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Existem teorias, argumentaq6es e disputas filosoficaspelo fato de existiremqro blemas
f ilosoficos.Assim como na pesquisa cientifica
ideias e teorias cientificas sdo respostas a
problemas cientificos, da mesma forma,
analogicamente, na pesquisa filosofica as
teorias filosoficas sao tentativas de soluqdo
dos problemas filosoficos.
0 s problemas filosoficos, portanto,
existem, sdo inevitaveis e irreprimiveis;
envolvem cada homem particular que
ndo renuncie a pensar: A maioria desses
problemas ndo deixa em paz: Deus existe,
ou existiriamos apenas nos, perdidos neste
imenso universo? 0 mundo e um cosmo ou
um caos? A historia humana tem sentido?
E se tem, qual e? Ou, entdo, tudo - a gloria e a miseria, as grandes conquistas e os
sofrimen tos inocen tes, vitimas e carnifices
- tudo acabara no absurdo, desprovido
de qualquer sentido? E o homem: e livre
e responsavel ou e um simples fragment0
insignificante do universo, determinado
em suas aq6es por rigidas leis naturais? A
ciencia pode nos dar certezas? 0 que e a
verdade? Quais sdo as relaq6es entre razao
cientifica e fe religiosa? Quando podemos
dizer que um Estado e democratico? E
uais sdo os fundamentos da democracia?
possivel obter uma justificaqao racional
dos valores mais elevados? E quando e que
somos racionais?
Eis, portanto, alguns dos problemas
filosoficos de fundo, que dizem respeito
as escolhas e ao destino de todo homem,
e com os quais se aventuraram as mentes
mais elevadas da humanidade, deixandonos como heranqa um verdadeiro patrimdnio de ideias, que constitui a identidade e a grande riqueza do Ocidente.
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A historia da filosofia e a historia
dos problemas filosoficos, das teorias filosoficas e das argumenta~besfilosoficas. l
a historia das disputas entre fildsofos e dos
erros dos filtsofos. l sempre a historia de
novas tenta tivas de versar sobre quest6es
inevitaveis, na esperanqa de conhecer
sempre melhor a nos mesmos e de encontrar orientaqdes para nossa vida e
motiva@es menos frageis para nossas
escolhas.
A historia da filosofia ocidental e
a historia das ideias que in-formaram,
ou seja, que deram forma a historia do
Ocidente. urn patrimdnio para ndo ser
dissipado, uma riqueza que ndo se deve
perder. E exatamente para tal fim os problemas, as teorias, as argumentaq6es e
as disputas filosoficas sao analiticamente
explicados, expostos com a maior clareza
possivel.

Uma explicaqdo que pretenda ser
clara e detalhada, a mais compreensivel na
medida do possivel, e que ao mesmo tempo
ofereqa explicaq6es exaustivas comporta,
todavia, um "efeito perverso", pelo fato
de que pode ndo raramente constituir um
obstaculo a "memorizaqdo" do complexo
pensamento dos filisofos.
Esta e a razdo pela qual os autores
pensaram, seguindo o paradigma classico
do lje be rweg, antepor a exposiqdo analitica
dos problemas e das ideias dos diferentes
fil6sofos uma sintese de tais problemas e
ideias, concebida como instrumento didatico e auxiliar para a memorizaqao.

***
Afirmou-se com justeza que, em linha
geral, um grande filosofo e o genie de uma
grande ideia: Platdo e o mundo das ideias,
Aristoteles e o conceit0 de Ser; Plotino e a
concepqdo do Uno, Agostinho e a "terceira navegaqdo" sobre o lenho da cruz, Descartes e o "cogito", Leibniz e as "mbnadas",
Kant e o transcendental, Hegel e a dialetica,
Marx e a alienaqdo do trabalho, Kierkegaard e o "singular", Bergson e a "duraqdo", Wittgenstein e os "jogos de linguagem", Popper e a "falsificabilidade" das
teorias cientificas, e assim por diante.
Pois bem, os dois autores desta obra
propdem um lexico filosofico, um dicionario dos conceitos fundamentais dos diversos filosofos, apresentados de maneira didatica totalmente nova. Se as sinteses
iniciais sdo o instrumento didatico da memoriza~zo,o lexico foi idealizado e construido como instrumento da conceitualiza~ a o e,
; juntos, uma especie de chave que
permita entrar nos escritos dos filosofos e
deles apresentar interpretaqdes que encontrem pontos de apoio mais solidos nos proprios textos.
Sin teses, analises, lexico ligam-se,
portanto, a ampla e meditada escolha dos
textos, pois os dois autores da presente
obra estdo profundamente convencidos
do fato de que a compreensdo de um fiIosofo se alanqa de mod0 adequado ndo
so recebendo aquilo que o autor diz, mas
lanqando sondas intelectuais tambem nos
modos e nos jargdes especificos dos textos filosoficos.

Ao executar este complexo traqado,
os autores se inspiraram em cinones psicopedagogicos precisos, a fim de agilizar a
memorizacdo das ideias filosoficas, que sdo
as mais dificeis de assimilar: seguiram o
metodo da repetiqdo de alguns conceitoschave, assim como em circulos cada vez
mais amplos, que vdojustamente da sintese a analise e aos textos. Tais repetiqGes,
repetidas e amplificadas de mod0 oportuno, ajudam, de mod0 extremamente eficaz, a fixar na atenqdo e na memoria os
nexos fundantes e as estruturas que sustentam o pensamen to ocidental.
Buscou-se tambem oferecer ao jovem,
atualmente educado para o pensamento
visual, tabelas que representam sinoticamente mapas conceituais.
Alem disso, julgou-se oportuno enriquecer o texto com vasta e seleta serie de
imagens, que apresentam, alem do rosto
dos filosofos, textos e momentos tipicos da
discussdo filosofica.

***
Apresentamos, portanto, um texto cientifica e didaticamente construido, com
a intenqdo de oferecer instrumentos adequados para introduzir nossos jovens a
olhar para a historia dos problemas e das
ideias filosoficas como para a historia grande, fascinante e dificil dos esforqos intelectuais que os mais elevados intelectos do
Ocidente nos deixaram como dom, mas
tambem como empenho.
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229; 6. 0 silogismo cientifico ou "demonstragiio", 229; 7. 0 conhecimento imediato:
indugiio e intuigiio, 230; 8 . 0 s principios da
demonstragiio e o principio de niio-contradigiio, 230; 9. 0 silogismo dialitico e o silogismo eristico, 231; 10. A retorica, 231; 11.A
poetica, 232.

VII. A ripida decadincia
do Peripato depois da morte
de Aristoteles
233
1. 0 Peripato depois de Aristoteles, 233.

MAPA
CONCEITUAL - Quadro recapitulativo
sobre a ldgica, 235.
T~cros
-Aristoteles: 1.A metafbia m o conhec h a t 0 te6rico no mdis altograu, 236; 2. Exist&cia e nutureza de Deus, 237; 3. A alma, 238; 4.
A & a , 240; 5. A politica, 243; 6. A podia, 244.

Sexta parte

AS ESCOLAS
FILOSOFICAS
DA ERA HELENISTICA
Capitulo oitavo
A passagem da era classica
para a era helenistica

249

1. As conseqiihcias espirituais da revolugiio operada por Alexandre Magno, 249;
2. Difusiio do ideal cosmopolita, 250;
3. A descoberta do individuo, 251; 4. 0
desmonoramento dos preconceitos racis-

tas entre Gregos e Barbaros, 252; 5. Da
cultura "helihica" h cultura "helenistica",
252.

Capitulo nono
0 florescimento do Cinismo
em era helenistica

253

I. Diogenes de Sinope

253

1. A radicalizagiio do Cinismo, 253; 2. 0
mod0 de viver do Cinico, 254; 3. Liberdade
de palavra e de vida, exercicio e fadiga, 254;
4. Desprezo do prazer e autarquia, 255; 5. 0
"Cinico" e o "ciio", 255.

11. Crates e outros Cinicos
da era helenistica

256

1. Outras figuras significativas do Cinismo
helenistico, 256.
TEXTOS
- Di6genes: 1. 0 s comportamentos
de Didgenes e seu significado emblema'tico,
257; 2. Exalta~iiodo exercicio e da fadiga,
257; 3. Didgenes em confront0 com Alexandre Magno, 258; 4. Didgenes e o simbolo do
"ciio", 258.

Capitulo dicimo
Epicuro e a fundaqio
do "Jardim"

259

I. 0 "Jardim" de Epicuro
e suas novas finalidades -259
1. 0 s Epicuristas e a paz do espirito, 259.

11. 0 "c2non" epicurista

261

1. As sensag6es na origem do conhecimento, 261; 2. As prolepses como representaqdes mentais, 261; 3 . 0 s sentimentos de dor
e de prazer, 262; 4. Evidhcia e opiniiio,
262; 5. Limites e aporias do c h o n epicurista, 262.

111. A fisica epicurista

263

1. Escopo e raizes da fisica epicurista, 263;
2 . 0 s fundamentos da fisica epicurista, 264;
3. Diferenqas entre o Atomismo de Epicuro
e o de Democrito, 264; 4. A teoria da "declinagiio" dos itomos, 265; 5. A infinidade dos
mundos, 266; 6. A alma e os deuses e sua derivaqiio dos atomos, 266.
MAPACONCEITUAL - Epicuro: A ldgica ou
"c&zon", 267; A fisica: a primeira forma de
materialismo, 267.

IV. A itica epicurista

268

1. 0 hedonism0 epicurista, 269; 2. 0 s diversos tipos de prazeres, 270; 3. 0 ma1 e a
morte na otica epicurista, 270.
MAPACONCEITUAL - Epicuro: A e'tica, 271.
4. Desvalorizaqiio epicurista da vida politica, 272; 5. Exaltaqiio epicurista da amizade, 272; 6. 0 quadrifarmaco e o ideal do
sibio, 272; 7. Destino do Epicurismo e Lucricio, 273.
- Epicuro: 1.A filosofia como arte do
TEXTOS
viver, 274; Lucricio: 2. 0 De rerum natura,
276.

279

I. GEnese e desenvolvimentos
da Estoi

2 79

1. Do "Jardim" a "Estoa", 279.

11. A 16gica da antiga Estoi -281
1.A "representaqiio cataliptica", 281; 2. As
"prolepses", 281.

-

1. 0 materialism0 monista dos Estbicos,
284; 2. A doutrina das razi5es seminais,
285; 3. 0 panteismo estoico, 285; 4. Finalismo e Providincia segundo os Est6iCOS, 286; 5. "Fado" ou "Destino" e liberdade do sibio, 286; 6. A concepgiio
estoica da conflagraqiio universal e da palinginese, 286; 7. 0 homem, a alma e sua
sorte, 287.

IV. A itica da antiga Estoa

288

-

1.0viver segundo a natureza, 289; 2. Conceitos de bem e de mal, 289; 3. 0 s "indiferentes", 290; 4. As "agi5es perfeitas" e os
"deveres", 290; 5. 0 homem como "animal comunitario", 291; 6. Superaqgo do
conceit0 de escravidiio, 291; 7. A concep$20 estoica da "apatia", 292.
MAPA
CONCEITUAL - 0 s Est6icos: A fjsica: a primeira forma de panteismo, 293; A e'tica, 293.

V. 0 MCdio-estoicismo

301

a
I. A posiqiio de Pirro de ~ l i d 301
1. A figura de Pirro, 301; 2. 0 s fundamentos da mensagem de Pirro, 302; 3. Todas as
coisas siio sem diferenga, 302; 4. 0 permanecer sem opini6es e indiferentes, 303; 5.
A "afasia" e a falta de perturbaqGes, 303; 6.
Timon de Fliunte e os seguidores de Pirro,
304.
MAPACONCEITLJAL - 0 Ceticismo de Pirro,
304.

11. 0 Ceticismo e o Ecletismo
na Academia plat6nica -305

Capitulo dkcimo primeiro
0 Estoicismo

111. A fisica da antiga Estoi

Capitulo dicimo segundo
0 Ceticismo e o Ecletismo

294

1. PanCcio, 294; 2. PossidGnio,294.
TEXTOS
-ZenZo de Cicio: 1. 0 Estoicismo,
295; Cleanto: 2. Hino a Zeus, 297; Crisipo:
3. 0 sa'bio, 298.

1.A Academia citica de Arcesilau, 305; 2 . 0
Ceticismo acadimico de Carniades, 306; 3.
Filon de Larissa, 306; 4. A consolidaqiio do
Ecletismo com Antioco de Ascalon, 307; 5.
A posigiio de Cicero, 307.
MAPA
CONCEITUAL - 0 Ceticismo depois de
Pirro, 308.
- Pirro: 1. 0 ceticismo pirroniano
TEXTOS
como caminho para a felicidade, 309.

Capitulo d k i m o terceiro
0 s desenvolvimentos
e as conquistas da ciincia
na era helenistica
I. 0 "Museu" e a "Biblioteca"

311
-3 11

1. Alexandria torna-se a capital cultural do
mundo helinico, 311; 2. 0 nascimento da
filologia, 3 12.

11. 0 grande florescimento
das cihcias particulares -3 1 3
1. As matematicas: Euclides e ApolGnio, 3 13;
1.1.Euclides, autor da "suma" da matem6tica
grega, 313; 1.2. A estrutura metodologica dos
"Elementos" de Euclides, 314; 1.3.0 mitodo
da exaustio, 3 14; 1.4. Apol6nio de Perga, 3 15;
2. A m&ca: Arquimedes e Heron, 315; 2.1. Arquimedesesuasobras, 315; 2.2.0s contributos
matemiticos, fisicos e metodol6gicos de
Arquimedes, 315; 2.3. Arquimedes e seus estudos de engenharia, 316; 2.4. A figura de Heron, 317; 3. A astronomia: o geocentrismo
tradicional dos gregos, a tentativa heliocintrica
revolucioniiria de Aristarco e a restauraqgo
geocintrica de Hiparco, 317; 3.1. 0 s astr6nomos Eudoxio, Calipo e Heraclides do Ponto, 317; 3.2. Aristarco de Samos, o "Copirnico

antigo": suas teses e as raz6es que obstaculizaram seu sucesso, 318; 3.3. Hiparco de NicCia
e os consensos por ele obtidos, 319; 4 . 0 apogeu da medicina helenistica com Er6filo e Erasistrato e sua posterior involuq50, 319; 5. A
geografia: Eratbstenes, 320.

111. Conclus6es
sobre a citncia h e l e n i s t i c a 321
1. A "especializa~io"como carater peculiar

Capitulo d k i m o quinto
Neoceticismo,
Neo-aristotelismo,
Medio-platonismo,
Neopitagorismo,
o "Corpus Hermeticum"
e os "Oraculos Caldeus"

339

da ciincia helenistica, 321; 2 . 0 espirito te6rico da ciincia greco-helenistica, 322.

I. 0 renascimento do Pirronismo
e o Neoceticismo de Enesidemo
339
e de Sexto Empirico

Sktima parte

1. Enesidemo e a revisio do Pirronismo,
340; 2 . 0 Ceticismo de Sexto Empirico, 341;
3. 0 fim do Ceticismo antigo, 342.

os ULTIMOS

11. 0 renascimento do Aristotelismo:
de Andrhico
a Alexandre de A f r o d i s i a 343

DESENVOLVIMENTOS
DA FILOSOFIA
PAGA ANTIGA

1. A ediqio do "Corpus Aristotelicum" feita por AndrBnico, 343; 2. Alexandre de
Afrodisia e sua nottica, 344.

Capitulo dicimo quarto
0 Neo-estoicismo:
Siheca, Epicteto e Marco Aurelio- 325

I. Caracteristicas
do Neo-estoicismo

325

1. Caracteristicas gerais do Estoicismo romano, 325.

11. Seneca

326

1.SGneca, entre naturalism0 estoico e dualismo platBnico,326; 2. A concepqio teol6gica, 326; 3. Antropologia e psicologia, 326;
4. A fraternidade universal, 328.

111. Epicteto

329

1. Epicteto: "diairesis" e "proiiiresis", 329.

IV. Marco Aurklio

33 1

1. A "nulidade" das coisas, 331; 2. A antropologia, 331.
- Seneca: 1. Deus estd proximo de
ti, esta contigo, esta dentro de ti, 333; 2. A
consciBncia e' o juiz de nossas culpas, 333;
3. 0 belo sonho da imortalidade da alma,
334; 4. Imitemos os deuses e comportemonos com todos os homens como com irmrios, 335; Epicteto: 5. 0 homem como
escolha moral, 335; 6. Sobre aquilo que
depende de nos e aquilo que niio depende
de nos, 336; Marco AurClio: 7. Dos Pensamentos, 337.

1.0MCdio-platonismo em Alexandria e sua
difusio, 346; 2. Caracteristicas do MCdioplatonismo, 346; 3. Expoentes do MCdioplatonismo, 347; 4. Significado e import8ncia do MCdio-platonismo, 347.

IV. 0 Neopitagorismo

348

1.Renascimento do Pitagorismo, 348; 2. As
doutrinas dos Neopitag6ricos, 348; 3. Numtnio de ApamCia e a fusio entre Neopitagorismo e Midio-platonismo, 349.

V. 0 "Corpus Hermeticum"-

350

1. 0 Hermetismo e a hipbstase, 350.

VI. 0 s "Oraculos Caldeus"

352

1. 0 s "Oriiculos Caldeus": introduqio dos
conceitos de "triade" e de "teurgia", 352.
TEXTOS
- Sexto Empirico: 1. Dos Esboqos
pirrhicos, 353.

ZXTOS

Capitulo dicimo sexto
Plotino e o Neoplatonismo-

355

I. Genese e estrutura
do sistema plotiniano

355

1. AmBnio Sacas, o mestre de Plotino, 357;
2. A vida, as obras e a Escola de Plotino,
358; 3. 0 "Uno" como principio primeiro
absoluto, produtor de si mesmo, 358; 4. A

I

Jndice geral

process20 das coisas a partir do Uno, 359;
5. A segunda hip6stase: o "Nous" ou Espirito, 360; 6. A terceira hip6stase: a Alma,
360; 7. A process50 do cosmo fisico, 361;
8. Natureza e destino do homem, 362; 9 . 0
retorno ao Absoluto e o ixtase, 362; 10. Originalidade do pensamento plotiniano, 363.

Capitulo dicimo sitimo
A citncia antiga na era imperial- 373

11. Desenvolvimentos

11. Ptolomeu e a sintese

do Neoplatonismo
e fim da filosofia pa@ antiga-

I. 0 declinio
da cihcia helenistica

1.Roma torna-se o novo centro cultural, 373.

da astronomia antiga
364

1. Quadro geral das Escolas neoplatbnicas,
de suas tendincias e de seus expoentes, 364;
2. Proclo: a dtima voz original da antiguidade pa@, 365; 3. 0 fim da filosofia pa@
antiga, 367.
MAPA
CONCEITUAL - Plotino: As trBs hipdstases, 368.

TEXTOS
- Plotino: 1.As trBs hipdstases: Uno,
Espirito (Nous) e Alma, 369; 2. 0 Uno e a
process20 das outras hipdstases e de todas
as outras realidades a partir do Uno, 369; 3.
A segunda hipdstase: o Nous, InteligBncia ou
Espirito, 370; 4. A terceira hipdstase: a Alma,
370; 5. Purifica@io da alma e reconjun@o
com o Absoluto, 371; 6. A reconjun@o com
o Uno e a "fuga do sd para o So", 371.

3 73

3 74

1. Vida e obras de Ptolomeu, 374; 2. 0 sistema ptolomaico, 374; 2.1. 0 quadro te6rico do "Almagesto", 374; 2.2. As teses
basilares de Ptolomeu, 375; 2.3. 0 s movimentos dos corpos celestes, 375.

111. Galeno e a sintese

da medicina antiga

3 77

1. Vida e obras de Galeno, 377; 2. A nova
figura do midico: o verdadeiro midico deve
ser tambCm f i h o f o , 379; 3. A grande con+
truq5o enciclopCdica de Galeno e seus cornponentes, 379; 4. As doutrinas de base do
pensamento midico de Galeno, 380; 5. As
razdes do grande sucesso de Galeno, 381;
6. 0 fim das grandes instituiqdes cientificas
alexandrinas e o declinio da cicncia no mundo antigo, 382.
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FILOSOFIA
PAGA ANTIGA

"Uma vida sem busca
nao merece ser vivida".
Socrates
"Quem e capaz de ver o todo
e filosofo;
quem nZio, nao".
Platao
"Creio para entender
e entendo para crer".
Agostinho

AS ORIGENS GREGAS
DO PENSAMENTO
OCIDENTAL

E a inteliggncia que vg, e a inteliggncia que owe,
e tudo o mais e surdo e cego.
Epicarmo
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I. G s n e s e da filosofia
entre os g r e g o s

A filosofia foi criagao do g h i o helenico: nao derivou aos gregos a partir
de estimulos precisos tornados das civiliza$ies orientais; do Oriente, porem, vieram alguns conhecimentos cientificos, astron6micos e matematico-geometricos,
que o grego soube repensar e recriar em dimensao teorica,
enquanto os orientais os concebiam em sentido prevalente- A vOcaCiSO
teoretica do
mente prhtico.
gPnio heknico
Assim, se os egipcios desenvolveram e transmitiram a arte +
do cSlculo, os gregos, particularmente a partir dos Pitagoricos,
elaboraram uma teoria sistematica do numero; e se os babil6nios fizeram uso de
observag6es astron6micas particulares para trasar as rotas para os navios, os gregos as transformaram em teoria astron6mica orgsnica.

P\ filosofia
como criaqi30

A filosofia, como termo ou conceito, C
considerada pela quase totalidade dos estudiosos como criaq5o pr6pria do ginio dos
gregos. Efetivamente, enquanto todos os outros componentes da civilizaqio grega encontram correspondincia junto aos demais povos do Oriente que alcanqaram elevado nivel
de civilizaqHo antes dos gregos (crenqase cultos religiosos, manifestaqdes artisticas de natureza diversa, conhecimentos e habilidades
tkcnicas de virios tipos, instituiqdes politicas, organizaqdes militares etc.), no que se
refere ifilosofia encontramo-nos, ao inds,
diante de um fen6meno tHo novo que n i o s6
n5o encontra correspondincia precisa junto
a esses povos, mas tampouco nada tem de
estreita e especificamente andogo.
Dessa forma, a superioridade dos gregos em relaqHo aos outros povos nesse ponto especifico C de cariter nHo puramente

quantitative, mas qualitative, pois o que eles
criaram, instituindo a filosofia, constitui novidade absoluta.
Quem nHo levar isso em conta nHo
poderii compreender por que, sob o impulso dos gregos, a civilizaqHo ocidental tomou
uma direqHo completamente diferente da
oriental. Em particular, n5o poderi compreender por que motivo os orientais, quando quiseram se beneficiar da ciincia ocidental e de
seus resultados, tiveram de adotar tambim
algumas categorias da 16gica ocidental. Com
efeito, a ciincia n5o C possivel em qualquer
cultura. H i idCias que tornam estruturalmente impossivel o nascimento e o desenvolvimento de determinadas concepqGes, e
at6 mesmo idCias que impedem toda a ciincia em seu conjunto, ao menos como hoje a
conhecemos.
Pois bem, por causa de suas categorias
racionais, foi a filosofia que possibilitou o
nascimento da ciCncia e, em certo sentido, a
gerou. E reconhecer isso significa tambCm
reconhecer aos gregos o mCrito de terem
dado uma contribuiqio verdadeiramente excepcional ihist6ria da civilizaqHo.

_
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da filosofia do Oriente
Naturalmente, sobretudo entre os orientalistas, niio faltaram tentativas de situar no
Oriente a origem da filosofia, especialmente com base na observaqiio de analogias geniricas constativeis entre as concepq6es dos
primeiros fil6sofos gregos e certas idiias
proprias da sabedoria oriental. Todavia nenhuma dessas tentativas teve txito. Ja a partir
de fins do siculo dezenove, a critica rigorosa produziu uma sirie de provas verdadeiramente esmagadoras contra a tese de que
a filosofia dos gregos tivesse derivado do
Oriente.
a ) Na ipoca clissica, nenhum dos filosofos ou dos historiadores gregos acena minimamente a pretensa origem oriental da
filosofia.
b ) Esta historicamente demonstrado
que os povos orientais, com os quais os gregos tiveram contato, possuiam de fato uma
forma de "sabedoria" feita de convicqdes

religiosas, mitos teologicos e "cosmog6nicos", mas niio uma ciBncia filos6fica baseada na razso pura (no logos, como dizem
os gregos). Ou seja, possuiam um tip0 de
sabedoria analoga a que os pr6prios gregos
possuiam antes de criar a filosofia.
c) Em todo caso, niio temos conhecimento da utilizaqiio, por parte dos gregos,
de qualquer escrito oriental ou de traduqdes
desses textos. Antes de Alexandre, niio resulta que tenham chegado a Gricia doutrinas dos hindus ou de outros povos da Asia,
como tambim que, na Cpoca em que surgiu
a filosofia na Gricia, houvesse gregos em
condiqdes de compreender o discurso de
um sacerdote egipcio ou de traduzir livros
egipcios.
d ) Admitindo que algumas id6ias dos
filosofos gregos possam ter antecedentes
precisos na sabedoria oriental (mas isso ainda precisa ser comprovado), podendo assim
dela derivar, isso niio mudaria a substincia
da quest20 que estamos discutindo. Com
efeito, a partir do momento em que nasceu
na Gricia, a filosofia representou nova form a de express20 espiritual, de tal mod0 que,
ao acolher conteudos que eram fruto de

0 baixo-relevo, conservado em Atenas no Mtrseu ArqueoMgico Nacional, representa Hermes e Pa corn as
Ninfas.
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outras formas de vida espiritual, ela os transformava estruturalmente, dando-lhes forma
rigorosamente 16gica.

OSconIqeci~\entos
cientlficos
egipcios e caldeks

operada pelos gvegos

0 s gregos, ao invts, adotaram dos orientais alguns conhecimentos cientificos. Com
efeito:
a ) dos egipcios derivaram alguns conhecimentos matematico-geomitricos;
b) dos babil6nios, alguns conhecimentos de astronomia.
Todavia, tambim em relaqiio a esses
conhecimentos precisamos fazer alguns esclarecimentos importantes, indispens5veis
para compreender a mentalidade grega e a
mentalidade ocidental que dela derivou.
a ) Ao que sabemos, a matemitica egipcia consistia de mod0 predominante no conhecimento de operagoes de cilculo aritmitico com objetivos praticos, como, por
exemplo, o mod0 de medir certa quantidade de gtneros alimenticios, ou entiio de dividir determinado niimero de coisas entre
um nfimero dado de pessoas. Assim, analogamente, a geometria tambim devia ter ca-

---.-

rater predominantemente pratico, respondendo, por exemplo, 5 necessidade de medir novamente os campos depois das inundaq6es ~eri6dicasdo Nilo, ou a necessidade
de projeqiio e construq20 das pirimides. E
claro que, ao obterem tais conhecimentos
matematico-geomitricos, os egipcios desenvolveram uma atividade da raziio -atividade, alias, bastante considerivel. Mas,
reelaborados pelos gregos, tais conhecimentos se tornaram algo muito mais consistente, realizando verdadeiro salto qualitativo. Com efeito, sobretudo por intermidio
de Pitagoras e dos Pitag6ricos, os gregos
transformaram aquelas noqoes em uma
teoria geral e sistematica dos numeros e
das figuras geomitricas, indo muito alim
dos objetivos predominantemente praticos
aos quais os egipcios parecem ter-se limitado.
b) 0 mesmo vale para as noq6es astronGmicas. 0 s babilbnios as elaboraram com
objetivos predominantemente praticos, ou
seja, para fazer hor6scopos e previs6es. Mas
os gregos as purificaram e cultivaram com
fins predominantemente cognoscitivos, por
causa do espirito "teoritico" que visava ao
amor do conhecimento puro, o mesmo espirito que, como veremos, criou e nutriu a
filosofia. No entanto, antes de definir em
que consiste exatamente a filosofia e o espirito filos6fico dos gregos, devemos desenvolver ainda algumas observaqoes preliminares essenciais.

Uma Esfinge
(Atenas, Museu da Cerimica).
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11. As formas da vida grega

2.

l__lll

A filosofia surgiu na Grecia porque justamente na Grecia formou-se uma
temperatura espiritual particular e um clima cultural e politico favoraveis.
As fontes das quais derivou a filosofia helenica foram: 1) a poesia; 2) a religiao; 3) as condiqbes sociopoliticas adequadas.
1) A poesia antecipou o gosto pela harmonia, pela proAS premissas
porqao e pela justa medida (Homero, os Liricos) e um mod0
historicas particular de fornecer explicaq6es remontando as causas, mesdo nascimento
mo que em nivel fantastico-poetico (em particular com a
da filosofia
Teogonia de Hesiodo).
na Grecia
2) A religiao grega se distinguiu em religiao publica (ins+ 3 1-3
pirada em Homero e Hesiodo) e em religiao dos misterios,
em particular a orfica. A religiao publica considera os deuses como forqas naturais
ampliadas na dimensao do divino, ou como aspectos caracteristicos do homem
sublimados. A religiao orfica considera o homem de mod0 dualista: como alma
imortal, concebida como dem6ni0, que por uma culpa originaria foi condenada a
viver em um corpo, entendido como tumba e prisao. Do Orfismo deriva a moral
que p6e limites precisos a algumas tendhcias irracionais do homem. 0 que agrupa essas duas formas de religiao e a ausencia de dogmas fixos e vinculantes em
sentido absoluto, de textos sagrados revelados e de inerpretes e guardi6es desta
revelaqao (ou seja, sacerdotes preparados para essas tarefas precisas). Por t a l motivo, o pensamento filosofico gozou, desde o inicio, de ampla liberdade de expressao, com poucas exceq6es.
3) Tambem as condi~6es
socioecon6micas, conforme dissemos, favoreceram o
nascimento da filosofia na Grecia, com suas caracteristicas peculiares. Com efeito,
os gregos alcanqaram certo bem-estar e notavel liberdade politica, a comecar das
colbnias do Oriente e do Ocidente. Alem disso, desenvolveu-se forte senso de pertensa a Cidade, ate o ponto de identificar o "individuo" com o "cidad%oU,e de
ligar estreitamente a etica com a politica.

0 s estudiosos estiio de acordo ao afirmar que, para poder compreender a filosofia de um povo e de uma civilizaqiio, k necessirio fazer referhcia: 1) a arte; 2 ) a
religiiio; 3 ) As condipjes sociopoliticas do
povo em questiio.
1)Com efeito, a grande arte, de mod0
mitico e fantistico, ou seja, mediante a intuiqio e a imaginaqiio, tende a alcangar objetivos que tambem siio pr6prios da filosofia.
2 ) Analogamente, por meio da f i , a
religiiio tende a alcanqar certos objetivos que
a filosofia procura atingir com os conceitos
e com a raziio.

3 ) Niio menos importantes (e hoje se
O condig6es
insiste muito nesse ponto) S ~ as
socioecon6micas e politicas, que freqiientemente condicionam o nascimento de determinadas idiias e que, de mod0 particular
no mundo grego, ao criar as primeiras formas de liberdade institucionalizada e de democracia, tornaram possivel precisamente
o nascimento da filosofia, que se alimenta
essencialmente da liberdade.
Comecemos pel0 primeiro ponto.
Antes do nascimento da filosofia, os
poetas tinham importiincia extraordiniiria
na educagiio e na formagio espiritual do
homem grego, muito mais do que tiveram
entre outros povos. 0 helenismo inicial buscou aliment0 espiritual de mod0 predominante nos poemas homkricos, ou seja, na
Iliada e na Odisse'ia (que, conforme se sabe,
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exerceram nos gregos influincia analoga ii
que a Biblia exerceu entre os hebreus, uma
vez que niio havia textos sagrados na GrCcia), em Hesiodo e nos poetas gn6micos dos
sCculos VII e VI a.C.
Ora, os poemas homkricos apresentam
algumas peculiaridades que os diferenciam
de poemas que se encontram na origem da
civilizagiio de outros povos, pois ja contim
algumas das caracteristicas do espirito grego que resultariio essenciais para a criagiio
da filosofia.
a ) Com efeito, Homero tem grande senso da harmonia, da propor@o, do limite e
da medida;
b) niio se limita a narrar uma sirie de
fatos, mas tambim pesquisa suas causas e razdes (ainda que em nivel mitico-fantastico);
c) procura de diversos modos apresentar a realidade em sua inteiresa, ainda que
de forma mitica (deuses e homens, ctu e terra, guerra e paz, bem e mal, alegria e dor,
totalidade dos valores que regem a vida do
homem).
Para os gregos tambim foi muito importante Hesiodo com sua Teogonia, que
relata o nascimento de todos os deuses. E,
como muitos deuses coincidem com partes
do universo e com fenBmenos do cosmo, a
teogonia torna-se tambCm cosmogonia, ou
seja, explicaqiio mitico-poetica e fantastica
da ginese do universo e dos fenBmenos cosmicos, a partir do Caos originario, que foi
o primeiro a se gerar. Esse poema abriu o
caminho para a posterior cosmologia filos6fica, que, ao invis de usar a fantasia, buscara com a razz0 o "principio primeiro" do
qual tudo se gerou. 0 proprio Hesiodo, com
seu outro poema As obras e os dias, mas
sobretudo os poetas posteriores, imprimiram na mentalidade grega alguns principios
que seriam de grande importincia para a
constituigiio da itica filos6fica e do pensamento filosofico antigo em geral. A justifa
C exaltada como valor supremo em muitos
poetas e se tornari at6 conceito ontologico
(referente ao ser, isto C, fundamental), alim
de moral e politico, em muitos filosofos e
especialmente em Platiio.
0 s poetas liricos fixaram de mod0 estavel outro conceito: a nogiio do limite, ou
seja, a idCia de nem demasiadamente muito nem demasiadamente pouco, isto 6, o
conceito da justa medida, que constitui a
conotagiio mais peculiar do espirito grego
e o centro d o pensamento filosofico classico.

clu filosofia
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Recordemos, finalmente, uma sentenqa, atribuida a um dos antigos sabios e gravada no frontispicio do templo de Delfos,
consagrado a Apolo: "Conhece a ti mesmo."
Essa sentenqa, muito famosa entre os gregos, tornar-se-ia inclusive 60apenas o mote
do pensamento de Socrates, mas tambim o
principio basilar do saber filosofico grego
at6 os dtimos NeoplatBnicos.

f\ veIigi&o pLl?Iica
e

os mistkvios bvficos

0 segundo componente ao qual e prec i s ~fazer referincia para compreender a
ggnese da filosofia grega, como ja dissemos,
i a religiiio. Todavia, quando se fala de religizo grega, C necessario distinguir entre a

---
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religiiio publica, que tem o seu modelo na
representa~sodos deuses e do culto que
nos foi dada por Homero, e a religiiio dos
miste'rios. Ha inumeros elementos comuns
entre essas duas formas de religiosidade
(como, por exemplo, a concepqio de base
politeista), mas tambCm importantes diferenGas que, em alguns pontos de destaque
(como, por exemplo, na concepqio do homem, do sentido de sua vida e de seu destino ultimo), tornam-se at6 verdadeiras antiteses.
Ambas as formas de religiio s i o muito importantes para explicar o nascimento
da filosofia, mas - ao menos em alguns
aspectos - sobretudo a segunda.
AISuns t r a ~ o s
essenciais
d a religi&o

phLlica

Para Homero e para Hesiodo, que
constituem o ponto de referencia das crenqas proprias da religiio publica, pode-se dizer que tudo e' divino, pois tudo o que acontece 6 explicado em funqio de intervenqdes
dos deuses. 0 s fen6menos naturais s i o promovidos por numes: raios e reliimpagos siio
arremessados por Zeus do alto do Olimpo,
as ondas do mar s i o provocadas pelo tridente de Poseidon, o sol C levado pel0 Au-

reo carro de Apolo, e assim por diante. Mas
tambCm a vida social dos homens, a sorte
das cidades, as guerras e a paz s i o imaginadas como vinculadas aos deuses de mod0
n i o acidental e, por vezes, at6 de mod0 essencial.
Todavia, quem s i o esses deuses? Como
os estudiosos de ha muito reconheceram e
evidenciaram, esses deuses s50 forqas naturais personificadas em formas humanas
idealizadas, ou entio siio forqas e aspectos
do homem sublimados e fixados em esplzndidas figuras antropomorficas. (AlCm dos
exemplos ja apresentados, recordemos que
Zeus C a personificaqio da justiqa; Atena, da
inteligencia; Afrodite, do amor, e assim por
diante.)
Esses deuses sio, pois, homens amplificados e idealizados, e, portanto, diferentes do homem comum apqnas por quantidude e niio por qualidade. E por isso que os
estudiosos classificam a religiio publica dos
gregos como uma forma de "naturalismo",
uma vez que ela pede ao homem n i o propriamente que ele mude sua natureza, ou
seja, que se eleve acima de si mesmo; ao
contrario, pede que siga sua propria natureza. Fazer em honra dos deuses o que esta
em conformidade com a propria natureza C
tudo o que se pede ao homem. E, da mesma
forma que a religiio publica grega foi "naturalista", tambim a primeira filosofia grega foi "naturalista". A referencia a "natureza" continuou sendo uma constante do
pensamento grego ao longo de todo o seu
desenvolvimento hist6rico.
0 0rfismo
e suas crenqxs essenciais

Euridice e Orfeu, sQc. I V a. C.
(Napoles, Museu Arqueologico Nacional).

Contudo, nem todos os gregos consideravam suficiente a religiio publica e, por
isso, em circulos restritos, desenvolveramse os "mistCrios", com as proprias crenqas
especificas (embora inseridas no quadro geral do politeismo) e com as proprias pr6ticas. Entre os mistkrios, porCm, os que mais
influiram na filosofia grega foram os mi&rios orficos, e destes devemos dizer brevemente algumas coisas. ,
0 Orfismo e os Orficos derivam seu
nome do poeta tracio Orfeu, seu suposto
fundador, cujos traqos hist6ricos siio inteiramente cobertos pela nCvoa do mito.
0 Orfismo C particularmente importante porque, como os estudiosos modernos

reconheceram, introduz na civilizaq50 grega novo esquema de c r e q a s e nova interpreta~iioda existgncia humana. Efetivamente, enquanto a concepq5o grega tradicional,
a partir de Homero, considerava o homem
como mortal, pondo na morte o fim total
de sua existtncia, o Orfismo proclama a imortalidade da alma e concebe o homem conforme o esquema dualista que contrap6e o
corpo B alma.
0 nficleo das crenqas orficas pode ser
resumido como segue:
a ) N o homem hospeda-se um principio divino, um dem6nio (alma) que caiu
em um corpo por causa de uma culpa originaria.
b) Esse dem6nio niio apenas preexiste
ao corpo, mas tambim n5o morre com o
corpo, pois esta destinado a reencarnar-se
em corpos sucessivos, a fim de expiar aquela culpa originaria.
c) Com seus ritos e praticas, a "vida
6rfica" i a unica em grau de p6r fim ao ciclo das reencarnaq6es e de, assim, libertar a
alma do corpo.
d ) Para quem se purificou (0s iniciados nos mistirios 6rficos) h i urn prtmio no
alim (da mesma forma que ha puniq6es para
os n5o iniciados).
Em algumas kminas 6rficas encontradas nos sepulcros de seguidores dessa seita, entre outras coisas, ltem-se estas palavras, que resumem o nficleo central da
doutrina: "Alegra-te, tu que sofreste a paixiio: antes, n i o a havias sofrido. De homem, nasceste Deus"; "Feliz e bem-aventurado, seras Deus ao invis de mortal"; "De
homem nasceras Deus, pois derivas do divino". Isso significa que o destino ultimo
do homem i o de "voltar a estar junto aos
deuses". Com esse novo esquema de crenqas, o homem via pela primeira vez a contraposiqiio em si de dois principios em contraste e luta: a alma (dem6nio) e o corpo
(corno tumba ou lugar de e x p i a ~ z oda alma). Rompe-se assim a visiio naturalista; o
homem compreende que algumas tendzncias ligadas ao corpo devem ser reprimidas, ao passo que a purificaqiio do elemento divino em relaqiio a o elemento corporeo
torna-se o objetivo do viver.
Uma coisa deve-se ter presente: sem o
Orfismo niio se explicaria Pitagoras, nem
Heraclito, nem Empidocles e, sobretudo,
niio se explicaria uma parte essencial do
pensamento de Plat50 e, depois, de toda a
tradiqiio que deriva de Plat5o; ou seja, n5o

Particular de esquerda
da "Escola de Atenas"
de Raffaello, representando u m rito 6rfico.
A base da coluna quer indicar
que a revela@io 6rfica constitui
a base sobre a qua1 se constrdi a filosofia.
Pitagoras, Heraclito, Empe'docles, Plat50
e o tardio Platonismo se inspiraram no Orfismo.

se explicaria grande parte da filosofia antiga, como veremos melhor mais adiante.
Faltu de dogrnas
e

de

seus guardioes na religi6o 9re9a

Uma ultima observaq5o C necessaria.
0 s gregos n5o tiveram livros sagrados ou
considerados fruto de revelaq5o divina. Conseqiientemente, n5o tiveram uma dogmatica
(isto i, um nucleo doutrinai) fixa e imutavel. Como vimos, os poetas constituiram-se
o veiculo de difusao de suas crenqas religiosas.
AlCm disso (e esta i outra conseqiihcia da falta de livros sagrados e de uma
dogmatica fixa), na GrCcia tambim n5o p6de subsistir uma casta sacerdotal guardi5 do
dogma (0s sacerdotes tiveram escassa relevincia e escassissimo poder, porque n5o tiveram a prerrogativa de conservar dogmas,
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nem a exclusividade de receber oferendas
religiosas e oficiar sacrificios).
Essa inexistincia de dogmas e de
guardides dos mesmos deixou ampla liberdade para o pensamento filosofico, que n i o
se daparou com obstiiculos que teria encontrado em paises orientais, onde a livre especulagio enfrentaria resistincia e restrigdes
dificilmente superiiveis.
Por esse motivo, os estudiosos destacam com raz5o essa circunstiincia favor6vel
ao nascimento da filosofia que se verificou
entre os gregos, a qual n5o tem paralelos na
antiguidade.

formas aristocraticas de govern0 em novas
formas republicanas, nasceram as condigGes,
o senso e o amor da liberdade.
Ha, porCm, um fato muito importante
a destacar, confirmando de forma cabal tudo
o que j i dissemos: a filosofia nasce primeiro nus col6nias e niio na miie-pdtria precisamente, primeiro nas col6nias orientais da Asia Menor (em Mileto) e logo depois
nas col6nias ocidentais da Itilia meridional
- justamente porque as col6nias, com sua
operosidade e comircio, alcangaram primeiro a situagio de bem-estar e, por causa da
distiincia da miie-patria, puderam construir
instituigdes livres antes mesmo que ela.
Foram, portanto, as condigdes sociopolitico-econ6micas mais favoraveis das
col6nias que, juntamente com os fatores
apresentados anteriormente, permitiram o
surgimento e o florescimento da filosofia, a
qual, passando depois para a mie-patria, alo surgimento d a filosofia
cangou seus cumes em Atenas, ou seja, na
cidade em que floresceu a maior liberdade
J i no siculo passado, mas sobretudo de que os gregos gozaram. Dessa forma, a
em nosso siculo. os estudiosos acentuaram capital da filosofia grega foi a capital da liigualmente a liberdade politica de que os berdade grega.
gregos se beneficiaram em relagio aos poResta ainda uma ultima observagio.
vos orientais. 0 homem oriental era obri- Com a constituig50 e a consolidagio da
gado a uma cega obediincia n i o s6 ao po- Polis, isto C, da Cidade-Estado, o grego deider religioso, mas tambim ao politico, xou de sentir qualquer antitese e qualquer
enquanto o grego a este respeito gozou de vinculo A propria liberdade; ao contrario,
uma situa@o privilegiada, pois, pela primei- descobriu-se essencialmente como cidadiio.
ra vez na historia, conseguiu construir ins- Para o grego, o homem passou a coincidir
tituig6es politicas livres.
com o cidadio. Dessa forma, o Estado torNos siculos VII e VI a.C., a GrCcia sofreu nou-se o horizonte itico do homem grego e
uma transformag50 socioecon6mica conside- assim permaneceu ati a era helenistica. 0 s
ravel. Deixou de ser Dais ~redominantemen- cidadios sentiram os fins do Estado como
te agricola, desenvoLenJo de forma sempre seus proprios fins, o bem do Estado como
crescente o artesanato e o comircio. Assim, seu prciprio bem, a grandeza do Estado como
tornou-se necess6rio fundar centros de dis- sua propria grandeza e a liberdade do Estatribuigso comercial, que surgiram inicialmen- do como sua propria liberdade.
te nas col6nias jhnicas, particularmente em
Sem levarmos isso em conta, n i o poMileto, e depois tambim em outros lugares. deremos compreender grande parte da filoAs cidades tornaram-se florescentes centros sofia grega, particularmente a Ctica e toda a
comerciais, acarretando forte crescimento politica da era classica e, depois, tambim
demografico. 0 novo segment0 de comer- os complexos desdobramentos da era heleciantes e artesios alcangou pouco a pouco nistica.
not6vel forga econ6mica e se op6s A concenDepois desses esclarecimentos prelimitragio do poder politico, que estava nas mios nares, estamos agora em condigdes de enda nobreza fundiiria. Com a luta que os gre- frentar a questiio da definigiio do conceit0
gos empreenderam para transformar as velhas grego de filosofia.

