prólêpsis

hypólêpsin
Carta a Meneceu asebês

dóxas
prolêpseis

hypolêpseis
dóxa

prólêpsis, mas hypolêpsis
dóxa, a título de conjetura hypólêpsin

hypolêpsis

anticipation ou prénotion concept

prólêpseis, nos termos de noções evidentes.

mnêmên tou mollákis éxôthen phanéntos
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prólêpsis como katholikê nóêsis
prólêpis énnoia. O curioso 

prólêpsis 
prólêpsis um 

comum

um universal
um universal enunciador de algo sobre algo. 

prolêpsis como se fosse uma katalêpsis
mnêmên

éxôthen
phanéntos

forma týpos
prólêpsis

enargés
prólêpseis

 
prólêpsis

 *

katholikê nóêsis prólêpsis

prólêpsin
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týpos 

antecipação

detalhando <diaréôn> a natureza de cada coisa e enunciando <phrázôn> como 

diairéô
disti phrázô

distinguir
o que é isto

prólêpsis

a natureza de cada coisa e enunciando como é <katà phýsin diairéôn hekaston kaì phrázôn hókôs échei
Contra os Matemáticos

Filósofos Pré-Socráticos
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prólêpseis, em vista de todos 

prólêpsis

evidentes

um comum, 

ousía
prólêpseis

meras imagens

prólêpsis 

máximo

evidentes

Grega
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prólêpis movimento dialético 

.

A prólêpsis

enapokeiménên
prólêpsis

ao nascimento e alargamento do Kósmos
átomos, é movido, desde a origem

ruptura tàs ex archês 
enapólêpsis Carta a Heródoto  

enapólêpsis
verbo enapókeimenai

enapólêpsis
enapóleipsis

resíduo; donde enapoleípô

prólêpsis
 Além da enapólêpsis, temos a 

katálêpsis apreensão
prólêpsis, a katálêpis

opinião
imagem eídôla , em 

phantasía aísthêtikê

homem boi

  Psychês esti lógos heautòn auxôn Florilégio

tên dè prólêpsin... enapokeiménên”

tê dè prólêpsin légousin oioneì katalêpsin

Carta a Heródoto Sentenças Vaticanas
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Alegoria da Caverna
República

As prólêpsis

prôlêpsis, sobretudo 

katolikên nóêsin Máxima

comum e a de o mesmo tò 
koinòn -  tò autó proveito
na Máxima comum 

e o mesmo
epimartyroúmenon

proveito symphéron, synépheren
utilitas

prenoção prólêpsin proveito utilitas
cotidiano das ações tà prágmata

utilidade
prólêpsis, a prenoção

4  O REDUCIONISMO DE ALGUNS COMENTADORES 

prólêpsis katolikên 
nóêsin, de ideia universal

  Máximas principais



Considerações acerca da Prólêpsis de Epicuro

alguém diz homem, neve, calor

prólêpsis 
formar ideias gerais

. 

antecipação é uma memória

. 

consideram as prólêpsis
rememorações 

prólêpsis

prólêpsis notities pensée universelle qui 
s’est formée en nous une remémoration de ce qui, du dehors, s’est maintes fois présenté à nous. Si devant 

moi on dit homme, niege, chaleur

antecipation

antecipation est une mémoire
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prólêpsis
prólêpsis 

prenoção empeirías
antecipação prólêpsis, como prenoção, se exerce sobre a 

prólêpsis antecipação memória de 

prólêpsis
memória

prólêpsis

prólêpsis. 

Opiniões

Sobre os Sentidos
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 A prólêpsis

prólêpsis

prólêpsis 
. Trata-se, com efeito, de uma ideia 

adquirida

adquirida 

sympátheia, de 

afetação consensus
sympátheia , mais 

o de 
fora para dentro de nós tôn éxothen prós hêmãs

ele dito aisthêtikôn pórôn thyrídôn

idée générale

  Carta a Heródoto

diò apallageísês tês psychês ouk tên aisthêsin
Carta a Heródoto

  Carta a Heródoto
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. Ocorre, 

sympatheías> entre 

epaísthêsis
elementos 

de realizar

pseudodoxía
ýpolépseis pseudeîs

fonte de grandes males. 

  Carta a Heródoto

  Carta a Heródoto

Carta a Meneceu Máximas principais Sentenças vaticanas
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prólêpsis Trans/Form/Ação, Marília, 

ABSTRACT: This article discusses the terms in which Cicero, Lucretius and Diogenes Laertius 

prólêpsis
antecipatio, praenotio, and informationem, and 

notitia, exemplare, and vestiga katalêpsis, dóxa, 

énnoia, and hypólêpsin prólêpsis
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