Capi'tulo primezro -
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GZnesc, natureza r drsenvolv~mrnto
d a filosofia antiga

111. Conceito e objetivo
da filosofia

As c o n o t u ~ & sessenciuis
d u filosofiu untiga

IEQ f\ filosofin
d e sabedoria"

coma "amor

Conforme a tradiqiio, o criador do termo "filo-sofia" foi Pitagoras, o que, embora n5o sendo historicamente seguro, i no
entanto verossimil. 0 termo certamente foi
cunhado por um espirito religioso, que pressupunha ser possivel so aos deuses uma
"sofia" ("sabedoria"), ou seja, a posse certa e total do verdadeiro, enquanto reservava ao homem apenas uma tendincia a sofia,
uma continua aproximaqiio do verdadeiro,
um amor ao saber nunca totalmente saciado - de onde, justamente, o nome "filosofia", ou seja, "amor pela sabedoria".
Todavia, o que entendiam os gregos por
essa amada e buscada "sabedoria"?
Desde seu nascimento, a filosofia apresentou tris conotaqoes, referentes:
a ) ao seu conteudo;
b) ao seu me'todo;
c) ao seu objetivo.
6 contekdo

d a filosofia

N o que se refere ao conteudo, a filosofia quer explicar a totalidade das coisas, ou
seja, toda a realidade, sem exclusiio de partes ou momentos dela. A filosofia, portanto, se distingue das ciincias particulares, que
assim se chamam exatamente porque se li-

antiga

mitam a explicar partes ou setores da realidade, grupos de coisas ou de fenemenos. E
a pergunta daquele que foi e C considerado
como o primeiro dos fil6sofos - "Qua1 C o
principio de todas as coisas?" - mostra a
perfeita conscitncia desse ponto. A filosofia, portanto, propoe-se como objeto a totalidade da realidade e do ser. E, como veremos, alcanqa-se a totalidade da realidade e
do ser precisamente descobrindo a natureza do primeiro "principio", isto C, o primeiro
"por que" das coisas.
6 mbtodo Lja filosofia

No que se refere ao mitodo, a filosofia
procura ser "explicaqiio puramente racional daquela totalidade" que tem por objeto. 0 que vale em filosofia C o argument0
da raziio, a motivaqiio logica, o logos. Niio
basta filosofia constatar, determinar dados de fato ou reunir experitncias: ela deve
ir alim do fato e alCm das experitncias, para
encontra; a causa ou as causas apenas corn
a razzo. E justamente este o carater que confere "cientificidade" a filosofia. Pode-se dizer que tal carater i comum tambCm as outras citncias, que, enquanto tais, nunca siio
mera constataqiio empirica, mas s5o sempre pesquisa de causas e de razoes. A diferenqa, porCm, esti no fato de que, enquant o as citncias particulares siio pesquisa
racional de realidades e setores particulares, a filosofia, conforme dissemos, C pesquisa racional de toda a realidade (do principio ou dos principios de toda a realidade).
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Com isso, fica esclarecida a diferenqa
entre filosofia, arte e religiio. A grande arte
e as grandes religi6es tambim visam a captar o sentido da totalidade do real, mas elas
o fazem, respectivamente, uma, com o mito
e a fantasia, outra, com a crenGa e a fe', ao
passo que a filosofia procura a explicaqio
da totalidade do real precisamente em nivel

de logos.
8 escopo d u filosofiu

0 escopo ou fim da filosofia esti no
puro desejo de conhecer e contemplar a verdude. Em suma, a filosofia grega C desinteressado amor pela verdade.
Conforme escreve Aristoteles, os homens, ao filosofar, "buscaram o conhecer a
fim de saber e n i o para conseguir alguma
utilidade pritica". Com efeito, a filosofia
nasceu apenas depois que os homens resolveram os problemas fundamentais da subsisthcia e se libertaram das necessidades
materiais mais urgentes.
E Aristoteles conclui: "Portanto, C evidente que nos n i o buscamos a filosofia por
nenhuma vantagem a ela estranha. Ao contrario, C evidente que, como consideramos
homem livre aquele que C fim para si mesmo, sem estar submetido a outros, da mesma forma, entre todas as outras cihcias, s6
a esta consideramos livre, pois so ela C fim a
si me2ma."
E fim a si mesma porque tem por objetivo a verdade, procurada, contemplada e
desfrutada como tal.
Compreendemos, portanto, a afirmaqiio de Aristoteles: "Todas as outras ci@ncias seriio mais necesshrias do que esta, mas
nenhuma sera superior." Uma afirmagio que
todo o helenismo tornou propria.

&nclus6es
sobre o conceito g r e g o

d e filosofia

Imp6e-se aqui uma reflexio. A "contemplaqio", peculiar a filosofia grega, n i o
C um otium vazio. Embora n i o se submeta
a objetivos utilitaristas, ela possui releviincia moral e tambCm politica de primeira
ordem. Com efeito, C evidente que, ao se
contemplar o todo, mudam necessariamente todas as perspectivas usuais, muda a vis i o do significado da vida do homem, e uma
nova hierarquia de valores se imp6e.

Em resumo, a verdade contemplada
infunde enorme energia moral. E, como veremos, com base precisamente nessa energia moral Platiio quis construir seu Estado
ideal. Todavia, so mais adiante poderemos
desenvolver e esclarecer adequadamente esses conceitos.
Entretanto, resultou evidente a absoluta originalidade dessa criaqiio grega. 0 s
povos orientais tambCm tiveram uma "sabedoria" que tentava interpretar o sentido
de todas as coisas (o sentido do todo), mas
n i o submetida a objetivos pragmiticos. Tal
sabedoria, porCm, estava permeada de representaq6es fantisticas e miticas, o que a levava para a esfera da arte, da poesia ou da
religiio. Ter tentado essa aproxima@o com

o todo fazendo uso apenas da raz2o (do
logos) e do me'todo rational, foi, podemos
concluir, a grande descoberta da "filo-sofia"
grega. Uma descoberta que, estruturalmente e de mod0 irreversivel, condicionou todo
o Ocidente.

94filosofia
como necessidade primApia
do espirito G\umano

AlguCm podera perguntar: Por que o
homem sentiu necessidade de filosofar? 0 s
antigos respondiam que tal necessidade se
enraiza estruturalmente na propria natureza do homem. Escreve Aristoteles: "Por natureza, todos os homens aspiram ao saber."
E ainda: "Exercitar a sabedoria e o conhecer siio por si mesmos desejiveis aos homens:
com efeito, niio C possivel viver como homens sem essas coisas."
E os homens tendem ao saber porque
se sentem cheios de "estupor" ou de "maravilhamento". Diz Aristoteles: " 0 s homens
comegaram a filosofar, tanto agora como na
origem, por causa do maravilhamento: no
principio, ficavam maravilhados diante das
dificuldades mais simples; em seguida, progredindo pouco a pouco, chegaram a se colocar problemas sempre maiores, como os
relativos aos fen6menos da lua, do sol e dos
astros e, depois, os problemas relativos a
origem de todo o universe."
Assim, a raiz da filosofia C precisamente
esse "maravilhar-se", surgido no homem
que se defronta com o Todo (a totalidade),

:=a e desenvolvimento d a filosofia antiga
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Por essas razoes, portanto, podemos
repetir, com Aristoteles, que n i o apenas na
origem, mas tambCm agora e sempre, a antiga pergunta sobre o todo tem sentido -e
tera sentido enquanto o homem se maravilhar diante do ser das coisas e diante do seu
proprio ser.

da filosofia

antiga
----"-.--

Este m o s a i c ~d o inicio d o sic. I V representa
Orfeu que atrai os animais corn o canto
(Palerrno, Museu Arqueoldgico National).

perguntando-se qua1 a origem e o fundamento do mesmo, bem como o lugar que ele
proprio ocupa nesse universo. Sendo assim,
a filosofia C indispensivel e irrenunciivel,
justamente porque n i o se pode extinguir o
deslumbramento diante do ser nem se ode
renunciar i necessidade de satisfazg-1;
Por que existe tudo isso? De onde surgiu? Qua1 i sua razio de ser? Esses s i o problemas que equivalem ao seguinte: Por que
existe o ser e na"o o nada? E um momento
particular desse problema geral C o seguinte:
Por aue existe o homem? Por aue eu existo?
Trata-se, evidentemente, de problemas
que o homem n i o pode deixar de se propor
ou, pelo menos, siio problemas que, i medida que s i o rejeitados, diminuem aquele
que os rejeita. E s i o problemas que mant i m seu sentido ~ r e c i s omesmo d e ~ o i sdo
triunfo das ciEncias particulares modernas,
porque nenhuma delas consegue resolv&los,
uma vez que as ciEncias respondem apenas
a perguntas sobre a parte e n i o a perguntas
sobre o sentido do "todo".

A filosofia antiga grega e greco-romana tem uma historia mais que milenar. Parte do siculo VI a.C. e chega at6 o ano de
529 d.C., ano em que o imperador Justiniano mandou fechar as escolas pagis e
dispersar seus seguidores. Nesse espago de
tempo, podemos distinguir os seguintes periodos:
1) 0 periodo naturalista, caracterizado pelo problema da physis (isto 6, da natureza) e do cosmo, e que, entre os sCculos VI
e V a.C., viu sucederem-se os JGnios, os
Pitagoricos, os Eleatas, os Pluralistas e os
Fisicos ecliticos.
2) 0 periodo chamado humanista, que,
em parte, coincide com a ultima fase da filosofia naturalista e corn sua dissolu@o, tendo
como protagonistas os Sofistas e, sobretudo,
Socrates, que pela primeira vez procura determinar a essincia do homem.
3) 0 momento das grandes sinteses de
Platio e Aristbteles, que coincide com o sCculo IV a.C., caracterizando-se sobretudo
pela descoberta do supra-sensivel e pela explicitagio e formulagio orghica de viirios
problemas da filosofia.
4) Segue-se o periodo caracterizado
pelas Escolas Helenisticas, que vai da conquista de Alexandre Magno at6 o fim da era
pagi e que, alCm do florescimento do Cinismo, vE surgirem tambim os grandes movimentos do Epicurismo, do Estoicismo, do
Ceticismo e a posterior difusiio do Ecletismo.
5)0 periodo religioso do pensamento
viteropagio desenvolve-se quase inteiramente em Cpoca cristii, caracterizando-se
sobretudo por um grandioso renascimento
do Platonismo, que culminara com o movimento neoplat8nico. 0 reflorescimento das
outras escolas sera condicionado de v6rios
modos pel0 mesmo Platonismo.
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6) Nesse period0 nasce e se desenvolve
o pensamento cristdo, que tenta formular
racionalmente o dogma da nova religiao e
defini-lo a luz da razio, com categorias derivadas dos filosofos gregos.
A primeira tentativa de sintese entre o
Antigo Testamento e o pensamento grego
sera realizada por Filon, o Judeu, em Alexandria, mas sem prosseguimento. A vit6ria dos cristiios impor6 sobretudo um repensamento da mensagem evangklica a luz
das categorias da razio.
Este momento do pensamento antigo
constitui, porkm, um coroamento do pen-

pensamento ocidental

samento grego, mas assinala, antes, a entrada em crise e a superaqao de sua maneira de
pensar e, assim, prepara a civilizaq50 medieval e as bases do que sera o pensamento
cristio "europeu".
Esse momento do pensamento, portanto, mesmo considerando os laqos que tem
com a dtima fase do pensamento pagiio que
se desenvolve contemporaneamente, deve
ser estudado a parte, precisamente como
pensamento viterocristao, e deve ser considerado atentamente, nas novas instiincias
que instaura, como premissa e fundamento
do pensamento e da filosofia medievais.

A acrcjpole de Atenas, com o Partenon nu parte mais aha. Este conzplexo arquitethrzico
c-onstitui o simholo e o santuario de Atenas, que os gregos consideraram como capital da filosofia,
e como tal assume significado emhlernatzco.

0 s Naturalistas pre-socraticos

"As coisas visiveis s2o uma claridade
sobre o invisivel."
Democrito e Anaxagoras

I

Capitulo segundo

0 s "Naturalistas" ou filosofos da "physis"
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0 s primeiros

S~M~OS

q ~ e s t a odo "pri~cipio"

de todas

a s coisas

Tales de Mileto (fim do VII - primeira metade do sec. VI a.C.) ti o criador, do
ponto de vista conceitual (mesmo que n%oainda do ponto de vista lexical), do
problema concernente ao "principio" (arch&), ou seja, a origem de todas as coisas.
0 "principio" e, propriamente, aquilo de que derivam e em que
se resolvem todas as coisas, e aquilo que permanece imutdvel 0 princrpio de
mesmo nas varias formas aue ~ o u c o
a~ouco
assume. Tales iden- todasas cOisas
a
tificou o principio com a Ague, pois constatou que o elemento
liquid0 estd presente em todo lugar em que hd vida, e onde n l o
existe dgua n%oexiste vida.
Esta realidade originaria foi denominada pelos primeiros filosofos de physis,
ou seja, "natureza", no sentido antigo e originario do termo, que indica a realidade no seu fundamento. "Fisicos", por conseguinte, foram chamados todos os primeiros filosofos que desenvolveram esta problematica iniciada por Tales.

'

0 Anaximandro de Mileto (fim do VII - segunda metade do sec. Vl) foi provavelmente discipulo de Tales e continuou a pesquisa sobre o principio. Criticou a
soluglo do problema proposta pelo mestre, salientando sua
incompletude pela falta de explica$aodas razdes e do mod0 pelo o principio
e indefinidoqua1 do principio derivam as coisas.
Se o principio deve poder tornar-se todas as coisas que s%o infinit0
diversas tanto por qualidade como por quantidade, deve em si (= apeiron)
ser privado de determinagaes qualitativas e quantitativas, deve
3
ser infinito espacialmente e indefinido qualitativamente: conceitos, estes, que em grego se expressam com o Qnicotermo, apeiron. 0 principio
- que pela primeira vez Anaximandro designa com o termo tecnico de arch6 - e,
portanto, o apeiron. Dele as coisas derivam por uma especie de injustiga originaria (o nascimento das coisas estci ligado com o nascimento dos "contri5rios", que
tendem a subjugar um ao outro) e a ele retornam por uma especie de expiaga"o(a
morte leva dissolu@oe, portanto, a resoluglo dos contraries um no outro).
+

0 Anaxlmenes de Mileto (sec. VI a.C.), discipulo de Anaximandro, continua a
discusslo sobre o princlpio, mas critica a solu$%oproposta pelo mestre: o arch&ti o
ar infinito, difuso por toda parte, em perene movimento. 0 ar
sustenta e governa o universo, e gera todas as coisas, transfor- 0 principio
mando-se mediante a condensap30 em agua e terra, e em fog0 e arinfinito
pela rarefagao.
-3 § 3

A grande porta sul da ugora de M~leto.Na cldade da Jbnza, entre o fim do sdc. V11 e o fzm do sic. VI a.C.,
floresceranz Tales, Anax~mandroe Anaximenes.

0 pensador ao qua1 a tradiq5o atribui
o comeqo da filosofia grega i Tales, que viveu em Mileto, na JBnia, provavelmente nas
liltimas dicadas do sic. VII e na primeira
metade do sic. VI a.C. Alim de filosofo, foi
cientista e politico sensato. N5o se tem conhecimento de que tenha escrito livros. So conhecemos seu pensamento atravis da tradiq5o oral indireta.
Tales foi o iniciador da filosofia da
physis, pois foi o primeiro a afirmar a exis&cia de um principio originirio unico, causa de todas as coisas que existem, sustentando que tal principio C a agua.
Essa proposiqZo i importantissima,
como logo veremos, podendo com boa dose
de razZo ser qualificada como "a primeira
proposta filosofica daquilo que se costuma
chamar de civilizaqZo ocidental". A compreens50 exata dessa proposiq50 fara compreender a grande revoluq5o operada por
Tales, que levou B criaq5o da filosofia.

"Principio" (archi)n5o i termo de Tales
(talvez tenha sido introduzido por seu discipulo Anaximandro), mas t certamente o termo que indica, melhor que qualquer outro,
o conceit0 daquele quid do qua1 todas as
coisas derivam. Como nota Aristoteles em
sua exposiq50 sobre o pensamento de Tales e
dos primeiros fisicos, o "principio" i "aquilo do qual derivam originariamente e no qual
se resolvem por ultimo todos os seres", "uma
realidade que permanece idcntica no transmutar-se de suas alteraq6es", ou seja, uma
realidade "que continua a existir de maneira
imutada, mesmo atravis do process0 gerador de todas as coisas".
0 "principio" 6, portanto:
a) a fonte e a origem de todas as coisas;
b) a foz ou termo ultimo de todas as
coisas;
c) o sustenticulo permanente de todas
as coisas (a "subst2ncia", podemos dizer,
usando um termo posterior).
Em suma, o "principio" pode ser definido como aquilo do qual provcm, aquilo no
qual se concluem e aquilo pelo qual existern e subsistem todas as coisas.

Capitulo segundo -

0 s

0 s primeiros filosofos (talvez o proprio Tales) denominaram esse principio com
o termo physis, que indica natureza, niio no
sentido moderno do termo, mas no sentido
originirio de realidade primeira e funda-

mental.
Assim, os fil6sofos que, a partir de Tales at6 o fim do sic. V a.C., indagaram a
respeito da physis foram denominados "FiS~COS" ou "Naturalistas". Portanto, somente recuperando a acepqiio arcaica do termo
e captando adequadamente as peculiaridades que a diferenciam da acepqio moderna
seri possivel entender o horizonte espiritual
desses primeiros pensadores.
Todavia, resta ainda esclarecer o sentido da identificaqiio do "principio" com a
"igua" e as suas implicaq6es.
A tradiqio indireta diz que Tales deduziu sua convicqiio "da constataqiio de que
a nutriqio de todas as coisas C umida", que
as sementes e os germes de todas as coisas
"ttm natureza umida", e de que, portanto,
a secura total C a morte. Assim como a vida
esti ligada i umidade e esta pressup6e a
agua, entiio a igua C a fonte hltima da vida
e de todas as coisas. Tudo vem da igua, tudo
sustenta sua vida com igua e tudo termina
na igua. Tales, portanto, fundamenta suas
asserq6es sobre o raciocinio puro, sobre o
logos; apresenta uma forma de conhecimento motivado com argumentaqties racionais
precisas.
De resto, a que nivel de racionalidade
Tales j i se elevara, tanto em geral como em
particular, pode ser demonstrado pelo fato
de que ele havia pesquisado os fen6menos
do cCu a ponto de predizer (para estupefaq i o de seus concidadiios) um eclipse (talvez
o de 585 a.C.). Ao seu nome esti ligado tambCm um cClebre teorema de geometria.
Mas niio se deve acreditar que a agua
de Tales seja o elemento fisico-quimico que
hoje bebemos. A agua de Tales deve ser pensada de mod0 totalizante, ou seja, como a
physis liquida originiria da qual tudo deriva e da qual a igua que bebemos C apenas
uma de suas tantas manifestaq6es. Tales C
um "naturalista" no sentido antigo do termo e n i o um "materialista" no sentido
moderno e contemporineo. Com efeito, sua
"igua" coincidia com o divino. Desse modo,
introduz-se nova concepqiio de Deus: tratase de uma concepqiio na qual predomina a
raziio, e destina-se, enquanto tal, a eliminar
logo todos os deuses do politeismo fantistico-poCtico dos gregos.

"flaturalistas"

OM

fi16sofos

d a "physis"
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Ao afirmar posteriormente que "tudo
esti cheio de deuses", Tales queria dizer que
tudo C permeado ~ e l principio
o
originirio.
E como o principio originirio C vida, tudo C
vivo e tudo tem alma (panpsiquismo). 0
exemplo do imii que atrai o ferro era apresentado por ele como prova da animaqiio
universal das coisas (a forqa do i m i C a manifestaqiio de sua alma, ou seja, precisamente, de sua vida).
Com Tales, o logos humano rumou
com seguranqa pel0 caminho da conquista
da realidade em seu todo (a quest50 do principio de todas as coisas) e em algumas de
suas partes (as que constituem o objeto das
"citncias particulares", como hoje as chaIZ
mamos).

Provavelmente discipulo de Tales, Anaximandro nasceu por volta de fins do sic.
VII a.C. e morreu no inicio da segunda metade do sCc. VI. Elaborou um tratado Sobre
a natureza, do qual chegou um fragment0
at6 nos. Trata-se do primeiro tratado filos6fico do Ocidente e do primeiro escrito
grego em prosa. A nova forma de composiqiio literiria tornava-se necessiria pel0 fato
de que o logos devia estar livre do vinculo
da mktrica e do verso para corresponder
plenamente i s suas proprias instiincias. Anaximandro foi ainda mais ativo que Tales na
vida politica. Temos, de fato, conhecimento
de que chegou at6 a "comandar a col6nia
que migrou de Mileto para Apol6nia".
Com Anaximandro, a problematica do
principio se aprofundou. Ele sustenta que
a igua j i C algo derivado e que, ao contririo, o "principio" (archi) C o infinito, ou seja, uma natureza (physis) in-finita e in-definida, da qual provtm todas as coisas que
existem.
0 termo usado por Anaximandro C
a-peiron, que significa aquilo que esti privado de limites, tanto externos (ou seja,
aquilo que C espacialmente e, portanto,
quantitativamente infinito), como internos
(ou seja, aquilo que C qualitativamente indeterminado). Precisamente por ser quantitativa e qualitativamente i-limitado, o principio-apeiron pode dar origem a todas as
coisas, de-limitando-se de virios modos. Esse
principio abarca e circunda, governa e sus-

tenta tudo, justamente porque, como de-limitaqao e de-terminaqso dele, todas as coisas geram-se a partir dele, nele con-sistem e
nele existem.
Em Anaximandro, como em Tales,
portanto, Deus torna-se o Principio, ao passo que os deuses tornam-se os mundos, os
universos que, como veremos, s i o numerosos; todavia, enquanto o Principio divino
n i o nasce nem perece, os universos divinos, ao contririo, nascem e perecem ciclicamente.
Tales nso se pusera a pergunta sobre o
como e o por que do principio derivam todas as coisas, e por que todas as coisas se
corrompem. Anaximandro, porCm, p6e a
questso, e responde que a causa da origem
das coisas i urna espicie de "injustiqa", enquanto a causa da corrupq20 e da morte C
urna espicie de "expiaqiio" de tal injustiqa.
Provavelmente Anaximandro pensava no
fato de que o mundo C constituido por urna
sCrie de contraries, que tendem a predominar urn sobre o outro (calor e frio, seco e umi-
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do etc.). A injustiqa consistiria precisamente nessa predomingncia.
Nessa concepqio (corno muitos estudiosos notaram), parece inegavel ter havido
urna infiltraqao de concepq6es religiosas de
sabor orfico. Como vimos, a idCia de urna
culpa originiria e de sua expiaqio e, portanto, a idtia da justiqa que equilibra, C central no Orfismo.
Assim como o principio C infinito, tambCm os mundos s i o infinitos, conforme ja
salientamos, tanto no sentido de que este
nosso mundo nada mais C que um dos inumeriveis mundos em tudo semelhantes aos
que os precederam e aos que os seguirso
(pois cada mundo tem nascimento, vida e
morte) como tambCm no sentido de que este nosso mundo coexiste ao mesmo tempo
com urna sCrie infinita de outros mundos (e
todos eles nascem e morrem de mod0 anilogo).
Eis como se explica a ggnese do cosmo. De um movimento, que C eterno, geraram-se os primeiros dois contririos funda-
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mentais: o frio e o calor. Originalmente de natureza liquida, o frio teria sido em parte transformado pelo fogo-calor, que formava a esfera perifirica, no ar. A esfera do fogo ter-se-ia
dividido em trgs, originando a esfera do sol,
a esfera da lua e a esfera dos astros. O elemento liquido ter-se-ia recolhido nas cavidades da terra, constituindo os mares.
Imaginada como tendo forma cilindrica, a terra "permanece suspensa sem ser
sustentada por nada, mas continua firme por
causa da igual distincia de todas as partes",
ou seja, por uma espCcie de equilibrio de
forqas. Sob a aq2o do sol, devem ter nascido do elemento liquido os primeiros animais, de estrutura elementar, dos quais,
pouco a pouco, ter-se-iam desenvolvido os
animais mais complexos.
O leitor superficial se enganaria caso
sorrisse disso, considerando pueril tal visiio,
pois, como os estudiosos j i salientaram ha
muito tempo, ela C fortemente antecessora.
Basta pensar, por exemplo, na arguta representaqiio da terra que n2o necessita de
sustentagio material (ja para Tales ela "flutuava", ou seja, apoiava-se na agua), sustentando-se por um equilibrio de forqas. AlCm
disso, note-se tambCm a "modernidade" da
idCia de que a origem da vida tenha ocorrid0 com animais aquaticos e, em conseqiigncia, o brilhantismo da idCia de evolu$20 das espicies vivas (embora concebida
de mod0 extremamente primitivo). Isso C suficiente para mostrar todo o caminho iii percorridoLpelologos avanqado para a k r i do
mito.
14

TambCm em Mileto floresceu Anaximenes, discipulo de Anaximandro, no
sic. VI a.C., de cujo escrito Sobre a natureza, em sobria prosa jijnica, chegaram-nos
-
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trcs fragmentos, alCm de testemunhos indiretos.
Anaximenes pensa que o "principio"
deva ser infinito, sim, mas que deva ser pensado como a r infinito, substincia aCrea ilimitada. Escreve ele: "Exatamente como a
nossa alma (ou seja, o principio que dii a
vida), que C ar, se sustenta e se governa, assim tambCm o sopro e o ar abarcam o cosmo
inteiro." E o motivo pel0 qua1 Anaximenes
concebe o ar como "o divino" C agora claro
com base no que j i dissemos sobre os dois
fil6sofos anteriores de Mileto.
Resta a esclarecer, no entanto, a raziio
pela qua1 Anaximenes escolheu o ar como
"principio". E evidente que ele sentia necessidade de introduzir uma realidade origin&
ria que dela permitisse deduzir todas as coisas, de modo mais ldgico e mais racional do
que fizera Anaximandro. Com efeito, por sua
natureza de grande mobilidade, o ar se presta muito bem (hem mais do que o infinito
de Anaximandro) para ser concebido como
em perene movimento. AlCm disso, o ar se
presta melhor do que qualquer outro elemento 2s variag6es e transformaq6es necessarias
para fazer nascer as diversas coisas. Ao se
condensar, resfria-se e se torna agua e, depois, terra; ao se distender (ou seja, rarefazendo-se) e dilatar, esquenta e torna-se fogo.
A varia~20de tens50 da realidade originaria da, portanto, origem a todas as coisas. Em certo sentido, Anaximenes representa a express20 mais rigorosa e mais logica
do pensamento da Escola de Mileto, porque, com o process0 de "condensaqiio" e
"rarefagio", ele introduz a causa dinimica
da qua1 Tales ainda niio havia falado e que
Anaximandro determinara apenas inspirando-se em concepq6es orficas. Anaximenes
fornece, portanto, uma causa em perfeita
harmonia com o "principio".
Compreendemos, portanto, por que os
pensadores posteriores se refiram a Anaximenes como a express20 paradigmitica e
o modelo do pensamento j6nico.
El
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II. Her6cIito de &feso

Heraclito viveu entre os s6culos VI e V
a.C., em Efeso. Tinha cariter desencontrado
e temperamento esquivo e desdenhoso. N5o
quis de modo nenhum participar da vida
publica: "Solicitado pelos concidadiios a elaborar leis para a cidade -escreve uma fonte antiga - recusou-se, porque ela ja caira
em poder da ma constituiqiio." Escreveu um
livro intitulado Sobre a natureza, do qua1
chegaram at6 nos numerosos fragmentos,
talvez constituido de uma strie de aforismos
e intencionalmente elaborado de modo obscure e corn estilo que recorda as sentenqas
oraculares, "para que dele se aproximassem
apenas aqueles que conseguiam" e o vulgo
permanecesse longe.
Fez isso para evitar o desprezo e a caqoada daqueles que, lendo coisas aparentemente faceis, acreditam estar entendendo
aquilo que, ao contrario, niio entendem. Por
esse motivo foi denominado "Heraclito, o

obscure".
Rosto atrdmido a +raclzto (sic. VI-V a.C.),
cm urna herma de Efeso.

0 s fil6sofos de Mileto haviam notado
o dinamismo universal das coisas, que nascem, crescem e perecem, bem como do mundo, ou melhor, dos mundos submetidos ao
mesmo processo. AlCm disso, haviam pensado o dinamismo como caracteristica essencial
do proprio "principio" que gera, sustenta e
reabsorve todas as coisas. Entretanto, n i o
haviam levado adequadamente tal aspect0 da
realidade ao nivel temitico. E i precisamente isso que Heraclito fez. "Tudo se move",
"tudo escorre" (panta rhei), nada permanece imovel e fixo, tudo muda e se transmuta,
sem exceqio. Em dois de seus mais famosos
fragmentos podemos ler: " N i o se pode descer duas vezes no mesmo rio e n i o se pode
tocar duas vezes uma substincia mortal no
mesmo estado, pois, por causa da impetuosidade e da velocidade da mudanqa, ela se
dispersa e se reline, vem e mi. (...) Nos descemos e n i o descemos pel0 mesmo rio, nos
pr6prjos somos e niio somos."
E claro o sentido desses fragmentos: o
rio C "aparentemente" sempre o mesmo, mas,
"na realidade", C constituido por aguas sempre novas e diferentes, que sobrevem e se dispersam. Por isso, n i o se pode descer duas
vezes na mesrna agua do rio, precisamente
porque ao se descer pela segunda vez j i se
trata de outra agua que sobreveio. E tambCm porque nos proprios mudamos: no momento em que completamos uma imersiio no
rio, j5 nos tornamos diferentes de como Cramos quando nos movemos para nele imergir.
Dessa forma, Heraclito pode muito bem dizer que nos entramos e ngo entramos no
mesmo rio. E pode dizer tambCm que nos
somos e n2o somos, porque, para ser aquilo
que somos em determinado momento, devemos n2o-ser-mais aquilo que Cramos no momento anterior, do mesmo mod0 que, para
continuarmos a ser, devemos continuamente
n20-ser-mais aquilo que somos em cada momento. E isso, segundo Heraclito, vale para
toda realidade, sem exceqio.
DK

f\ d o u t r i n a
da "C\ar.monia dos c o n t r 6 r i o s "
Todavia, para Heraclito, isso C apenas
a constataqiio de base, o ponto de partida
para outras infersncias, ainda mais pro-

fundas e argutas. 0 devir ao qua1 tudo esta
destinado caracteriza-se por continua passagem de um contrario ao outro: as coisas
frias se aquecem, as quentes se resfriam, as
limidas secam, as secas tornam-se umidas,
o jovem envelhece, o vivo morre, mas daquilo que esti morto renasce outra vida jovem,
e assim por diante. Ha, portanto, guerra perpitua entre os contrarios que se aproximam.
Mas, como toda coisa so tem realidade precisamente no devir, a guerra (entre os opostos) se revela essencial: "A guerra C mZe de
todas as coisas e de todas as coisas C rainha."
Trata-se, porCm, de uma guerra que, ao
mesmo tempo, C paz, e de um contraste que
C, ao mesmo tempo, harmonia. 0 perene
escorrer de todas as coisas e o devir universal revelam-se como harmonia de contra'rios, ou seja, como perene pacificaqgo de
beligerantes, permanente conciliaqio de contendores (e vice-versa): "Aquilo que C oposiqiio se concilia, das coisas diferentes nasce
a mais bela harmonia e tudo se gera por meio
de contrastes"; "harmonia dos contrarios,
como a harmonia do arc0 e da lira." Somente em contenda entre si C que os contrarios d i o sentido especifico um ao outro: "A
doenqa torna doce a saude, a fome torna doce a saciedade e o cansaqo torna doce o rePOUSO"; " n i o se conheceria sequer o nome
da justiqa, se n i o existisse a ofensa."
Essa "harmonia" e "unidade dos opostos" C o "principio" e, portanto, Deus ou o
divino: "Deus C dia-noite, C inverno-verio,
C guerra-paz, C saciedade-fome."

Heraclito indicou o fogo como "principio" fundamental, e considerou todas as
coisas como transformaqoes do fogo. TambCm C evidente por que Hericlito atribuiu
ao fogo a "natureza" de todas as coisas: o
fogo expressa de mod0 exemplar as caracteristicas de mudanqa continua, do contraste e da harmonia. Com efeito, o fogo
esti continuamente em movimento, C vida
que vive da morte do combustivel, C continua transformaqio deste em cinzas, fumaqa e vapores, C perene "necessidade e saciedade", como diz Heraclito a respeito de seu
Deus.
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Esse fogo C como "raio que governa
todas as coisas". E aquilo que governa todas
as coisas C "inteligi?ncia", C "razZo", C "logos", C "lei racional". Assim, a ide'ia de intelig&cia, que nos fil6sofos de Mileto estava
apenas implicita, associa-se expressamente ao
"principio" de Heraclito. Um fragment0 particularmente significativo sela a nova posiq5o de Heraclito: "0Uno, o h i c o sibio, quer
e niio quer ser chamado Zeus." Niio quer ser
chamado Zeus se por Zeus se entende o deus
de formas humanas proprio dos gregos; quer
ser chamado Zeus se por esse nome se entende o Deus e o ser supremo.
Em Heraclito ja emerge uma strie de
elementos relativos i verdade e ao conhecimento. E preciso estar atento em relaqiio aos
sentidos, pois estes se dettm na apartncia das
coisas. E tambim C preciso precaver-se quanto as opinioes dos homens, que estiio baseadas nas aparhcias. A Verdade consiste em
captar, para alCm dos sentidos, a inteligtncia
que governa todas as coisas. E Heraclito sente-se como o profeta dessa inteligtncia -dai
o carater oracular de suas sentenqas e o cariter hieratic0 de seu discurso.

Parecq que Hericlito acolheu algumas
idCias dos Orficos, afirmando o seguinte sobre os homens: "Imortais-mortais, mortaisimortais, vivendo a morte daqueles, morrendo a vida daqueles." Essa afirmaq5o parece
expressar, na linguagem de Heraclito, a idCia
6rfica de que a vida do corpo C mortificaqiio da alma e a morte do corpo i vida da
alma. Ainda com os Orficos, Hericlito
acreditava em castigos e prtmios depois da
morte: "Depois da morte, esperam pelos homens coisas que eles niio esperam nem imaginam." Entretanto, niio podemos estabelecer
de que mod0 Hericlito procurava conectar
essas crenqas 6rficas com sua filosofia da
physis.

N a t ~ r e z ad a alrna
e

destino do

hornern

Devemos ressaltar uma liltima idiia.
Apesar da disposiqao geral de seu pensamento, que o levava a interpretar a alma como
fogo e, portanto, a interpretar a alma sabia
como a mais seca, fazendo a insensatez coincidir com a umidade, Hericlito escreveu,
sobre a alma, uma das mais belas sentenqas
que chegaram at6 116s: "Jamais poderas encontrar os limites da alma, por mais que percorras seus caminhos, t50 profundo 6 o seu
logos." Mesmo no iimbito de um horizonte
"fisico", Heraclito, com a idCia da dimens5o infinita da alma, abre uma fresta em dire@~
a algo ulterior e, portanto, n5o fisico.
Mas C apenas uma fresta, embora muito
genial.

0 fiMsofo Heraclito, retratado em atitude absorta.

Consrderado "obscuro" pelos seus aforismos h d i c o s ,
deixou-nos maximas de alta sabedoria,
como as referentes a natureza
e ao destino da alma humana.
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Pitagoras nasceu em Samos. 0 apogeu
de sua vida ocorre em torno de 530 a.C. e sua
morte no inicio do sic. V a.C. Crotona foi a
cidade em que Pitagoras mais operou. Mas
as doutrinas pitagoricas tambim tiveram
muita difusio em inurneras outras cidades da
Italia meridional e da Sicilia: de Sibari a
Reggio, de Locri a Metaponto, de Agrigento
a Catiinia. Alim de filosofica e religiosa, como vimos, a influhcia dos Pitagoricos tambim foi notavel no campo politico. 0 ideal
politico pitagorico era uma forma de aristocracia baseada nas novas camadas dedicadas
especialmente ao comircio, que, como ja dissemos, haviam alcancado elevado nivel nas
coknias, antes ainda do que na m5e-patria.
Conta-se que os crotonienses, temendo que
Pitagoras quisesse tornar-se tirano da cida-

de, incendiaram o pridio em que ele se reunira com seus discipulos. Segundo algumas
fontes, Pitagoras teria morrido nessas circunstiincias; segundo outros, porim, conseguiu
fugir, vindo a morrer em Metaponto.
Muitos escritos sao atribuidos a Pitagoras, mas os que chegaram a t i nos com seu
nome s5o falsificaqoes de ipocas posteriores. E possivel que seu ensinamento tenha
sido apenas (ou predominantemente) oral.
Podemos dizer muito pouco, talvez
pouquissimo, sobre o pensamento original
desse pensador. As numerosas Vidas de Pitagoras posteriores n5o ttm credibilidade historica, porque logo depois de sua morte (e
talvez ja nos ultimos anos de sua vida), aos
olhos de seus seguidores, nosso filosofo ja
perdera os traqos humanos; era venerado
quase como um nume e sua palavra tinha
quase valor de oraculo. A express50 com que
se referiam sua doutrina tornou-se muito
famosa: "ele o disse" (autos ipba; ipse dixit).
J i Aristoteles n5o tinha a disposiqio elemen-
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Pitiigoras, que viveu entre a segunda metade
do sec. VI e os inkios do V a.C.,
foi o fundador da matematica grega
e o criador da "vida contemplativan,
que foi chamada por seus seguidores,
corn simhdlica consagra@o do seu nome,
tamhim "vida pitagririca"
(Roma, Museus Capitolinos).

tos que lhe permitissem distinguir Pitagoras
de seus discipulos, e falava dos "assim chamados Pitag6ricosn,ou seja, os fil6sofos "que
eram chamados" ou "que se chamavam Pitagoricos", filosofos que procuravam juntos a verdade e que, portanto, niio se diferenciavam individualmente.
N5o C possivel, portanto, falar do pensamento de Pitagoras, considerado individualmente, e sim do pensamento dos Pitagoricos, considerados globalmente.

A pesquisa filos6fica refinou-se notavelmente, ao passar das col6nias j6nicas
do Oriente para as col6nias do Ocidente, para

onde emigraram as antigas tribos j6nicas e
onde se criara uma tempera cultural diferente. Com efeito, com clara mudanqa de
perspectiva, os Pitag6ricos indicaram o numero (e os componentes do numero) como
o "principio", ao invCs da agua, do ar ou
do fogo.
0 mais claro e famoso texto que resume o pensamento dos Pitagoricos C a seguinte passagem de Aristbteles, que se ocupou
muito e a fundo desses fil6sofos: " 0 s Pitagoricos foram os primeiros que se dedicaram as matematicas e as fizeram progredir.
Nutridos pelas mesmas, acreditaram que os
principios delas fossem os principios de todas as coisas que existem. E, uma vez que
nas matemkicas os numeros s20, por sua natureza, os principios primeiros, precisamente
nos numeros eles acreditavam ver, mais que
no fogo, na terra e na igua, muitas semelhanqas com as coisas que existem e se geram (...); e, alCm disso, como viam que as
notas e os acordes musicais consistiam em
numeros; e, por fim, como todas as outras
coisas, em toda a realidade, pareciam-lhes
serem feitas a imagem dos numeros e que
os numeros fossem aquilo que C primeiro
em toda a realidade, pensaram que os elementos do numero fossem elementos de todas as coisas, e que todo o universo fosse
harmonia e numero."
A primeira vista, essa teoria pode causar estupefaqiio. Na realidade, a descoberta
de que em todas as coisas existe regularidade matematica, ou seja, numCrica, deve ter
produzido uma impressso tiio extraordinaria a ponto de levar ?i mudanqa de perspectiva da qual falamos, e que marcou uma
etapa fundamental no desenvolvimento espiritual do Ocidente. No entanto, deve ter
sido determinante para isso a descoberta de
que os sons e a mfisica, ?i qual os Pitagoricos
dedicavam grande atengzo como meio de
purificaqio e catarse, s5o traduziveis em determinaq8es numtricas, ou seja, em numeros: a diversidade dos sons produzidos pe10s martelos que batem na bigorna depende
da diversidade de peso dos martelos (que C
determinavel segundo um numero), ao passo que a diversidade dos sons das cordas de
um instrumento musical depende da diversidade de comprimento das cordas (que C
analogamente determinavel segundo um niimero). AlCm disso, os Pitagoricos descobriram as relaq8es harm6nicas de oitava, de
quinta e de quarta, bem como as leis numCricas que as governam (1: 2 , 2 : 3, 3 : 4).

N5o menos importante deve ter sido
a descoberta da incidencia determinante do
numero nos fen6menos do universo: s i o leis
numiricas que determinam os anos, as estaqoes, os meses, os dias, e assim por diante. Mais uma vez, s5o leis numkricas precisas que r e p l a m os tempos da incubaqio
do feto nos animais, os ciclos do desenvolvimento biologico e varios fen6menos da
vida.
E compreensivel que, impelidos pela
euforia dessas descobertas, os Pitagoricos
tenham sido levados a encontrar tambim
correspondincias inexistentes entre o numero e fen6menos de varios tipos. Para alguns Pitagoricos, por exemplo, a justiqa,
enquanto tem como caracteristica ser uma
espkcie de contrapartida ou de eqiiidade,
devia coincidir com o numero 4 ou com o
numero 9 (ou seja, 2 x 2 ou 3 x 3, o quadrado do primeiro numero par ou o quadrado do primeiro numero impar); a inteligincia e a ciencia, enquanto tCm o carater
de persistencia e imobilidade, deviam coincidir com o numero 1, ao passo que a opinizo mutivel, que oscila em direqoes opostas,
devia coincidir com o numero 2, e assim por
diante.
De qualquer modo, 6 muito claro o processo pelo qua1 os Pitagoricos chegaram a
p6r o numero como principio de todas as
coisas. Entretanto, o homem contempor2neo talvez tenha dificuldade para compreender profundamente o sentido dessa
doutrina, caso n5o procure recuperar o sentido arcaico do "numero". Para nos o numero i uma abstraq50 mental e, portanto,
ente da raz5o; para o antigo mod0 de pensar (at6 Aristoteles), porCm, o numero era
coisa real e at6 mesmo a mais real das coisas - e precisamente enquanto tal 6 que
veio a ser considerado o "principio" constitutivo das coisas. Assim, para eles o numero n5o era um aspect0 que nos mentalmente abstraimos das coisas. mas sim a
pr6pria realidade, a physis das proprias
coisas.

tros "elementos". Com efeito, os numeros
siio uma quantidade (indeterminada) que
pouco a pouco se de-termina ou de-limita:
2, 3, 4, 5 , 6... ao infinito. Assim, dois elementos constituem o numero: um, indeterminado ou ilimitado; e outro, determinante ou limitante. Desse modo, o numero
nasce "do acordo entre elementos limitantes
e elementos ilimitados" e, por sua vez, gera
todas as outras coisas.
Todavia, justamente porque s5o gerados por um elemento indeterminado e um
elemento determinante, os numeros manifestam certa prevaltncia de um ou outro
desses dois elementos: nos numeros pares
predomina o indeterminado (e, portanto, os
numeros pares s5o menos perfeitos para os
Pitagoricos), ao passo que nos impares prevalece o elemento limitante (e, por isso, s i o
mais perfeitos).
Se nos, com efeito, representarmos
um numero com pontos geometricamente
dispostos (basta pensar no uso arcaico de
utilizar pequenos seixos para indicar o numero e realizar operaqoes, de onde derivou a express50 "fazer c ~ l c u l o s " ,bem
como o termo "calcular", do latim "calculus", que quer dizer "pedrinha, pequeno
seixo"), podemos notar que o numero par
deixa um campo vazio para a flecha que
passa pelo meio e n i o encontra um limite, o que mostra seu defeito (de ser ilimitado), ao passo que os numeros impares,
a o contrhrio, apresentam sempre uma
unidade a mais, que os de-limita e de-termina:

- - 2

6

4

em.

ee.

5

3

l
-0

h

ll

etc.

7

e

em.

-*m e *

etc.

Alim disso, os Pitagoricos consideravam o numero impar como "masculine" e
o par como "feminino".
Por fim, consideravam os numeros pares como "retangulares" e os numeros imOs e l e m e ~ t o s
pares como "quadrados". Com efeito, disdos q ~ a i dse r i v a m os n ~ m e r o s pondo em torno do numero 1 as unidades
que constituem os numeros impares, obtemos quadrados, a o passo que, dispondo
Todas as coisas derivam dos numeros. de mod0 analogo as unidades que constiEntretanto, os numeros n5o s i o o primum tuem os numeros pares, obtemos retinguabsoluto, mas eles mesmos derivam de ou- los, como demonstram as figuras seguintes,
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a primeira exemplificando os numeros 3 , s
e 7, e a segunda os numeros 2 , 4 , 6 e 8.

0 "um" dos Pitag6ricos n5o C par nem
impar: C um "parimpar". Tanto i verdade
que dele procedem todos os nfimeros, tanto
pares como impares: agregado a um par,
gera um impar; agregado a um impar, gera
um par. 0 zero, porim, era desconhecido
para os Pitag6ricos e para a matematica
antiga.
0 numero perfeito foi identificado com
o 10, que visualmente era representado como urn triiingulo perfeito, formado pelos
primeiros quatro numeros e tendo o numero 4 em cada lado (a tetraktys):

A representaqiio mostra que o 1 0 C
igual a 1 + 2 + 3 + 4. Mas n50 C s6 isso: na
dCcada "estiio contidos igualmente os pares
(quatro pares: 2 , 4 , 6 e 8 ) e os impares (quatro impares: 3 , 5 , 7 , e 9), sem que predomine uma parte". AlCm disso, "resultam iguais
os numeros primos e n5o compostos (2, 3,
5 e 7) e os numeros segundos e compostos
(4, 6, 8 e 9)". TambCm "possui igualdade
de multiplos e submdtiplos: com efeito, ha
tris submfiltiplos, a t i o 5 (2, 3 e S), e tr6s
mdtiplos deles, de 6 a 1 0 (6, 8 e 9)". Ademais, "no 10 est5o todas as rela~6esnumiricas: a de igualdade, a de menos-mais, a de
todos os tipos de numeros, os lineares, os
quadrados e os cubicos. Com efeito, o 1
equivale ao ponto, o 2 a linha, o 3 ao triiingulo, o 4 a piriimide - e todos esses nfimeros s5o principios e elementos primos das
realidades a eles homog6neas" . Considere
o leitor que esses cbmputos s5o conjecturais
e que os intirpretes se dividem muito sobre
a quest50, uma vez que niio i certo que o
niimero 1 seja excetuado nas diversas siries. Na realidade, o 1 i atipico pela razio
que acima apontamos.

Foi assim que nasceu a teorizagiio do
"sistema decimal" (basta pensar na tabua
pitagbrica), bem como a codifica~iioda concepgiio da perfeiq50 do 10, que permanecer i operante por sCculos: "0 numero 10 6
perfeito e, segundo a natureza, C justo que
todos - tanto nos, gregos, como os outros
homens -nos defrontemos com ele em nosSO numerar, mesmo sem querer."

P a s s a g e m d o nLmevo

A s c o i s a s e fundarnemtac&o
d o conceit0

de cosmo

Tudo isso leva a uma ulterior conquista fundamental. Se o numero 6 ordem
("acordo entre elementos ilimitados e limitados") e se tudo C determinado pel0 numero, ent5o tudo e' ordem. E como "ordem"
se diz kdsmos em grego, os Pitag6ricos
chamaram o universo de "cosmo", ou seja,
"ordem". Nossos testemunhos antigos dizem: "Pitagoras foi o primeiro a chamar de
cosmo o conjunto de todas as coisas, por
causa da ordem que nele existe. (...) 0 s s i bios (Pitagoricos) dizem que cCu, terra, deuses e homens s5o mantidos juntos pela ordem (...) e C precisamente por tal raziio que
eles chamam esse todo de 'cosmo', ou seja,
ordem."
E dos Pitag6ricos a idiia de que os cius,
girando, precisamente segundo o numero e
a harmonia, produzem "celeste musica de
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esferas, belissimos concertos, que nossos ouvidos n5o percebem ou n5o sabem mais distinguir, por estarem habituados desde sempre a ouvi-10s".
Com os Pitagoricos o pensamento humano realizou um passo decisivo: o mundo
deixou de ser dominado por obscuras e indecifraveis forqas, tornando-se numero, que
expressa ordem, racionalidade e verdade.
Como afirma Filolau: "Todas as coisas que
se conhecem t6m numero: sem este, n i o seria possivel pensar nem conhecer nada. (...)
Jamais a mentira sopra contra o numero."
Com os Pitagoricos o homem aprendeu a ver o mundo com outros olhos, ou
seja, como a ordem perfeitamente penetrdvel

pela razdo.

'PitLyjoras, o Orfistwo
e a "vida pitagbrica"

Conforme dissemos, a ci2ncia pitag6rica era cultivada como meio para alcanCar um fim. 0 fim consistia na pratica de
um tip0 de vida apt0 a purificar e a libertar
a alma do corpo.
Pitagoras parece ter sido o primeiro
fil6sofo a sustentar a doutrina da metempsicose, ou seja, a doutrina segundo a qua1
a alma, devido a uma culpa originiiria, C
obrigada a reencarnar-se em sucessivas existhcias corporeas (e n i o apenas em forma
humana, mas tambCm em formas animais)
para expiar aquela culpa. 0 s testemunhos
antigos registram, entre outras coisas, que
ele dizia recordar-se de suas vidas anteriores. Como sabernos, a doutrina provtm dos
6rficos. Mas os Pitagoricos modificaram o
Orfismo, ao menos no ponto essencial que
agora exemplificamos. 0 fim da vida t libertar a alma do corpo, e para alcangar tal
fim C precis0 purificar-se. E foi precisamen-

"jVaturalistas"

ou

filbsofos d a "phrsis"
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te na escolha dos instrumentos e meios de
purifica~iioque os Pitagoricos se diferenciaram claramente dos Orficos.
Uma vez que o fim ultimo era o de voltar a viver entre os deuses, os Pitagoricos
introduziram o conceit0 do reto agir humano como tornar-se "seguidor de Deus",
como viver em comunhio com a divindade.
Conforme registra urn antigo testemunho:
"Tudo o que os Pitag6ricos definem sobre o
fazer e o n i o fazer tem em vista a comunhio com a divindade: esse C o principio e
toda a vida deles se ordena a esse objetivo
de deixar-se guiar pela divindade. "
Desse modo, os Pitagoricos foram os
iniciadores daquele tip0 de vida que se chamaria (ou que eles proprios j4 chamavam)
de bios theoretikos, "vida contemplativa",
ou seja, uma vida dedicada i busca da verdade e do bem atraves do conhecimento, que
6 a mais alta "purificagio" (comunhio com
o divino). Platio daria a esse tip0 de vida a
sua mais perfeita express50 no Gdrgias, no
Fe'don e no Teeteto.
F
a

30

Segunda parte - A fi.ndnii;o

A nova concep~do
de Deus do d;,,ino
+ 3 1-3

'f

do

prnsomcn+o filasDfico

Xenofanes de C6lofon (naxido por volta de 570 a.C.)
critica pela primeira vez de mod0 sistematico e radical toda
forma de antropomorfismo. lndica o elemento "terra" como
principio, n3o porem de todo o cosmo, e sim do nosso planeta.

en0 anes

060 foi o

fundador

Xenofanes nasceu na cidade j6nica de
Colofon, em torno de 570 a.C. Por volta dos
vinte e cinco anos de idade, emigrou para as
col6nias italicas, na Sicilia e na Italia meridional. Depois continuou viajando, sem moradia fixa, at6 idade bem avanqada, cantando como aedo suas pr6prias composiqoes
poCticas, das quais alguns fragmentos chegaram at6 n6s.
Tradicionalmente Xenofanes foi considerado fundador da Escola de ElCia, mas isso
com base em interpretaq6es incorretas de alguns testemunhos antigos. No entanto, ele
pr6prio nos diz que ainda era andarilho sem
morada fixa at6 a idade de noventa e dois
anos. Ademais, sua problematica C de carater
teol6gico e cosmol6gic0, ao passo que os
eleatas, como veremos, fundaram a problematica ontologica. Assirn, justamente, Xenofanes C hoje considerado pensador independente, tendo apenas algumas afinidades
muito gedricas com os eleatas, mas certamente sem ligaqao com a fundaqgo da Escola de ElCia.

concepq60
tradicioncll dos deuses
C~itica
h

0 tema central desenvolvido nos versos de Xenofanes C constituido sobretudo
pela critica a concepqHo dos deuses que
Homero e Hesiodo haviam fixado de mod0
exemplar e que era propria da religiao publica e do homem grego em geral. Nosso
filosofo identifica de mod0 perfeito o err0
de fundo do qua1 brotam todos os absurdos

ligados a tal concepc$io. E esse err0 consiste
no antropomorfismo, ou seja, em atribuir
aos deuses formas exteriores, caracteristicas
psicol6gicas e paixoes iguais ou analogas as
que sHo pr6prias dos homens, apenas quantitativamente mais notaveis, mas n i o qualitativamente diferentes. Agudamente, Xenofanes objeta que se os animais tivessem mHos
e pudessem fazer imagens de deuses, os fariam em forma de animal, assim como os
Etiopes, que sHo negros e ttm o nariz achatado, representam seus deuses negros e com o
nariz achatado, ou os Tracios, que ttm olhos
azuis e cabelos ruivos, representam seus deuses com tais caracteristicas. Mas, o que C
ainda mais grave, os homens tambCm tendem a atribuir aos deuses tudo aquilo que
eles mesmos fazem, nHo s6 o bem, mas tambim o mal, e isso 6 inteiramente absurdo.
Assim, de um so golpe sHo contestados, do mod0 mais radical, nHo so a credibilidade dos deuses tradicionais, mas tambCm
a de seus aclamados cantores. 0 s grandes
poetas, sobre os quais os gregos tradicionalmente se haviam formado espiritualmente,
agora declaram-se porta-vozes de mentiras.
De mod0 analogo, Xenofanes tambCm
demitiza as virias explicaqoes miticas dos
fen6menos naturais que, como sabemos,
atrjbuiam-se a deuses. Por exemplo, a deusa Iris ( o arco-iris) C demitizada e identificada racionalmente com "uma nuvem, purpurea, violacea, verde de se ver".
A breve distincia de seu nascimento, a
filosofia mostra a sua forte carga inovadora, desmontando crenqas seculares que se
consideravam muito solidas, mas somente
porque se enraiza no mod0 de pensar e de
sentir tipicamente heltnico; contesta-lhes
qualquer validade e revoluciona inteiramente o mod0 de ver Deus que fora proprio do
homem antigo. Depois das criticas de Xen6fanes, o homem ocidental nHo podera nunca mais conceber o divino segundo formas
e medidas humanas.

Mas as categorias de que Xenofanes
dispunha para criticar o antropomorfismo
e denunciar a falacia da religiao tradicional
eram as categorias derivadas da filosofia da
physis e da cosmologia j6nica. Por conseguinte, C compreensivel que ele, depois de
negar com argumentos muito adequados
que Deus possa ser concebido corn formas
humanas, acaba afirmando que Deus C o
cosmo, o qua1 "i uno, Deus, superior entre
os deuses e os homens, nem por figura nem
por pensamento semelhante aos homens".
Se o Deus de Xenofanes C o Deus-cosmo, entiio podemos compreender claramente as outras afirmaqdes do filosofo, ou seja,
de que Deus "tudo v?, tudo pensa, tudo
ouve"; mas "sem esforqo, com a forqa de
sua mente, tudo faz vibrar"; e que, por fim,
"permanece sempre no mesmo lugar sem se
mover de mod0 algum, pois niio lhe C proprio andar ora em um lugar, ora em outro".
Em resumo: o ver, o ouvir, o pensar e a
onipotente forqa que tudo faz vibrar junto

corn sua estabilidade, sHo atribuidos a Deus,
1150 em uma dimensso humana, e sim em
uma dimensiio cosmoldgica.
P
X

T e r r a e 6 c ~ corno
~ a

principios

Essa visio n5o contrasta corn as informaqdes dos antigos de que Xenofanes p6s a
terra corno "principio", nem com suas precisas afirmaqdes: "Tudo nasce da terra e na
terra termina"; "Todas as coisas que nascem e crescem sHo terra e igua".
Tais afirmaqdes, com efeito, nHo se referem ao cosmo inteiro, que nao nasce, nHo
morre e nHo entra em devir, e sim a esfera da
nossa terra. E Xenofanes ainda apresenta provas bastante inteligentes de suas afirmaqdes,
corno a presenqa de fosseis marinhos nas montanhas, sinal de que houve uma Cpoca em que
alCm de terra, existiu agua nesses lugares.

Xentjfanes de Ctjlofon t conhecido principaknente pela sua cri'tica da conccpqdo atrtro/)orr~(irfic~~
dos deuses. Corn ele o logos filoscjfico rnostra suu tncisividade nu cri'ticu construtiuu iiil sonc.cp jdo
u~itolrigicad o Divirw. Na irnagenz reproduz-se u Asia Menor ussinz cowzo t descxta rJrnrrrn ctjdic-e g r q o
dil (kografia de Ptolorneu, d o sec. X I V , c-onservado nu Biblioteca Ambrosianu de Mdao.
Nu parten~leridionalda costa ociderztal encontra-se a regiiio daI6niu onde nasce~cXcrzdfirizcs.

Parmenides de Eleia (secs. VI-V a.C.), fundador da Escola eleatica, no seu
poema Sobre a natureza, que se tornou celebre, descreve t r b vias de pesquisa:
1) a da verdade absoluta;
2) a das opiniaes falazes;
3) a da opiniao plausivel.
A primeira via afirma que "o ser existe e n%opode nao existir",
e que "o nao-ser nao existe", e disso tira toda uma serie de
Parm@nides:
consequCncias. Primeiramente, fora do ser n%oexiste nada e,
o ser
portanto, tambem o pensamento e ser (nao e possivel, para
nSo pode
n8o ser,
Parmenides, pensar o nada); em segundo lugar, o sere nao-gerao nso-ser
do (porque de outro mod0 deveria derivar do nao-ser, mas o naondo podeser
ser nao existe); em terceiro lugar, e incorruptivel (porque de oue o devir
tro mod0 deveria terminar no nao-ser). Alem disso, nao tem
ndo existe
passado nem futuro (de outro modo, uma vez passado, nao exis+§I
tiria mais, ou, na espera de ser no futuro, ainda n5o existiria), e
portanto existe em um eterno presente, e imovel, 6 homogCneo
(todo igual a si, porque nao pode existir mais ou menos ser), e perfeito (e portanto pensavel como esferiforme), e limitado (enquanto no limite se via um element o de perfei@o) e uno. Portanto, aquilo que os sentidos atestam como em devir e
mdltiplo, e conseqiientemente tudo aquilo que eles testemunham, e falso.
A segunda via e a do erro, a qual, confiando nos sentidos, admite que exista
o devir, e cai, por conseguinte, no err0 de admitir a existencia do n5o-ser.
A terceira via procura certa media@o entre as duas primeiras, reconhecendo
que tambem os opostos, como a "luz" e a "noite", devam identificar-se no ser (a
e portanto ambas "siio", ou seja, coincidem no ser). 0 s testeluz "e", a noite "em,
munhos dos sentidos devem, portanto, ser radicalmente repensados e redimensionados em nivel de razao.
Zenao de Eleia (secs. VI-V a.C.), discipulo de Parmenides, defendeu a teoria
do mestre, e em particular a tese da nao existencia do movimento e da multiplicidade, mostrando a inconsistencia e a contraditoriedade das
posi~6esdos adversarios (ou seja, daqueles que admitiam a pluZenSo:
ralidade e o movimento das coisas).
os absurdos
Criou o metodo da "refuta@o dialetica" da tese oposta a
em que cai
tese que se quer sustentar, aquilo que depois se chamara de "dequem admite
multiplicidade
monstra@o pelo absurdo".
e movimento
Muito famosos se tornaram alguns argumentos seus, em par+§2
ticular o chamado "de Aquiles" e o "da flecha".
Melisso de Samos (secs. VI-V a.C.) desenvolve e completa o pensamento
de ParmCnides. Sustenta que o ser e infinito tanto espacialmente, enquanto
nao existe nada que o possa delimitar, como numericamente,
enquanto e uno e tudo, e tambem cronologicamente, enquanMelisso:
t o "sempre era e sempre sera". Por estes motivos e definido
o sere uno,
infinito,
tambem "incorporeo", acentuando o fato de que ele e privaincorpdreo
do das formas e dos limites que determinam os corpos (e priva+§ 3
do, isto e, das conotaqaes que caracterisam os corpos enquant o tais).
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Parminides nasceu em ElCia (hoje Velia,
entre Punta Licosa e Cabo Palinuro) na segunda metade do sic. VI a.C. e morreu em
meados do stc. V a.C. Em ElCia fundou a
Escola chamada justamente Eleitica, destinada a ter grande influincia sobre o pensamento grego. 0 pitagorico Aminias encaminhou-o para a filosofia. Diz-se que foi
politico ativo, dotando a cidade de boas leis.
Do seu poema Sobre a natureza sobreviveram at6 nossos dias o prologo inteiro, quase toda a primeira parte e fragmentos da
segunda.
N o iimbito da filosofia da physis, Parmtnides se apresenta como inovador radical e, em certo sentido, como pensador
revolucionario. Efetivamente, com ele, a cosmologia recebe como que urn profundo e be-

0 s "flaturalistas" ou fil~lsofosd a "ph2/sis"

nCfico abalo do ponto de vista conceitual,
transformando-se em uma ontologia (teoria do ser).
Parmenides p6e sua doutrina na boca
de uma deusa que o acolhe benignamente.
(Ele imagina ser levado a deusa por um carro puxado por velozes cavalos e em companhia das filhas do Sol, que, alcan~andoprimeiro o port50 que leva i s sendas da Noite
e d o Dia, convencem a Justisa, severa
guardii, a abri-lo e depois, ultrapassando a
soleira fatal, C guiado at6 a meta final.)
A deusa (que, sem diivida, simboliza a
verdade que se revela) indica trts vias:
1)a da verdade absoluta;
2) a das opini6es falazes (a doxa falaz), ou seja, a da falsidade e do erro;
3 ) finalmente, uma via que se poderia
chamar da opinizo plausivel (a doxa plausivel).
Percorreremos esses caminhos junto
com ParmEnides.
P\ primeira via

Parmdnides, que viueu em Eliia
entre a segunda metade d o sic. VI a.C.
e a primeira metade do sic. V a.C.,
e o fundador da Escola eleatica
e o pai da ontologia ocidental.

0 grande principio de Parmtnides, que
C o pr6prio principio da verdade (o "s611do
cora@o da verdade robusta"), C este: o ser
e' e niio pode niio ser; o niio-ser niio e' e niio
pode ser de modo nenhum.
"Ser7' e "n5o-ser", portanto, s5o tomados no significado integral e univoco: o ser C
o positivo puro e o nZo-ser 6 o negativo puro,
um C o absoluto contraditorio do outro.
De que mod0 Parmenides justifica esse
seu grande principio?
A argumentaq50 6 muito simples: tudo
aquilo que alguCm pensa e diz, e'. N5o se pode
pensar (e, portanto, dizer) a nZo ser pensando (e, portanto, dizendo) aquilo que C. Pensar o nada significa n5o pensar de fato, e dizer o nada significa ngo dizer nada. Por isso,
o nada C impens2vel e indizivel. Assim, pensar
e ser coincidem: "...pensar e ser C o mesmo".
H i muito que os intCrpretes apontaram nesse principio de ParmEnides a primeira grande formulaq50 do principio da n5ocontradiq50, isto 6, daquele principio que
afirma a impossibilidade de que os contraditorios coexistam ao mesmo tempo. E os
dois contraditorios supremos s5o precisamente o "ser" e o "n5o-ser"; se existe o ser,
C necessario que n50 exista o niio-ser. Parmhides descobriu esse principio sobretudo
em sua valtncia ontologica; posteriormente, ele seria estudado tambCm em suas valin-

.
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cias logicas, gnosiol6gicas e linguisticas,
constituindo o pilar principal de toda a logica do Ocidente.
Tendo presente esse significado integral
e univoco com o qual Parminides entende
o ser e o n2o-ser e, portanto, o principio da
niio-contradig20, pode-se compreender muito bem os "sinais" ou as "conotaqdes" essenciais, ou seja, os atributos estruturais do
ser que, no poema, siio pouco a pouco deduzidos com uma logica firrea e com uma
lucidez absolutamente surpreendente, a ponto de Plat20 ainda sentir seu fascinio, chegando a denominar nosso filosofo de "venerando e terrivel" .
Em primeiro lugar,,~ser C "n5o-gerado" e "incorruptivel". E nao-gerado visto
que, se fosse gerado, deveria ter derivado
de um n2o-ser, o que seria absurdo, dado
que o n2o-ser nso existe, ou em20 deveria
ter derivado do ser, o que 6 igualmente abs u r d ~ porque
,
entiio ele ja existiria. E por
essas mesmas razdes tambim C impossivel
que o ser se corrompa.

0 ser n2o tem, conseqiientemente, um
"passado", porque o passado i aquilo que
niio existe mais, nem urn "futuro", que ainda niio existe, mas 6 "presente" eterno, sem
inicio nem fim.
Por conseguinte, o ser C tambCm imutavel e imovel, porque tanto a mobilidade
quanto a mudanga pressupdem um niio-ser
para o qual deveria se mover ou no qual
deveria se transformar. Assim, o ser de Parmenides i "todo igual"; "o ser se amalgama com o ser", sendo impensivel um "mais
de ser" ou um "menos de ser", que pressuporiam uma incidincia do n5o-ser.
Alias, varias vezes Parminides proclama
seu ser como limitado e finito, no sentido de
que C "completo" e "perfeito". E a igualdade absoluta, a finitude e a completude lhe
sugerem a idCia de esfera, ou seja, a figura que
j i para os Pitagoricos indicava a perfeiqiio.
Tal concepq2o do ser postulava tambCm
o atributo da unidade, que Parminides menciona de passagem, mas que sera levado ao
primeiro plano sobretudo por seus discipulos.

E m Eldia, nu atual Basilicata, nasce Parm2nides, a o redor d o qual constituiu-se a Escola eleatica,
u m a das mais significatiuas expressoes d o pensamento antigo.
N a imagem e reproduzida a Italia como descrita e m u m codice grego, d o sec. XIV,
da Geografia de Ptolomeu, conservado na Biblioteca Ambrosiana de Miliio.
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A unica verdade, portanto, C o ser n5ogerado, incorruptivel, imutivel, imovel,
igual, esferiforme e uno. Todas as outras
coisas niio passam de nomes vzos:

". ..por isso todos s6 nomes serio,
postos pelos mortais,
convictos de que eram verdadeiros:
nascer e perecer, ser e niio-ser,
trocar de lugar e tornar-se luminosa cor".

0 caminho da verdade C o caminho da
raz5o (a senda do dia), ao passo que o caminho do erro, substancialmente, C o caminho dos sentidos (a senda da noite). Com
efeito, os sentidos pareceriam atestar o niioser, B medida que parecem atestar a existincia do nascer e do morrer, do movimento e
do devir. Por isso, a deusa exorta Parmihides
a niio se deixar enganar pelos sentidos e pel0
hibito que eles criam, contrapondo aos sentidos a raziio e seu grande principio:
"Afasta o pensamento
desse caminho de busca
e que o hibito nascido
de muitas expericncias humanas
niio te force, nesse caminho,
a usar o olho que n5o v2,
o ouvido que retumba e a lingua:
mas, com o pensamento, julga a prova
que te foi fornecida com miiltiplas refutaqdes.
Um s6 caminho resta ao discurso:
que o ser existe".

E evidente que anda pel0 caminho do
err0 niio s6 quem expressamente diz que "o
niio-ser existe", mas tambCm quem cre poder admitir juntos o ser e o n5o-ser e quem
cr&que as coisas passem do ser ao nio-ser e
vice-versa. Com efeito, essa posiqiio (que C
obviamente a mais difundida) inclui estruturalmente a anterior. Em suma: o caminho
do err0 resume todas as posiqdes daqueles
que, de qualquer modo, admitem expressamente ou fazem raciocinios que impliquem
o n5o-ser, que, como vimos, niio existe, porque impensavel e indizivel.
A

te~ceira
via

Mas a deusa fala tambim de um terceiro caminho, o das "aparCncias plausiveis".
Resumidamente, Parmenides teve de reco-

nhecer a liceidade de certo tipo de discurso
aue mocurasse dar conta dos fen6menos e
da aparhcia das coisas, com a condiqiio de
que tal discurso niio se voltasse contra o
grande principio e n5o admitisse, juntos, o
ser e o niio-ser. Assim, entende-se por que,
na segunda parte do poema (infelizmente,
perdida em grande parte), a deusa fizesse
uma exposiq50 completa do "ordenamento
do mundo conforme ele aparece".
Mas como C possivel dar conta dos fen6menos de mod0 plausivel sem contraporse ao grande principio?
As cosmogonias tradicionais foram
construidas com base na dinsmica dos opostos, dos quais um fora concebido como positivo e como ser e o outro como negativo e
como nio-ser. Ora, segundo Parmhides, o
err0 esti em niio se ter compreendido que
os opostos se devem pensar como incluidos
na unidade superior d o ser: ambos os opostos s5o "ser". Assim. Parmtnides tenta uma
deduq5o dos fen6menos, partindo da dupla
de opostos "luz" e "noite", mas proclamando que "com nenhuma das duas esti o nada", ou seja, que ambas siio "ser".
0 s fragmentos que nos chegaram s i o
muito escassos para que possamos reconstruir as linhas dessa deduqiio do mundo dos
fen6menos. Entretanto, esta claro que nela,
assim como o nio-ser estava eliminado, tambCm estava eliminada a morte, que C uma
forma de niio-ser. Efetivamente, sabemos
aue Parmhides atribuia sensibilidade ao
c'adaver. mais ~recisamente"sensibilidade
para o frio, para o silEncio e para os elementos contririos". 0 que significa que o
cadiver, na realidade, n5o C tal. A obscura
"noite" (o frio) em que o cadiver se encontra n i o C o 60-ser, isto C, o nada; por isso,
o cadaver permanece no ser e, de alguma
forma, continua a sentir e, portanto, a viver.
E evidente, porCm, que essa tentativa
destinava-se a chocar-se contra insuperiveis
aporias (isto C, problemas). Uma vez reconhecidas como "ser", luz e noite (e os
opostos em geral) deviam perder qualquer
carater diferenciador e tornar-se identicas,
precisamente porque ambas S ~ O"ser" e o
ser C "todo idhtico". 0 ser de Parmcnides
n i o admite diferencia~desquantitativas nem
qualitativas. Assim, eiquanto assumidos no
ser. os fen6menos n50 so se encontram
igualizados, mas tambCm imobilizados, como que petrificados na fixidez do ser.
Desse modo, o grande principio de
Parmtnides, assim como foi por ele formu1

L

lado, salvava o ser, mas n i o os fen6menos.
E isso ficari ainda mais claro nas posteriores dedugoes dos discipulos.

0 s argumentos
c o n t r a o movimento

Zen60
e o nascimento

Zen60 e a

da

defesa

Seus argumentos mais conhecidos s5o
os que refutam o movimento e a multiplicidade. Comecemos pelos primeiros.
de Zen60

dialktica

dialktica

de P a r m & n i d e s

As teorias de Parminides devem ter
causado grande espanto e suscitado vivas
polimicas. Mas como, partindo do principio ja exposto, as conseqiiincias se impoem
necessariamente e, portanto, suas teorias se
tornam irrefutiveis, os adversarios preferem
adotar outro caminho. isto 6, mostrar no concreto, com exemplos bem evidentes, que o
movimento e a multiplicidade s5o inegaveis.
Quem procurou responder a essas tentativas foi Zen50, nascido em ElCia entre o
fim do stc. VI e o principio do sic. V a.C.
Zenio foi homem de natureza singular, tanto
na doutrina como na vida. Lutando pela liberdade contra um tirano, foi aprisionado.
Submetido i tortura para confessar os nomes dos companheiros com os quais tramara o compl6, cortou a lingua com os proprios
dentes e a cuspiu na face do tirano. J i uma
variante da tradig5o diz que ele denunciou
os mais fiCis partidhrios do tirano e, desse
modo, fez com que fossem eliminados pela
propria m2o do tirano que, assim, se autoisolou e se autoderrotou. Essa narrag5o reflete maravilhosamente o ~rocedimentodialCtic0 que Zen20 seguiu na filosofia. De seu
livro so nos chegaram alguns fragmentos e
testemunhos.
Zenso, portanto, enfrentou de peito
aberto as refutaqoes dos adversirios e as
tentativas de ridicularizar Parminides. 0
procedimento que adotou consistiu em fazer ver que as conseqiiincias derivadas dos
argumentos apresentados para refutar Parminides eram ainda mais contraditorias e
ridiculas do que as teses que pretendiam refutar. O u seja, Zen50 descobriu a refutagio
da refutagio, isto C, a demonstragio por abs u r d ~Mostrando
.
o absurd0 em que caiam
as teses opostas ao Eleatismo, estava defendendo o proprio Eleatismo. Desse modo,
Zenio fundou o mttodo da dialitica, usando-o com tal habilidade que maravilhou os
antigos.

Pretende-se (contra Parminides) que,
rnovendo-se de urn ponto de partida, urn
corpo possa alcanqar a meta estabelecida.
N o entanto, isso n i o C possivel. Com efeito, antes de alcanqar a meta, tal corpo deveria percorrer a metade do caminho que deve
percorrer e, antes disso, a metade da metade e, antes, a metade da metade da metade,
e assim por diante, ao infinito (a metade da
metade da metade ... nunca chega ao zero).
Esse C o primeiro argumento, chamado "da dicotomia". NZo menos famoso C o
"de Aquiles", o qual demonstra que Aquiles,
conhecido por ser "o pC veloz", nunca poderii alcangar a tartaruga, conhecida por ser
muito lenta. Com efeito, caso se admitisse o
oposto, se apresentariam as mesmas dificuldades vistas no argumento anterior.
Um terceiro argumento, chamado "da
flecha", demonstrava que uma flecha lanqada do arco, que a opiniio comum cri estar em movimento, na realidade esta parada. Com efeito, em cada um dos instantes
em que o tempo de v60 C divisivel, a flecha
ocupa um espago idintico; mas aquilo que
ocupa um espaqo idintico esti em repouso;
entio, se a flecha esti em repouso em cada
um dos instantes, deve estar tambCm na totalidade (na soma) de todos os instantes.
Um quarto argumento tendia a demonstrar que a velocidade, considerada como uma das propriedades essenciais do
movimento, n5o C algo objetivo, mas sim
relative, e que, portanto, o movimento do
qual C propriedade essencial tambCm 6 relativo e n5o objetivo.
0 s argumentos
c o n t r a ca ~ u l t i ~ l i c i d a d e

de Z e n b o

N5o menos famosos foram seus argumentos contra a multiplicidade, que levaram ao primeiro plano a dupla de conceitos
multiplos, que em Parminides estava mais
implicita do que explicita. Na maior parte
dos casos, esses argumentos procuravam demonstrar que, para haver multiplicidade,
deveria haver muitas unidudes (dado que a
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Busto conlecturalmente
atrh4ido a Lenao de Elha
(que zweu nos sdcs. VI-V a.C.)
e conscrvado e m Romu,
nos Muscws Vatlcanos.

multiplicidade C precisamente multiplicidade
de unidades). Mas o raciocinio (contra a
experihcia e os dados fenominicos) demonstra que tais unidades s5o impensaveis,
porque comportam insuperaveis contradiqGes, sendo portanto absurdas e, por isso,
n5o podem existir.
Outro argument0 interessante negava
a multiplicidade baseando-se sobre o comportamento contraditorio que muitas coisas juntas tim em relaqzo a cada uma delas
(OU parte de cada uma). Por exemplo: caindo, muitos grios fazem barulho, ao passo
que um gr5o s6 (ou parte dele) n5o faz.
Contudo, se o testemunho da experihcia
fosse verdadeiro, tais contradiqGes n5o poderiam subsistir e um gr5o deveria fazer
barulho (na devida propoqso), como o fazem muitos gr5os.
Longe de serem sofismas vazios, esses
argumentos constituem poderosos empinos
do logos, que procura contestar a propria
experihcia, proclamando a onipotincia de
sua lei. E logo teremos oportunidade de verificar quais foram os efeitos benCficos desses empinos do logos.

*

jMelisso d e S a m o s
e a sistematiza@o

Melisso nasceu em Samos entre fins do
sCc. VI e os primeiros anos do s k . V a.C.
Foi marujo experiente e politico habil. Em
442 a.C., nomeado estratego por seus concidadsos, derrotou a frota de Piricles. Escreveu um livro Sobre a natureza ou sobre
o ser, do qua1 alguns fragmentos chegaram
at6 nos.
Em prosa clara e procedendo com rigor dedutivo, Melisso sistematizou a doutrina eleatica, ao mesmo tempo em que a
corrigiu em alguns pontos. Em primeiro lugar, afirmou que o ser deve ser "infinito" (e
n i o finito, como dizia Parminides), porque
n5o tem limites temporais nem espaciais, e
tambCm porque, se fosse finito, deveria se
limitar com um vazio e, portanto, com um
nio-ser, o que C impossivel. Enquanto infinito, o ser tambCm C necessariamente uno:
"com efeito, se fossem dois, n i o poderiam
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ser infinitos, pois um deveria ter seu limite
no outro".
Ademais, Melisso qualificou esse unoinfinito como "incorp6reon, niio no sentido de que k imaterial, mas no sentido de
que C privado de qualquer figura que determine os corpos, n2o podendo, portanto, sequer ter a figura perfeita da esfera, como
queria Parmhides. (0conceit0 de incorporeo no sentido de imaterial nascera so corn
Platiio.)
Outro ponto em que Melisso corrigiu
Parmhides consiste na total eliminagiio do
campo da opiniiio, com um raciocinio de
notavel acuidade especulativa: o hipotktico
multiplo poderia existir apenas se pudesse
ser como o Ser-Uno: "Se os muitos existissem - diz ele expressamente - cada um
deles deveria ser como C o Uno."
Dessa forma, o Eleatismo acaba na afirmaqiio de um Ser eterno, infinito, uno, igual,
imutavel, imovel, incorporeo (no sentido
preciso) e com a explicita e categ6rica nega$50 do multiplo - negando, portanto, o
direito dos fen6menos a pretensiio de um
reconhecimento veraz. E claro que apenas
um ser privilegiado (Deus)poderia ser como
o Eleatismo exige, mas niio todo ser.
0 grande problema que os Eleatas deixavam para os sucessores era o seguinte: era
necessario reconhecer a raziio as suas razoes,
mas, ao mesmo tempo, deviam ser reconhecidas tambCm as raz6es da experigncia, que

testemunha (sob certos aspectos) o contrario. Tratava-se, em resumo, de salvar o principio de Parmhides, mas de salvar, junto
corn ele, tambe'm os fen6menos.

t s t u moeda dc bronze,
cncontrudu e m Sunms,
remonta uo sic. 111 d.C.
e conservu-se n o Museu Nuczonul de Romu.
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Pluralistas
&ICticos

* Emp6docles (*484/481- t 424-421), o primeiro dos "Pluralistas", herda dos
Eleiiticos o conceit0 da impossibilidade do nascer comb um derivar do ser a partir
do nao-ser e do perecer como passagem do ser ao nao-ser. Todavia, procura superar a paradoxalidade desta tese, que vai contra aquilo que a experiiincia atesta,
recorrendo a urna pluralidade de principios, cada um dos quais
mantCm as caracteristicas do ser eleatico.
"Nascer" e "perecer", como desejava Parmbnides, nao con- EmpPdocles:
sistem em "vir do" ou em "ir no" nao-ser, e sim no "agregar- nascere Perecer
se" e "compor-se" e no "desagregar-se" e "decompor-sen dos dependem
quatro elementos originarios ("raizes de todas as coisas"), que
~
~
~
~
s%oar, dgua, terra, fogo. Cada um desses elementos C incor- dos elementos
ruptfvel, homogbneo, eterno, inalterdvel, ou seja, tem as ca- imutdveis,
racterlsticasfundamentais do ser eleatico. Com a reciproca agre- mov;dos
ga@o e desagregac;%o,esses elementos dao lugar a um mundo par ~ m o er ~ d i o
multi lo e em devir.
4 2 7.7-7.2
ggua, art terra e fog0 sao movidos e governados por duas
forsas cbsmicas, o Amor e o ddio: urna agrega, a outra desagrega. Quando prevalece o Amor, temos perfeita unidade (o E&Io); quando pre(0a
valece o ddio em sentido extremo, temos ao inves o mhximo de d e s a g r ~ a ~ a
Caos). Nas fases de relativo predomlnio do ddio, gera-se o cosmo.
EmpCdoclesprocurou tambem explicar o conhecimento, sustentando que das
coisas se desprendem efluvios que atingem os sentidos. Como nossos sentidos s%o
feitos dos mesmos elementos de que e compost0 o mundo, o fog0 que esta em
nos reconhece o fog0 que esta nas coisas, a terra reconhece a terra, e assim por
diante. Consequentemente, 6 valido o principio geral que o
semelhante conhece o semelhante.
0 semelhante
Empedoclessofreu tambem a influencia orfica e acredita- conhece
va que a alma humana fosse um demBnio caido no corpo por seme/hante.
urna culpa originaria, destinado a reencarnar-se mais vezes, at6 As influencias
sua purifica@io
definitiva.
orficas
* Anaxagoras de Claziimenas (por volta de 500-428 a.C.), + 2 7.3-7.4
como Emp.cSdocles, herda dos Eleaticos a conviq%ode que nascimento e morte niio impiicam passagem do n%o-serao ser e do ser ao nlo-seir,
mas derivam do agregar-se e do desagregar-se de realidades originhrias. fa&,
realidades que se agregam e se desagregam sao sementes (depois chamadas de
homeomerias) que constituem o "originario qualitativo" (as
sementes de todas as qualidades).
A composi@io
das homeomerias C produzida por urna Inteligbncia cosmica, "ilimitada, independentee n$o misturada",
isto 4, diversa das substhcias sobre as quais atua.
dependem
Com o agregar-se das sementes, nascem todas as coisas da agregagso
que existem, E em cada urna das coisas que assim se produ- ou desagregagrio
zem est%opresentes, em diversas propor~aes,todas as ho- das homeomerias
meomerias; as que prevalecem determinam as diferen~ases- que srio movidas
pecfficas. De tal modo, em todas as coisas estao presentes poruma
trasos de todas as qualidades ("tudo esta em tudo"), e deste lntelig@ncia
mod0 se explica a razBo peia qua1 as coisas podem se trans- cosmica
formar uma na outra.
422
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* Leucipo (nascido em Mileto, pela metdde do sec. V a.C.) e Democrito (nascido talvez por volta de 460 a.C.), fundadores da Escola atomista, constituem a ultima tentativa de resolver a aporia eleatica. 0 ser que n%onasce, n%omorre e n%o
entra em devir, se n80 se adapta a realidade se,nsivel, adere porem aos fundamentos da realidade sensivel, isto e, aos atomos. Atomo (= "indivisivel") e uma realidade captavel apenas com o intelecto, n%otem qualidade, mas
Leucipo
apenas forma geometrica, e e naturalmente dotado de movimene Democrito:
to, As coisas sensiveis nascem, morrem e sofrem mutaq%o,apenas
0 Atomism0
em virtude da agregaqao ou desagrega@o dos atomos e, portan-3 § 3
to, toda a realidade pode ser explicada em sentido mecanicista a
partir dos atornos e do vazio.
0 s Atomistas explicaram o conhecimento recorrendo a teoria dos efluvios,
isto 4, admitindo a existencia de fluxos de atomos que, destacando-se das coisas,
se imprimem sobre os sentidos. Nesse contato, os atomos semelhantes que est%o
fora de nos impressionam os atomos semelhantes que estao em nos, fundando de mod0 n%odiferente de EmpCdocles - o conhecimento.
Dembcrito, em particular, formulou algumas profundas maximas
morais, centradas sobre o conceito de alma como referencia
Diogenes
Arquelau:
da nossa atividade etica.
0 retorno
ao rnonisrno
dos primeiros
filosofos
§4

0 s ultimos Naturalistas criticam os Pluralistas e retornam 21
busca de urn principio unico.
Dibgenes de Apol6nia combina as teses de Anaximenes com
as de Anaxagoras, afirmando que o principio seja ar-inteligencia,
de natureza infinita. lntroduz na explica(;%odo mundo o conceito
de firn: r, escopo que as coisas t6m depende da intelighcia do principio do quai
derivam.
Arquelau de Atenas assume uma posiqdo muito proxima a de Diogenes de
ApolGnia. Foi mestre de Sbcrates.

o niio-ser niio existe. Assim, niio existem
"nascimento" e "morte": aquilo que os homens chamaram corn esses nomes, ao contrario, siio o misturar-se e o dissolver-se de
algumas substiincias que permanecem eterQI As "raizes d e todas as C O ~ S ~ S " namente iguais e indestrutiveis. Tais substiincias siio a dgua, o ar, a terra e o fogo,
0 primeiro pensador que procurou re- que EmpCdocles chamou "raizes de todas
solver a aporia eleatica foi EmpCdocles, nas- as coisas".
cido em Agrigento em torno de 4841481 a.C.
0 s JGnios haviam escolhido ora uma
e falecido por volta de 4241421 a.C. De per- ora outra dessas realidades como "princisonalidade fortissima, alCm de fil6sofo foi pion, fazendo as outras derivarem dela atratambCm mistico, taumaturgo, mCdico e ati- vCs de um process0 de transformaq20. A
vo na vida publica. CompGs um poema So- novidade de EmpCdocles consiste no fato de
bre a natureza e um Carme lustral, dos quais proclamar a inalterabilidade qualitativa e a
chegaram atC nos fragmentos. 0 s relatos intransformabilidade de cada uma.
sobre seu fim pertencem 2 lenda: segundo
Nasce assim a nogiio de "elemento",
alguns, teria desaparecido durante um sa- precisamente como algo de originirio e
crificio; conforme outros, ao contrario, ter- de "qualitativamente imutivel", capaz apese-ia jogado no Etna.
nas de unir-se e separar-se espacial e mePara EmpCdocles, da mesma forma que canicamente em relagiio a outra coisa. Copara Parminides, o "nascer" e o "perecer", mo C evidente, trata-se de uma nogiio que
entendidos como um vir do nada e um ir ao s6 poderia nascer depois da experiincia
nada, s i o impossiveis, porque o ser existe e eleitica, justamente como tentativa de su-
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peraqiio das dificuldades por ela encontradas.
De tal mod0 toma forma a assim chamada concep@o pluralista, que supera o
monismo dos JBnios e o monismo dos
Eleatas. Com efeito, tambim o "pluralismo"
enquanto tal, no plano de consciihcia critica (assim como o conceit0 de "elemento7'),
s6 podia nascer como resposta as drasticas
negaq6es dos Eleatas.
A Awizude

e o 6dio

como forGus mot~izes,
sua din8mica e seus efeitos

Ha, portanto, quatro elementos que,
unindo-se, diio origem igeraqiio das coisas
e, separando-se, dao origem a sua corrupqiio. Mas quais siio as f o r ~ a que
s os unem e
separam?
EmpCdocles introduziu as forqas cosmicas do Amor ou da Amizade (philia)e do
d d i o ou Discdrdia (netkos), respectivamente, como causa da uniiio e da separaqiio dos
elementos. Tais forqas, segundo uma alternincia, predominam uma sobre a outra e
vice-versa por periodos de tempo constantes, fixados pel0 destino. Quando predomina o Amor ou a Amizade, os elementos se
reunem em unidade; quando predomina o
Odio ou a Discordia, ao contririo, eles se
separam.
Contrariamente ao que poderiamos
pensar ii primeira vista, o cosmo nao nasce
quando prevalece o Amor ou Amizade, porque a predomingncia total dessa forqa faz
com que os elementos se reunam, formando unidade compacta, que Empidocles chama de Um ou "Esfero" (que lembra de perto a esfera de Parmhides).
Quando, ao invis, o Odio ou Discordia prevalece absolutamente, os elementos
ficam completamente separados - e tambCm neste caso as coisas e o mundo nao
existem.
0 cosmo e as coisas do cosmo nascem
nos dois periodos de transiqiio, que vzo do
predominio da Amizade ao da Disc6rdia e,
depois, do predominio da Disc6rdia ao da
Amizade. E em cada um desses periodos temos progressivo nascer e progressivo destruirse de um cosmo, o que, necessariamente,pressup6e a aqiio conjunta de ambas as forqas.
0 momento da perfeiqiio se tem nao
na constituiqiio do cosmo, mas na constituiqiio do Esfero.

Emp6docles, nascido e m Agrigento
por volta de 484/481 a.C.
e falecido e m torno de 424/42 1 ,
foi o prirneiro a procurar resolver a aporia eleatic-a.
Afirma-se que esta imagern,
tirada de " A Escola de Atenas"
de Raffaello (Salas Vaticanas), o retrata.

Siio muito interessantes as reflexoes de
EmpCdocles sobre a constituiqiio dos organismos, de seus processos vitais, e, sobretudo, suas tentativas de explicar os processos
cognoscitivos.
Das coisas e dos seus poros saem efluvios que atingem os orgiios dos sentidos, de
mod0 que as partes semelhantes de nossos
6rgiios reconhecem as partes semelhantes
dos efluvios provenientes das coisas: o fogo
conhece o fogo, a igua conhece a igua, e
assim por diante (na percepqiio visual, porim, o process0 i inverso, pois os efluvios
partem dos olhos; entretanto, permanece o
principio de que o semelhante conhece o
semelhante).
Nessa visiio arcaica do conhecimento,
o pensamento tem seu veiculo no sangue e
sua sede no coragio. Conseqiientemente, o
pensamento niio C prerrogativa exclusiva do
homern.
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0 s destinos do homem

No Carme lustral, EmpCdocles tornou
suas e desenvolveu as concepgdes orficas,
apresentando-se como seu profeta e mensageiro. Em sugestivos versos, expressou o
conceit0 de que a alma do homem C um dembnio que foi banido do Olimpo por causa
de sua culpa originaria, e jogado a merct
do ciclo dos nascimentos, sob todas as formas de vida, para expiar sua culpa:
"TambCm eu sou um desses,
errante e fugitivo dos deuses,
porque confiei na furiosa contenda.. .
Porque urn dia fui menino e menina,
arbusto e pissaro e mudo peixe do mar ..."
No poema, d i as normas de vida aptas
para purificar-se e libertar-se do ciclo das reencarnaqdes, e para retornar entre os deuses,
"das humanas dores libertados, indenes,
inviolados".
No pensamento de EmpCdocles, fisica,
mistica e teologia formam unidade compacta. Para ele, s5o divinas as quatro "raizes",
ou seja, a agua, o ar, a terra e o fogo; divinas siio as forqas da Amizade e da Discordia; Deus C o Esfero; as almas s5o dembnios,
almas que, corno todo o resto, s5o constituidas pelos elementos e forgas cosmicas. Ao
contririo do que muitos julgaram, h i unidade de inspirag50 entre os dois poemas de
EmpCdocles, n5o havendo de mod0 algum
antitese entre dimensso "fisica" e dimens50
"mistica". Quando muito, a dificuldade C a
oposta: neste universo em que tudo C "diving", at6 a propria Discordia, n5o se vg que
coisa n5o o seja, nem como "alma" e "corpo" possam estar em contraste, ja que derivam das mesmas "raizes". So Plat50 tentar i dar resposta a esse problema.

d a s "G\ow\eow\eriasl'
e d a Jntelig&ncia ordenadora
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doutrina das "sementes"

"homeomerias"

Anaxagoras deu prosseguimento
tentativa de resolver a grande dificuldade
suscitada pela filosofia eleatica. Nascido por

volta de 500 a.C. em Clazbmenas e falecido
em torno de 428 a.C., Anaxagoras viveu
durante trts dCcadas em Atenas. Provavelmente, foi exatamente seu o mCrito de ter
introduzido o pensamento filosofico nessa
cidade, destinada a tornar-se a capital da
filosofia antiga. Ele escreveu um tratado
Sobre a natureza, do qua1 nos chegaram
fragmentos significativos.
Anaxagoras tambCm se declara perfeitamente de acordo sobre a impossibilidade de que o niio-ser exista e, portanto, de
que "nascer" e "morrer" constituam eventos reais. Escreve ele: "Mas os gregos niio
consideram corretamente o nascer e o morrer: com efeito, coisa alguma nasce e morre,
mas sim, a partir das coisas que existem, se
produz urn process0 de composig50 e divis5o. Portanto, eles deveriam chamar corretamente o nascer de compor-se e o morrer
de dividir-se."
Essas "coisas que existem", as quais,
compondo-se e decompondo-se, originam o
nascer e o morrer de todas as coisas, n i o
podem ser apenas as quatro raizes de EmpCdocles. Com efeito, a iigua, o ar, a terra e o
fogo estzo bem longe de terem condigdes de
explicar as inumer6veis qualidades que se
manifestam nos fen6menos. As "sementes"
(spe'rmata) ou elementos dos quais derivam
as coisas deveriam ser tantas quantas s5o as
inumerziveis quantidades das coisas, precisamente "sementes com formas, cores e gostos
de todo tipo", ou seja, infinitamente variadas. Assim, tais sementes s5o o originhrio qualitativo pensado eleaticamente, n5o apenas
como incriado (eterno), mas tambCm como
imuthvel (nenhuma qualidade se transforma
em outra, exatamente a medida que C origin6ria). Esses "muitos" originarios Go, em suma, cada um, como Melisso pensava, o Uno.
Todavia, tais sementes n5o s5o apenas
infinitas em numero tomadas em seu conjunto (infinitas qualidades), mas tambCm
infinitas quando tomadas cada uma separadamente, ou seja, s5o infinitas tambCm em
quantidade: niio ttm limites na grandeza
(s5o inexauriveis) nem na pequenez, porque
podem ser divididas ao infinito sem que a
divisio chegue a um limite, ou seja, sem que
se chegue ao nada (dado que o nada n50
existe). Assim, pode-se dividir qualquer semente que se queira (qualquer substinciaqualidade) em partes sempre menores, e as
partes assim obtidas serio sempre da mesma qualidade. Precisamente por essa caracteristica de serem-divisiveis-em-partes-que-
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sfo-sempre-iguais C que as "sementes" foram chamadas "homeomerias" (o termo aparece em Aristoteles, mas nfo C impossivel que
seja de Anax$goras), que quer dizer "partes
semelhantes", "partes qualitativamente
iguais" (obtidas quando se divide cada uma
das "sementes").
Inicialmente, essas homeomerias constituiam a massa em que tudo era "misturado junto", de mod0 que "nenhuma se distinguia". Posteriormente, uma Inteligincia
(da qual logo falaremos) produziu um movimento que, da mistura caotica, produziu
mistura ordenada, da qual brotaram todas
as coisas. Conseqiientemente, cada uma e
todas as coisas sfo misturas bem-ordenadas, em que existem todas as sementes de
todas as coisas, embora em medida reduzidissima, diversamente proporcionais. E a
prevalincia desta ou daquela semente que
determina a diferen~adas coisas. Por isso,
diz justamente Anaxigoras: "Tudo est6 em
tudo." Ou ainda: "Em cada coisa h6 parte
de toda coisa." No grio de trigo prevalece
determinada semente, mas nele esti tudo,
em particular o cabelo, a carne, o osso etc.
Diz ele: "Efetivamente, como se poderia
produzir cabelo daquilo que nfo C cabelo e
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carne daquilo que nfo C carne?" Portanto,
C por esse motivo que o pfo ( o grfo), comido e assirnilado, torna-se cabelo, carne, e
tudo o mais: porque no pfo existem as "sementes de tudo". Dessa forma o filosofo de
ClazGmenas tentava salvar a imobilidade
tanto "quantitativa" como "qualitativa":
nada vem do nada nem vai para o nada, mas
tudo est6 no ser desde sempre e para sempre, tambem a qualidade aparentemente
mais insignificante.

Dissemos que o movimento que faz
nascer as coisas a partir da mistura caotica
originaria realiza-se por uma Inteligincia
d'ivina.
Eis como Anax6goras a descreve, em
um fragment0 que chegou at6 nos e que
constitui urn dos vCrtices do pensamento
pri-socr6tico: "Todas as outras coisas tim
parte de cada coisa, mas a intelig2ncia e' ilimitada, independente e nfo misturada a
coisa alguma, mas encontra-se apenas em si
mesma. Com efeito, se ela nf o estivesse em
'

U m a U Z S ~ de
O conjunto do templo grego da Conccirdia, em Agrigento.
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si, mas misturada com alguma outra coisa,
participaria de todas as coisas, caso estivesse misturada com alguma. De fato, em tudo
se encontra parte de cada coisa, como j i
disse, e as coisas misturadas seriam um obsticulo para ela, de mod0 que niio teria poder sobre alguma coisa como tem encontrando-se apenas em si mesma. Com efeito, ela
e' a mais sutil e a mais pura de todas as coisas e possui pleno conhecimento de tudo e
tern f o r ~ aimensa. E todas as coisas que tfm
vida, as maiores e as menores, siio todas
dominadas pela inteligincia ".
0 fragment0 -muito conhecido e justamente celebrado - contCm uma intuiqio
verdadeiramente grandiosa, ou seja, a intuiqiio de um principio que C realidade infinita, separada de todo o resto, a "mais sutil"
e "mais pura" das coisas, igual a si mesma,
inteligente e sabia.
Com isso alcanqamos um refinamento
notivel do pensamento dos PrC-socriticos:
ainda nHo estamos na descoberta do imaterial, mas certamente estamos no estagio
que imediatamente o precede.
@3!

Leuci po,
Dembcrito e

o

atomismo

talvez a maior que at6 aquele momento algum filosofo houvesse alcanqado.
TambCm os atomistas reafirmam a impossibilidade do niio-ser, sustentando que o
nascer nada mais C do que "um agregar-se
de coisas que existem" e o morrer "um desagregar-sen, ou melhor, um separar-se das
mesmas. Mas a concepqiio dessas realidades originirias C muito nova. Trata-se de um
"numero infinito de corpos, invisiveis pela
pequenez e volume".
Tais corpos sHo indivisiveis, e, por isso,
siio a-tomos (em grego, "itorno" significa
"O niio-divisivel") e, naturalmente, incriados, indestrutiveis e imutiveis. Em certo sentido, tais "itomos" esdo mais pr6ximos do
ser eleitico do que das quatro "raizes" ou
elementos de EmpCdocles, e das "sementes"
ou homeomerias de Anaxigoras, porque siio
qualitativamente indiferenciados; todos eles
sHo um ser-pleno do mesmo modo, e siio
diferentes entre si apenas na forma ou figura geomktrica e, como tais, mantim ainda a
igualdade do ser eleitico de si consigo mesmo (absoluta indiferenqa qualitativa).
0 s itomos dos abderitas, portanto, sHo
a fragmentaqiio do Ser-Uno eleitico em infinitos "seres-unos", que aspiram a manter
o maior numero possivel de caracteristicas
do Ser-Uno eleitico.
Caracteristicas e s p c i f i c a s

P\ d o u t r i ~ ados

btomos

A ultima tentativa de responder aos
problemas propostos pel0 Eleatismo, permanecendo no iimbito da filosofia da physis,
foi realizada por Leucipo e Democrito, com
a descoberta do conceit0 de homo.
Nativo de Mileto, Leucipo foi para
ElCia, na Itilia (onde conheceu a doutrina
eleitica), por volta de meados do siculo V
a.C. De ElCia foi para Abdera, onde fundou
a Escola que seria elevada ao seu mais alto
nivel por Democrito, nascido nesta mesma
cidade.
Democrito era pouco mais jovem que
seu mestre. Nasceu em Abdera talvez por
volta de 460 a.C. e morreu muito idoso, alguns lustros depois de Socrates.
Foram-lhe atribuidos numerosos escritos, mas, provavelmente, o conjunto dessas
obras constituia o corpus da escola, para o
qua1 confluiram as obras do mestre e de alguns discipulos. Realizou longas viagens e
adquiriu vasta cultura, em diversos campos,

dos trtomos

Para o homem moderno, a palavra "itomo" evoca inevitavelmente significados que
o termo adquiriu na fisica p6s-Galileu. Para
os abderitas, porim, o atomo levava o selo
do mod0 de pensar especificamente grego.
Indica uma forma originiria, e C, portanto,
itomo-forma, ou seja, forma indivisivel. 0
itomo se diferencia dos outros itomos pela
figura, e tambCm pela ordem e pela posi@o. E as formas, assim como a posigHo e a
ordem, podem variar ao infinito. Naturalmente, o itomo niio C perceptive1 pelos sentidos, mas somente pela inteligfncia. 0 itomo, pprtanto, C a forma visivel ao intelecto.
E claro que, para ser pensado como
"pleno" (de ser), o itomo pressupae necessariamente o "vazio" (de ser, portanto, o
niio-ser). Assim, o vazio C t5o necessirio
como o pleno: sem vazio, os itomos-formas
niio poderiam diferenciar-se nem mover-se.
Atomos, vazio e movimento constituem a
explicaqHo de tudo.
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Rusto e m bronze de arte helei
qzie representa
presumrvelmente Demcicrrto
(Abdera, cerca de 460- 370 a
o ftlrjsofo que desenvolveu
de rnodo srstematzco
e levou ao pleno sucesso
a d o u t r ~ n aatorntsta.

No entanto, C claro que os atomistas
procuraram superar a grande aporia eleitica, buscando salvar ao mesmo tempo a
"verdade" e a "opiniiio", ou seja, os "fen6menosm.A verdade C dada pelos itomos,
que se diversificam entre si somente pelas
diferentes determinagdes geomitrico-mec h i c a s (figura, ordem e posiqiio), bem
como do vazio; os virios fen6menos ulteriores e suas diferenqas derivam do diferente encontro dos iitomos e do encontro posterior das coisas por eles produzidas com
os n o s s p sentidos. Como escrevia Dem6crito: "E opiniiio o frio e opiniiio o calor;
verdade os itomos e o vazio." Certamente, essa foi a mais engenhosa tentativa de justificar a opiniiio (a doxa, como a chamavam os gregos) que ocorreu no 2mbito dos
Pr6-socriticos.
0

movimento dos Atornos,

a 92nese dos m ~ n d o s
e o mecanicismo

E necessiirio, porCm, outro esclarecimento acerca do movimento. 0 s estudos
modernos mostraram que C precis0 distinguir tris formas de movimento no atomismo
originiirio.
a) 0 movimento primiginio dos itomos devia ser um movimento ca6tico. com
os volteios em todas as direq6es dados pela

poeira atmosfCrica que se vE nos raios de
sol que se filtram atravCs da janela.
b) Desse movimento deriva um movimento em vbrtice, que leva os itornos semelhantes a se agregarem entre si e os diversos itomos a se disporem de modos diversos,
gerando o mundo.
C) Por fim, h i um movimento dos itomos que se libertam de todas as coisas (que
siio compostos atbmicos), formando os efl6vios ( u i exemplo tipico k o dos perfumes).
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E evidente que, a partir do fato de que
os itomos s i o infinitos, tambCm sf o infinitos os mundos que deles derivam, diferentes uns dos outros (mas, por vezes, tambCm
idhticos, pois, na infinita possibilidade de
combinaq6es, C possivel verificar-se urna
combinaqiio idhtica). Todos os mundos
nascem, se desenvolvem e depois se corrompem, para dar origem a outros mundos, de
forma ciclica e sem fim.
0 s atomistas passaram para a hist6ria
como aqueles que puseram o mundo "ao
sabor do acaso". Mas isso n i o quer dizer
que eles niio atribuem causas ao nascer do
mundo (causas que, de fato, szo as j i explicadas), e sim que ngo estabelecem urna causa inteligente, urna causa final. A ordem (o
cosmo) C efeito de encontro meciinico entre
os itornos, n i o projetado e n i o produzido
por urna inteligcncia. A pr6pria inteligtncia
segue-se ao e n i o precede o composto at&
mico. Isso, porCm, n i o impediu que os atomistas indicassem a existencia de itomos em
certo sentido privilegiados: lisos, esferiformes e de natureza ignea, os constitutivos
da alma e da intelighcia. E, segundo testemunhos precisos, Dem6crito teria at6 mesmo considerado tais itomos como divinos.

O conhecimento deriva dos efl6vios
dos atornos que se desprendem de todas as
coisas (como j i dissemos),entrando em contat0 com os sentidos. Nesse contato, os atomos semelhantes fora de n6s impressionam
os semelhantes que estHo em n6s, de mod0
que o semelhante conhece o semelhante,
analogamente ao que j i havia dito EmpCdocles. Mas Dem6crito insistiu tambCm na
diferenqa entre conhecimento sensorial e
conhecimento inteligivel: o primeiro nos d i
apenas a opiniiio, ao passo que o segundo
nos d i a verdade, no sentido que j i apontamos.
Dem6crito tambkm ficou famoso por
suas espl2ndidas senteqas morais que, no
entanto, parecem provir mais da tradiqio
da sabedoria grega do que de seus principios ontol6gicos. A idCia central dessa Ctica 6 a de que "a a h a C a morada da nossa
sorte" e que C precisamente na alma e n i o
nas coisas exteriores ou nos bens do corpo
que esti a raiz da felicidade ou da infelicidade. Por fim, h i certa mixima sua que
mostra como j i amadurecera nele urna vi-

s i o cosmopolita: "Todo pais da terra esti
aberto ao homem sibio, porque a pitria
do homem virtuoso C o universo inteiro."

-1pI

p\ involuci30 em sentido

eclktico dos LItimos fisicos

As 6ltimas manifestaqdes da filosofia
da physis assinalam, pel0 menos em parte,
urna involuqiio em sentido eclCtico. Ou seja,
tende-se a combinar as idCias dos fil6sofos
anteriores. Alguns o fizeram de mod0 evidentemente inibil. Bem sCria foi a tentativa
de Di6genes de Apoknia, que exerceu sua
atividade em Atenas entre 440 e 423 a.C.
Di6genes sustentou a necessidade de retornar ao monismo do principio, porque, em
sua opiniiio, se os principios fossem muitos
e de natureza diferente entre si, niio se poderiam misturar nem agir um sobre o outro. Assim, C necesshrio que todas as coisas
nasqam por transformaqio a partir do mesmo principio. Esse principio C "ar infinito",
mas C "dotado de muita inteligincia".
Aqui estio combinados Anaximenes e
Anaxagoras.
Nossa alma C, naturalmente, o ar-pensamento que respiramos, e que se exala com
o ultimo suspiro, quando morremos.
Tendo identificado a intelighcia com
o principio-ar, Di6genes fez uso sistematico
dela, exaltando a visio finalistica do universo que, em Anaxagoras, era limitada.
Ademais, a concepqio teleol6gica de Di6genes teve notivel influencia no meio ateniense, constituindo um dos pontos de partida do pensamento socratico.

Atribui-se concepqio aniloga a Arquelau de Atenas. Com efeito, parece que ele
tambCm falava, entre outras coisas, de "ar
infinito" e de "Intelig2ncia". Numerosas
fontes o identificam como "mestre de S6crates".
Arktofanes caricaturou Socrates nas
Nuvens. E as nuvens s i o precisamente ar.

Capitulo segundo -
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O s " ~ a t u r a l i s t a s "om fil6sofos d a "physis"

47

se pode prescindir desses pensadores para
compreender %crates em todos os seus aspectos e tambCm aquilo que as fontes dele
nos referem, como adiante veremos.
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do pensar filosofico
ConForma as informag6es mais ontigas
que temos, Tales n8o escreveu nada (ao menos de filosofia) e, portanto, seu ensinamento foi transmitido na dimens60 do orolidad~.
/7s informa@es mais significativas Foram consenmdas por Rrist6teles qua no Metaflsica, nos refere o quanto segue.

A mnior parts dos que por primeiro filosofaram pensaram que os principios de todas as
coisas fossem apenas os materiais. Com efeito, afirmam qua aquilo de que todos os sera
sbo constituidos e aquilo de que derivam originariamente a em qua terminam por irltimo, b
elemento e & principio dos ssres, enquanto 6
uma rsalidade qua permanece id&ntica mesmo
com a transmutagdo da suas afecgdes. E, por
asta razdo, cr&emque nada se gere e que nada
se destrua, pois tal reolidade sempre se conservo. E como nBo dizemos que Socrates geras~ em sentido absoluto quando sa torna belo
ou mdsico, nem dizemos que perece quando
psrds tais modos de ser, palo fato de que o
substrata -ou ssja, o pr6prio Sbcrates -continuo a existir, tambbm d@vmosd i m que nBo
se corrompe, em sentido absoluto, nenhuma das
outras coisas: deve hover, pois, alguma realidads natural (uma s6 ou mais de uma) da qua1
derivam todas as outras coisas, snquanto ala
continua a existir imut6vel.
Todavia, sstes filbsofos nbo sst60 todos
de acordo sobre o nljmero e a espbcia de tal
principio. Tales, iniciador deste tipo de Filosofio, diz que tal principio b a dguo (por isso
afirma tambbm qua a terra navega sobre a
6gua), deduzindo sua convicg60 indubitavelmente da constatagdo da que o alimento de
todas as coisas & irmido, e qua at& o calor
gera-se do irmido e viva no irmido. Oro, aquilo de que todas as coisas sBo geradas 6, justamente, o principio da tudo. Els deduz, portanto, sua convic@o deste fato e do fato ds
que as sementas da todas as coisas t&m natureza irmida e a 6gua & o principio do natureza das coisas irmidas.

s "naturalistas"
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H6 arnda alguns que cr&em qus tamb6m
os ant~quiss~mos
qua por prrmsrro tratararn dos
deusss, murto antes da presente geragdo, ts- '
nham tldo essa mesma concepgdo da r@alrdade natural. Com efelto, puseram Oceanoe Thtk
como autores da gera$do das corsas, s drsssram que aqurlo pelo que os deusss juram 6 a
dguo, a qua1 & por eles chamada Estlge. Com
sfelto, o que 6 mas ant190& tambbm mars d ~ g no de respe~to:aaqurlo sobre o qua1 se jura 6,
justamente, o que & mais digno de resperto.
Todav~a,que tal concap$boda realldads natural tenha srdo assrm orrgrn6rla 5 asslm antlga,
nbo aparece de fato de mod0 claro; ao contrar~o,af~rma-se
que Tales fol o prlmalro a professor essa doutrrna a resperto da causa prlmelra.
Rnstotsles, Matafhca, llvro 1, 3
(= Tcilss, tax. I2 Drsls-Hronz).

i vivo
HTudo
e tudo est6 cheio de deuses
Tales tornou-se muto Fornoso por sua
concep@o 'panpsiqu~sto",ou sep, pela teorlo segundo a qua1todas as coisas s8o on/mados, memo as qua oparentemente n8o
parecwiam sar, como os minero~s.
Rl&mdisso, cons~deravaque tudo @st/vesss "cheio de deuses": COISO que concordavo psrFeitarnente corn sua concep@o do
princlpio-dguo entendido como o divino por
exceldnc~a,dado que o prlnc@iod Fonte s
Foz de todas as coisas e, al&m d~sso,sustenta todos slas e, portonto, @st6present@
em toda coisa que existe.
Cis dois testemunhos de flrist6telessobre este temo s um de I?dcio.

Rlquns afrrmam que a alma est6 mrsturado comtudo. E talvez justamente por esto razdo Tales cons~deraque todas as corsas estdo
cham de deuses.
Rr1st6teles,ff olma, l~vro1, 5
(= Talss, tex 22 D~els-Krclnz)
Do que f o ~Ismbrado parece que tambbrn
para Tales a alma fosse 0190 de movente, pois
drzla que at& o magneto tam uma alma, urn0
vez que ale move o ferro.
Ar~stbtslczs,FI alma, lrvro I, 2.

Segunda parte - fi fundac$o do pensamento filosbfico
Talss julgou que deus fosse a lntehg&nc~a
do cosmo s qus tudo fosse dotado de alma e
cheio de deuses, e qua uma pot&ncra d l v m
sscorrssss atrav&s do elamsnto um~doe que
Fosss motrlz dsla.
A~CIO
17, 1 1 (= Talas, tax 23 D~als-Kranz)

como principio
Rnax~mandro,
provavelmente d~sc@ulo
de Toles, aprofundou o pensamento do mestre, cons~derondoque a agua fosse jtr olgo
d~ dertvado, ou sqo, n6o pr/nc@lo,mas prlncpodo. 0prlnc@o deve ser ~n-determlnodo, I-l~mltado,m-hnlto. Dele tudo derlva, a
ele tudo retorna e nele tudo con-slste. Este
prlnc@/o,portonto, comc~decom o propr~o
dlv~no.
ELS, a proposlto, umo possagem da FiSICQ de Rr~stoteles.

Com razbo todos cons~deramo lnflnrto
como prrncipro, pols nbo & possivel nem que
ele sxrsta em vbo, nem que a ele convenha
outra pot&ncra que a de, prlncip~o.Tudo, com
ou der~vade um pr~nciefe~to,ou & um pr~ncip~o
pro: mas do ~nfrnrtonbo h6 prrncip~o,porque
E tambbm & n6onesse caso haver~aum I~mrte.
gerado e ~ncorruptivel,do mesmo modo que um
prrncipro, pols o qua & gsrado tsm nacessarramente tambhm um f~m,e toda corrupc$50 tem
sau tarmo. Por rsso d~ziamosqus do rnfln~to
ndo
ha prrncip~o,mas qua el@parecs ser o prrncip ~ de
o toda outra colsa e compreendsr em SI
todas as corsos e ser gura para todas as COIsas, como dram todos os que nbo admrtem
outras causas, como a mente ou o amor, al&m
do rnFrn~toE tal prrncip~oparece ser o dwrno; e
&, com sfsito, mortal e ~mpsrscivel,como dlzsm Rnaxrmandro e a malorla dos hl6sofos da
natursza.
Ar1st6talas, Fklca, hvro 111, 4
(= Anaxrmondro, tex 15 DIGIS-Kranz)

O Como as coisos

derivam do principio

De Rnoximondro possuimos os primeiros brevissimos fragmentos diretos, ou sejo,
as primairas polovros escritos am prosa, de
pura filosdio, que nos chegorom e, portanto, docurnentos de inastimdvel valor.
Dos dois Frogmantos que t&m sentido
complete, o mois significotivo diz o que segue: as coisos s8o gerodos sampre por obra
de contrtrios que tendem o subjugar urn oo
outro e, portonto, desso forma, cometem uma
esp6cia de injustiga; por conseguinte, a dissolu@io e a morte s8o como a pena que resgoto to1 subjuga~60origlnbrio.
€ evidente a inFlu&ncia do pensomento orfico omplificodo em dimensdo cosmica.

[. .I

0 principio dos sores & o infinito
Naquilo de que os ssres extraam sua origem, ai
se realiza tambhm sua dissolu<do,conforme a
necessidade: cam efeito, reciprocamente descontam a pena s pacjam a culpa comatida, segundo a ordem do tempo.
Anoximandro. fr. 1 Dials-Kranz.

Capitulo segundo - 0

s " ~ a t u r a l i s t a s "o u filbsofos

da "phisis"

1 . Rnaximenes, Filho de Euristrato, era tamb&m de Mileto. Punha como principio o ar infinito, do qua1 Forarn geradas as coisas que existem, que existiram e que existirdo, e os deuses
e os s e r a divinos, e todas as outras coisas derivam por sua vez destas. 2 . 0car6ter especifico do ar 6 a t e : quando ele & distribuido da
0 principio 6 o or
modo absolutamente uniforme 6 invisivel, mas
se rnanifesta pqr meio do Frio, do quente, do
ljmido e do rnovimento. Fle est6 sempre em
flnoxirnsnas rnovau-sa no rnasmo asmovirnento e, com efeito, se ndo houvssse
tairo do mastrs Rnoximondro (a, portonto,
rnovimento,
n6o se produziriam todas as transda Tolas), modificondo ultariormsnta o conforma@es
que
ocorrem. 3. Por via de condsncapg8o do principio, qua als considarou sar
sa@o e de rarefa@o assume diversas forrnas:
o or. Vivamos raspirondo; o or qua raspiroquando se dilata at6 alcan~arforte grau de ramos nos c - vido e nos sustdm (morramos,
refqdo torna-se, com efeito, Fogo, e se, ao incorn afaito, n8o raspirondo mois). Rssirn davhs,
se condensa, torna-se vento: adsnsandovamos concabar o cosmo intairo.
sa, torna-se nuvem; em uma densidads ainda
€is o seu frogmanto dirato qua chagou
maior se transforma em 6gua e rnais al&m em
at6 nos.
terra; chegando ao grau m6ximo de condsnsa@o torno-se pedra. Rssim presidem b geraComo a nossa alma, sendo or, nos man- $60os contr6rios, o quente a o Frio. 4. fl tsrrcr B
t&m vivos, da mesrna forma o sopro e o or sus- de forma chata e & Ievada pelo ar, do mesmo
tentam o cosmo inteiro.
modo que o sol, a lua e os outros astros que
Rnoximenss, fr. 2 D~sls-Kronz. sdo todos de natureza ignea 5 clue se sustentam sobre o or por causa de sua forma chata.
5. 0 s astros nasceram da terra, cuja urnidode,
levantando-sedo superficie terrastre e dilatando-se,
produziu o fogo que, elevondo-se ao
Como do ar
alto, formou os astros. Mas na regido dos asdarivam as coisas
tros h6 tamb&mcorpos de natureza terrosa que
giram junto corn eles. 6. Rnaximenas diz que os
astros n6o se movem sob a terra como outros
Tornbdm nos pasquisos cianti'ficas,
suptjem, mas em torno da terra, do rnesrno
Rnoxirnenas saguiu os linhos trogodos pelo
modo que o bon& se vira ao rador de nossa
Escolo da Milato, conforma nos rafararn os
cabqa. 0sol desaparece de nossa vista n6o
dois tastarnunhos de Taofrosto a da Hiporque
passe sob a terra, mas porque 6 coberpolito.
to pelas regides mais elevadas dela e tomb&m
por causa do maior distdncia de nos. 0 s astros
ndo esquentam por causa de sua distdncio. 7.
Rnaximenes de Mileto, Filho de Euristrato, 0 s ventos se forrnarn quondo o or, condenfoi amigo de Rnaximandro e como este tom- sando-se, & impulsionado a mover-se; comprib&mele punha como substrato uma ljnica subs- mido e ainda mais condensado, o ar d6 origem
tdncia primordial e ilimitada, mas n60 inde- Bs nuvens e a seguir se transforma em 6gua. 0
terminada como a de Rnaximandro, e sim granizo se forma quando a 6gua que descs das
deterrninada: dizia, com efeito, que era o or. nuvens gela: a neve, ao invbs, quando essa
Este se diferencia nas v6rias substdncias con- 6gua gelada conthrn mais urnidads. 8. 0 reforme o grau de rarefaq5o e de condensa~do: 18rnpago se produz quando as nuvens se
a assim, dilatando-se, d6 origern ao fogo, en- laceram por causa de ventos: essa lacera@o
quanto condensando-se d6 origem oo vento das nuvens provoca um clardo luminoso e
e depois d nuvem; em moior grau de densida- afogueado. 0arco-iris & produzido pelos raios
de forma a 6gua, depois a terra e dai as pe- do sol qua encontram ar condensado. 0 terremodras; as outras coisas derivam depois destas. to ocorre se a terra sofre varia<des fortes deTamb&rn Rnaximenes admits a sternidads do mais depois de aquecimanto e resfriamento.9.
rnovirnento, por obra do qua1 ocorre a trons- Estas sdo as opinides de Rnaximenes que nasformagdo.
ceu no pr~meiroano da 58" olimpiada [548/44].
Tsofrasto, OpiniBo dos Fisicos. Fr. 2
Hip6lito. RsFutag6es. 17
(= Rnoximenss, tax. 5 Disk-Kronz).
(= Rnaximenss, tsx. 7 Diels-Kranz).

,

Segunda parte - A f ~ n d a ~ ddoo pensamento filosbfico
e se limitava a simplesmente mover o dado,
reprovando at6 Heraclito por ter dito que n6o 6
possivel banhar-se duos vezes no mssmo rio:
Cratilo, com efeito, psnsava que n6o fosse possivel nem mesmo uma vez.
Flrist6tslss, MatoFisico, livro IV. 5.

A harmonia dos opostos
0d~namlsmodo reohdade, ~mplic~to
no
pensamento dos tr&s m~lenses,Q expl~c~tado
por Her6cl1tode mod0 acentuado.
€IS saus tr&s h-agmentosmals cdlebres
a respelto.

R quem desce no mesmo rio sobrevhm
6guas sempre novas.
Herdclito. fr. 12 D~als-Kronz.

N60 se pode descer duas vezes no mesmo no s n6o se pode tocar duos vezes uma
substancia mortal no mesmo estado, mas, por
cousa da ~mpetuosrdadee da velocidade da
mudanp se espalha e se reune, vem e var.
Herdcl~to.fr 91 D~sls-Kranz.

segundo a quo1 o'devir
se dessnvolvs
Para Her6cl1t0, o "tudo escorre"n60era
o ponto de chegada, mas o ponto de port/do do qua1se movlo paro olcangar umo ousada s ~rnportantiss~ma
1nfer6ncla.
fato qus o devr e, portanto, o ser,
lmpllca conti'nuo possar de um contrdrlo oo
outro e, portonto, ele poreceno a atuag6o de
continua luta dos contr6r1os,corno dlzlo Rnaxlmondro; todavla, destes contrar~os,dlz
Heracl~to,nasce urna harmonla 0, portanto,
morav~lhosasintesa unltdr~a.
€15 os mols cQlebres h-ogmentos, adm~radiss~mos
em todos os tempos

<

Descemos e ndo descemos no mesmo no.
n6s mesmos somos e n6o somos.

0conflito (polemos) 6 pai de todas as coisas e rei de todas as coisas; a uns p6e corno
Herdclrto, fr. 49a D~als-Kronz. deuses, a outros corno homens, torno uns escravos e outros livres.
Herdclito, fr. 126 Dials-Kronz.

da doutrina heraclitiana

--

-Tal doutrina fol ~ndewdomenteIevada
por alguns segudores ds suas extremas consequ&nc~as,corno comprova este testemunho de Rr~stoteles.

0que 6 oposi~6ose concilia e das coisas
diferentes nasce a mais bela harmonia, e tudo
6 gerado por via de contrasts.
Hsrdclito, fr. 8 Dials-Kronz.
Eles [os que s6o ignorantes] n6o compreendem que aquilo que 6 diferente concorda consigo mesmo: harmonia de contrkrios,corno a harmonia do arco e da lira.
Hsraclito, fr. 5 1 Dials-Kronz.

RlQmd~sso,esses [aqueles que negarn a
possibil~dadede alcangar a verdade], vendo
que toda a realldads sensivel @st6em movrmento e que daqurlo que muda ndo se pods
dizer nada ds verdaderro, concluiram que ndo
6 possivel dizer a verdade sobre aqu~loqua
muda em todo sentrdo e de toda manerra Dessa convicgdo derrvou a mals rad~caldas doutnnas mencionadas: a qua professam aquales que
55 dizsm segu~doresde HerCIclrto a que tamb4m Cr6tilo cond~vrdra.Este acabou por s~ conventer de qua n6o se dev~anem mesmo falar,

R dosn~atorna doce a sacde, a fome torna doce a saciedade e a fadiga torna doce o
repouso.
Hsrbclito, fr. 1 1 1 Dials-Kronz.

Ndo conhsceriam sequer o nome da justi<a se n6o existisse a ofensa.
Haraclito, fr. 23 Dials-Kronz.

0 caminho para cima e o caminho para
baixo s8o o Gnico e mesmo caminho.
Hsrdclito, R. 60 Disls-Kronz.
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Comum no circulo 6 o principio s o Am.
Her6clito. Fr. 103 Diels-Kranz.

R mesma coisa 6 o vivo e o morto, o dssperto s o adormecido, o jovem e o velho, porqus tais coisas, pala muta<bo, sbo aqualas s
aquelas por sua vez, psla muta<bo, sbo estas.
HerClclito, Fr 88 Diels-Kronz.

s "nat~ralistas"
OM filbsofos

d a "phisis"

Muta~desdo fogo: em prlmsiro lugar
mar, a metade dele terra, a metade vento
ardente.
Her6cllto.Fr. 31 Diels-Kranz.
Sobrevmdo, o Foqo julgara e condenarc5
todas as colsas
Heraclto, Fr 66 Diels-Kranz.

Cis as conjun<bes:inteiro nbo-inteiro, con0 uno, linlco s6b10,ndo qusr e quer tamcorde discords, harm6nico des-harmbico: s a
b&m ssr chamado de Zsus.
partir de todas as coisas o uno e a partir do
Har6clt0, Fr. 32 D~els-Kranz.
uno todas as coisas.
Her6clit0, fr. 10 D~els-Kranz.
R natursza humana ndo tern conhecimenNbo ouvindo a mim, mas ouvindo o logos. tos (gnomos), a natureza divlna slm.
Her6clto. Fr. 78 D~els-Kranz.
6 sClbio odmitir que tudo 6 uno.
HerClclito, Fr. 50 Disk-Kranz.
Exlst~suma so sabedorta: rsconhecer a inDeus 6 din-noits, 6 inverno-varbo, 6 gusr- tsI~g&nc~a
(gnomsn) que governa todas as coira-paz, 6 sociedade-foms,s muda como o fogo sas atrovbs de todas as colsas.
quando ss mistura aos psrfumes e toma nome
Her6clito. Fr. 45
do aroma de coda um deles.
Herdclito. fr. 67 Dials-Kranz

-

de pensarnentos orficos

0 fogo-inteligincici,
principio supremo
de todas cis coisas

- ----

,

-

"IVoda" mo~squs o 'Togo'', no d~mens6o Fism sm qua se colocova a hlosoho ds
Hsracl~to,podlo expr~mna perens mudango,
o contrasts-e-hormon~o,a nscess~dads-esoc~edode,de qus falam os fragrnantos qua
Ismos.
€ 0 fogo d o Deus-~ntsl~g&nc~a
qus sustsnto e g o v m a as colsas.

Todos as coisas sbo troca do fogo, s o
fog0 uma troca de todas as coisas, assim como
as mercadorias 560 troca do ouro 5 0 ouro uma
troca das mercadorios.
HarClclito, fr. 90 Diels-Kronz.

-

Heracl~toretomo psnsamentos drf~cos
s os dssenvolve por sua conto. Do olma ~ 1 s
d ~ qua
z n60 tern conhns, ou sqa, q u ultra~
passo o d~memdodo Fi's~co.Do homsm d ~ z
qus C mortal-mortol ou mortal-mortal, conforme o cons~dsremossm ssu corpo (mortal) ou em sua alma mortal). Caluds com
clarezo ao alhm.

0 s conhns cJa alma nBo podsrds jclmats
sncontrar, por mas que percorras seus caminhos, tbo profundo 6 seu Ioc~os.
HerClcl~to,fr. 45 Dwls-Kranz.
Imortals-mortals,mortals-lmortals,vlvando a morte daqueles, rnorrendo a v ~ d adnCJUG~GS.
Her6cllto. Fr. 62 Dmls-Kranz.

Esta ordsrn, qua 6 id&ntica para todas as
coisas, nbo foi Feita por nsnhum dos deuses
Dspo~sda morta oguardam os hom~sns
nsm dos homsns, mas sxistia sempre e & e sera
fog0 eternamsnte vivo, que segundo a msdida colsas que ales nao esperam nem Imaglnam.
se ncenda e segundo a msdida se apago.
Heraclto, fr 97 D~ds-Kranz.
Hsraclito. fr. 30 D~els-Kranz.
Dlfic1l6o luta contro o desejo, pois aquilo
que ele quer ele o compra h custa da alma.
0 raio govarna todas os coisas.
Har6clt0,Fr. 85 Dmls-Kranz.
Hsr6clit0, Fr. 64 Diels-Kranz.

nento filos6fico

Contempordneos a estes filosofos, e tamb&manteriores a ales, sdo os assim chamodos
Pitag6ricos. Eles primeiro se aplicaram 6s matembticas e as fizeram progredir e, nutridos
pelas mesmas, creram que os principios dslas
fossem principios de todos os seras. E, como
nas matembticas os numeros sdo por sua natureza os principios primeiros, e exatamente nos
nljmeros el%safirmavom ver, mais que no fogo,
no terra e no 6 9 ~ 0muitas
,
semelhan<ascom as
coisas que existem e sdo geradas: afirmavam,
por exemplo, que dada propriedade dos numeros fosse a justi~a,outra, ao contrdrio, a alma
e o intslecto, outra ainda o momento e o ponto
justo, e similarmenta, logo, para coda uma das
outras; albm disso, por ver que as notas e os
acordes musicais consistiam nos n6maros; e, por
fim, porque todas as outras coisas, em toda a
realidode, parecia-lhes que fossem feitas b
imagem dos numeros e que os nljmeros fossem aquilo que b primeiro om toda a realidade, pensaram qua os elementos dos numeros
fossem elementos de todas as coisas, e que o
cbu inteiro fosse harmonia e nirmero. E todas
as concorddncias que conseguiram mostrar entre os nljmeros e os acordes musicais e os fen h e n o s e as partes do c8u e a ordem inteira
do universo, eles as reuniam e as sistematizavam. E se alguma coisa faltava, elss procuravam introduzi-la,de modo a tornar sua trata~do
inteiramente coerente. Por exemplo: como o
numero dez parece ser perfeito e parece compreender em si toda a realidade dos numsros,
eles afirmavam que tambbm os corpos que se
movem no cBu deviam ser dez; mas, a partir do
momento que se v&em apenas nove, entdo introduziam urn dhcimo: a Rntiterra.
Tratamos tais questaes em outras obras
com maior cuidado. Rqui voltamos a elas a fim
de ver, tambhm nestes filosofos, quais sdo os
principios que eles apresentam e de que modo
estes entram no dmbito das causas de que falamos. Tamb6m asses filosofos parecem afirmar que o nirmero & principio nbo so como
constitutivo material dos seres, mas tamb&m
corno constitut~vodas propriedades e dos estados dos mesmos.Eles colocam, depois, como
elementos constitutivos do numero o par s o
impar; destes, o primeiro 6 ilimitado, enquanto
o segundo G limitado. 0Uno deriva de ambos
estss elementos, porque 6, junto, par e impar.
Do Uno, portanto, procede o nOmero, e os n6msros, como se disse, constituiriom o universo
inteiro.
Outros Pita~oricosafirmaram que os principios sbo dez, distintos em sbrie de contrbrios:
1 . limite-illmite,
2. par-impar,
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3. uno-mirltiplo,
4. direita-esquerda,
5. macho-F6rneo.
6. parado-movido,
7. reto-curvo,
8. luz-treva,
9. bom-mau,
10. quadrado-retdngulo.
Desse mod0 parece que pensava tarnb&m Rlcm&on de Crotona, seja por tar ele tomado tal doutrina dos Pitagoricos, seja porqua estes a tenham dele tomado: o fato 6 que
Rlcm&onesteve no auge quando PitClgorasera
anciao e professou uma doutrina muito samelhante b dos Pitagoricos.Ele dizia, de fato, que
as mirltiplas coisas humanas formam pares de
contrClrios, que ele porhm ogrupou nao como
os Pitagoricos de modo bem determinado mas
ao acaso, como por exsmplo: bronco-preto,
doce-amargo, born-mau, grande-pequeno.
Fez, portanto, afirma@es desordenadas a respeito cle todos os pares ds contrClrios, enquanto os Pitagoricos disssram claramente quais e
quantos sao.
De um e outros podemos reter apenas o
segulnte: os contrClrios s6o os principios dos
sera; ao invbs, quantos e quais s6o eles encontramos apenas nos Pitagoricos. Todavia, nem
pelos Pitagoricos tais contrClrios forom analisodos de forma clara a ponto de poder estabelecer de que rnodo seja possivsl IevCl-10sds cousas de que falamos; pcrece, contudo, que ales
atribuam a seus elementos a fun@o de math-

partes tmanentes

pela medn~dohar
tantes e da elernen

d ~ r i v oa denommag.
QO unlv~rso
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A retomade da doutrina do reencarncl@o

I

--------- - - "..--.Quejd o prdprio P~tdgorastlvesse aceto a doutr~noorfica da metempslcose C testemunhado pelo seguinte terto de Yendhnes.

I

Contarn que, csrta vsz, Plt6goras passava snquanto um cdo era sspancado.
Tsvs compa~xdodele e disse estas palavras.
"PClra, n8o o sspanquss, porque 6 a alma ds um homem que fol msu amlgo;
eu a reconhec~ouvmdo-a gerner".
Xenofanes, fr 7 D~els-Kranz.
i

da para grdos], ndo comer o cora580, ajudar a
depor a cargo e ndo a aumsntd-la, ter as cobsrtas ssmpre ligadas junto, ndo andar com
irnagarn de divindade ssculpida no anel, ndo
daixar na cinza a rnarca do pansla. Corn o simbolo "n60 ati~aro fogo corn a faca" queria diConclumdo, Ie~arnosalguns lmportontes
trechos de Vldas dos hlosofos, de D~ogenes zer: ndo provocar a ira s o orgulho altivo dos
poderosos; com o outro: "ndo fazsr psnder a
la6rc10,em qua s6o enumerados alguns prebalanp", n6o violar a sqijidade e a just@; com
ceitos morals e rel~g~osos
prtagdr~cosPrecelo outro: "ndo se sentar sobre a vasilha", cuidar
tos que perrnaneceram por mu~totempo setambQm do futuro, pois a vasilha 6 a raqdo de
cretos, como de resto os outros enslnamentos
um dia. Com "ndo comer o cora<doUqusria sigde P~tdgoras.
nificar: n8o consumir a alma com
afds e dorss.
I
. ".. - .
.
Proibia oferecer vitimas aos deuses, perD~zernqua FOI o prlmelro a revelar que a mitia venerar apenas o altar purificado de sanalma, conforma um c~clode necessldade, ora gue. Nem s~ dsve juror pelos deusss; 6 necesss ligue a um ser vlvo, ora a outro; s o prlmelro sdrio, com efeito, tornar a si mesrno digno de
tamb4m a introduz~rna G r h a madidas e pe- FQ. precis0 honrar os ancidos, porque aquilo
sos, como dlz Rristdxeno o Mljs~co;e o prlmelro que cronologicamente vsm antes rnerecs maior
a identificar V6sper corn Chfer, conforme drz honra; assim como no mundo a aurora precede
o per-do-sol,tambQm na vida humana o princiParmhides.
SGUSsimbolos eram as segulntes: ndo pio precede o fim, e na vida orgdnica o nasciatiqar o f o ~ com
o urna faca, ndo fazer pander a mento precsda a morte.
balanp, n8o se sentar sobre a vasllha [rnedlDiogenss Labrcio, Vidos dos Fil6sofos,V, Ill.

<
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Dsus e o divino
-- -*-

Est~sfragrnentos repreisentarn o pr~rnelraaprcssenta@o hlosdhca da concep@o d@Deus.
- - --

Um so Dsus, sumo sntrs os dsusss s os homsns,
nsm por hgura nem por psnsamsnto ssmelhants aos homsns.
Xenofanes, Fr 23 D~els-Kronz.
Tudo v&, tudo psnsa, tudo ouvs.
Xsn6Fanes. h. 24 D~els-Kranz.
Ssm fadiga, com a Forp da msnts Faz tudo vibrar.
Xenofanes, fr. 25 Diels-Kranz.
Psrmansca ssmprs no mssmo lugar sem ds qualqusr mod0 se movsr,
nem Ihe Fica bsm girar ora am um lugar ora em outro.
Xenofonss, fr. 26 Diels-Kranz.

R critica da concep@o antropomorfica dos dsuses

Ss os bo~s,cavalos a lsdss tlvssssm mBos
ou se pudsssem plntar e reallzar as obras qus os homens fazsm com as mbos,
os cavalos plntartam Imagsns dos dsusss ssmelhantss aos cavalos
s os b o ~ sssmslhantss aos bo~s,e plasmar~amos corpos dos dsuses
samslhantes ao aspect0 que coda um dsles tsm.
Xenofanes, fr. 15 D~els-Kranz.
0 s Etiopss dlzem qua seus dsusss sdo negros s ds narlz achatado.
0 s Tr6c1osdmm, 00 contrClr~o,qus t&m olhos azuls s cabslos rurvos.
Xen6fanes. fr 16 D~els-Kronz.
Aos dsusss, Homsro s Hssiodo atr~busm
tudo aqudo qus para os homsns & desonra s vsrgonha:
roubar, comstsr adult6r10,snganar-ss mutuamsnts.
Xenofanss, Fr 1 1 D~els-Kranz
D I Xenofanes
~
a rsspslto de Homero s Hssiodo:
narram muitiss~masa ~ d s snbo lic~tasdos dsusss:
roubar, comstsr adult&r~o,snganar-ss mutuamsnts.
Ds fato Crono, sob o qua1 dlzsm qua houvs a era fsl~z,mut~louo pal s dsvorou os hlhos,
e Zeus, hlho dele, o dsp6s s o "colocou sob a tsrra".
Xenofanes, h 12 D~els-Kranz.

Segunda parte -
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0 pro6rnio do Poemo sobre o natureza
----

Do pro8m1odo posmo, qua tvardode~roments
sugestwo e muto obrongants, Porm&nldes
imoglno sar transportodo, sobrs um carro puxodo por Qguos prudsntss s guiodo porjovsns
hlhas do Sol, dos casos do noits poro o luz a lsvodo dionts do dsuso (qua psrsonlhco o
verdode), que Ihs rsvslo o propria vsrdods sm ssu complsxo Dike. e T&ma que sa msnc~onom como Forgas qua gwarom Porm&nidss, sdo as Isls supremos do rsol e, portonto, do psnsor s do vivsr, s neste ssntldo constituem os Forps mois propiclos que conduzem no comlnho
dcr verdods e ~mpulsionamo psrcorrd-lo Nests prodmio, nos ciltimos cinco v~rsos,exp8s-sa
tombam, por ocsnos, o mapa concsltuol do pensomanto do Elsoto, ou sap, o d1stmg60das
tr& vlos do conhscimsnto o ch vsrdads ( o cora@o solido" da vsrdods), o da oplnido Foloz
("as op1n18esdos morto~s3, 0 a do opinido plousivel ('como os coisos qua oporscem ero
prec~soque vsrdadeiromante sxlstisssm')

As &guas qua me Ievam at& onde meu desejo quer chegar,
me acompanharam, depois que me conduziram e me puseram no caminho que diz muitas coisas,
que partence b divindade e que leva por todos os lugares o homem que sabe.
Fui Ievado para 16. Com efeito, 16 ms levaram prudentss &guas
puxando meu carro, e jovens indicavam o caminho.
0eixo das rodas soltava um silvo agudo.
inflamando-se- enquanto era premido por dois circulos que giravam
de uma parte e da outra -, quando apressavam o curso para acompanhar-me,
as jovens filhas do Sol, apos de~xaras casas da Noite,
para a luz, ofastando com as moos os v&us do cabqa.
16 sst6 a porta dos caminhos do Noite e do Dia,
tsndo nos dois extremos uma arquitrave e um limiar de pedra;
e a porta, erguida no &ter, & fechada por grandes batentes.
Destss, Justip, que muito pune, tem as chaves que abrem e Fecham.
As jovens, entbo, dirigindo-lhesuaves palavros,
com prudhcia a persuadiram, a fim de que, para elas, a barra do ferrolho
ssm dernora tirasse do porta.
E esta, abrindo-ss imediatamente,
produziu grands abertura dos batentes, Fazsndo girar
nos gonzos, em ssntido inverso, os eixos de bronze
fixados com pregos e tachas. De 16, imediatamente, atravhs da porta,
direto pela estrada principal as jovens guiaram carro e &guas.
E a deusa me acolheu benevolente, e com sua mdo tomou m~nhamdo direita,
e cornqou a falar assim 5 ms disse:
"6jovsm, tu que, companheiro de imortais guias,
com as 0guas que ts carregam chegas b nossa moradia,
alegra-te, pois nbo foi sorte infausta que te Ievou a percorrer
ests caminho - com afeito,
ale ssM fora do caminho ercorrido pelos homens -,
mas lei e justip divinas. preciso que aprendas tudo:
tanto o s61ido cora~dodo verdade bem redonda
como as opinides dos mortais, nos quals ndo h6 verdadeira certeza.
E tambtsm isto aprender6s: como as coisas que aparecem
sra preciso qus verdadeiramente existissem, sendo todas em todo sentido".
Parrn6nides. Poemo sobre o notureza, fr. 1

!

Capitulo segundo - O

s "naturalistas" ou filbsofos

da "phisis"

-

A primeira park do poema: a via do verdade
- -- .-------8s polovras do deusa que concluern o prologo delxarn claro que sdo tr& as was sobre as
o pansamanto hurnono.
I ) a do pura verdode,
9) a das op~nlbeserradas dos mortals,
3) a do oplnldo plausivel que se move de rnodo correto qntre as apar&nc~as.
Recordernos alguns conce~tos-chav~
No pr~rnelraparte do poerna (que nos chegou ern boa park) Parrn6nldes Fala do v ~ da
a
verdade absoluta, ou seja, do v ~ a
do ser e, por antitese, da v ~ a
da absoluta Falsldade, que Q
a 1/10do ndo-ser, ou seja, a 1/10que percorrem aqueles mortals que cr&m que ser e ndo-serse
mlsturem de vdr~osrnodos
Nesta parte do poerna Parrn&nldes pela prime~ravez no hlst6rla do pensamento oc~dental enunc~ao grande prmc@o de ndo-contrad~gdoo ser exlste e nBo pode ndo ser e o ndo-ser
n60 ax~stee n6o pode ser
81Crn dlsso, ev~denc~a-sa
corno apenas o ser seja pensdvel e d~zivel,e corno o ndo-ser
seja ~rnpensdvele ~nd~zivel
0ser, asslrn entendldo em sentldo ~ntegrole univoco, ndo pode nascer (porque, de
outra forrna, der~varlade urn ndo-ser, o que Q ~rnpossivel),ndo pode perecer (porqu~,de
outra forma, ocabar~aem urn ndo-ser, que ndo ex~ste),ndo tem um passado e um fvturo, mas
Q sernpre, C 1m6ve1,C todo ~gual,Q corno urna esfera perfelto, portanto, um todo-uno. F35
colsas de que os hornens Falom, na realldode, ndo 560 mals que nomes vvtjs.
quais procede

- - -"---1 . 0 ser 6 1160-geradoe imperacivel
Resta apenas um discurso sobre a via:
que "exists".Sobre esta via h6 sinais indicadores
bastante numerosos: qua o ser 6 ndo-gerado e imperecivel,
com efeito, & um inteiro no seu conjunto, imovel e sem fim.
Nem era uma vez, nem ser6, porque 6 agora junto todo inteiro,
uno, continuo. Qual origem, com efeito, dele procuraras?
Como e a partir da onde teria crescido?
Do n6o-ser ndo te permito
nem diz6-lo nem pensa-lo, porque n60 & possivel nern dizer nern pensar
qua n6o existe. Qua necessidade o teria forpdo
a nascer, depois ou antes, se derivasse do nada?
Por isso & necess6rio que exista por inteiro, ou que ndo exista por nada.
E nam a partir do ser conceders a for~ade uma certeza
qua naya alguma coisa qua esteja ao lado dele. Por esta razBo nern o nascer
nem o perecer a Justi~aconcedeu a els, libertando-odas cadeias.
mas firmemsnte o ret6m. A decis6o sobre tais coisas esta nisto:
"exists"ou "ndo existe". Portanto, decidiu-se, corno 8 necessario,
que uma via se deve deixar, enquanto 6 impens6vel e inexprimivel,
porque n6o da verdade 6 a via,
ao passo que a outra 6, e 6 verdadeira.
E corno o ser poderia existir no futuro? E corno poderia tar nascido?
Corn efeito, se nasceu, ndo existe; e ele nern existe, caso devssss existir no futuro.
Portanto, o nascimanto sa apaga a a mote permanecs ignorada.

2 . 0 ser 6 indiiisivsl e todo igual

E nem & divisivel, porque 6 todo inteiro igual;
nem existe de alguma parte a190 a mais que possa impedi-lode ser unido,
nem existe algo de menos, mas 6 todo inteiro pleno de ser.
Por isso 6 todo inteiro continuo: o ser, com efeito, sa liga ao ser.
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3 . 0 ssr & imovsl s de nada carecs
Mas 1m6veI,nos lrm~tesde grandes Irga@es

& sem um prrnciplo e sem um frm, pols nascrmento e morte
Foram expulsos para long@e uma verdaderra certeza os rejerta

E permanecendo 1d6ntrcoe no rd&ntrco, em sr mesmo jaz,
e deste modo ai permanece, Frrme Com eferto, necessrdade rnflexivel
o mant&m nas Ilga@es do Ilmrte, qua o encerra por todo lado,
pols for estabelecrdo que o ser ndo frque sem real1zag6o.
com efe~to,ele de nada carece, caso contr6r10,de tudo carererra

4. CoincidOncia ds ssr s pansamento

0mesmo 6 o pensar s aqudo por causa do qua1 exrste o pensamento.
porque sem o ser no qua1 Q expresso,
nBo encontrar6s o pensar Com eferto, nada mas exrsta ou exrstrr6
fora do ser, pols a Sorte o vrnculou
a ser um rntelro a ~movelPor rsso serdo nomes todas
as colsas que os mortals estabeleceram, convrctos de que fossem verdaderras
nascer e perecer, ser e nbo-ser,
trocar de lugar e mudar lumrnosa cor

5 . 0 ser s a figura da ssfsra
Al6m drsso, por haver um lrmrte extremo, ele & realrzado
por toda parta, ssmelhante a massa de bem redonda esfera,
a partlr do centro rgual em toda parte com eFerto, nem ds algum modo maror
nem de algum modo menor & nscess6rro que seja, de uma parts ou da outra
Nern, com eferto, exrste um ndo-ser que possa rmpsdl-lo de chegar
ao lgual, nem & possivel que o ser seja do ser
mas de uma parte e menos do outra, porque & um todo rnvrol6vel
Com efe~to,~gualem toda parte, de modo lgual est6 em seus conhns
Parm&n~des,Posrno sobre o notursza, fr. 8.

Capitulo segundo -- 0

Rs demonstra~6es
por absurdo das teses
do Eleatismo
ZanBo dasarnpanhou o fungdo da ataconta dos odvarsdrios do ascolo aladtico.
Corn afaito, procurou dafandar os tasas de
Porrn&nidas rnadionta sistarndticos rafuta<Gas dos tasas contrarias dos advarstrrios,
poro raduzi-10s oo sil6ncio. Noscau corn ala
a ossirn chornodo demonstra<dopor absurdo que, ao invds da damonstrar urno tasa
portindo da d~tarminodosprinc@os, procura
provd-lo levondo oo obsurdo o tesa contradjtorio.
Cis o taxto do Parm&nides da Plotdo,
qua ilustro barn o astrutura do rndtodo zanoniono.
"Compreendo, Parm&nides", dlsse Socrates, "que nosso Zen60 ndo quer ganhar teu afeto apenas por outras coisas com a amizade,
mas tarnbhm com o escrito. Com efeito, em certo sentido, escreveu o mesmo que escreveste;
todavia, trocando de dirqdo, procura I ludir-nos
de que est6 dizendo algo diferente. Tu, com
efeito, no teu poema dizes que o todo & uno, e
disso apresentas provas belas e boas. Zendo,
por sua vez, diz que os muitos ndo existem, e
tambbm ele aduz provas bastante numarosas
e grandes. Pois bem, o fato de que um de vos
afirme o uno e que o outro, ao contrdrio, negue
os muitos, e que coda um de vos fale de modo
a parecer ndo estar dizendo as mesmas coisas, embora dizendo quase as mesmas coisas,,
d6-mea impressdode que vossos discursos estejam acima de nos".
"Slm, Socrates", respondeu Zendo. "Contudo, ndo captaste inteirarnente a verdade de
meu escrito. Mas, como as cadelas do lac6nia,
ensinas bem e encontras os vastigios das coisas ditas. Todavia, antes de tudo, te fogs isto:
que o meu escrito n60 tem de fato a pretensdo
de ser escrito com o proposito que dizes, e de
modo a torn6-lo obscuro aos hornens, como se
uma grande coisa fosse levada b realiza<do.
Tu, porhm, falas de algo de marginal, enquanto, na verdade, estas coisas sdo um socorro ao
discurso de Parm&nides, contra aqueles que

s "naturalistas" o M filbsofos d a "phisisr'

procuram torn6-locosrnico, sustentan
o uno existe, disso deriva que o discurso
rnuitas consequ&ncias ridiculas e em contr
com ale. Por isso este escrito refuta
contra aqueles que afirmarn qua os m
tern, e contrap& as mamas coisas o tam
outras maps, querendo dernonstrar isto: qua
sofrerla consequ&nc~asamda mas r~diculasa
hpotese deles 'se os rnultos ex~stem'do que a
hpotese 'se o uno exlste', caso alguhm a slga
de modo adequado".
Platdo, Parm&n~des,
128 a-d

0 s principais fragmentos
da obra Sobre a natureza
ou sobre o ser
Malisso foi o sisternotizador do pensarnanto aledtico.
Parrn&nides, corn afaito, exprimindo-se
em poasia, ndo tinha enfrentado os problsmas qua a dedugdo a a fundamentagdo ds
certos atributos do ssr irnplicavam.
Zando levou ao €leatisrno o contribute
do dafeso indireta pelo absurdo, reliltando
as tasas opostas as da Parrn&nides.
Malisso, ao contrario, deu ao psnsornento aladtico umo forma sistemdtica, em
urna bela proso bastante clora, deduzindo
corn muito rigor os atributos e levando o
pansamento eladtico 6s extramas conseqii&ncias.
Citemos os tr8s fragrnentos-cham que
nos chegaram do seu escrito Sobrs o natureza ou sobra o ser.

1 . 0 srr r sua etrrnidadr
Sampre exlstla aqu~loquo exlstla e sempre ex~st~ra.
Corn efe~to,se fosse gerado, seria necesscir~oqua, antes que fosse garado,
ndo fosse nada e se, antes, ndo era nada,
por nenhuma razBo nada terla pod~dose gerar do nada.
Msl~sso,fr. 1 D~els-Hranz.
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altera, como poderia algo sofrer muta<do de
forrna? Se, corn efeito, a190 se tornasse diverportanto, como ndo se gerou, & e sem- so, soheria sem mais tambbm muta<dode forma.
e sempre sera, ndo tem principio nem
4. E ndo experimenta dor, porqus ndo
Q infinite. Com efeito, se tivesse se pod~riaser tudo, se provasse dor. Com efeito,
, teria um principio (teria, com efeito, uma coisa que experirnenta dor ndo poda ser
do a gerar-se em certo momento) s um sempre; nam poderia ter forca igual a uma coieria, com efeito, acabado da gerar-seem sa que 6 sadia. E ndo seria tambQm igual, se
0); mas, como ndo comqou e ndo expsrimentasse dor: com efeito, sofreria se a190
e sera sempre, ndo tem principio Ihe Fosse tirado ou acrescentado e, portanto,
Q, com sfeito, possivel que seja ndo seria mais igual.
que ndo 6 tudo.
5. E aquilo que 6 sadio ndo podaria exfinito, deve ser uno. Com efeito, se psrirnentar dor: com efeito, pereceria o que &
, ndo poderiam ser infinitos, mas
sadio, isto 8, o ser, e sa geraria o ndo-ser.
limite no outro.
6. E tambbm par0 o sofrer vale o mesmo
Melisso, fr. 2 e 6 Diels-Hranz. raciocinio que se fez para o experimentar dor.
7. E ndo h6 nenhum vazio: com efeito, o
vazio ndo & nada; e o que ndo & nada ndo
3. Atributos 6ssenciais
pode ser. Entdo o ser nern se move; com efeito,
do s s r como uno-todo
n60 pode deslocar-se em algum lugar, mas 6
1. Ass~m,portanto, 8 atarno, lnhnlto, uno, pleno. Com efeito, se houvesse o vazio, poderia deslocar-seno vazio; mas, como o vazio ndo
t0d0 I Q U ~ .
2. E ndo pods nern perder a190 nern se existe, ndo tem onde se deslocar.
8. E ndo poderia ser denso e raro. Com
tornar malor, nam pode mudar de forma, s ndo
expenmenta dor, nern sofre pana. Com efe~to, efeito, o raro ndo pode ser pleno do mesmo
se sofresse alguma destas coms, ndo sera mod0 que o denso, mas o raro & sam dljvida
mas uno. Com sfelto, caso se alterasse, ne- mais vazio que o denso.
9. Eantre o pleno e o n60 pleno & precis0
cessarlamente o ssr n6o serla ~gual,mas deverra perecer aqu~loqua era antes, e deveria nas- fazer a seguints distin~do:se algo d6 lugar a
cer aqu~loque ndo 6. Se, portanto, se alterassa alguma outra coisa e a acolhe, ndo 6 pleno; ao
amda que um s6 cabalo em daz m ~anos,
l
se contrario, se nbo d6 lugar a outra coisa e ndo a
acolhe, i: plsno.
destruir~atudo em toda a dura~dodo tempo.
10. Portanto, & necessario que seja ple. Nem 8 possivel que sofra muta~dode
com efe~to,a forma que ex~stlaantes no, se o vazio ndo existe. E se, portanto, 6 plercsce, nern se gera a que ndo 6. Mas, no, ndo ss move.
Melisso. fr. 7 Dials-Kranz.
da se acrescenta nern perece nern se
6 sua

infinitude

Com Empddocles abre-sa a nova perspectlva dos f~losofos'Plural~stos''
Parm&nldes procurora, de olgum rnodo, salvar os Fendmenos com sua Yerce~rawa" das
apar6ncias plausive~s,porbm, so o consegu~raaporat~camsnts.Com efe~to,se luz e note sdo
"lguoa"no ser, n8o sa chega a compreender como uma possa ser dlferente do outra E, asslm
como o ssr Q n6o-gerdvel e ~ncorruptivel,toda colsa que for absotvlda no ser daverd ter as
mesmas carocterkt~casSe Parm6nldes salvava o ser, perdla, em substdnc~a,os Fendmenos.
EmpQdocl~s,
no poema Sobre a natureza (do qua1 ctamos tr6s Frogmentos essenaa~s),
procurou justamante salvar, alQmdo ser, tambQmos fndmsnos.

1. Rrtomada do principio drdtico do 'nada nascr" r "nada prrrcr"
r significado d r "nascimrnto" r d r "mortr"
E outra colsa eu te dlre~,qua ndo exlste gsra<do para nenhum
de todos os mortals, nem um termo de morte que os destrol,
exlste apenas m~sturade elementos e separa@o de elemantos
mlsturados, mas lsto os homens chamam de gera~do[ ]
Estes lng&nuosl Ndo demonstram certamente engenho psrsplcaz com seus afds,
caso esperem que ss crls aqu~loqus antes ndo exlste,
ou que 0190 possa perscar complstamente e destru~r-se
totalmente
Um homem sbb~ondo pods conceber na sua mente tal pensamento,
que enquanto os homens vlvem aquela qua chamamos justamente de sua exlst&nc~a,
at& aquele momento cr&em ex~st~r,
quando m~sQr~as
e confortos estdo ao lado deles,
mas, ao contr6r10,de ndo exist~rde fato,
antes de serern construidos e depo~sde serem d~ssolv~dos
Emp&docles,Sobr~a notumza. Fr 8, 1 1, 15 D~els-Kranz= Fr 9 Gallavott~
2 . 0 s quatro rlrmrntos (agua, ar, terra r fogo) como "raizas d r tudo"
Ouve prrmelro os quatro nomss qua sdo as raizas de tudo.
o resplandecente Zeus e Hera a h a , e A~doneu
e Nbst~de,que lnunda de 16gr1masa taco humana.
Emp&docles,Sobre o natureza. Fr 6 D~els-Kranz= I? 1 , w 33-35 Gallavottr.
[. .] Durante o 6d1o tudo 6 d~storcldoe contrastante,
mas depo~s,durante o amor, estdo proxlmos, e uns pelos outros se anselam
os elementos de que resultam todas as colsas que ex~stlrame que exlstem, e que e x ~ t ~ r d
noo Futu
e as 6rvores germlnaram, e os homens e as mulheres,
e as feras s os passaros, s os p e w s qua vlvem na agua,
a tambQmos numss longavos de excelsa pos~gio.
Sdo apenas elss, corn efelto, os elementos que exlstam, a corrsndo uns atravhs dos outros
tornam-se corpos de todo g&nero, ~sto,justamente, que ex~sta,a mlstura transformada,
como quando os plntores dustram as paredss coloridas,
espertos no seu trabalho pala sua ~ntel~g&ncla:
quando com as mdos consegulram as varladas tmturas,
qua mesclam em harmonla, umas em rnalor medrda e outras ern menor,
com estas cores elss modelam f~gurasssmslhantes a tudo,
e constroem as 6rvores e os homens e as mulherss,
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e as feras e os passaros, s os perms que vlvem na Clgua,
e tamb&m os numes longevos de excelsa posl~do
Portanto, ndo prevalqa em tau Bnrmo o engano, que de outra orlgem
seja a fonte dos corpos mortals, qua agora sdo manrfestos s se produzem ao rnfrn~to
Emp6docl~s.Sobm o naturezo. fr 21 e 23 DIGIS-Kronz= fr 21 Gallavott~

Governam por turno enquanto o crclo se dessnvolve,
e uns nos outros termlnam e. crescem segundo o turno que lhes cabe
Porque apsnas estes exlstem, s transcorrendo uns nos outros
tornom-se os homens e as sst~rpesds vClrras feras,
hs vezes pela concord~aconcorrendo em irn~cocosmo,
e bs vezes depors cada um por sua conta arrastado pelo desafro do rancor,
at& qua, concentrando-se o cosmo, o todo ljnrco dai se manrfeste
Dessa modo, enquanto o uno aprsndsu a gerar-se a part~rde multos,
s dspo~sresultam de novo multos quando o uno se desfaz,
por ~ssoestdo em devrr e ndo b estavel sua sterna vrda,
e enquanto estes jamals tsrmlnam, mudando cont~nuamsnte,
por isso aternamente sdo estes seres rnamovive~s,dentro do c~clo
Emp6docl~s.Sobre o naturezo, fr 26 D~els-Kranz= fr 22 Gnllavott~

3 . 0 "amor" ou "concordian'e a "discordia" ou "odio" como principios cosmicos

[...I Rss~mjamals termrnam estes elementos que se permutam cont~nuarnente,
bs vezes concorrendo todos no uno pela concordra,
6s vezes depors palo desafro do odro coda um por vlas d~ferentestransportado
E, enquanto resultam da novo multos, quando o uno ss dssfaz,
por lsso estdo em dev~r,e ndo & est6vel sua sterna v~da,
e, enquanto jamas term~nam,transformando-se cont~nuamente,
por lsso aternamente sdo estes sera rnamovivels, dentro do clclo
Rgora ouve &as palavras, porque a doutrrna ts Increments o Bn~mo
Como j6 anuncra antes, def~nrndoos l~mltesdo meu drscurso,
apressntare~o duplo argumento, porque uma vez o uno se acresce a partlr de mas elsrnsntos
de Forma a enstir sozlnho, outra vez depo~sse desfaz,
de mod0 qua murtos exrstem a part~rdo uno.
o fogo, a dgua, a terra e o or, o doce 6p1ce.
e o odio danoso, b parte, proporc~onala toda massa deles,
e a conc&dlo, aqu~valente
a eles em toda a altura e largura
Mas a conc6rdla, olha-a com a mente; ndo frquss estupefato com os olhos
TambQmem membros mortals sa af~rmaque ela se gere,
e ~5asslm qua as pessoas nutrsm pensamsntos afetuosos, e realrzam a@es amorosas,
chamando-acom os nomes de Rlegrra e de Afrod~ts,mas nenhurn dos homens mortals
apr~ndeuque redemornha com tanta massa dos elementos
Ouve bem, contudo, a sequ&nc~a
n60 enganosa de meu d~scurso.
Estes fatores todos se equrvalem, e t&m rgual ~dade,
mas coda um possu~a propria pos~sdo,coda um tem indole propr~a,
e alternadaments comandam durante o tempo que transcorre
RlQmdates, depo~s,nada se acrascenta, e nada tarnbbm tsrm~na.
Com efe~to,se perecessem na sucess6o do tempo, j6 ndo mas exlstlrlam
Ou isto que & o todo serra aumentado:
mas com qua1 colsa, qua tambhm vanha de algum lugar?
No todo n6o h6 lugar que esteja vazro de o d e , portanto, alguma corso pode sobrew?
Nem h6 nada de vazro quando subsrste o uno, nem nada de sobejo
E entdo, como pode algo tambhm vlr a faltar,
quando alQmds tudo lsso nada f o ~abandonado?
Por outro lado, exlstem apenas estes elementos, e uns transcorrendo atravhs dos outros
se apressntam sucassrvamente em corpos d~versos,mas, sempre Iguals a si mesmos,
pczrmanecem perpetuamente.
Emp6docles. Sobre o notureza, fr 17, 13 e 14 D~els-Kranz= fr 4 Gallavott~

R concep#io
da Intelig9ncia cosmic

R tantativa da suparar
o Elaatismo com a teoria
dcrs "horneornerias"
Rnoxdgoros ossurna em relogdo oo
princ@io de Porrnhnides o mesrno posigdo
tornoh por Ernp6doc/es, rnos propbe urno
solugdo diferente d~ oporio ern qus o Elsotisrno se debatio. Ndo hd urn noscer e urn
rnorrer, porque n6o hd urn ndo-ser. 0noscer
6 sarnpre um vir por composigdo, de coisos
qua existern, os quois sdo corno os sernentes de todos os coisos, ou sejo, os homeomerias. Elos ,860 descritos corno segue.

Rssim estando as coisas, & precis0 conslderar que muitas coisas e de todo g e n e r ~se
encontrem em tudo aqu~loque vam a ser por
aglomeragdo e sementes que t&m forma, cores e gostos de todo tipo. E se condensaram
homens e todos os seres vivos que t&m senslbil~dade.
E estes homens tern cidades habtadas e obras de manufatura, como nos, e t&m
o sol e a lua e todas as outras coisas como
nos, e a terra produz suas muitas colsas e de
todo genera, das mais ijte~sdas quais fazem
uso, depois de recolhh-las em sua moradia.
Disse isso sobre a forma<do por separa<ao,
porque ndo apenas entre nos 6 possivel o processo de formagdo, mas tambbm em outros lugares.
Rntes que tais coisas se formassem, estando juntas todas as coisas, ndo se distingu~a
nenhuma cor. Havia, com efeito, o obstdculo da
mistura de todas as coisas, do ijmido e do enxuto, do qusnte s do frio, do lurninoso s do
escuro e de muita terra que ai se encontrava, e
das sementes ilimitadas em quantidade, em
nada semelhantes uma b outra. Com efeito, nem
mesmo das outras coisas em nada uma se assemelha b outra. Dessa formo, & precis0 considerar que no todo se encontra tudo.

Do or~glndr~o
rnisturo de todas as hornaorner~os,o cosrno nosce rnsdiants urn
rnovirnento a elas ~rnpressopor urna lnt~hg&nc/o,qua B o realidode "rnalshno1"s 'inors
puro", separodo de todo o resto, e quejustornante enquonto to1 irnpr~rnernovlrnento 6,
rnosso dos horneornerias rn~sturadastodas
juntas, e Foz noscer os co~sas€ certarnants
esto o rnois poderoso intuigdo de Rnaxdgoras, rnesrno qua sle ndo tsnha conssguldo desenvolv&-laode quo darn ant^
leiornos ~nteirosos frogrnsntos que Falorn do Intelig&nc~o
cosrnico
"

-

Em coda corsa se sncontra parts de toda
colsa, exceto a intel~g&ncia,
mas h6 coisas nos
quais se encontra tamb6m a intelrg&ncia.
fnaxci~oras,Fr 1 1 D~els-Krclnz

Todas as outras colsas t&m parte de cad0
colsa, mas a 1ntelrg6ncra& rlimitada, rndependents e ndo 6 m~sturadaa alguma colsa, mas
parmanece sozrnha em st Com efe~to,se n60
est~vesseem si, mas mrsturada a qualqusr outra coisa, partic~parrade todas as colsas, caso
estrvesse m~sturadaa alguma Em tudo, com efato, se encontra parte de coda corsa, como d~sse
antes, e as coisas mlsturadas Ihe const~turrlom
obstdculo, de modo que n6o term poder sobre
alguma colsa, como o tem por permanecar sozinha em SI Com sfelto, Q a mas sutil a a mats
pura de todas as corsas a possui pleno conhecimento de tudo e tem enorme forp E as COIsas que t&m vida, tonto as malorss como as
menores, todcrs sZlo domlnadas pela ~ntslig&ncia E b rota<do un~versaldeu impulse a int&
g&nc~a,de modo que desde o prlnciplo atuasse de modo rotatorro E primerro a partir do
pequeno iniclou o movimento de rotaq30, s em
d~regdoao grande se desen
volverd a~ndamas E todas
formaram por composl<do e as que se
ram por separa@o e as que se drvidir
das foram reconhec~daspela rntelig&ncr
que estavam para ser e as que Gram
agora ndo sdo, e quantas agora s6o e
Rnaxdcpras, Fr. 4 Dials-Kranz. serao, todas foram drspostas pela intehg
e a rota@o que agora 6 percorr~dapslos
Com efeito, como o cabelo poderia sa pro- tros, pelo sol, pala Iua e por a
duzir a partir daquilo qua ndo 6 cabelo, e a e de &ter que se var formand
carne a partlr daquilo que ndo 6 carne?
a rota(do que empreendeu
Rnaxdgorcis, h. 10 Dials-Hr~nz. mq6o E por seporaq50 se
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raro o denso, do Fno o quante, do escuro o lu- sei qua, se isso fosse verdade, a Intelig6ncia
minoso e do irmldo o enxuto. E ha multas par- ordenadora teria de ordenar todas as coisas e
tes de multos. Completamente, porbm, nada se dispor cada uma debs da manaira que para
Forma, nem ss dlv~demas colsas uma do outra elas & a malhor possivel; e, portanto, psnsei
6 qua, ss algu&m quisesse dsscobrir a causa de
a ndo ser pela 1ntellg6nc1aE a ~ntelrg&nc~a
toda semelhante, tanto a malor como a menor. cada coisa, isto 8, a causa pela qua1 coda uma
Mas, por outro lado, nada & semelhante a nada, dalas se gera, perece e exists, teria de descocontudo, cada smgular 6 e era constrtuido das brir justamente qua1 seja para coda coisa esta
coisas mais vistosas das quals mars partlcrpa
causa, ou seja, qua1 seria sua melhor condi~do
de ser, de sofrer ou de fazer alguma coisa. Com
flnax69oras, fr 12 Dlels-Kranz
base neste raciocinio, eu pensava que ao homem nbo convinha considerar, a respeito ds si
proprio a das outras coisas, a nbo ser aquilo
qua 6 perfeito e 6timo; e, naturalmente, o homsm deveria conhecer tambbm o pior, porque
a
ci6ncia do melhor e do pior, em relqdo bs
causa das coisas,
mesmas coisas, & a masma. E raciocinando desn80 se mantim
te modo, contents, acreditava ter encontrado
em Anax6goras o mestre qua me tsria ensinase psrmanecermos
do as causas das coisas qua existem,justamanno plano fisico
ts segundo aquilo que era o mau entendimento; e acreditava que ale me teria ensinado, em
primsiro lugar, ss a tsrra t: plana ou redonda,
Grande esperanp teve Plat60 no prle,
depois disto, qua tambbm me teria ensinarneiro impact0 corn o llvro de Rnaxdgoras,
do a causa pela qua1 6 assim, mostrando-me o
que introduz~aa Intelig&nc~a
corno causa de
melhor, isto 6 , mostrando-meque para a tsrra
todas as coaas. Mas a esperanp logo se
o melhor era justamente ssr assim como era. E
desilud~u,porque Rnaxdgoras, ernbora tenpsnsava qua, se depois me tivesse dito que a
do introduzido uma Intel~g&~c~o
cdsmlca, perterra estava no meio, tar-me-ia explicado tammaneceu no plano Wlco, s cont~nuoua dar o
b&m como fosse melhor para ela estar no meio;
rndximo relevo aos elernsntos fis~cos.Todae se me tivesse explicado isso, eu estaria disvra, devena ter mostrado corno a Intellg&nposto a ndo exigir mais nenhuma esp6cie ds
cla, enquanto tal, age em fun~bodo melhor,
ou seja, do Rsm, que 1mp11ca
urna d~rnensdo causa. E assim, eu, tambBm do sol estaria pronto
a nBo exigir outra esp6cie ds causa; e tambQm
do s w qque estd alQmda purarnente fisica.
da lua s dos outros astros e de suas relacdes
R Intelig&nc~a,
portanto, se tornado sode velocidade e das revolu~6ese dos vdrios
zinha junto corn os elernentos fis~cos,n6o Q
outros fen8msnos: teria bastado qus me sxplisuficimte para "ligar" e 'inanter juntas" as
casse de que modo para coda urn debs o mecoisos: Q necessdno ganhar outra dlmsnsdo
lhor era qus fizssse aquilo qua faz e que sofra
que leve a "verdadelra causa", que d justaaquilo
que sofre. Com efeito, eu ndo teria acremmte aquilo a q u a~ verdadeira Intd~g&nditado jamais que algu&m, qus sustentava que
aa se refere. E esta Q o dirnensdo do mtsllestas coisas foram ordenadas pela Intelig6ngive/, qus se pode ganhar apenas corn urn
cia, atribuisse a elas outra causa que nbo fostipo de mdtodo diferente do segu~dopelos
se esta, ou seja, qua o melhor para elas era
Fislcos, um tipo de m&todo que Ieve para
ser como sbo. Em resumo, eu acreditava que
alQmdo fis~co.
ele, atribuindo a causa a coda coisa em partiEsta critlca, apesar do relevo dado ao
cular e a todas em comum, teria explicado aquilo
ponto h-aco da doutrina de Rnaxcigoras, conFirma a grande ~mportdnclada Intelig&nc~a que & o melhor para cada urna delas e aquilo
que & o melhor que & comum a todas. E a tais
c6smlca.
esperanGas eu nbo teria renunciado por nenhu-----..
- - --- - ma razdo ao mundo! Tomei, portanto, saus livros com a maior solicitude, e os li o mais de"Certo dia, ouvi alqu8m que lia um livro, pressa possivel, para poder conhecsr o mais
que afirmava ser de ~n6x6goras,o qua1 d m r6pido possivel o mslhor e o pior.
que & a Intelig8ncla que ordena e causa todas
Todavia, d a t a maravilhosa esperanca, o
as coisas. Gostel do assunto e paremu-mebem amigo, eu me sentia arrancado, porque, enque, em certo sent~do,era born p6r a lnte1198n- quanto procedia na leitura do livro, via que
cla como causa de tudo, e dentro de mlm pen- nosso homem de fato ndo se servia da Intali+
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g&ncia e ndo Ihe atribuia nenhum papel de
causa no explica@o da ordena@o das coisas;
atribuia, ao contrario, o papel de causa ao ar,
ao bter, b 6gua e a muitas outras coisas estranhcls b Intelig&ncia. E parecia-me que ele
caisse no mesmo equivoco daquele que dissesse que Socrates Faz tudo o que faz com a
Intelig&ncia, mas depois, quando tivesse de
dizer em concreto as COUSQS de cadcl uma das
coisas que f q o , dissesse, antes, que eu estou sentado aqui porque o mau corpo b feito
de ossos e de nervos, e porque os ossos sdo
solidos e t&mjunturas que os separam uns dos
outros, s os nervos sdo capozes de distenderse 8 de relaxor-see envolvem os ossos junto
corn a carne e a pels que os recobre; e, uma
vez que os ossos sdo moveis nas suas junturas, graps ao relaxamento e distensdo dos
nervos, fazem com.qus au seja ora capaz de
dobrar os membros, e por esta razdo justamente su dobrei os membros e por conssguinte
estou agora aqui sentado; e assim tambbm
se, querendo explicar o msu conversar convosco, ele indicasse causas deste ghero, como
a voz, o are o ouvido, e aduzisse outras infinitas causas deste tipo, descurando dizer a verdadeira causa, isto b, que, uma vez que os
atenienses consideraram melhor condenar-me,
por isso tambbm a mim pareceu melhor estar
aqui sentado e mais justo estar no cbrcsre cumprindo a pena que astabeleceram. Porqua,
corpo da um 030, estou convict0 qua jb h6 tempo estes meus nervos e estes meus ossos astariam em Mbgara ou em Bebcia, levados pala
opinido do melhor, se, em vaz de esquivar-me
e fugir para o exilio, eu ndo tivesse julgado
mais justo e mais belo pagar d cidada alguma
pena qua @lame infligisse. Mas chamar causa
coisas corno estas b algo demasiadamente

1

1 sta inocda, erlcontrada

fora de lugar. Ora, se algu&m drssesse que,
se n60 trvesse estas coisas, rsto 6 , ossos, nervos e todas as outras partes do corpo que tenho, n60 tena cond1@3es
de Fazer aquilo que
quero, d m bem; mas se drssesse qua Fqo as
coisas que face exatomente por causQ destas, e qua fazendo as corsas qua faso, au
posso agrr, sun, corn a minha rntslrgc5ncra, mas
ndo em v~rtudedo escolha do melhor, este
rac~ocrnclr~cl
corn grande Iev~andade.lsto quer
d~zerque ndo 6 capaz de distrnguir qua outra
b a verdadelra causa e outro 6 o meio sem o
qua1 a causa jamais poderra ssr causa. E parece-me que os dema~s,andando as apalpadalas como nas trevas, usando um nome que
ndo lhes convbm, chamam deste modo o malo,
corno se fosse a propria causa. E 6 este o motwo pelo qua1 algubm, pondo em torno da terra um vortrce, sup& que a terra permans&i
flrme por sfelto do movrmento do cQu, enquanto outros Ihe paem debclixo o ar como sustentaculo, como se a terra fosse uma amassadeira
chata Mas a forsa pala qua1 terra, ar s c$u
agora t&m a melhor posi<doque pudessem tar,
~ssondo buscam, nem cr6em qua tenha uma
pot&ncla dlvrna, mas cr&em tex encontrado um
Fltlante mars poderoso, mars mortal a mars
capaz de sustentar o unrverso, e n60 crc5em
de fato qua o bem e o que conv
lo que verdaderramente lrga e
Eu corn grande praz
gu&m para poder ap
so; todavra, uma vez
e ndo me for possivel descobri-la
mesmo nem aprend
tBo que te exponha,
9 0 ~ 6 0que empreendr para
so?" "(claro que desqo!", r

rte -

f ~ . t n d a do
~ ~pensamento
o
filos6fico

q 6 e s entre
o e o Eleatisrno

-----

-..".
1
os otomistos Q o mois 8
iva de salvor o Principio de
mesmo tempo sxplicor os
Elsotos). 0 s dtomos sdo umo sspdcis de 1
despeda(amento do ser eladt~coem lnflnl- :
tos "s~res-unos",um diferenciondo-sa do !
outro ndo palo quolidods, mos palo figuro
gsomdtrtca.
Do conjungdo s do dssogregog60 dos
dtomos dsrivom o noscsr s o perecer R cou- I
so do conjungio dos dtomos derivo do m
msnto mecdnico qus eles t6m por suo no
rszo. 0s ~uno-mciltiplo
r
dos dtomos tornopossivsl pslo vozio, qus justoments sep
dtomo de dtomo.
Ers umo possagem ds Rristotelss qus
sxplica b@mos relog&s entre o Rtomismo e
o Elsotismo.

emdcrito explicaram a natureamaticamente, na maioria dos
esma teoria, pondo
ente conforms b naantigos filosofos [os
er como necessariamencom efeito, qua o vazio
ortanto hover o moo vazio distinto Ida
mat&ra], nem podia exlstrr a mult~pl~cidade,
60 axlstir nada que saparasse as coisas [ ..I.
uclpo, ao contrdrlo, afirmou ter enconcaminho da rac~ociniosque, dando uma
o de acordo com a percep<dosensievassem a nsgar nern a geracdo, nem
nern o movlmento, nern a muhcolsas Enquanto de um lado ele
as doutrinas com os fen8menos.
es que sustentam o Uno porque
r o movimento sem o vazio, ele
vazlo & ndo-ser e que do ser
ma vez que o ser em sentldo
tamente pleno Todav~a,este
ndo 6 Uno, e slm um ~nfl~nd~v~siveis
pela pequeestes corpos estdo em

par

movimento no vazio (para ele existe ds fato o
vazio) e, reunindo-se, ddo lugar 6 gera<do a,
separando-se, b destrui<Cio. Eles exercem e
recebem agbes enquanto entram em contato, o
que prova, de fato, que ndo sdo uno. E geram
as coisas ligando-se e entrela<ando-se,enquanto do Uno "na verdade" ndo deriva multiplicidade nern da real multiplicidadea unidade,
pois isso d impossivel; todavia, como Empddocles e outros dizem que os corpos sofrem
modificagbes atravhs dos poros, tamb&m [Leucipo diz que] toda mutqdo e todo efeito sofrido se produzem deste modo, isto 6, pela separagdo e destrul<do que sdo determinodas
por meio do vazio, e pel0 acrdscimo que
analogamente se verifica quando nos vazios se
insinuam outros solidos. Tambdm Empddocles
deve, portanto, dlzer mais ou menos o mesmo
que Leucipo. Com efeito, h6 solidos, mas indivisiveis, se & fato que os poros ndo sdo absolutamente ininterruptos. Que sejam Ininterruptos & impossivel, porque n6o existir~amas
outro solido a ndo ser os proprios poros, isto 6,
tudo ssria vazio. 0 s corpos que entram em contato, portanto, devem nacessariamente ser
indivisiveis; e vazios seus intervalos (que
[EmpBdocles] chamou de poros). E assim tamb&m se exprime Leucipo a respeito do exercer
e recebsr aches.
Rristoteles. GerqCio e corrup@o, livro I, 8
(= Leuc~po,test. 7 Dieis-Kranz).

R 6tica de Dernocrito
Dsmocrito foi bostonts sensivsl oos
problsmos Qticos, oos quais suo Qpocass
tornaro porticulormants otsnto. Todovio, sls
ofirmo coisos muito bslos s profundos, mos
principolmants em nivsl de mc5ximos, que se
impdem como tois, bsm mois que pelos fundomsntos otomistos ds suo Fisico.
Em porticulor, ale exolto o justo medido qus fora o idsol dos grGgos o portir dos
poetos gndmicos (s tombam jd sm gronde
porte de Hesi'odo) a ofirmo com snsrgio qua
o felicidode n6o sstd nos prozsrss do corpo,
mos nos do olmo.

nlcanga-sea tranqijilidade de espirito pelo
equilibria nos prazeres e pela moderagdo em
geral no vida: o demasiado e o pouco sdo Mceis ds mudar e, portanto, de produzir grandes
perturba<besno espirito. E os espiritos que es-
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tdo sempre agitados entre os extremos opostos nbo sbo firmes nem tranquilos. Deve-se,
portanto, voltar a mente para as coisas possiveis e contentar-secom aquilo que sa tem, nbo
se preocupando com as pessoas qua percebemos invejadas e admiradas e sem ficar pensando nelas; e se deve olhar, de prefer6ncia.
para a vida que levam aqueles que estbo carregados ds aborrecimentos, reFletindo seriamente sobre o que suportam, a entdo o tanto
que possuimos no presente nos aparecard grande s invejdvel, e ndo nos acontecerd mais de
sofrer em nosso cora~dopelo desejo de bens
maiores. Com efeito, se alguQmadmira os ricos
s todos os que sdo considerados pelos outros
hornens como afortunados e em todo momento
seu pensamento se dirige a ales, serd for<ado
a perseguir continuamente o novo s at6 a desejjar realizar alguma ac;do irremedidvel, uma
das a@es que sdo proibidas pelas leis. Por isso,
Q precis0 n6o buscar tudo o que vemos, mas
contentar-nos com aquilo que temos, comporando nossa vida com a doqueles que se encontram em condi@es piores, e considerarmo-

s "natumIistas" o m

filcisofos da

"

nos felizes, pensando o quanto sI
s o quanto melhor do qus o dsles
tado. E se efetivamente ts ativsres
de considsrar as coisas, viveras com es
dadeiramente tranquilo e sxp
rants a vida nbo poucas inspi
como a inveja, a ambi<bo e a
Dsmocrito, fr. 191 Diets-

A alma pertencem a fel~cidadss a ~nfelicidade.
Dsm6crlto. fr. 1 70 DIGIS-Kranz.

Fl felic~dadendo consists nos rebanhos ou
no ouro; a alma Q a moradia de nossa sort@.

ndo se deve fazer o ma1 m a s facdmente quando ningu&m Flcarb sabendo que quando todos
o saberdo; mas 8 precis0 envergonhar-se sosmo e lmprlmlr na alma
nada fazer de InconveDem6cr1to.fr '264 Dlels-Kronz
Rbst6m-te das culpas ndo por msdo, mas
Dem6cr1t0,k. 41 D~els-Kronz.
f q a s nada de mat, mesaprende a envergonhar-te
de tr mesmo do qua dlante
Dem6crt0, Fr. '244 Dlels-Kronz
estb aberto ao homem
pcitrla do espirlto vlrtuoso & o
Democnto, Fr '247 Dlels-Kronz

A DESCOBERTA
DO HOMEM
0 s Sofistas
Socrates e os Socraticos

a A medicina hipocratica

'fl alma nos ordena conhecer aquele que nos advette:

'Conhece-te a ti mesmo'."

Socrates

Capitulo terceiro

A Sofistica e o deslocamento do eixo da pesquisa filosofica
do cosmo para o homem

73

Capitulo quarto

Socrates e os Socraticos menores
Capitulo quinto

0 nascimento da medicina como saber cientifico autbnomo

121

CapituIo telrceiro

"Sofista" significa sabio, e precisamente sabio em
que dizem respeito ao homem e a sua posi@o na sociedad
A Sofistica constitui radical inova@o da problematica
o eixo das pesquisas do cosmo para o homem. Inaugura, po
mado "humanista" da filosofia grega.
Esta nova orientaqao deve-se, alem de a causas filoso
- os filosofos da natureza nao souberam dar uma resposta e o que
satisfatoria ao problema do principio -, tambem a causas eaSofistica
sociopoliticas: a crise da aristocracia e a ascend0 de nova clas- + 3 1-5
se social.
0 s Sofistas proclamaram possuir a arte de educar os h
para a vida politica, oferecendo-lhes novas ideias e novos
A Sof istica se agrupa em quatro expressdes:
a) a primeira gera@o dos mestres (Protagoras, Gorgias,
6 ) os Eristicos;
c) os Sofistas politicos;
d) um grupo de Sofistas ligados aos mestres da prime
tuiu a Escola "naturalista", assim chamada porque, como veremos a
trapunha a lei natural a positiva.

Significado
d o termo "Sofista"

"Sofista" C um termo que significa "sibio", "especialista do saber". A acepgio do
termo, que em si mesma C positiva, tornou-se
negativa sobretudo pela tomada de posig5o
fortemente poltmica de Plat50 e Aristoteles.
Durante muito tempo os historiadores da filosofia adotaram, aKm das informag6es fornecidas por Platio e Aristoteles sobre os sofistas,tarnbim as suas avaliagGes, de mod0 que,
geralmente, o movimento sofista foi desvalorizado e considerado predominantemente
como momento de grave decadtncia do pen-

samento grego. Somente no siculo XX foi
possivel uma revisgo sistemitica desses juizos
e, conseqiientemente, urna radical reavaliagio
hist6rica dos sofistas; e a conclus~oa qua1 se
chegou C que os sofistas constituem um elo
essencial na historia do pensamento antigo.

Deslocamento d o intelresse
d a natureza p a r a o howern

0 s Sofistas, com efeito, operaram verdadeira revolug5o espiritual (deslocando o
eixo da reflexio filosofica da physis e do

cosmo para o homem e aquilo que concerne
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a vida do

wem como membro de uma
sociedade) e, portanto, centrando seus interesses sobre a Ctica, a politica, a retbrica, a
arte, a lingua, a religiio e a educagiio, ou seja, sobre aquilo que hoje chamamos a cultura do homem. Portanto, C exato afirmar que,
com os Sofistas, inicia-se o period0 humanista da filosofia antiga.
Esse deslocamento radical do eixo da
filosofia se explica pela agiio conjunta de
duas diferentes ordens de causas. De um
lado, como vimos, a filosofia da physis pouco a pouco exauriu todas as suas possibilidades. Com efeito, todos os caminhos ja
haviam sido palmilhados e o pensamento
"fisico" chegara aos seus limites extremos.
Desse modo, era fatal a busca de outro objetivo. Do outro lado, no sic. V a.C. manifestaram-se fermentos sociais, econ6micos
e culturais que, ao mesmo tempo, favoreceram o desenvolvimento da Sofistica e, por
seu turno, foram por ele favorecidos.

o nascimento

da Sofistica

Antes de mais nada, recordemos a lenta mas inexoravel crise da aristocracia, acompanhada pari passu pel0 sempre crescente

poder do demos, do povo; o afluxo cada
vez mais maciqo de estrangeiros 5s cidades, especialmente em Atenas, com a ampliag5o do comercio, que, superando os limites de cada cidade, levava cada uma delas
ao contato com um mundo mais amplo; a
difusio dos conhecimentos e experiincias
dos viajantes, que levavam ?
inevitavel
i
comparagio entre usos, costumes e leis heliniCOS, e usos, costumes e leis totalmente diferentes.
Todos esses fatores contribuiram fortemente para o surgimento da problemitica sofistica. A crise da aristocracia implicou
tambCm a crise da antiga aretb, 0s valores
tradicionais, que eram precisamente os valores apreciados pela aristocracia. A crescente afirmagiio do poder do demos e a
ampliagiio da possibilidade de aceder ao
poder a circulos mais vastos fizeram desmoronar a convicgio de que a arete' estivesse ligada 5 nascenga, isto C, que se nascia virtuoso e n i o se tornava, pondo em
primeiro plano a questio de como se adquire a "virtude politica". A ruptura do circulo restrito da pdlis e o conhecimento de
costumes, usos e leis opostos deveriam constituir a premissa do relativismo, gerando a
convicqiio de que aquilo que era considerado eternamente valido, na verdade niio tinha valor em outros meios e em outras circunsthcias.
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Posic&s

asswnidas

p I o s Sofistas

e sMas avaIiaG&s opostas

0 s Sofistas souberam captar de mod0
perfeito essas instincias da ipoca conturbada em que viveram, sabendo explicita-las e
dar-lhes forma e voz. E isso explica por que
alcanqaram tanto sucesso, especialmente entre os jovens: eles respondiam a reais necessidades do momento, propondo aos jovens
a palavra nova que esperavam, ja que n i o
estavam mais satisfeitos com os valores tradicionais que a velha geraqiio lhes propunha nem com o mod0 como os propunha.
Tudo isso permite compreender melhor
certos aspectos dos Sofistas, pouco apreciados no passado ou a t i julgados negativamente, em particular seu mod0 de difundir
cultura, o fato de tornar esta difusiio uma
profissiio, de percorrer varias cidades-Estado, sua liberdade de espirito e a critica em relaqiio a tradiqiio.

0 s Sofistas n i o constituem, de mod0
algum, um bloco compact0 de pensadores; todavia, visavam as mesmas finalida-

des com esforqos independentes e com
meios ar,ilogos, a fim de responder a algumas necessidades sentidas naquela Cpoca. Ja vimos quais eram essas necessidades.
Resta examinar esses "esforqos independentes" e esses "meios analogos". Mas,
para nos orientarmos preliminarmente,
precisamos distinguir quatro grupos de Sofistas:
1) os grandes e famosos mestres da
primeira geraqiio, que niio estavam em absoluto privados de reservas morais, e que
o pr6prio Platiio considerou dignos de certo respeito;
2) os "Eristicos", que levaram o aspecto formal do mitodo ii exasperaqio, perderam interesse pelos conteudos e tambim
perderam a reserva moral que caracterizava os mestres;
3) os "Politico-sofistas", que utilizaram idiias sofistas em sentido "ideol6giCO", como diriamos hoje, ou seja, com finalidades politicas, caindo em excessos de
virios tipos e chegando at6 a teorizaqiio do
imoralismo;
4) uma escola particular de Sofistas,
que niio se identifica com a dos mestres
da primeira geraqiio, e tomou o nome de
"naturalista", enquanto contrapunha a lei
positiva a natural, privilegiando a filtima
e relativizando a primeira.

Este frrso
(f~ertencenteuo Partenon
e conservudo n o Hrltzsh
Museum de Loi7drc.s)
represen ta homens
absorvzdos n o dlalogo.
A Sofistzca,
reconhecendo
o poder da palaz~ra,
pije as claras zjalorcs c limites
da conzunic.a~aodialtigicu.
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II. 0 s mestres:
P r o t 6 c ~ o r a s ,C&rgias, Prbdico

Protagoras de Abdera (nascido entre 491 e 481 a.C.) foi o fundador do
"relativismo" ocidental, que ele expressou na celebre formula "o homem e medida de todas as coisas", com isso entendendo que nao existe criterio
absoluto para julgar o verdadeiro e o falso, o bem e o mal,
Protagoras:
hornern corno mas que cada homem julga conforme o proprio mod0 de ver as
rnedida de
coisas.
Para cada tese e portanto possivel trazer a baila argumentodas as coisas:
tos a favor e contra (antilogia) e, por conseguinte, e possivel,
a an tilogia
e o relativisrno
com tecnica apropriada, da qua1 Protagoras se dizia mestre, tor+ s 7-3
nar mais forte o argument0 mais fraco: nisso justamente consistia a "virtude", ou seja, a habilidade do homem. Assim, o "verdadeiro" e o "falso", e o " bem" e o "mal" perdem qualquer determinaqao absoluta.
Todavia, nem tudo para Protagoras e relativo: com efeito, se o homem e
"medida" da verdade, e "medido" pelo "util" e pelo "danoso": estes, portanto,
tornam-se referencias ultimas das quais Protagoras se proclamava mestre.
Gorgias de Leontini (nascido por volta de 4851480 a.C.) herda de Parmenides
a tematica ontologica (o ser existe, e o nao-ser nao existe), mas inverte os termos
(o ser nao existe, e o nao-ser existe). 0 s pontos-chave de seu pensamento se exprimem nas tres proposi@es seguintes:
1) "0 nada existe": isto se deduz do fato de que do ser (do
principio)
os filosofos precedentes deram definisbes diversas e
Gorgias:
opostas,
demonstrando,
com isso, que ele nao existe.
o niilisrno,
2) "Mesmo que existisse, n i o seria cognoscivel": o pensaa retorica
mento, com efeito, n2o se refere necessariamente ao ser - como
e a arte
queria Parmenides -, mas existem coisas pensadas que sao n2o
+ 3 4-6
existentes (corno, por exemplo, a Quimera).
3) "Mesmo que fosse pensavel, o ser nao seria exprimivel": a palavra, sendo
um som, significa quando muito um som, mas nao aquilo que deriva dos outros
sentidos, como por exemplo uma cor ou um odor.
Esta doutrina toma o nome de "niilismo", enquanto pbe o nada como fundamento de tudo.
A palavra, perdendo qualquer relaqao com o ser, n2o e mais veiculo de verdade, mas torna-se portadora de persuasao e sugest2o: se esta a@o tem proposito
pratico (por exemplo, convencer o publico em uma assembleia, os juizes em um
processo), temos a retorica (oratoria); se, ao inves, tem proposito puramente estetico, temos a arte.
Prodico de Ceos (nascido por volta de 4701460) tornou-se celebre pela descoberta da tecnica da sinonimia, ou seja, da pesquisa dos termos sinhimos e das
diferentes nuansas de seus significados. Esta permitia elaboProdico:
rar discursos sutis e convincentes nos debates publicos e nas asa sinonirnia
sembleias.
e o utilitarisrno
Retomou o utilitarismo de Protagoras, ilustrando-oem uma
etico
reinterpretasao do mito do "Hercules na encruzilhada", que se
+§7
tornou muito celebre.
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vel apresentar raz6es que se anulam reciprocamente. E esse, precisamente, sera o no
"o C\omem k a medida
gordio do ensinamento de Protagoras.
d e todas as coisas"
Registra-se tambCm que Protagoras
ensinava "a tornar mais forte o argumento
mais fraco". 0 que niio quer dizer que
0 mais famoso e celebrado sofista foi Protagoras ensinasse a injustiqa e a iniqiiiProtagoras, nascido em Abdera na dCcada dade contra a justiqa e a retidio, mas, simde 491-481 a.C., e que morreu pelos fins do ~lesmente,que ele ensinava os modos como,
siculo. Viajou por toda a GrCcia e esteve te'cnica e metodologicamente, era possivel
em Atenas virias vezes, onde alcanqou gran- sustentar e levar h vitoria o argumento que,
de sucesso. TambCm foi muito apreciado em determinadas circunstincias, podia ser
pelos politicos (PCriclesconfiou-lhe a tarefa o mais fraco na discussiio (qualquer que fosde preparar a legislaqiio para a nova co16- se o conteudo em exame).
nia de Turi em 444 a.C.). As Antilogias consA "virtude" que Protagoras ensinava
tituem sua principal obra, da qua1 nos che- era exatamente essa "habilidade" de saber
garam apenas testemunhos.
fazer prevalecer qualquer ponto de vista
A proposta basilar do pensamento de sobre a opiniiio oposta. 0 sucesso de seus
Protagoras era o axioma "o homem C a ensinamentos deriva do fato de que, fortamedida de todas as coisas, das que siio por lecidos com essa habilidade, os jovens consiaquilo que siio e das que nHo siio por aquilo deravam que poderiam fazer carreira nas
que niio siio" (principio do homo mensura). assemblCias, nos tribunais, na vida politica.
Por "medida", Protagoras entendia a "norma de juizo", enquanto por "todas as coisas" entendia todos os fatos e todas as experihcias em geral. Tornando-se muito
cClebre, o axioma foi considerado - e efetivamente 6 - quase a magna carta do
relativismo ocidental. Com efeito, com esse
principio, Protagoras pretendia negar a exisPara Protagoras, portanto, tudo C retihcia de um critkio absoluto que discrimi- lativo: niio existe um "verdadeiro" absolune ser e niio-ser, verdadeiro e falso. 0 unico to e tambCm niio existem valores morais
critirio i somente o homem, o homem indi- absolutos ("bens" absolutos). Existe, entrevidual: "Tal como cada coisa aparece para tanto, algo que e' mais util, mais convenienmim, tal ela C para mim; tal como aparece te e, portanto, mais oportuno. 0 sibio C
para ti, tal C para ti." Este vento que esti so- aquele que conhece esse relativo mais util,
prando, por exemplo, 6 frio ou quente? Se- mais conveniente e mais oportuno, sabengundo o critCrio de Protagoras, a resposta C do convencer tambim os outros a reconhec6
a seguinte: "Para quem esta com frio, C frio; lo e p6-lo em pratica.
para quem niio esti, niio 6." EntZo, sendo asDessa forma, porCm, o relativismo de
sim, ninguCm est6 no erro, mas todos estiio Protagoras recebe forte limitaqiio. Com efeicom a verdade (a sua verdade).
to, pareceria que, enquanto C medida e
mensurador em relaqf o h verdade e h falsidade, o homem seja medido em rela~iioa
~ ~ o t 6 ~ o r a s :

e o tornar mais forte
o arg~mento
mais fraco

0 relativismo express0 no principio do
homo mensura ter6 um aprofundamento
adequado na obra mencionada, As Antilogias, que demonstra que "em torno de
cada coisa ha dois raciocinios que se contrap6emn, isto C, em torno de cada coisa C
possivel dizer e contradizer, ou seja, C possi-
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utilidade, ou seja, que, de alguma forma, a
utilidade venha a se apresentar como objetiva. Em suma, pareceria que, para Protigoras, o bem e o ma1 seriam, respectivamente, o ziti1 e o danoso; e o "melhor" e o "pior"
seriam o "mais fitil" e o "mais danoso".
Entretanto, com base em tudo o que
nos foi legado de sua teoria, esti claro que
Protigoras n i o soube dizer e m que bases e
e m que fundamentos o sofista possa reconhecer tal "fitil" sociopolitico. Para fazi-lo,
precisaria ter escavado mais profundamente na essincia do homem, para determinar
sua natureza. Mas, historicamente, essa tarefa cabera a Socrates.
m

G6rgias nasceu em Leontini, na Sicilia,
por volta de 4851480 a.C., e viveu em perfeita saude fisica mais de um sCculo. Viajou
por toda a GrCcia, alcangando amplos consensos em torno de si. A sua obra filosofica
mais importante intitula-se Sobre a natureza o u sobre o niio-ser (que C uma inversio
do titulo da obra de Melisso).
Enquanto Protigoras parte do relativismo para implantar o mitodo da antilogia,
G6rgias parte do niilismo para construir o
edificio de sua ret6rica. 0 tratado Sobre a
natureza ou sobre o niio-ser C uma espCcie
de manifesto do niilismo ocidental, baseando-se nas tris teses seguintes:
1)N i o existe o ser, ou seja, nada existe. Com efeito, os fil6sofos que falaram do
ser determinaram-no de tal mod0 que chegaram a conclusdes que se anulam reciprocamente, de mod0 que o ser n i o pode ser
"nem uno, nem mdtiplo, nem incriado, nem
gerado" e, portanto, seri nada.
2) Se o ser existisse, "nio poderia ser
cognoscivel". Para provar essa afirma~io,
G6rgias procurava impugnar o principio de
ParmCnides segundo o qual o pensamento C
sempre e s6 pensamento do ser e o nio-ser C
impensivel. H i pensados (por exemplo, podemos pensar em carruagens correndo sobre
o mar) que n i o existem e h i nio-existentes
(Cila, a Quimera etc.) que s5o pensados.
Portanto, h i div6rcio e ruptura entre ser e
pensamento.
3) Mesmo que fosse pensivel, o ser
permaneceria inexprimivel. Com efeito, a
palavra n i o pode transmitir verazmente coi-

sa nenhuma que n i o seja ela pr6pria: "Como 6 que ( ...) alguim poderia expressar com
a pa1at.r~rquilo que v B Ou como C que
isso poderia tornar-se manifesto para quem
o escuta sem ti-lo visto? Com efeito, assim
como a vista n i o conhece sons, igualmente
o ouvido n i o ouve as cores, mas os sons; e
diz o certo quem diz, mas n i o diz uma cor
nem uma expericncia. "
Eliminada a possibilidade de alcangar
uma "verdade" absoluta (a ale'theia), parece que s6 restou a Gorgias o caminho da
"opiniio" (doxa). Ele, porim, negou tambCm a opiniio, considerando-a "a mais pCrfida das coisas". Procura entio um terceiro
caminho, o da razio que se limita a iluminar fatos, circunstiincias e situagdes da vida
dos homens e das cidades na sua concretitude e na sua situagio contingente, sem chegar a dar a estes um fundamento adequado.

Ih\

nova doutrina
da "retbrica"

Sua posigio em relagio i ret6rica C
nova e original. Se n i o existe verdade absoluta e tudo C falso, a palavra adquire entiio
autonomia prdpria, quase ilimitada, porque
desligada dos vinculos do ser. Em sua independincia onto-veritativa, torna-se (ou pode
tornar-se) disponivel para tudo. E eis que
G6rgias descobre, precisamente no plano
teorCtico, aquele aspecto da palavra pelo
qual (prescindindo de toda verdade), ela

pode ser portadora de persuasiio, c r e q a e
sugestiio. A ret6rica C exatamente a arte que
desfruta a fundo esse aspecto da palavra,
podendo ser definida como a arte de persuadir, que no sic. V a.C. tinha enorme impor-

Capitulo terceiro tsncia politica. 0 politico, entiio, era chamado tambCm de "retor".
Para Gorgias, portanto, ser retor consiste em "ser capaz de persuadir os juizes
nos tribunais, os conselheiros no Conselho,
os membros da assemblkia popular na Assembliia e, da mesma forma, qualquer outra reuniiio que se realize entre cidadiios".

gorgiana da arte

Por fim, Gorgias foi o primeiro filosofo que procurou teorizar aquilo que hoje
chamariamos de vaEncia "estitica" da palavra e a essgncia da poesia, que ele definiu
como produqiio de sentimentos pungentes.

$\
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Como a retorica, portanto, a arte C mogiio de sentimentos, mas, ao contririo da
retorica, n5o visa a interesses priticos, mas
ao engano poCtico (apate) em si e por si ("estitica apatitica"). E tal "engano" 6, evidentemente, a pura "ficqiio poitica". De modo
que Gorgias podia muito bem dizer que,
nessa espCcie de engano, "quem engana esti
agindo melhor do que quem nHo engana, e
quem C enganado i mais sabio do que quem
nHo C enganado". Quem engana, ou seja, o
poeta, i melhor por sua capacidade criadora de ilusBes poiticas, e quem i enganado C
melhor porque C capaz de captar a mensagem dessa criatividade.

Nativo de CCos em torno de 470-460
a.C., Pr6dico lecionou com sucesso em Atenas. Sua obra-prima intitulava-se Horai (talvez as deusas da fecundidade).
TambCm Prodico foi mestre na arte de
discursar, e Socrates chegou a recordi-lo
jocosamente como "seu mestre". A tCcnica
que propunha baseava-se na sinonimia, ou
seja, na distinqiio entre os virios sinbnimos
e na determinaqiio precisa das nuanqas de
seu significado. Essa tCcnica niio deixou de
exercer influhcias benificas sobre a metodologia socritica, como veremos, tendo em
vista a busca de "o que C", ou seja, a esshcia das virias coisas.
No campo da Ctica, ficou famoso por
uma sua reinterpretaqiio, na chave propria
da doutrina sofista, do cClebre mito representando HCrcules na encruzilhada, ou seja,
diante da escolha entre a virtude e o vicio.
Nessa reinterpretaqiio, a virtude C apresentada como o meio mais idbneo para alcanqar a verdadeira "vantagem" e a verdadeira
"utilidade" .
Sua interpretaqiio dos deuses foi originalissima. Segundo Prodico, os deuses siio
a hipostatizaqiio (isto C, a absolutizaqiio) do
6til e do vantajoso: "Em virtude da vantagem que dai derivava, os antigos consideraram como deuses o sol, a lua, as fontes e,
em geral, todas as forqas que influem sobre
nossa vida, corno, por exemplo, os egipcios
fizeram em relaqiio ao Nilo."
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E r i s t i c o s e Sofistas-politicos

. . ..

Alguns Sofistas, abusando da tecnica de refutac;iio, sem ter qualquer
ideal a realizar, perderam-se na pesquisa de jogos de conceitos e na formula@0 de dilemas insoluveis, do tip0 dos raciocinios que ainda hoje
A Eristica,
chamamos de sofismas. Tais Sofistassiio chamados de "Eristicos",
degeneraqso
homens empenhados na briga de palavras.
da Sofistica
+§I

Alguns Sofistas, denominados "Sofistas politicos", aplicaram a arte dialetica a praxis politica e a forcaram a conquista do poder, pondo-se contra a moral e a fe traditional de mod0 provocativo.
Critias, particularmente, dessacralizou o conceito dos deuA Sofktica
ses, reduzindo-os a "guardas que vigiam interiores", criados pea service
10s poderosos para ter o controle sobre os subalternos. Teorizou
do poder
tambem
o principio pelo qua1 o justo mais niio e do que a von49.2
tade do mais forte sobre o mais fraco.
Nesta mesma ~ersoectivaTrasimaco de Calcedbnia afirmou que "o justo e a
vantagem do mais'pod'eroso".

Corrompendo-se, a antilogia de Protagoras gerou a eristica, a arte da controvCrsia com palavras que tern por fim a controvirsia em si mesma. 0 s Eristicos cogitaram
uma serie de problemas, que eram formulados de mod0 a prever respostas tais que fossem refutaveis em qualquer caso; dilemas
que, mesmo sendo resolvidos, tanto em sentido afirmativo como negativo, levavam a
respostas sempre contraditbrias; hibeis jogos de conceito construidos com termos que,
em virtude de sua polivalencia semiintica,
levavam o ouvinte sempre a uma posiqio
de xeque-mate. Em resumo, os Eristicos cogitaram todo aquele arsenal de raciocinios
capciosos e enganosos chamados de "sofismas". Platiio representa a eristica de mod0
perfeito em Eutidemo, mostrando todo o seu
vazio.

0 s assim chamados Sofistas-politicos
derivam suas armas do niilismo e da ret6rica gorgiana, quando niio da contraposiqiio
entre natureza e lei.
Critias, na segunda metade do stc. V a.C.,
dessacralizou o conceito dos deuses, considerando-os uma espCcie de espantalho habilmente introduzido por um homem politico
particularmente inteligente, para fazer respeitar as leis, que, por si, niio d m forqa para se
impor, sobretudo naqueles casos em que os
homens n i o sio vistos pelos guardi6es da lei.
Trasimaco da Calcedhia, nas ultimas dCcadas do sic. V a.C., chegou at6 mesmo a afirmar que "o justo C a vantagem do mais forte".
E Cilicles, protagonista do Gorgias plat6nico - que, se n i o t personagem histbrico, pel0 menos espelha o mod0 de pensar
dos Sofistas-politicos -, chegou a sustentar
que C por natureza justo que o forte domine
o fraco, subjugando-o inteiramente.
Mas, conforme dissemos, esses s i o os
resultados deteriorados da Sofistica; a outra
face, mais autentica e positiva, seri revelada
por %crates.
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covvev\te natuvaIista

da Sofistica
A corrente naturalista da Sofistica contrapije a lei de natureza, que r e h e todos
os homens, a lei positiva (ou seja, aquela feita pelo homem), que ao inves os divide.
Hipias e Antifonte foram os dois maiores representantesdesta corrente da Sofistica, e chegaram, sobre estas bases, a formular ~ ede; natureza
urna forma de "cosmopolitismo" e "igualitarismo"entre os homens, e lei positiva
baseados iustamente sobre a lei de natureza, colocada acima da + 5 1-2
lei positiv&

E lugar-comum a afirmaqio segundo a
qual os Sofistas teriam contraposto a "lei" a
"natureza". Na realidade, tal contraposicio
n i o existe nem em Protigoras, nem em G6rgias, nem em Prodico, mas, ao contrario, aparece em Hipias de Elida e em Antifonte, ativos pel0 fim do sic. V a.C.
Hipias i conhecido por ter proposto
urna forma de conhecimento enciclopidico e
por ter ensinado a arte da memoria (mnemoticnica). Entre as matirias de ensino ele
dava amplo espaqo a matematica e i s ciincias da natureza, pois pensava que o conhecimento da natureza fosse indispensavel para
a boa conduta na vida, a qual deve seguir
justamente as leis da natureza, mais que as
leis humanas. A natureza une os homens,
enquanto a lei frequentemente os divide. Portanto, desvaloriza-se a lei quando e a medida que se op6e a natureza.
Nasce assim a distinqio entre um direito ou urna lei de natureza e um direito
positivo, posto pelos homens. 0 primeiro C
eternamente vilido, o segundo C contingente. Desse mod0 lanqam-se as premissas que
levario a urna total dessacralizaqiio das leis
humanas, que serio consideradas fruto de
arbitrio. Hipias, porCm, da d i s t i q i o operada tira mais consequincias positivas que
negativas. Em particular, salienta como, sobre a base da natureza (da lei de natureza),
n i o t i m sentido as discriminaq6es das leis
positivas que dividem os cidadios de urna
cidade dos cidadios de outra, ou que dividem os cidadios dentro da mesma cidade.
Nascia, assim, um ideal cosmopolita e igualitario, que era novissimo para os gregos.

Antifonte radicaliza a antitese entre
"natureza" e "lei", afirmando com termos
eleaticos que a "natureza" C a "verdade" e
a "lei" positiva i a "opiniio", e que, portanto, urna esti quase sempre em antitese
com a outra. Chega a dizer, por conseguinte, que se deve seguir a lei de natureza e,
quando isso puder ser feito impunemente,
transgredir a lei dos homens.
Tambim as concepc6es igualitirias
e cosmopolitas ja presentes em Hipias sZo
radicalizadas por Antifonte, que chega a
afirmar at6 a paridade de todos os homens,
sem distinqio de suas origens, "uma vez
que p o r natureza somos todos absolutamente iguais, tanto gregos, como barbaros".
0 "iluminismo" sofistico, portanto,
dissolveu niio so os velhos preconceitos de
casta da aristocracia e o tradicional fechamento da pdlis, mas tambim o mais
radical preconceito comum a todos os gregos a respeito da propria superioridade
sobre outros povos: cada cidadio de qualquer cidade C igual ao de outra, cada homem de qualquer classe i igual a o de outra, cada homem de qualquer pais C igual
a o de outro, porque por natureza qualquer
homem e' igual a qualquer outro homem.
Infelizmente Antifonte n i o chega a dizer
em que consiste tal igualdade: n o maximo,
nos impele a dizer que todos somos iguais
porque todos temos as mesmas necessidades naturais, todos respiramos com a boca,
com as narinas etc. Mais urna vez precisamos esperar Socrates para urna solugZo do
problema.
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V.
valor e limites
da Sofistica
-5 I

ConcI~.ts~e
sobve
s
a Sofistica

A Sofistica atuou complexivamente urna profunda as20
critica sobre a moral (em sentido relativistico, niilistico e utilitaristico), sobre o conhecimento (o logos nao leva a uma verdade isenta de controv6rsias), e sobre a religiao, mas ntio soube
construir alternativa filosdfica validB para substituir as criticadas.

O contl*ibMto da Sofistica
Ja vimos que, embora de modos diversos, os Sofistas realizaram um deslocamento
do eixo da pesquisa filosofica do cosmo para
o homem. Precisamente nesse deslocamento esta seu mais relevante significado histor i c e~ filosofico. Eles abriram caminho para
a filosofia moral, embora niio tenham sabido alcanqar seus fundamentos ultimos, porque niio conseguiram determinar a natureza d o homem enquanto tal.
Mas tambCm certos aspectos da Sofistica, que para muitos pareceram excessos
puramente destrutivos, tem sentido positivo. Com efeito, era preciso que certas coisas fossem destruidas para que pudessem ser
reconstruidas sobre bases novas e solidas,
assim como era preciso que certos horizontes estreitos fossem violados para que se
abrissem outros mais amplos.
Vejamos os exemplos mais significativos.
a ) 0 s Naturalistas criticaram as velhas
concepq8es antropom6rficas do Divino,
identificando este com o seu "principio". 0 s
Sofistas rejeitaram os velhos deuses, mas, tendo rejeitado tambCm a busca do "principio",
encaminharam-se para urna negaqiio do Divino. Protigoras permaneceu a g n o s t i c ~ ,
Gorgias foi mais alCm com seu niilismo,
Prodico entendeu os deuses como hipostatizaqiio do Gtil e Critias como invenqiio "ideologican de um habil politico. Naturalmente, depois dessas criticas niio se podia voltar
atris: para pensar o Divino, seria preciso
procurar e encontrar urna esfera mais elevada onde coloci-lo.
b) 0 mesmo pode ser dito sobre a verdade. Antes do surgimento da filosofia, a
verdade n5o se distinguia das aparhcias. 0 s

Naturalistas contrapuseram o logos as aparhcias, e s6 nele reconheceram a verdade.
Mas Protagoras cindiu o logos nos "dois
raciocinios", descobrindo que o logos diz e
contradiz. E Gorgias rejeitou o logos como
pensamento e so o salvou como palavra magica, mas encontrou urna palavra que pode
dizer tudo e o contririo de tudo, nZo POdendo, portanto, expressar verdadeiramente nada. Como j i disse um agudo intkrprete
dos Sofistas, essas experiincias siio "tragicas": e nos acrescentamos que se descobrem
tragicas precisamente porque o pensamento e a palavra perderam seu objeto e sua
norma, perdendo o ser e a verdade. E a corrente naturalista da Sofistica, que, de alguma forma, mesmo que confusamente, intuiu
esse fato, iludiu-se de poder encontrar um
conteudo que fosse de alguma forma objetivo no enciclopedismo. Mas, enquanto tal,
esse enciclopedismo revelou-se completamente inutil. A palavra e o pensamento de-

veriam recuperar a verdade e m u m nivel
mais elevado.
C ) E o mesmo vale tambim Dara o ho-

-

rnem. 0 s Sofistas destruiram a ve~haimanem
de homem propria da poesia e da tradiqiio
pri-filosofica, mas niio souberam reconstruir
urna nova. Protigoras entendeu o homem
predominantemente como sensibilidade e
sensaqiio relativizante, Gorgias como sujeito de emoc6es moveis. suscetivel de ser arrastado em qualquer direqiio pela retorica,
e os proprios Sofistas, que se vincularam a
natureza, falaram do homem sobretudo
como natureza biologica e animal, subentendendo e, de qualquer modo, silenciando
a natureza es~iritual.Para se reconhecer, o

homem devia encontrar uma base mais s6lida.
Veremos agora como Socrates soube
finalmente encontra-la.

Capitulo terceiro - 14 Sofistica
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0s SOFlSTAS
0 HOMEM E SUA VIRTUDE
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OS SOFISTAS
- deslocam o interesse da filosofia da natureza para o
homem
- instauram um clima cultural que se poderia chamar
com o modern0 termo "iiuminista"
- criticam a religiHo em perspectiva tambCm atCia
- criticam o conceito de verdade e de bem
- destroem a imagem tradicional d o homem
- consideram a virtude como objeto de ensino
- apresentam-se como mestres de virtude
- sHo express50 da crise da aristocracia e da ascensHo
-.,, politica das novas classes
_f
'--- - - -- - .---. -.- -- - -.- - --- ----Qual e' o bem e o ma1 para o homem?

4

Qual e' a virtude para o homem?

PROTAGORAS
- 0 individuo C "medida de todas as coisas" e,

portanto, tambCm do bem e do mal, do verdadeiro e do falso
- mas esta vinculado pelo crittrio do htil
Esta e' a primeira forma de relativismo
G~RGIAS
- N l o existem bem e mal, verdadeiro e falso
- porque nada existe
- e, mesmo que existisse, n l o seria cognoscivel
- e, mesmo que fosse cognoscivel, n l o seria comunicavel
Esta e' a primeira forma de niilismo
P R ~ D I CDEOC ~ O S
- Interpreta em chave utilitarista a moral e particularmente o conceito de bem

C a forfa da razlo com a qua1
pode-se tornar forte o argument0
mais fraco (= antilogia)
e buscar o util da cidade

t a retdrica, ou seja, a capacidade
de usar a palavra e o discurso
e de desfrutar a capacidade de
sugestlo e de persuaslo
com fins pr6prios
C o conhecimento da arte

da sinonimia, que permite
encontrar os sin8nimos para tornar i
os discursos mais convincentes

~

- Verdade (e hem) C aquilo que esta conforme h lei

de natureza
- opinilo C aquilo que esta conforme h lei positiva
- enquanto a primeira oferece firme referencia tti-

viver segundo a natureza

ca e leva ao igualitarismo, a segunda leva hs discriminaf8es entre os homens
Nascem os conceitos de lei de natureza e lei positiva

- Dessacralizam a religilo
- fazem uso instrumental e ideol6gico da retbrica,

em vista da conquista do poder
- deformam a ttcnica da antilogia para construir

sofismas capciosos

a vontade do mais forte que
se impde sobre o mais fraco

ira parte - p\ d e s c o b e r t a

d o homem

rotagorico

todas as coisas"
/<do-chovedo psnsornento
s~st~
no
a segumts ahrrnoq30
ue @xisternpor oquilo qus sdo, e dos que
o @xlstempor oquilo que ndo sdo"
Ft rnsdido de qus folo Protdgoros Q o
d~lulgornsntoe as coisos sdo todos
@xcs<doEsto proposydo 8,
do, corno o "carto mogno" do
s mats belos qus tlustrorn ests

d@
Plotdo do Teeteto ctornos o
mats important@.
--""-"

. corn oferto que a verdade 6 como

to qua ndo d sequar possivel ter opinides sobre
aquilo que ndo existe, nem ter opinides diferentss em rela<6o6s impressdes qus olgudm recebe, porque estas sdo verdadeiras em todo caso.
Todavia, creio, quem tem opinides afins d md condi<dode sua alma, uma alma vdlida pode fazer
corn que tenha op~nides
diferentes e vdlidas: sdo
estas, justamente, as representa$desque alguns,
por inexperi&ncia, chamam de verdadeiras, enquanto eu digo que algumas sdo melhores que
as outras, mas nem por isso mais verdadeiras. E
os sdbios, caro Socrates, estou bem longe de
charn6-10s de pigrneus; ao contrdrio, em rsla<Sio
aos corpos os chamo de mddicos, e em rela<do
6s plantas os chamo de agricultores. Rfirmo, com
sfeito, que os agricultores introduzem nos plantas, quando alguma delas adoae, senxl<desh s
e sadias (e, portanto, tambhm verdadeiras), no
lugar de sensa<des mds, e que os professores
de retorica, aqueles sdbios e bons, fazem com
qus 6s cidodes parqam justas as coisas vantajosas no lugar das prejudiciais. lsto porque o que a
coda cidade parece justo s belo, assim d para
ela, atd que o reconhe~acomo tal: mas d o s6bio
que, no lugar das coisas que sBo m6s. faz com
que para os cidaddos dssta ou daquela cidads
sejam e parepm como colsas vantajosas. S q u ~ n do o mesmo raciocinio, tambhm o sofista, que seja
capaz ds dar esta forma<Go a seus discipulos, d
sdbio, e merece grandes compensa<desdaqueIes qua por ele foram formados. E assim alguns
sdo mais sdbios que outros e ninguhm tem oplnides falsas, e tu, queiras ou nBo, deves aceitar
ser "med~da",
porque d nestas considera<desque
est6 a salva<6o do meu discurso.
Platao, T~ototo,166d-167d

R imagem de Prothgoras
como Sofista
€is os rnois s~gniFicotivaspdginas ds
Plotdo sobrs o figuro s s o b r ~o prohssbo d~
Protdgoros corno Sofisto.

1. Para Protdgoras a arte sofista
torna melhores os jovens
Logo qua entramos, portanto. depois de
darnorar a~ndaum pouco conternplando o esr para o melhor Esta mu- petdculo, aproximamo-nos de Protdgoras. Eu
a produz corn f6rmacos e disse: "Protdgoras, eu s este jovem chamado
E ISSO, porque n~ngubrn Hipocratss vismos falor cont~go".
"E querels falar-me a sos", disse. "ou na
, d e p ~ stlvesss
,
opln16ss
presenca dos outros tambdm?"

"Para nos & o mesmo", respond; "depois
de ouvires com qua1 finalidade viemos, tu mesrno julgarbs".
"E qua1 6,portanto, o finalidade pela qua1
v~estes?",perguntou.
"Estejovem chamado Hipocrates & um compatriota, filho de Rpolodoro, de familia rica e nobre, e por natureza pessoalrnente dotado, parace-me n60 menos do que seus coetdneos.
Ele aspira - pel0 que sei - tornar-se ilustre
na cidade, e est6 convict0 de que isso Ihe acontecerb, sobretudo se puder freqijentar tua companh~a.Rgora julga tu se deves falar destas
coisas a sos, ou na presenga dos outros".
"Fazes bem, Socrates",respondeu, "de usar
tanto cautela em relag60 o mim. Com efeito, um
forasteiro que vai 6s grandes cidades e nelas
persuade os melhores jovens a deixar a companhia dos outros, tanto dos concidaddos como dos
forasteiros, tanto dos moisjovens como dos mas
velhos, e a frequentar apenas a ele para poder
tornar-se melhores, justamente por causo do sua
companhia, deve ser muito cauto. Em torno dessas coisas nascem invejas, inimizades e hostilidades certamente n6o pequenas. Rfirrno que a
sofistica 6 arte antiga, mas que os antigos que
a pratlcavam, temendo a odiosidade que ela
suscita, usaram como rnbscara para proteger-se
oro a poesia, como Homero, Hesiodo e S1m6nidas; ora os r~tose vatichios, como Orfeu, Museu e seus segu~dores;e percebi alguns que
usaram como canbrio at& a ginbstica, como Ico
de Toronto e o nosso contempordneo Erodico de
Selimbria, megarense de orlgem, sofista ndo
inferior a ninguhm. Usaram, 00 contrbrio, como
cenbrio a musica vosso ~gbtocles,que & grande
sofista, Pitoclides de Ceo e muitos outros. Todos
estes, como dizia, por medo da inveja se serviram desses artificios como proteg6es; todavia,
sobre isso, n60 estou de acordo com eles e ndo
creio qua eles tenham alcangado o f~mque pretendlam: com efeito, aos qua det6m o podar nos
cidades ndo escapa a finalidade desses pretextos; a maioria, na verdade, nada percebe, e apsnos repete em coro aquilo qua aqueles proclamom. Ora, 6 empresa maluca tentar escapar sem
conseguir e deixar-se ao inv&s descobrir, e, naturalrnente. faz com que os outros f~quernmuito
mais irritados, porque pensam que quem faz isso
seja, al&mdo mals, tombhm engonador. Por isso
eu tomel um caminho complatamente oposto ao
seguido par eles: admito abertamente ser um
sofista e educar os homens e penso que esta,
~sto6,admitir abertamente ao inv&s de negar.
seja cautela melhor do que a outra. E, al&mdesta, tornei tambGm ulteriores precaugdes,de rnodo
a ndo sofrer, com o auxilio de Deus, nenhum mal,
pelo Fato de admitir abertamente que sou um

sofista. Apssar de tudo, sxerco ssta arte
anos, e meus anos colocadosjuntos sdo m
ndo h6 ningubm entre vos do qua1 su, por I
de, ndo possa ssr poi. Portanto, ficarei rnuito
tisfeito se quissrdas falar da qusstdo diante
todos os que a t d o aqui presantes".
E eu - suspeitando que ele quises
zer boa figura diante de Prodico e ds Hipias e
mostrar que thhamos vindo porque influsnciados pel" atra5do que els exercia -clisse: "Entdo, por que nbo convidarnos tarnbbrn Pr6dico
e Hipias e os que sstdo com eles, para que
possarn ouvir-nos?"
"Muito bern!", disse Prot6goras.
"Quereis entdo", perguntou Calia, "quaeu
rnande preparar os asssntos, ds modo qua
possamos d iscutir ssntados?".
A coisa pareceu oportuna, e, assirn, todos
nos, alegres com o pensamento qua iriamos ouvir aqueles sbbios, tomamos asssntos s bancos
e os dispusemos em ordern ao lado ds Hipias,
onde se encontrovarnjb outros ossentos. Exatamente naquele instante chqaram C6lia e Alcibiades, trazendo consigo Prodico, qua tiraram do
coma, e todos os que estavarn corn Pr6dico.

2 . 0 problerna de fundo:
ern qu6 o Sofista torna os jovens mslhows?
Quando est6vamos todos ssntados, Protagoras d~sse"Agora que estbo prsssntes tarnb&males, Socrates, rspete o qua antes rns acenovas a propos~todeste jovern"
Entoo respond1 "R frnalldade pela qua1
vlemos, Protbgoras, & a de que h6 pouco te
falava Estejovern chamado Hrpocratesarde de
desejo de frequentar tua companh~aPols bsm.
ele gostarla de ouvlr de t~qua1 vantagern ter6,
caso frequente tua cornpanh~alDe nossa parte
& o que ternos a te d~zsr"
Entdo Protbgoras,ern troca, dlsse "Jovsrn,
caso me frequantes, ter6s a vantagem, desds
o prlmelro dm que passarss em rnlnha cornpanhla, de voltar para casa rnelhor do qua antes,
e o memo no segundo d o , e, asslrn, dla ap6s
dra far& continuos progresses para o rnelhor"
Eu, ouv~ndo-o,d~sse"Pr~tagoras,o que
d~zesndo & nada extraord~nar~o,
mas 6 normal,
urna vez que tambBm tu, srnbora sendo asslrn
avangado sm anos e tdo skbro, ss algu6rn dsvesse ensrnar-tealgurna colsa que n60 sabes,
tornar-twos melhor Mas ndo C deste rnodo qua
deves responder, e slm d a t a outra Forma Supde que H~pocratesrnudasss ds dsssjo s qursssse frequentar aquele jovarn que hd pouco
velo para Rtenas Zeus~pode Heraclb~a,e qus,
~ndoa els, como agora velo a t ~ouvlsse
,
d~zer
as rnssrnas colsas qua ouvlu de tr, ou ssja,

.

- r"\ destobevta d o homem
tando-o, tornar-se-ia melhor
m Zeusipo responderia
ria malhor na pintura.
fosse a Ort6goras de
esmos coisas qua
tasse posteriormen, se tornaria melhor
sponderia que se
ocar flauta. Deste modo.
ponder tambbm tu a este
te pergunto no lugar dele.
, freqijentando Protagoras,
ia de freqijhcia voltara para
assim progredirb a coda dia: mas
em relagbo a que COISQ e a respeito de qua1
coisa se tornard melhor, Prothgoras?"

is de ouvir minhas palas bem, S6crates, e eu resquem interroga bem. Se

paga-me a soma que peco; do contrdrio, entra
em um templo, presto juramento, e entrqa aqui
a soma qua el8 julgor que os meus ensinamentos valham.
PlatGo, frotdgoros. 3 1 60-3 1 90 e 3280-c.

0 grdnde discurso
de Protagoras
sobre as origens do homem
e da arte politica
no di61ogo homdnimo
de Plat60
Plotbo certornente nbo rsproduziu literolrnante o discurso, mas, hdbil corno sro no orte
do sirnulog60 ir6nico, irnitou Protdgorosnos suos
ofirrno@es, poro nbo dizsr nos ssus silhncios,
rnovirnentos a suos carocterkticosrnois tbicas,
'kecriando ofinol todo urn clirno porticulor, corn
os ocentuog&s e soli&nciosoportvnos dos trogos ern que qusrio Fixor os idCios do sofisto.
13 ~dCiode fundo de Protdgoros, ou sejo,
que o hornern pode convivsr corn os outros
hornens openos corn o '~espeito"
e corn o Yust i p ' : C exoto. Mas o respeito G o justice requsrsriorn perspectwos Cticos e teoricos bsrn
divsrsos dos de Protdgoros. E, portonto, o que
C norrado sobrs Protdgoros ndo C rnois que
belo Mbulo olusivo. Poro reoliztr-lo serio nscessdrio bem rnois do que Protdgoros diz.
"

Houve um tempo em que existiam os deuses mas n6o ex~stiamas estirpes mortais. Quando tambbm para estas chegou o tempo marcado pelo destino para sua gera@o, os deuses
as plasmaram no interior do terra, fazendo mistura de terra e de Fogo, e dos outros elementos
que se podem unir com o Fog0 e com a terra. E
quando chegou o momento de faz6-las vir b
luz, confiaram a Prometeu e a Epimeteu a tareFa de Fornecer e de distribuir as faculdades a
coda raga de modo conveniente.Mas Epimeteu
6m que se d~st~nga
alnda pediu a Prometeu o podar de distribui-las sozinho: "Quando tiver terminado a distribuigdo acrescentou - tu vir6s ver". E assim, persuanor-se bom e v~rtu- dindo-o, entregou-se 2.1 obra de distribui(60. Fl
algumas rqos deu a forga sem a velocidade, e
Forneceu ao contr6rio bs r a p s mais Fracas a
velocidade. R outras atribuiu armas de defesa,
enquanto para outras ainda, bs quais dera uma
natureza inerme, excogitou outras faculdades,
par0 garantir sua salvoq50.

Com efeito, bquelas rqas que ele revestiu
de pequenez, deu a capacidads de Fugir com as
asas, ou de esconder-se sob a terra; porbm 6s
que forneceu a grandam, deu a possibilidadede
salvor-sejustament com ela. Etambbm distribuiu
as outras faculdades desse modo, de maneira
que se equilibrassem. E excogitou estas coisas
atento para que uma r a p n60 viesse a se extinguir. E, tendo munido as v6rias raps com os meios para Fugir Bs destrui@es reciprocas, excoqitou
um expediente a fim de que se defendessem contra as intempbries dos esta@as que Zeus mando, revestindo-asde p&losabundantes e espessa pele, capazes de defender do frio e em grau
de proteg&-las do color, e tais que, quando se
deitavam nas suas tocas, estas servissem como
cobertores naturais, proprios para coda uma de10s. R algumas forneceu cascos para os phs, a
outras peles duras e sem sangue.
Sucessivamente, forneceu alimentos diversos para as d~versasraps: a algumas deu as
e m s da terra, a outras os frutos das 6rvores, a
outras as raizes. E h6 raqx 6s quais concadeu
devorar outras raqx de animais para se nutrir; e
providenciou que as primsiras tivessem escassa
prole e as que deviam ser devoradas por estas
tivessem, ao contrdrio, prole numcrosa, assegurando a conserva<60da raca. Todavia, Epimeteu,
que ndo era demasiado s6bi0, ndo percebeu
qua esgotara todas as faculdades para os animais: e a este ponto ainda Ihe restavo a raca
humana, desprovida de tudo, e n60 sabia como
remediar. Estando ele nesta situa@o embara(osa, Prometeu veio ver a distribuigdo, e percebeu que todas as rocas dos outros animais estavam convenientemente providas de tudo,
enquanto o homem estava nu, descal~o,descoberto e inerme. E agora se aproximava o dia
marcado pelo destino em que tambhm o homem
d a m sair da terra para a luz. Entao Prometeu,
nesta embaragosa situag60, n6o sabendo qua1
meio de salva@o excogitar para o homem, rouba de Hhfesto e de Rten6 sua sabedoria tbcnica junto com o fogo (sem o fog0 era, com efeito,
impossivel adquirir e utilizar aquela sabedoria),
e a d6 ao homem. Dassa modo, o homem teve
a arte necessdria para a vida, mas n6o teve a
sabedoria politico, porque esta se encontrava
junto de Zeus, e a Prometeu n6o era mais possivel entrar na acropole, moradia de Zeus; al6m
do mais, havia tambhm os tarriveis guardas de
Zeus. Entra, portanto, furtivamente na oficina de
Rten6 e de Hbfesto,em que eles praticavamjuntos sua arts, e, roubando a arte do fogo de
HBfesto e a de Rten6, as d6 ao homem. Daqui
vieram para o homem seus recursos para a vida,
mas Prometeu, por causa de Epimeteu, a seguir,
como se conta, sofreu a punig6o pelo Furto.

Como o homem se tornou particif
sorte dlvtna, em prlmerro lugar, srn virtuda c
conex60 que chegou a ter corn o dw~no,irnicl
entre os anrmars acredrtou nos dauses, LZCI
cou a construlr altares 5 a fazer rmagsns da d@t
ses Em segundo lugar, raprdamentscorn a art@
soltou a voz e artrculou palavras, rwmtou habio prrncip~o,habrtavam
n6o exrstlam c~dades

Portonto, procuravam re
Fundando crdades, mas,
palhando-senovamente, pe
Entdo Zeus, temendo

tros, quando estlver s
do a t e de constru~rou

como drzas, a por boa
quando se rsDnem em

Terceira parte - pl descobertcl do homem
razdo dtsso Mas, para qus ndo crelas ser enganado. quando aflrmo que todos efetlvamente
sustentam qua coda homem partlclpe da just~ca
a de cada v~rtudepolitlca, trago-te esta outra
prova Em todas as outras habll~dades,como
dlzes, se algu6m sustenta ser, suponhamos, h6b11na a t e da flauta ou em qualquer outra arte,
quando ndo o 6 , todos dele cacoam ou com ele
se ~rntam,a os mats intlmos acorrem e o conslderam louco. Flo contr6r10,quando se tratar de
just~qaou de toda outra vlrtude politlca, tambGm
quando todos v&em que algu&m & Injusto, ao
d~zercontra SI a verdade dlante de todos, pols
bczm, o que no caso precedents todos cons~deravam sabsdona, ou seja, dlzer a verdade, nests caso o consldsram loucura; e sustentam que,
de qualquer modo, todos devem d~zerque sdo
justos, seja que de fato o sejam, ou ndo, e que
6 louco qusm ndo s~mulaser justo E lsto na convrqdo de qua & necess6r10que coda um, sem
exce@o, partlclpe de qualqusr modo da justlga,
ou que n60 permanep entre os homens"
PlatBo. Protagoros, 32Oc -323c
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-

19 obro de Gorglas Sobre a natureza
ou sobre o n6o-ser FOI frsquentsments consideroda openos h6b1ljog0 rstorico R uma
la~turah~stor~ogrdhca
s tsordtm mo~sotsnto, slo resulta ao ~nvtsum texto ds /ntsrssse hlosdfico esssnc~al Corn sfelto, n8o so
rnostro como a gronds Sofi'st~co
ports ds umo
cri'tico do Elsot~srno,mas oprsssnto, pelo
prirnelra v@z,o ni~lismocorno 6x1todo cr~sa
dos fundornsntos sspaculotivos
Substonciolmsnts, Gorg~osmostro qus,
a portir das prsmissas elsdt~cos,pods-se
sustentor tudo e o contrdrio ds tudo, com
&x~toqus d d~strutivo
para qualqusr ossar@io
vsrltotivo, no plono ontologico, gnos~ologico
@ at& no cornun1co~80
~ntsrpsssoal /7 unlco
soida possivel, (5, luz dssto dsmoiig80, d uma
antropolog~opr~vadode qualqusr Fundamento que ndo ssjo ~nt~ligsnts
uso do rstorm
Rbre-ss, snttio, o comlnho para o
r~lat~v~srno
do sagundo garo@o dos Sohstos
-..-"
*

Gorgias de leontini pertencia ao mesmo
grupo daqueles qua rejeitam o crithrio, ndo por&m sobre a base do rac~ociniodaqueles qua
seguem Prot6goras. Na obra Sobrs o noturszo
ou sobrs o n6o-sar ele sustenta tr&s teses fundamentals colocadas uma depo~sda outra. Uma,
que & tamb6m a primeira, & qua "nada existe";
a segunda, que "mesmo que 0190 exista, ndo &
capt6vel por um ser humano"; a terce~ra,que
"mssmo q& seja capt6vs1, todavia ndo pode
ser comunicado ou explicado a outro".
(Sue nada existe Gorgias demonstra-o
daste modo: se a190 existe, Q ou ente ou ndoente ou entdo & ente e ndo-enteao mesmo tempo; mas o ente ndo existe, como demonstrarb,
nem o ndo-ente,como confirmarb, e nem sequer
o ante e o ndo-ente ao mesmo tempo, como
tambbm explicar6. Portanto, algo ndo existe.
0 ndo-ente ndo existe certamente. Se,
com efeito, o ndo-ente6, ao mesmo tempo ser6
e ndo ser6: enquanto 6 pensado como ndoente ndo ser6, enquanto C ndo-ente, por sua
vez ser6. € completamente absurdo que 0190
seja e ao mesmo tempo ndo seja; portanto, o
ndo-ente ndo ex~ste.
De outro ponto de vista, se o ndo-ente
sxiste, o ante ndo ser6: com efe~to,estes sdo
termos reclprocamente contraditorios, e se ao
ndo-enteatri bul-seo ser, ao ente sa atribuir6 o
ndo-ser. Ndo 6,porCm, verdadeiro que o ente
ndo 6,razdo pela qua1 nem o ndo-ente ser6.
Rlbm disso, nern sequer o ente existe. Se,
com efeito, o ante 6,6 ou eterno ou gerado ou
eterno e gerado ao mesmo tempo; mas ndo 6
eterno nern gerado nem ambas as coisas ao
mesmo tempo, como demonstraremos. Portanto, o ente ndo exlste.
Se, com efeito, o ente 6 eterno (6 precis0
comepr por esta tese) ele n6o tem nenhum
inicio. Com efeito, tudo o que 6 gerado tem algum inicio, enquanto aquilo que & eterno, sendo ndo-gerado, ndo tem inicio. Ndo tendo inicio, 6 infin~to.Se 6 infinito, ndo est6 em algum
lugar. Se, com efeito, sst6 em algum lugar, a
unidade na qua1 se encontra resulta diversa dele
e, assim, o ente ndo ser6 mais infinito enquanto est6 contido em alguma coisa: com afeito, o
continente & maior que o conteudo, enquanto
nada & maior que o ~nfinito,razdo pela qua1 o
infin~tondo est6 em algum lugar. RIGm disso,
ndo est6 sequer contido em SI mesmo. Nests
caso, serdo id&nt~cos
o continente e o conteudo, e o ente se tornard duos coisas, o lugar e o
corpo (o continente 6,com efeito, o lugar, o
conteudo o corpo). lsso i: absurdo. Portanto, o
ente ndo est6 sequer em si proprio.
Por conseguinte, se o ente & eterno, 6 inFinito; se & infinito, ndo est6 em algum lugar; se
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se o ente 6 eterno, ele ndo existe de modo
absolute.
Mas o ante ndo pode sequer ser gerado.
Se, com efeito, foi gerado, certamente foi gerado ou pelo ente ou pelo ndo-ente; mas ndo
foi gerado nern pelo ente - se, com efeito, o
ente 6, ndo for gerado mas j
6 existe - nern
pelo n6o-ente:corn eferto, o ndo-ente1160 pode
sequer gerar a190 porque necessariamente
aquilo que gera algo deve participar de alguma exist6ncia. Portanto, o ente ndo & sequer
gerado.
Pelas mesmas razOes, ndo pode ser ambas as coisas, ao mesrno tempo eterno e gerado. Estes termos, com efeito, se destroem reciprocamente: se o ente & eterno, ele ndo &
gerado; se 6 gerado, ndo 6 eterno. Portanto,
se ndo & eterno, nem gerado nern ambas as
coisas ao mesmo tempo, o ente ndo ser6.
De outro ponto de vista, se o ente existe,
& ou um ou muitos; mas ndo 6 nem um nem
muitos, como ser6 demonstrado. Portanto, o
ente n6o existe.
Se, com efeito & uno, d ou quantidade
discreta ou quantidade continua ou grandeza
ou corpo. Seja destes qua1 for, n60 6 uno. Se
for quantidade discreta ser6 separado, se for
quantidade continua ser6 dividido; analogamente, se o pensamos como grandeza ndo ser6
indivisivel. Sa devessa ser corpo, seria tridimensional: corn efeito, teria cornprimento, largura e profundidade. Por outro lado, & absurdo
dizer que o ante ndo Q nenhuma dessas coisas; portanto, o ente ndo 6 uno.
Al6m disso, ndo & sequer muitos. Se, com
efeito, ndo & uno, ndo & sequer muitos; com
efeito, a multiplicidade & sintese de v6rias unidades, razdo pela qual, uma vez que seja eliminada a unidade tambhm anula-se ao mesmo
tempo a multrplicidade. Mas entdo torna-se claro por estes argumentos que ndo existe nern o
enta nern o n6o-ente.
Por outro lado, que ndo existam sequer
ambos ao mesmo tempo, o ente e o ndo-ente,
& f6cil de argumentor. Se, com efeito, o ndoente & e o ente 6, o ndo-ente ser6 identico ao
ente e tambhm ao ser; por conseguinte, nenhum
dos dois existe. Corn efeito, antes concordamos que o ndo-ante n6o 6; depois damonstramos que a este 12idhtico o ente, qua, portanto, por sua vez, n60 existir6. Ndo so, mas se o
ente & idhntico ao ndo-ente,ndo & possivel que
existam ambos os termos. Com efeito, se ambos existem, ndo h6 identidade; se h6 identidade, ndo exrstem os dois termos.
R partir desses argurnentos segue-se qua
nada exists. Corn efeito, se ndo exists nem o

F Soft

ente nern o ndo-ante, nern arnbos
tempo - ndo podemos pensar outr
dade alGm destas - nada exists.
€ preclso a segulr dsrnonstrar q
mo que 0190 sxrsta, lsto ndo 6 cognosc
pensdvel por um ser humano Corn efs~
Gorglas - se os conteljdos do pan
ndo sdo entes, o snte ndo & psnsado.
rsto & logrcam~nte
corrsto com efato, se
mos aos conteljdos de pensamento a br
atrrbuirnos tarnb&m b brancura a pan
analogamente, se atrlbuimos nos co
pensamento o ndo-ssr, nscsss
bu~rernosaos entes a
ISSO, a conclusdo 'se os co
mento ndo sdo entes, o en
torna-8s justa e corret
0 s contefidos de pensarnsn
partlr daqul) ndo sdo entes, c
remos, portanto o snte ndo 6
& claro qua os conteljdos do pen
sdo entes Com efelto, se os cont
samento sdo entes, todos os pans
tem, seja qua1 for o modo corn q
mos lsso Q absurdo Nbo & porq
pensa um homem qua voa ou carrua
correm sobre as 6guas do mar
um homem voa ou carruagsns
Portanto, os conteOdos do psns
entes
Alnda mars se os contsljdos
mento sdo entes, os ndo-entes n8o
sados R realrdades contr6rras s
predrcados contrClrros, e ao ents &
ndo-ente Por rsto, se ao ants s
pensab~lrdade,
ao nbo-ants ss atr
lutamente a ndo-psnsab~lrdads
absurdo com sfelto, pensarnos Clla,
ra, e multos outros ndo-sntss Port
ndo & pensado
Como os conteudos da vrsdo s
dos realrdades vrsive~sexatarnsnt
porque s60 vlstos, e os contsljdos
realrdades audivers exataments
que sdo ouvldos, e n60 ellrnlnorn
des vrs~verspel0 fato de ndo s
nern rejettarnos as realldadas apd~
de ndo serem vrstas (corn sfelto, ca
sar julgada pel0 propno 6rgdo d
ndo pelo outro), tamb&rnos conteu
samento, mesmo que ndo ssjom VI
sdo nem ouvldos pela audrc;bo s
sdo conceb~dospor seu proprlo crl
to, se algu&m pensa carros que c
as Clguas do mar, mesmo que ndo os
crer que exrstem carros que corr
6 absurdo Portanto, o ente nbo
concebldo
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E, mesmo admitindo que seja concsbido,
n6o pods ser comunicado a outro. Com efeito,
se os antes, os qua sxistsm fora de nos, sdo
visiveis, audiveis e em geral perceptiveis, e
destss os visiveis sdo captClveis corn a vis60,
os audfveis corn a audi~doe n6o o contrario,
como & possivel entdo manifest6los a outro?
Corn efsito, aquilo corn qus manifestamos & a
palavra, mas a palavra ndo coincide corn os
entss concretamenta existsntes. Portanto, aos
outros n6o manifestamos os entes, mas a palavra que & diversa dos entss concretes. Entdo,
como a realidode visivel ndo pode se tornar
audivel e vice-versa, tambbm o enta que se
concretiza fora de nos ndo pode se tornar palavra nossa. NBo sendo uma palavra, o ente n6o
pode ser evidenciado a outro.
Ssxto Empirico, Contra os mot~mdticos.
VII. 65-87.

sstes muros dos atenienses e tamb&m a cpnstrucdo dos portos foram feitos por conselho de
Temistoclss e, em parta, tamb&m de Pbricles, e
ndo por conselho ds t8cnicos.
S~CRATES.
lsto se diz, Gorgias, de Temistoclas. Pbricles, depois, eu proprio o ouvi, quando aconselhava a constrqBo do muro central.
G~RGIRS.
Portanto, tambBm quando ss
deve tomarralguma decisBo sobre as coisas de
que ha pouco falavas, Socrates, v6 bem qua
sdo os retores os que aconselham e fazem prevalecer seus parecares.
S~CRATES.
Exatamente porque me maraviIho disso, Gorqias, h6 algum tempo estou te
perguntando qua1 6 o podsr da retorica: considerando-odeste modo, com efeito, apresentase-me de grandeza verdadeiramente divina.

2. A arts retorica sabe persuadir o homem
em todas as coisas

G~RGIRS.
SG: S O U ~ Q S S G St ~ d 0 S
, OC~O~~S
Saberias que essa, em certo sentido, abrasa e
conthm em si todos os poderes! Apresento-te
uma prova not6vel. Muitas vezes fui com meu
como sumo poder do homem irmdo s outros mbdicos a algum dosnte qus
n60 queria absolutamente tomar o rembdio, ou
-."----"
deixar-se operar ou cauterizar pelo m&dico. Pois
Gbrg~as,exotarnente como consequ6nbem, enquanto o mbdico era incapaz de perc/o do seu nl~llsrno,d ~ r ~ sua
g ~ uatenqdo para
suadi-lo, eu, ao contrClrio, consegui persuadir
o poder da palovro do homern, ndo consldeapenas corn a arte da retorica. E dig0 tamb&m
rada como expressdo de verdade, rnos como
que se urn mbdico e um retor fossem a uma cidaportadora de persuasdo ps~colog~ca,
de sude qualquer s tivessem de discutir na assemblbia
gsstao, e crladora ds crenps
popular ou em qualquer outra reunido qua1 dos
€IS corno Platdo p8e no boca de
dois deveria ser escolhido corno mbdico, o m&Gbrglos as conv1cq6esdo Sohsta sobre Gssa
dico ndo vencsria, s %ria escolhido aquele qua
qu@stBo.
6 hCIbil em falar, uma vez que o quisasse. E
-- - assim, ss devesse compstir corn qualquer outro
t&cnico, o retor persuadiria a escolher a GIG
1. R arts ret6rica 6 dstsrminante
antes ds outro qualquer, porqus ndo h6 nada
para provocar dacisbs politicas
de que o retor, diante da multiddo, ndo s a i b faG~RGIAS.
Procurorel, Socrates, revelar-teto- lards maneira mais persuasivado que qualquer
do o poder da retorlca: tu mesmo me rnd~caste outro tbcnico. Tanto e tal 6 o poder desta arte!
Plat60, Gorgias, 455d-456c.
o cammho. Bsm sabes que astes arsenals e
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aquilo que e bem apenas na aparencia. Bastaria mostrar a quem erra a verdade, e
este corrigiria o proprio erro.
Ainda do conceit0 de psyche deriva a descoberta socratica da liberdade, entendida como liberdade interior e, em liltima analise, como "autodominio". Uma
vez que a alma e racional, ela alcanqa sua liberdade quando se livra de tudo o que e
irrational, ou seja, das paixdes e dos instintos. Dessa forma, o
A liberdade
homem se liberta o mais possivel das coisas que pertencem ao
+§ 5
mundo externo e que alimentam suas paixdes.
Tambem a felicidade assume valencia espiritual e se realiza quando na alma
prevalece a ordem. Tal ordem se realiza justamente mediante a virtude. Dessa
forma, afirma-se o principio etico que a virtude e pr6mio para si
mesma, e deve ser buscada por si mesma.
A felicidade
+§6
A ndo-viol@ncia

497

Dessa forma, assume relevo consideravel o tema da "persuas%o"e da educaq%oespiritual. Nas relaqdes com os outros a
violencia jamais vence: o verdadeiro vencer consiste em "convencer" (tema da n%o-violencia).

Socrates tambem teve uma particular concepqao de Deus, deduzida da
constataq%ode que o mundo e o homem s%oconstituidos de mod0 tal - isto e,
segundo tal ordem e tal finalidade - que exige uma causa adequada. Esta Causa e
justamente Deus, entendido como inteligencia ordenadora e
providiincia. Uma providiincia que, porem, n%ose ocupa do hoA teologia
mem individual, mas do homem em geral, fornecendo-lheo que
+ 8-9
Ihe permite a sobreviv6ncia. Todavia, enquanto Deus e bom,
ocupa-se, ao menos indiretamente, tambem do homem bom,
como acontece no caso especifico de Socrates com a voz divina (o daimonion) que
Ihe indica algumas coisas a evitar.

0 metodo usado por Socrates no seu ensinamento foi o do dialogo articulado em dois momentos: o irbnico-refutatorio e o mai6utico.
Alem disso, seu metodo era montado sobre a figura do n%o-saber.Com efeito, ele n%orecorria a discursos de parada e a longos monologos, mas seguia com
seus interlocutoresum metodo de pergunta-resposta, apresentando-se como aquele que nSo sabe e pede para ser instruido, e - pelo fato de efetivamente afirmar
que todo homem, em relaqso a Deus, e n%o-sapiente-, muito freqiientemente
esta atitude era uma simulaq3o irbnica, para constranger o adversario a expor
completamente suas teses.
Socrates, representando o aluno, comeqava o dialogo com
o metodo
o interlocutor, apresentado na falsa parte do mestre, e conssocrdtico
trangia este a definir de mod0 precis0 os termos de seu discur+ 3 10-13
so e a escandir logicamente suas passagens. No mais das vezes,
o resultado era que o interlocutor se confundia e caia em incuraveis contradiqdes. E, de tal modo, atuava-se a "refutaqao", e o interlocutor obrigava-se a reconhecer os proprio erros.
Neste ponto Socrates punha em aq%oa pars construens do seu ensinamento
e, sempre mediante perguntas e respostas, conseguia fazer nascer a verdade na
alma do dialogante, quando esta dela estava gravida. Notemos a express30: "fazer nascer"; como em grego a arte de fazer nascer propria da obstetra se diz
"mai6utica", Socrates caracterizou justamente com tal nome este momento conclusivo de seu metodo.
Nestas operaqdes dialogicas Socrates punha em ato uma serie de elementos
Iogicos de primeira ordem, alguns dos quais constituiam verdadeiras e proprias
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antecipag6es de figuras logicas explicitadas e desenvolvidas em A antecipacao
epocas sucessivas: por exemplo, o conceito, a definisao (o "o de elementos
que 6")e o procedimento indutivo.
que constituirso
Trata-se de antecipa~eessignificativas, mas nao de desco,jencia /dgica
bertas verdadeiras, pelo simples motivo que o interesse de -+ tj 74
Socrates era de tipo etico e nao Iogico, e tais formas nao eram o
fim da sua especula$io, mas o meio para obter determinado escopo, justamente
moral ou educativo.

,

S6crates levou o pensamento filos6fico a um plano bastante mais elevado em
relasao ao dos Sofistas, mas levantou urna s4rie de questdes que, por sua vez, punham ulteriores problemas que ele nao resolveu. Ancorou a moral
no conceito de alma, mas definiu a alma apenas em termos fun- Valores limites
cionais, indicou suas atividades e nao a natureza, ou seja, qua1 do pensamento
4 seu ser. 0 mesmo pode-se dizer de Deus: disse como Deus age, s ~ c - r ~ t i c o
mas nao precisou sua natureza ontologica. Desses problemas + tj i s
Platao e Aristoteles apresentarao solug6es detalhadas.

19 vida de Sbcrates
e a q~estGo
socr6tica

(0 p r ~ b l e ~
das
a fontes)
Socrates nasceu em Atenas em 4701469
a.C. e morreu em 399 a.C., apos condenagiio por "impiedade" (foi acusado de niio crer
nos deuses da cidade e de corromper os jovens; mas, por tras de tais acusagdes, escondiam-se ressentimentos de viirios tipos e manobras politicas). Era filho de um escultor e
urna obstetra. Niio fundou urna Escola, como os outros filosofos, realizando o seu ensinamento em locais publicos (nos ginasios,
pragas publicas etc.), como urna espCcie de
pregador leigo, exercendo imenso fascinio
niio s6 sobre os jovens, mas tambCm sobre
homens de todas as idades, o que lhe custou
inurneras aversdes e inimizades.
Parece sempre mais claro que se devam
distinguir duas fases na vida de Socrates. Na
primeira fase, ele esteve proximo dos Fisicos, particularmente de Arquelau, que, como
vimos, professava urna doutrina semelhante h de Diogenes de ApolGnia (que misturava ecleticamente Anaximenes e Anaxagoras).
Sofrendo a influcncia da Sofistica, tornou
proprios seus problemas, embora polemizando firmemente contra as solugdes dos
mesmos, dadas pelos maiores Sofistas. Assim
sendo, niio C estranho o fato de que Arist6fanes, na cClebre comtdia As nuvens, representada no ano de 423 (portanto, quando Socrates estava na metade de sua quarta dCcada

de vida), tenha apresentado um S6crates
bem diferente do apresentado por PlatHo e
Xenofonte, que 6 o S6crates da velhice.
Socrates nada escreveu, considerando
que a sua mensagem era transmissive1 pela
palavra viva, atravCs do dialog0 e da "oralidade dialCticaY',como j6 se disse muito
bem. Seus discipulos fixaram por escrito
urna sCrie de doutrinas a ele atribuidas. Mas
tais doutrinas freqiientemente n8o concordam entre si e, por vezes, at6 se contradizem.
Aristofanes caricatura um Socrates que,
como vimos, n8o C o de sua maturidade ultima.
Na maior parte de seus dialogos, PlatHo
idealiza Socrates e o torna porta-voz tambCm de suas pr6prias doutrinas: desse modo,
C dificilimo estabelecer o que C efetivamente de Socrates nesses textos e o que, ao contririo, representa repensamentos e reelaboraqdes de Platso.
Em seus escritos socr6ticos, Xenofonte
apresenta um Socrates de dimensdes reduzidas, com tragos que 2s vezes beiram at6
mesmo a banalidade (certamente, seria impossivel que os atenienses tivessem motivos
para condenar a morte um homem como o
Socrates descrito por Xenofonte).
Arist6teles fala de Socrates ocasionalmente. Entretanto, suas afirma~dessiio consideradas mais objetivas. Mas Aristoteles
niio foi contemporineo de Socrates. PGde
ter-se documentado sobre o que registra,
mas faltou-lhe o contato direto com o personagem, contato que, no caso de Socrates,
revela-se insubstituivel.

Terceira parte

- $\ descoberta do h o m e m

Por fim, os varios Socriticos, fundadores das assim chamadas "Escolas socraticas menores", deixaram pouco, e esse pouco lanqa luz apenas sobre um aspect0 parcial
de Socrates.
Desse modo, alguns chegaram a sustentar a tese da impossibilidade de reconstruir a figura "hist6rican e o pensamento
efetivo de Socrates. Por alguns lustros as
pesquisas socriticas cairam em siria crise.
Mas hoje esta abrindo caminho, niio o critirio da escolha entre as varias fontes ou de
sua combinaqiio eclitica, mas sim o critkrio
que pode ser definido como "a perspectiva
do antes e depois de S6cratesV.
Expliquemos melhor. A partir do momento em que Socrates atua em Atenas,
pode-se constatar que a literatura em geral,

e particularmente a filosofica, registram uma
se'rie de novidades de porte bastante consideravel, que depois, no imbito do helenismo, permaneceriam como aquisiq6es irreversiveis e pontos de referincia constantes.
Mas h i mais: as fontes a que nos referimos (e tambkm outras fontes, alCm das
mencionadas) concordam na indicaqio de
Socrates como o autor de tais novidades, seja
de mod0 explicito, seja implicito. Assim,
podemos creditar a Socrates, com elevado
grau de probabilidade, as doutrinas que a
cultura grega recebeu no momento em que
Socrates atuava em Atenas e que os nossos
documentos a ele creditam. Relida com base
nesse critirio, a filosofia socratica revela ter
exercido peso tal no desenvolvimento do
pensamento grego, e do pensamento ocidental em geral, que pode ser comparada a uma
verdadeira revoluqiio espiritual.

fi descoberto, do, essgncia
do hornern
(0 hornern 6 o, sue, "P~y~G\&ll)

Sdcrates e o descobridor
da essincia do homem como psychk.
Tornou-se o simbolo da prdpria filosofia,
a partir de Plat50,
que o tornou protagonista da maior parte
de seus dialogos
(Roma, Museu Nacional Romano).

Depois de um period0 de tempo ouvindo a palavra dos ultimos Naturalistas, mas
sem se considerar de mod0 algum satisfeito, como ja dissemos, Socrates concentrou
definitivamente seu interesse na problemiitica do homem. Procurando resolver os problemas do "principio" e da physis, os Naturalistas se contradisseram a ponto de
sustentar tudo e o contririo de tudo (o ser i
uno, o ser i multiplo; nada se move, tudo se
move; nada se gera nem se destrbi, tudo se
gera e tudo se destrbi), o que significa que
se propuseram problemas insoluveis para o
homem. Conseqiientemente, Socrates se
concentrou no homem, como os Sofistas,
mas, ao contrario deles, soube chegar ao
fundo da questso, a ponto de admitir,
malgrado sua afirmaqso geral de Go-saber
(da qua1 falaremos adiante), que era sibio
nessa matiria: "Na verdade, atenienses, por
nenhuma outra raziio eu granjeei este nome
senio por causa de certa sabedoria. E que
sabedoria 6 essa? Essa sabedoria i precisamente a sabedoria humana (ou seja, a sabedoria que o homem pode ter sobre o homem), e pode ser que, dessa sabedoria, eu
seja realmente sibio."
0 s Naturalistas procuraram responder
i seguinte questio: "0que C a natureza ou
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contririo, procura responder i questio: "0
que C a natureza ou realidade d t i m a do
homem?", ou seja: "0 que C a esshcia do
homem?". A resposta C, finalmente, precisa
e inequivoca: o homem e' a sua alma, enquanto C precisamente sua alma que o distingue especificamente de qualquer outra
coisa. E por "alma" Socrates entende a nossa
raz5o e a sede de nossa atividade pensante e
eticamente operante. Em poucas palavras:
para Socrates a alma C o eu consciente, ou
seja, a conscibncia e a personalidade intelectual e moral. Consequentemente, com
essa descoberta, como foi justamente salientado, Socrates criou a tradigzo moral e intelectual sobre a qua1 a Europa espiritualmente se construiu.
E evidente que, se a esstncia do homem
C a alma, cuidar de si mesmo significa cuidar da propria alma mais do que do corpo.
E ensinar os homens a cuidarem da propria
alma C a tarefa suprema do educador, precisamente a tarefa que Socrates considera ter
recebido de Deus, como se 1 i na Apologia:
"Que esta (...) C a ordem de Deus; e estou
persuadido de que n5o h i para v6s maior
bem na cidade do que esta minha o b e d i h cia a Deus. Na verdade, n5o C outra coisa o
que fago nestas minhas andanqas a n5o ser
persuadir a vos, jovens e velhos, de que n i o
deveis cuidar do corpo, nem das riquezas,
nem de qualquer outra coisa antes e mais
do que da alma, de mod0 que ela se torne
otima e virtuosissima; e de que n5o C das
riquezas que nasce a virtude, mas da virtude nascem a riqueza e todas as outras coisas
que s5o bens para os homens, tanto individualmente para os cidadios como para o
Estado."
Urn dos raciocinios fundamentais de
Socrates para provar essa tese C o seguinte:
uma coisa C o "instrumento" que se usa e
outra C o "sujeito" que usa o instrumento.
Ora, o homem usa o pr6prio corpo como
instrumento, o que significa que o sujeito,
que C o homem, e o instrumento, que C o
corpo, s5o coisas distintas. Assim, a pergunta "o que C o homem?", n i o se pode responder que C o seu corpo, mas sim que C
"aquilo que se serve do corpo". Mas "o que
se serve do corpo C a psyche', a alma (= a
inteligtncia)", de mod0 que a conclusio C
inevitivel: "A alma nos ordena conhecer
aquele que nos adverte: Conhece a ti mesmo." S6crates levou esta sua doutrina a tal
ponto de conscihcia e de reflex50 critica
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que chegou a deduzir todas as conseqiihcias que logicamente dela brotam, como veremos.

0novo significado
de "vilrt~de~~
e o novo qMadro dos valores
Aquilo que hoje chamamos de "virtude" os gregos denominavam arete', significando aquilo que torna uma coisa boa e
perfeita naquilo que C; ou, melhor ainda,
arete' significa a atividade ou mod0 de ser
que aperfeiGoa cada coisa, fazendo-a ser
aquilo que deve ser. ( 0 s gregos, portanto,
falavam de virtude dos varios instrumentos,
de virtude dos animais etc. Por exemplo: a
"virtude" do c50 C a de ser um born guardiio, a do cavalo C a de correr velozmente e
assim por diante.) Consequentemente, a
"virtude" do homem outra n i o pode ser
sen50 aquilo que faz com que a alma seja
tal como sua natureza determina que seja,
isto C, boa e perfeita. E, segundo Socrates,
esse elemento C a "ciEncia" ou o "conhecimento", ao passo que o "vicio" seria a priva@o de ciincia ou de conhecimento, ou
seja, a "ignorincia".
Desse modo, Socrates opera uma revoluqZo no tradicional quadro de valores.
0 s verdadeiros valores n i o s5o os ligados
i s coisas exteriores, como a riqueza, o poder, a fama, e tampouco os ligados ao corpo, como a vida, o vigor, a saude fisica e a
beleza, mas somente os valores da alma, que
se resumem, todos, no "conhecimento".
Naturalmente, isso n i o significa que todos
os valores tradicionais tornam-se necessariamente "desvalores"; significa, simplesmente, que "em si mesmos n i o tim valor". Tornam-se ou n50 valores somente se forem
usados como o "conhecimento" exige, ou
seja, em fungiio da alma e de sua arete'; em
si mesmos, nem uns nem outros tEm valor.

0 s

paradoxes

da ktica socr6tica
A tese socritica que apresentamos implicava duas conseqiiCncias, que foram logo
consideradas como "paradoxos", mas que
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siio muito importantes e devem ser oportunamente clarificadas.
1)A virtude (cada urna e todas as virtudes: sabedoria, justiqa, fortaleza, temperanqa) C citncia (conhecimento), e o vicio (cada
um e todos os vicios) C ignorincia.
2 ) Ningutm peca voluntariamente;
quem faz o mal, fa-lo por ignorincia do bem.
Essas duas proposiq6es resumem tudo
o que foi denominado "intelectua1ismo socratico", enquanto reduzem o bern moral a
um dado de conhecimento, urna vez que se
considera impossivel conhecer o bern e niio
fazt-lo. O intelectualismo socriitico influenciou todo o pensamento grego, a ponto de
tornar-se quase um minimo denominador
comum de todos os sistemas, seja na Cpoca
classics, seja na Cpoca helenistica. Entretanto, malgrado seu excesso, as duas proposiqdes enunciadas conttm algumas instincias
muito importantes.
1)Em primeiro lugar, cabe destacar a
forte carga sintCtica da primeira proposiqiio. Com efeito, a opiniiio corrente entre os
gregos antes de S6crates (at6 mesmo a dos
Sofistas, que, no entanto, pretendiam ser
"mestres da virtude") considerava as diversas virtudes como uma pluralidade (uma coisa C a "justiqa", outra a "santidade", outra
a "prud6ncian, outra a "temperanqa", outra a "sabedoria"), mas da qua1 n i o sabiam
captar o nexo essencial, ou seja, aquele algo
que faz com que as diversas virtudes sejam
urna unidade (algo que faqa precisamente
com que todas e cada urna sejam "virtudes"). AlCm disso, todos viam as diversas
virtudes como coisas fundadas nos habitos,
no costume e nas convenq6es aceitas pela sociedade. Socrates, no entanto, tenta submeter a vida humana e os seus valores ao dominio da raziio (assim como os Naturalistas
haviam tentado submeter o cosmo e suas manifestaqdes ao dominio da razio). E corno,
para ele, a propria natureza do homem C
sua alma, ou seja, a raziio, e as virtudes siio
aquilo que aperfeiqoa e concretiza plenamente a natureza do homem, ou seja, a razio, entio C evidente que as virtudes revelam-se como urna forma de citncia e de
conhecimento, precisamente porque siio a
citncia e o conhecimento que aperfeiqoam
a alma e a raziio, como j i dissemos.
2) Mais complexas s i o as motivaqdes
que estiio na base do segundo paradoxo.
Shcrates, porCm, viu muito bern que o homem, por sua natureza, procura sempre seu
pr6prio bern e que, quando faz o mal, na

realidade n i o o faz porque se trate do mal,
mas porque espera daiextrair um bem. Dizer que o ma1 C "involuntario" significa que
o homem engana-se ao esperar dele um bern
e que, na realidade, est5 cometendo um err0
de chlculo e, portanto, se enganando. Ou
seja, em ultima aniilise C vitima de "ignorincia".
Ora, S6crates tem perfeitamente razio
quando diz que o conhecimento C condiqio
necessaria para fazer o bern (porque, se niio
conhecermos o bem, n i o poderemos fazilo), mas engana-se ao considerar que, alCm
de condiqiio necessaria, seja tambCm condiqio suficiente. Em suma, %crates cai em
excesso de racionalismo. Com efeito, para
fazer o bern tambCm C necessirio o concurso da "vontade". Mas os fil6sofos gregos nio
detiveram sua atenqiio na "vontade", que
se tornaria central e essencial na Ctica dos
cristiios. Para Sbcrates, por conseguinte, C
impossivel dizer "vejo e aprovo o melhor, mas
no agir me atenho ao pior", porque quem
vt o melhor necessariamente tambCm o faz.
Em conseqiitncia, para Sbcrates, como para
quase todos os fil6sofos gregos, o pecado se
reduz a um "erro de c~lculo",a um "erro
de raziio", justamente a "ignor2ncian do verdadeiro bem.

A mais significativa manifestaqiio da exceltncia da psyche' ou raziio humana se da naquilo que %crates denominou de "autodominio" (enkrateia), ou seja, no dominio de
si mesmo nos estados de prazer, dor e cansaqo, no urgir das paix6es e dos impulsos:
"Considerando o autodominio como a base
da virtude, cada homem deveria procurar
ti-lo." Substancialmente,o autodominio significa dominio da prdpria racionalidade sobre a prdpria animalidade, significa tornar
a alma senhora do corpo e dos instintos ligados ao corpo. Conseqiientemente, podemos
compreender perfeitamente que S6crates
tenha identificado expressamente a liberdade humana com esse dominio da racionalidade sobre a animalidade. O verdadeiro
homem livre C aquele que sabe dominar seus
instintos, o verdadeiro homem escravo C
aquele que, niio sabendo dominar seus instintos, torna-se vitima deles.

Capitulo quarto Estreitamente ligado a esse conceit0 de
autodominio e de liberdade encontra-se o
conceit0 de "autarquia", isto 6, de "autonomia". Deus n i o necessita de nada, e o
sibio 6 aquele que mais se aproxima desse
estado, sendo portanto aquele que procura
ter necessidade apenas de muito pouco. Com
efeito, para o sibio que vence os instintos e
elimina todas as coisas supCrfluas, basta a
raziio para viver feliz.
Como justamente ressaltou-se, estamos
aqui diante de uma nova concepqio de her&. 0 heroi, tradicionalmente, era aquele
que C capaz de veneer todos os inimigos, os
perigos, as adversidades e o cansaqo externos. J i o novo h e r 6 C aquele que sabe veneer os inimigos interiores, que se lhe aninham na alma.

O novo conceito
de felicidade
A maior parte dos filosofos gregos, e
justamente a partir de Socrates, apresentou
ao mundo sua mensagem como mensagem
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de felicidade. Em grego, "felicidade" se diz
"eudaimonia ",que, originalmente, significava ter tido a sorte de possuir um dem6nioguardi5o bom e favorivel, que garantia boa
sorte e vida prospera e agradivel. Mas os PrCsocriticos jh haviam interiorizado esse conc e i t ~Heraclito
.
escrevia que "o cariter moral C o verdadeiro dem6nio do homem" e que
"a felicidade C bem diferente dos prazeres",
ao passo que Democrito dizia que "niio se
tem a felicidade nos bens exteriores" e que
'(a alma C a morada de nossa sorte".
Com base nas premissas que ilustramos, o discurso de Socrates aprofunda e
fundamenta esses conceitos de mod0 sistematico. A felicidade n i o pode vir das coisas
exteriores, do corpo, mas somente da alma,
porque esta e s6 esta C a sua esshcia. E a
alma C feliz quando C ordenada, ou seja, virtuosa. Diz Socrates: "Para mim, quem C virtuoso, seja homem ou mulher, C feliz, ao
passo que o injusto e malvado C infeliz".
Assim como a d o e n ~ ae a dor fisica s i o desordem do corpo, a saiide da alma C ordem
da alma, e essa ordem espiritual ou harmonia interior C a felicidade.
Dessa forma, segundo Socrates, o homem virtuoso entendido nesse sentido "n5o
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pode sofrer nenhum mal, nem na vida, nem
na morte". Nem na vida, porque os outros
podem danificar-lhe os haveres ou o corpo,
mas nHo arruinar-lhe a harmonia interior e
a ordem da alma. Nem na morte, porque,
se existe um alCm. o virtuoso seri oremiado; se nHo existe, ele j i viveu bem noAaquim,
e o alim 6 como um ser no nada. De qualquer forma, Socrates possuia firme convic$50 de que a virtude ja tem o seu prtmio em
si mesma, isto C, intrinsecamente. Portanto,
vale a pena ser virtuoso, porque a propria
virtude ia constitui um fim. E. sendo assim.
para Socrates o homem pode ser feliz nesta
vida, quaisquer que sejam as circunst5ncias
em que Ihe cabe viver e seja qual for a situaqHo no alCm. 0 homem C o verdadeiro artifice
. . de sua propria felicidade ou infelicidade.

Muitissimo se discutiu sobre as raz6es
que levaram Socrates a condenagiio. Do ponto de vista juridico, esta claro que os crimes
que Ihe foram imputados procediam. Ele
"nHo acreditava-nos deuses da cidade" porque acreditava num Deus superior, e "corrompia os jovens" porque lhes ensinava essa
doutrina. Entretanto, depois de se ter defendido corajosamente no tribunal, tentando
demonstrar que estava com a verdade, mas
n i o tendo conseguido convencer os juizes,
aceitou a condenagiio e recusou-se a fugir
do circere, apesar dos amigos terem organizado tudo para a sua fuga. Suas motivag6es
eram exemplares: a fuga teria significado
violagiio do veredito e, portanto, violagHo
da lei. A verdadeira arma de que o homem
disp6e C a sua razHo e, portanto, a persuasiio. Se, fazendo uso da razHo, o homem nHo
consegue alcanqar seus objetivos com a persuasHo, entHo deve conformar-se, porque,
como tal, a violencia C coisa impia. Platiio
p6e na boca de Socrates: " N i o se deve desertar, nem retirar-se, nem abandonar o posto, mas sim, na guerra, no tribunal e em
qualquer lugar, C precis0 fazer aquilo que a
pitria e a cidade ordenam, ou entiio persuadi-las em que consiste a justiqa, ao passo
que fazer uso da violi?lzciae' coisa impia ". E
Xenofonte escreve: "Preferiu morrer, permanecendo fie1 B lei, a viver, violando-a".

Ao dotar Atenas de leis, Solon j i proclamara em aka voz: "Niio quero valer-me
da violhcia da tirania", mas sim da justiqa.
Mas a posigiio assumida por Socrates foi
ainda mais importante. Com ele, alCm de
ser explicitamente teorizada, a concepqHo da
revolugiio da nio-violhcia foi demonstrada at6 com a propria morte, sendo desse
mod0 transformada em "conquista para
sempre". TambCm Martin Luther King, o
lider negro norte-americano da revolugHo
nHo-violenta, evocava principios socriticos,
alCm dos principios cristHos.

E qual era a concepqiio de Deus que
Socrates ensinava, a ponto de oferecer a seus
inimigos o pretext0 para condeni-lo i morte,
j i que era contraria aos "deuses em que a cidade acreditava"? Era a concepgiio indiretamente preparada pelos filosofos naturalistas,
culminando no pensamento de Anaxigoras
e de Diogenes de Apolenia: o Deus-inteligtncia ordenadora. Socrates, porCm, desliga essa concepgiio dos pressupostos proprios
desses filosofos (sobretudo de Diogenes),
"des-fisicizando-a" e deslocando-a para um
plano o mais possivel afastado dos pressupostos proprios da "filosofia da natureza"
anterior.
Sobre esse tema, pouco sabemos por
Platgo, ao passo que Xenofonte nos informa amplamente. Eis o raciocinio registrado
nos Memorabilia, que constitui a primeira
prova racional da existtncia de Deus que
chegou at6 nos e que constituiri a base de
todas as provas posteriores.
a) Aquilo que nHo C simples obra do
acaso, mas constituido para alcan~arum
objetivo e um fim, pressupoe uma intelighcia que o produziu por raz6es evidentes.
Ademais, observando particularmente o
homem, notamos que cada um e todos os
seus org8os estHo constituidos de tal mod0
que niio podem ser absolutamente expliciveis como obra do acaso, mas apenas como
obra de uma inteligtncia que idealizou expressamente essa constituigiio.
b) Contra esse argumento, poder-se-ia
objetar que, ao contririo dos artifices terrenos, que podem ser vistos ao lado de suas
obras, essa Intelighcia niio se vi. Todavia
- observa Socrates - tal objeqio n8o se

Capitdo quarto -
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Socrates foi condenado a morte em 399 a.C., por "impiedade".
Por tras das acusac6es a~resentadasescondiam-se ressentimentos de varios tibos e manobras boliticas.
como nos diz Plat20 nu Apologia de Socrates e no prologo do Eutifron.
Acima, " A morte de Socrates", oleo sobre tela de Ch. A. Dufresnoy (161 1-1 668).

sustenta, porque nossa alma (= inteligtncia)
tambim n5o se v2 e, mesmo assim, ninguim
ousa afirmar que, pelo fato de a alma (= intelig2ncia) nao ser vista, tambtm n i o existe, e que fazemos ao acaso (= sem inteligtncia) tudo o que fazemos.
c) Por fim, segundo Sbcrates, 6 possivel estabelecer, com base nos priviligios que
o homem tem em relag50 a todos os outros
seres (como, por exemplo, a estrutura fisica
mais perfeita e, sobretudo, a posse de alma
e de inteligtncia), que o artifice divino cuidou do homem de mod0 inteiramente particular.
Como se vE, o argument0 gira em torno deste nucleo central: o mundo e o homem s5o constituidos de tal mod0 (ordem,
finalidade) que apenas uma causa adequada (ordenadora, finalizante e, portanto, inteligente) pode explica-10s. E, com sua ironia,
Socrates lembrava iqueles que rejeitavam

esse raciocinio que n6s possuimos parte de
todos os elementos que est5o presentes em
grandes massas no universo, coisa que ninguim ousa negar; como entio poderiamos
pretender que nos, homens, nos assenhoreassemos de toda a inteligtncia que existe, n5o
podendo havcr nenhuma outra inteligencia
fora de nOs? E evidente a incongrutncia 10gica dessa pretens50.
0 Deus de Socrates, portanto, 6 a inteligtncia que conhece todas as coisas sem exceg50, e i atividade ordenadora e ProvidEncia. E uma Providtncia, porim, que se ocupa
do mundo e dos homens em geral, como
tambim do homem virtuoso em particular
(para a mentalidade antiga, o semelhante
tem comunhao com o semelhante, raz5o pela
qua1 Deus tem comunh5o estrutural com o
bom), mas n50 do homem individualmente
enquanto tal (e menos ainda do homem
mau). Somente no pensamento cristao 6 que
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surgiria uma Providcncia que se ocupa com
o individuo enquanto tal.

Entre as acusag6es contra Socrates estava tambCm a de que era culpado "de introduzir novos daimdnia", novas entidades
divinas. Na Apologia Socrates diz, a p r o p 6
sito da questiio: "A raziio (...) C aquela que
muitas vezes e em diversas circunstincias
ouvistes dizer, ou seja, que em mim se verifica algo de divino e demoniaco, precisamente aquilo que Melito (o acusador), jocosamente, escreveu no seu ato de acusagiio: C
como uma voz que se faz ouvir dentro de
mim desde quando era menino e que, quando se faz ouvir, sempre me impede de fazer
aquilo que estou a ponto de fazer, mas que
nunca me exorta a fazer."
0 daimdnion socritico era, portanto,
"uma voz divina" que lhe vetava determinadas coisas: ele o interpretava como espCcie de sortiligio, que o salvou virias vezes
dos perigos ou de experihcias negativas.
0 s estudiosos ficaram muito perplexos
diante desse daimdnion, e as exegeses que
dele foram propostas s i o as mais dispares.
Alguns pensaram que S6crates estivesse ironizando, outros falaram de voz da conscihcia, outros do sentimento que perpassa
o g h i o . E at6 se poderia incomodar a psiquiatria para entender a "voz divina" como
fato patol6gico ou entio interpelar as categorias da psicanilise. Mas C claro que, assim fazendo, caimos no arbitrio.
Se quisermos nos limitar aos fatos, devemos dizer o que segue.
Em primeiro lugar, deve-se destacar que
o daimdnion nada tem a ver com o campo
das verdades filosoficas. Com efeito, a "voz
divina" interior n i o revela em absoluto a
Socrates a "sabedoria humana" de que ele
C portador, nem qualquer das propostas gerais ou particulares de sua Ctica. Para S6crates, os principios filosoficos extraem sua validade do logos e nzo da revelagiio divina.
Em segundo lugar, S6crates n8o relacionou com o daimdnion nem mesmo sua opgio
moral de fundo, que, no entanto, considera
provir de uma ordem divina. 0 daimdnion
niio lhe "ordenava", mas Ihe "vetava".
Excluidos os campos da filosofia e da
opgzo ttica de fundo, resta apenas o campo

dos eventos e ap5es particulares. E exatamente a esse campo que se referem todos os
textos 5 disposigio sobre o daimdnion socritico. Trata-se, portanto, de um fato que diz
respeito ao individuo Socrates e aos acontecimentos particulares de sua existcncia: era
um "sinal" que, como dissemos, o impedia
de fazer coisas particulares que Ihe teriam
acarretado prejuizos. A coisa da qual o afastou mais firmemente foi a participasio ativa na vida politica.
Em suma, o daimdnion i algo que diz
respeito i personalidade excepcional de
Socrates, devendo ser posto no mesmo plano de certos momentos de concentragiio
muito intensa, bastante pr6ximos aos arrebatarnentos de gxtase em que Socrates mergulhava algumas vezes e que duravam longamente, coisa da qual nossas fontes falam
expressamente. Portanto, o daimdnion n i o
deve ser relacionado com o pensamento e a
filosofia de S6crates: ele pr6prio manteve
as duas coisas distintas e separadas - e o
mesmo deve fazer o intirprete.

0mktodo dialktico
de Sbcrates
e sMa finalidade
0 mCtodo e a dialktica de Socrates tambCm estio ligados a sua descoberta da es&cia do homem como psychk, porque tendem de mod0 consciente a despojar a alma
da ilusio do saber, curando-a dessa maneira a fim de torna-la id6nea a acolher a verdade. Assim, as finalidades d o mitodo
socratico sHo fundamentalmente de natureza Ctica e educativa, e apenas secundiria e
mediatamente de natureza logica e gnosiologica.
Em suma: dialogar com Socrates levava a um "exame da alma" e a uma presta$20 de contas da propria vida, ou seja, a um
"exame moral", como bem destacavam seus
contemporineos. Podemos ler em um testemunho plat6nico: "Quem quer que esteja
proximo de Socrates e em contato com ele
para raciocinar, qualquer que seja o assunto tratado, C arrastado pelas espirais do discurso e inevitavelmente forgado a seguir
adiante, at6 ver-se prestando contas de si
mesmo, dizendo inclusive de que mod0 vive
e de que mod0 viveu. E, uma vez que se viu
assim, Socrates niio mais o deixa".

Capitulo quarto E precisamente a esse "prestar contas
da pr6pria vida", que era o fim especifico
do mCtodo dialitico, C que S6crates atribui
a verdadeira raziio que lhe custou a vida:
para muitos, calar %crates pela morte significava libertar-se de ter que "desnudar a
pr6pria alma". Mas o processo posto em
movimento por S6crates ja se tornara irreversivel. A supressiio fisica de sua pessoa
n i o podia mais, de mod0 algum, deter esse
processo.
E agora que estabelecemos a finalidade do "mCtodoVsocratico, devemos identificar sua estrutura.
A dialCtica de S6crates coincide com o
seu pr6prio dialogar (dia-logos), que consta
de dois momentos essenciais: a "refutaqiio"
e a "maiGutica". Ao fazt-lo, S6crates valiase da miscara do "niio saber" e da temida
arma da "ironia". Cada um desses pontos
deve ser adequadamente compreendido.

0 s Sofistas mais famosos relacionavam-se com os ouvintes na soberba atitude
de quem sabe tudo. Socrates, ao contririo,
colocava-se diante dos interlocutores na atitude de quem niio sabe e de quem tem tudo
a aprender.
Todavia, cometeram-se muitos equivocos em relaqiio a esse "niio saber" socratico,
a ponto de se ver nele o inicio do ceticismo.
Na realidade, ele pretendia ser uma afirmaqio de ruptura:
a ) em relaqio ao saber dos Naturalistas, que se revelara viio;
b) em relaqio ao saber dos Sofistas, que
logo se revelara mera presunqiio;
c) em relaqio ao saber dos politicos e
dos cultores das varias artes, que quase sempre se revelava inconsistente e acritico.
Ha mais, porCm. 0 significado da afirm a ~ i i odo niio-saber socritico pode ser avaliado mais exatamente se, alCm de relacionalo com o saber dos homens, o relacionarmos
tambCm com o saber de Deus. Como veremos, para S6crates Deus C onisciente, e seu
conhecimento estende-se do universo ao
homem, sem qualquer espCcie de restriqiio.
Ora, C precisamente quando comparado com
a estatura desse saber divino que o saber
humano mostra-se em toda a sua fragilidade e pequenez. E, nessa otica, n i o apenas
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aquele saber ilus6rio de que falamos, mas
tambim a prdpria sabedoria humana socrhtica revela-se urn niio-saber.
De resto, na Apologia, interpretando
a sentenqa do Oraculo de Delfos, segundo
o qual ninguCm era mais sibio do que
Socrates, o pr6prio Socrates explicita esse
conceito: "Unicamente Deus C sibio. E C isso
o que ele quer significar em seu oriculo: a
sabedoria do homem pouco ou nada vale.
Considerando S6crates como sibio, nio
quer se referir, creio eu, propriamente a mim,
Sbcrates, mas sompte usar o meu nome como um exemplo. E quase como se houvesse
querido dizer: 'Homens, C sapientissimo
dentre v6s aquele que, como %crates, tiver
reconhecido que, na verdade, sua sabedoria
niio tem valor.' "
A contraposiqiio entre "saber divino"
e "saber humano" era uma das antiteses
muito caras a toda a sabedoria proveniente
da GrCcia e que Socrates, portanto, volta a
reafirmar.
Por fim, devemos salientar o poderoso
efeito ir6nico de benifico abalo que o principio do niio-saber provocava nas relaq6es corn
o interlocutor: provocava o atrito do qual
brotava a centelha do dialogo.

A ironia C a caracteristica peculiar da
dialitica socratica, nao apenas do ponto de
vista formal, mas tambCm do ponto de vista substancial. Em geral, ironia significa "simulaqio". Em nosso caso especifico, indica
o jogo brincalhiio, multiplo e variado das
ficqhes e dos estratagemas realizados por
S6crates para levar o interlocutor a dar conta
de si mesmo.
Em suma: a brincadeira esti sempre em
funqso de um objetivo sCrio e, portanto, 6
sempre metddica.
Note-se que, As vezes, em suas simulaq6es irhicas, S6crates fingia at6 mesmo acolher como pr6prios os mitodos do interlocutor, especialmente quando este era homem
de cultura, particularmente um fil6sof0, e
brincava de engrandecG-10s at6 o limite da
caricatura, para derrubi-10s com a mesma
16gica que lhes era pr6pria e amarra-10s na
contradiqiio.
Todavia, sob as varias mascaras que
S6crates seguidamente assumia, eram sem-

pre visiveis os traqos da mascara essencial,
a do n2o-saber e da ignorhcia, de que falamos: podemos ati dizer que, no fundo, as miscaras policromiticas da ironia socritica eram
variantes da mascara principal, as quais, com
h5bil e multiforme jogo de dissolv~ncias,no
fim das contas sempre revelavam a principal.
Restam ainda por esclarecer os dois
momentos da "refutaq50n e da "maiiutica",
que s5o os momentos constitutivos estruturais da dialitica.

A "refutaq20" (e'lenchos)constituia, em
certo sentido, a pars destruens do mitodo,
ou seja, o momento em que Socrates levava
o interlocutor a reconhecer sua propria ignoriincia. Primeiro, ele forqava uma defini$50 do assunto sobre o qua1 a investigaqiio
versava; depois, escavava de varios modos
a definiq5o fornecida, explicitava e destacava as carhcias e contradiqdes que implicava; entHo, exortava o interlocutor a tentar

nova definiqiio, criticando-a e refutando-a
com o mesmo procedimento; e assim continuava procedendo, at6 o momento em que
o inte~locutorse declarava ignorante.
E evidente que a discuss50 provocava
irritaq5o ou reaqdes ainda piores nos sabichdes e nos mediocres. Nos mekhores, porim, a refutaqzo provocava efeito de purificaq5o das falsas certezas, ou seja, um efeito
de purificaq50 da ignor;ncia, a tal ponto que
Plat50 podia escrever a respeito: "(...) Por
todas essas coisas, (. ..) devemos afirmar que
a refutaq5o i a maior, a fundamental purificaq2o. E quem dela n50 se beneficiou, mesmo tratando-se do Grande Rei, niio pode
ser pensado sen50 como impuro das mais
graves impurezas, privado de educaq5o e at6
mesrno feio, precisamente naquelas coisas
em relag50 as quais conviria que fosse purificado e belo no maximo grau, alguim que
verdadeiramente quisesse ser homem feliz."
E, assim, passamos ao segundo rnomento do mitodo dialitico. Para Socrates,
a alma pode alcanqar a verdade apenas "se
dela estiver grivida". Com efeito, como vimos, ele se professava ignorante e, portanto, negava firmemente estar em condiqdes
de transmitir um saber aos outros ou, pelo

" A morte de Socrates", numa ctlebre pintura de 1. L. David (1 748-1825).
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a mulher que esti grivida no corpo tem necessidade da parteira para dar a luz, tambCm
o discipulo que tem a alma gravida de verdade tem necessidade de urna esptcie de arte
obste'trica espiritual, que ajude essa verdade a vir iluz, e essa 6 exatamente a "maicutica" socritica.

Durante muito tempo, considerou-se
que Socrates, com seu mkodo, descobrira
os principios fundamentais da logica do Ocidente, ou seja, o conceito, a indu@o e a te'cnica do raciocinio. Hoje, entretanto, os estudiosos mostram-se muito mais cautelosos.
Socrates p8s em movimento o processo que
levaria i descoberta da 16gica, contribuindo de mod0 determinante para essa descoberta, mas ele pr6prio n5o a alcanqou de
mod0 reflexo e sistematico.
A pergunta "o que C?", com que Socrates martelava seus interlocutores, como
hoje se vai reconhecendo sempre mais no
plano dos estudos especializados, niio implicava ja um ganho do conceito universal
com todas as impkaqdes logicas que este
pressupde. Efetivamente, com sua pergunta, ele queria per em movimento todo o
processo ir6nico-maihtico, sem querer em
absoluto chegar a definiqoes logicas. S6crates abriu o caminho que deveria levar 2 descoberta do conceito e da definiqiio e, antes
ainda, a descoberta da essencia platijnica,
e exerceu tambCm notivel impulso nessa
direqiio, mas niio estabeleceu a estrutura do
conceito e da definiqiio, visto que lhe faltavam muitos dos instrumentos necessaries
para esse objetivo, e estes, como dissemos,
foram descobertas posteriores (plat8nicas e
aristotClicas).
A mesma observaqiio vale a proposito
da indusio, que Socrates, sem duvida, aplicou amplamente, com o seu constante levar
o interlocutor do caso particular a noqzo
geral, valendo-se sobretudo de exemplos e
analogias, mas que n50 identificou em nivel
teoritico e, portanto, niio teorizou de mod0
reflexo. De resto, a express50 "raciocinio
indutivo" niio s6 n5o C socritica, mas, propriamente, nem mesmo plat6nica: ela i ti-
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picamente aristotilica, pressupondo todas
as aquisiqdes dos Analiticos.
Em conclusiio, Socrates foi de um formidavel engenho 16gic0, mas, em primeira
pessoa, niio chegou a elaborar urna 16gica
em nivel tCcnico. Em sua dialCtica encontramos os germes de futuras descobertas
logicas importantes, mas niio descobertas
16gicas enquanto tais, conscientemente formuladas e tecnicamente elaboradas.
E assim se explicam os motivos pelos
quais as diferentes Escolas socriticas encaminharam-se para direqdes tiio diversas: alguns seguidores concentraram-se exclusivamente nas finalidades Cticas, desprezando as
implicaqdes logicas; outros, como Plat50,
desenvolveram exatamente as implicaqdes
logicas e ontol6gicas; j i outros escavaram
no aspect0 dialktico atC mesmo as nervuras
eristicas, como veremos.

0 discurso de Socrates trouxe urna sCrie de aquisiqdes e novidades, mas tambCm
deixou em aberto urna sCrie de problemas.
Em primeiro lugar, seu discurso sobre
a alma, que se limitava a determinar a obra
e a funq5o da propria alma (a alma i aquilo
pel0 qua1 nos somos bons ou maus), exigia
urna sCrie de aprofundamentos: se ela se serve do corpo e o domina, isso quer dizer que
e' outra coisa que niio o corpo, ou seja, distingue-se dele ontologicamente. Sendo assim, o que C ? Qual i o seu "ser"? Qual a
sua diferen~aem relaqio ao corpo?
Analogo discurso deve ser feito em relaqiio a Deus. Socrates conseguiu "desfisiciza-lo": o seu Deus C bem mais puro do que
o ar-pensamento de Di6genes de Apol8nia
e, em geral, coloca-se decididamente acima
do horizonte dos Fisicos. Mas o que 6 essa
Divina Intelighcia? Em que se distingue dos
elementos fisicos?
TambCm a ilimitada confian~asocrhtica no saber, no logos em geral (e n5o no seu
conteudo particular), foi duramente abalada pelo txito problematico da maicutica.
Em ultima analise, o logos socritico n5o esta em condiqoes de fazer qualquer alma parir, mas apenas as almas grividas. Trata-se
de urna confissiio cheia de multiplas implicaqdes, que Socrates, porCm, niio sabe e n5o
pode explicitar: o logos e o instrumento

lo4
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dialogic0 que se funda inteiramente no
logos n i o bastam para produzir ou, pel0
menos, para fazer com que a verdade seja
reconhecida e para fazer com que se viva
na verdade. Muitos voltaram as costas para
o logos socratico: porque n i o estavam "gravidos", diz o filosofo. Mas entio quqm fecunda a alma, quem a torna gravida? E uma
pergunta que Socrates n i o se colocou e a
qual, com certeza, n i o teria podido responder. Olhando bem, o cerne dessa dificuldade 6 o mesmo apresentado pelo comportamento do homem que "vi e conhece o
melhor" mas, no entanto, "faz o pior". E
se, posta dessa forma, Socrates acreditou
contornar a dificuldade com seu intelectualismo, posta de outra forma ele n i o soube contorna-la, eludindo-a com a imagem
da "gravidez", belissima, mas que nada
resolve. Uma ultima aporia esclarecera ainda melhor a forte tensio interna do pensamento de Socrates. Nosso fil6sofo apresentou sua mensagem aos atenienses,
parecendo de certa forma fecha-la nos estreitos limites de uma cidade. Sua mensagem niio foi por ele apresentada expressamente como mensagem para toda a GrCcia
e para toda a humanidade. Evidentemente, condicionado pela situaqio sociopolitica, parece que n i o se deu conta de que
aquela mensagem ia muito alCm dos mu-

ros de Atenas, valendo para o mundo inteiro.
Ao identificar na alma a essincia do
homem, no conhecimento a verdadeira virtude e no autodominio e na liberdade interior os principios cardeais da Ctica, Socrates
levava a proclamaqio da autonomia do individuo enquanto tal. Contudo, apenas os
Socraticos menores extrairio em parte essa
dedugio, e so os fil6sofos da era helenistica
lhe dario uma formulaqio explicita.
Socrates poderia ser chamado de "Hermas bifacial": de um lado, seu nio-saber
parece indicar a negaqio da ciincia, do outro parece ser via de acesso a uma autintica
ciincia superior; de um lado, sua mensagem
pode ser lida como simples exortag20 moral, do outro lado como abertura para as
descobertas plat6nicas da metafisica; de um
lado, sua dialCtica pode parecer at6 mesmo
sofistica e eristica, do outro como fundagio
da logica cientifica; de um lado, sua mensagem parece circunscrita aos muros da polis
ateniense, do outro se abre ao mundo inteiro, em dimensoes cosmopolitas.
Com efeito, os Socraticos menores pegaram uma das faces de Hermas e Platio a
face oposta, como veremos nas paginas seguintes.
Todo o Ocidente C devedor da mensaEl
gem geral de Socrates.
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0 s Socraticos menores (secs. V-IV a.C.) atingiram da mensagem de S6crates
as vezes alguns conceitos eticos, outras alguns elementos Iogico-dialeticos, desenvolvendo de mod0 original os primeiros (mas com certa superficialidade), e em
parte tambkm os segundos (mas tambem caindo na eristica).
Foram todos discipulos diretos de S6crates, e s%o-chamados"menores", porque entenderam, ou desenvolveram de mod0 parcial, e freqdentemente imperfeito, seu pensamento.
1) Antistenes, fundador da Escola Cinica, desenvolveu or oscjnicos,
temas eticos da liberdade e do autodominio; em 16gica elabo- os Cirenaicos,
rou uma teoria particular, que negava a possibilidade de defi- os Megdricos
nir as coisas simples.
e a ~scola
2) Aristipo, fundador da Escola Cirenaica, afastou-se n%o de lid,
pouco de Socrates, e identificou no prazer o sumo bem.
+ g 7-6
3) Euclides, iniciador da Escola Megarica, assumindo tambem alguns principiosda Escola de Eleia, identificou o Bem com
o Uno, e desenvolveu em sentido eristico a tecnica Iogico-refutatbria de Socrates.
4) Mdon, fundador da Escola de tlida, retomou tanto o aspect0 Icigico-dialbtico
como o etico do mestre, mas sem desenvolvimentos de particular importancia.

historia e a literatura do que a historia da
filosofia. Estudaremos, contudo, logo a seguir, Antistenes, Aristipo, Euclides, FCdon e
Plat50 p6e na boca de Socrates a pro- suas Escolas, que veremos ser, por muitas
fecia de que, depois de sua morte, os ate- razGes, Escolas socriticas "menores". 56 a
nienses n i o teriam mais de se haver com um Plat50 dedicaremos todo um longo capitufilosofo apenas, pedindo-lhes contas de suas lo, devido aos grandes resultados de sua esvidas, mas sim com muitos filosofos, com peculaq50.
De resto, os antigos j i haviam diferentodos os seus discipulos, que at6 aquele
ciado
claramente Plat50 dos demais discimomento ele havia retido.
pulos
de
Socrates, narrando esta belissima
Em sua Vidas dos fildsofos, Diogenes
fabula:
"Conta-se
que Socrates sonhou que
LaCrcio, dentre todos os amigos de Socrates,
tinha
sobre
os
joelhos
um pequeno cisne,
aDonta sete como os mais re~resentativos
que
logo
criou
asas
e
levantou
v60, cantaneLilustres: Xenofonte, ~ s q u i n e s ,Antistedo
docemente.
No
dia
seguinte,
quando Planes, Aristipo, Euclides, FCdon e o maior de
t5o
se
apresentou
a
ele
como
aluno,
Socrates
todos, Plat5o. Excetuando-se Xenofonte e
Esquines, que n i o tiveram habilidade pro- disse-lhe que o pequeno cisne era justamenpriamente filosofica (o primeiro foi predo- te ele."
minantemente historiador, o segundo, literato), os outros cinco foram fundadores de
Escolas filosoficas.
Sio muito diversos o sentido e a dimensiio de cada uma dessas Escolas, como tambim
diversos s5o os resultados aue alcancaram.
A figura de maior relevo entre os SoEntretanto. cada um de seus'fundad&es devia sentir-se um autcntico (quando n50 o h i c o criticos menores foi Antistenes, que viveu
autcntico) herdeiro de Socrates. Natyralmen- na passagem entre os sics. V e IV a.C., filho
te, deixaremos de lado Xenofonte e Esquines de pai ateniense e m5e tricia. Freqiientou
de Esfeto, que, como dissemos, n5o foram inicialmente os Sofistas, tornando-se discipropriamente fil6sofos, interessando mais a pulo de Socrates apenas em idade um tanto
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avanqada. Das numerosas obras que Ihe siio
atribuidas, apenas alguns fragmentos chegaram at6 nos.
Antistenes destacou sobretudo a extraordinaria capacidade pratico-moral de Socrates, como a capacidade de bastar-se a si
mesmo, a capacidade de autodominio, a
forga de h i m o , a capacidade de suportar o
cansaqo. Limitou ao minimo indispensavel
os aspectos doutrinirios, opondo-se duramente ao desenvolvimento 16gico-metafisico
que Plat50 imprimira ao Socratismo.
A lbgica de Antistenes, portanto, revela-se um tanto redutiva. Segundo nosso filosofo, n5o existe uma definig50 das coisas
simples: n6s as conhecemos com a percepqiio e as descrevemos por meio de analogias. No que se refere as coisas complexas,
sua definiq50 mais niio C que a descriqiio dos
elementos simples de que s50 constituidas.
A instruqiio deve concentrar-se na "busca
dos nomes", isto 6, no conhecimento lingiiistico. De cada coisa so C possivel afirmar o nome
que Ihe i proprio (por exemplo, o homem C
"homem") e, portanto, s6 se pode formular
juizos tautologicos (afirmar o idintico pel0
identico).
Antistenes fundou sua Escola no ginisio de Cinosarge (= " C ~ Oagil"), de onde talvez a Escola tenha tomado o nome com que
ficou conhecida. Outras fontes relatam que
Antistenes era denominado "cao puro". Diogenes de Sinope, ao qual o Cinismo deve o
seu florescimento maximo, denominou-se
"Di6genes7 o ciio". Mas a esse assunto voltaremos adiante, quando daremos mais indicaqdes sobre a natureza e o significado
do " Cinismo" .

hvistipo
e a E s c o l a Civevmica

Aristipo nasceu em Cirene e viveu das
ultimas dicadas do sic. V at6 a primeira
metade do sic. IV a.C. Viajou para Atenas
a fim de aprender com Socrates. Mas a vida
agitada e rica que levara em Cirene, e os habitos contraidos antes de encontrar S6crates, condicionaram sua aceitagiio da mensagem socratica.
Em primeiro lugar, fixou-se nele a convicgao de que o bem-estar fisico seria o bem
supremo, a ponto de chegar a considerar o
prazer como o principal movente da vida.

Em segundo lugar, tambCm pelas mesmas razGes, Aristipo assumiu em relag50
ao dinheiro posicionamento que, para um
socratico, era absolutamente abusado: com
efeito, chegou a cobrar suas liqdes, exatamente como faziam os Sofistas, a ponto de
os antigos chamarem-no simplesmente de
"Sofista".
Com base nos testemunhos que chegaram at6 nos, C dificil, para nHo dizer impossivel, distinguir o pensamento de Aristip0 do de seus sucessores imediatos. Sua
filha Arete recebeu em Cirene a heranga es~ i r i t u apaterna
l
e a passou ao filho, a quem
deu o mesmo nome do av6 ( o qual, assim,
passou, a ser denominado Aristipo o Jovem). E provivel que o nucleo essencial da
doutrina cirenaica tenha sido fixado justamente pela triade Aristipo-Arete-Aristipo
o Jovem. Posteriormente a Escola dividiuse em diversas correntes de escasso relevo,
chefiadas por Aniceris, EgCsia (apelidado de
''0 persuasor de morte") e Teodoro (chamado o "ateu").

&clides
e a Escola de j M k g a v a
Euclides nasceu em MCgara, onde fundou a Escola que recebeu o nome da cidade. Conjecturalmente, os estudiosos consideram que sua vida transcorreu entre 435 a
365 a.C. Sua ligaqiio a Socrates foi muito
grande. Com efeito, conta-se que, quando
se deterioraram as relaq6es entre MCgara e
Atenas, os atenienses decretaram a pena de
morte para os megarenses que entrassem na
cidade; apesar disso, Euclides continuou a
freqiientar regularmente Atenas, entrando
durante a noite na cidade disfargado com
roupas femininas.
Euclides movia-se entre o Socratismo
e o Eleatismo, como revelam claramente
nossas escassas fontes. Para ele o Bem C Inteligencia, Sabedoria e Deus, como Socrates
afirmava, mas sustenta tambCm que o Bem
C o Uno, concebendo-o com as caracteristicas elehticas da absoluta identidade e igualdade de si consigo mesmo.
Euclides e os megarenses posteriores
deram amplo espago a eristica e dialktica,
a ponto de chegarem a ser chamados de Eristicos e DialCticos. Como j i vimos, eles se
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embebiam nos Eleiticos; mas, a bem da verdade, deve-se dizer que o proprio S6crates
prestava-se amplamente a ser utilizado nesse sentido. Provavelmente Euclides atribuiu
cariter de urificaqiio Ctica h dialCtica, como
Socrates. medida que a diaktica destr6i
as falsas opinioes dos adversirios, ela purifica do err0 e da infelicidade que se segue
ao erro.
0 s sucessores de Euclides, particularmente Eubiilides, Alexino, Diodoro Cronos
e Estilpiio, adquiriram fama sobretudo por
suas afiadissimas armas dialiticas, que freqiientemente usavam em jogos futeis de virtuosismo eristico.

f;

Pelo menos a julgar pel0 pouco que
nos foi legado sobre ele, FCdon foi o menos original dos Socriticos menores (a ele,
no entanto, Platiio dedicou o seu mais belo
diilogo). D?z sobre ele Diogenes LaCrcio:
"FCdon de Elida, dos Eupatridas, foi capturado quando da queda de sua pitria, sendo obrigado a permanecer em uma casa de
transgressores. Mas, fechando a porta, conseguiu fazer contato com Socrates. Por fim,
estimulados por Socrates, Alcibiades, Criton e seus amigos o resgataram. A partir
dai ficou livre, dedicando-se h filosofia."
Escreveu diilogos, entre os quais Z6piro e
Simiio, que se perderam. Depois da morte
de Socrates, jundou uma Escola em sua cidade natal, Elida. 0 s testemunhos indicam
bastante claramente que ele seguiu duas direq6es em sua especulaqiio: a eristico-dial&
tica e a itica, destacando-se sobretudo nesta
iiltima.
A Escola de ~ l i d ateve breve duraqiio.
A FCdon sucedeu Plisteno, nativo da mesma
cidade. Mas, uma geraqiio mais tarde, Menedemo, proveniente da Escola do megarense
Estilpiio, recebeu a heranqa da Escola de Elida e mudou-a para ErCtria, imprimindo-lhe,
juntamente com Asclepiades de Fliunte, uma
direqiio aniloga h da Escola Megarense, privilegiando decididamente a orientaqiio eristico-dialitica, mas sem apresentar qualquer
contribuiqiio de destaque.
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Tudo o que dissemos sobre os Socriticos
faz compreender como as virias qualificaqoes que se lhes deram, de "menores", de
"semi-socriiticos" ou de "Socriticos unilaterais", siio bastante adequadas. Alguns estudiosos tentaram refuta-las, mas erroneamente.
Eles siio qualificiveis de "menores" se
considerarmos os resultados a que chegaram,
comparados com os de Platiio, que siio inegavelmente muito mais significativos, como
a exposiqiio sobre Platiio o demonstrara.
Eles siio qualificiveis de "semi-socriticos" porque os Cinicos e os Cirenaicos
permanecem meio Sofistas, e os Megarenses,
meio Eleiticos. Ademais, niio realizam entre Socrates e as outras fontes de inspiraqiio
uma verdadeira mediaqiio sintktica, mas permanecem oscilantes, porque niio sabem dar
ao seu discurso um fundamento novo.
Siio qualificiveis de "Socriticos unilaterais" porque, em seu prisma, filtram um
unico raio, por assim dizer, da luz que se
desprende de Socrates, ou seja, exaltam unico aspect0 da doutrina ou da figura do mestre em prejuizo dos outros e, portanto, fatalmente o deformam.
AlCm disso, devemos destacar que nos
Socriticos menores "a influincia do Oriente, at6 entiio sempre contrabalanqada no
espirito grego pela tendincia racionalista,
afirma-se cruamente no pensamento de
Antistenes, o filho da escrava tricia, e de
Aristipo, o grego africano".
Por fim, devemos notar que os Socraticos menores antecipam in nuce posiqBes
que se desenvolveriio na era helenistica: os
Cinicos siio precursores dos estoicos, os
Cirenaicos dos Epicuristas e, paradoxalmente, os Megarenses forneceram abundantes
armas para os CCticos.
A descoberta teorkica, que delineia os
horizontes plat6nicos e a qual fizemos virias referincias, C aquela h qual o pr6prio
Platiio, no Fe'don, como veremos, denominou "segunda navegaqiio". Trata-se da descoberta metafisica do supra-sensivel: seria
exatamente essa descoberta que, posta na
base das intuiqoes socriticas, iria fermentilas, amplii-las e enriqueci-las, levando-as a
resultados de alcance filos6fico e historic0
absolutamente excepcional.

log

Terceira parte - A desrobevtn do homem

CRATES
0 HOMEM E SUA ALMA

/

I

Alma
A alma 6 a consciEncia e a personalidade
intelectual e moral,
sobretudo razlo e conhecimento.
O corpo C instrumento da alma

Vicio
o vicio C ignorsncia,
por isso:
- ninguCm peca voluntariamente
= erro)
- as(pecado
diversas virtudes
slo recondutiveis 2 unidade
(= cisncia do bem e do mal)
e, tambdm, o vicio
(ignorbncia

/

a virtude da alma
(OU seja,
aquilo que a torna perfeita)
C cizncia e conhecimento;
manifesta-se como

9
-autodominio
dominio da razlo
sobre as paix6es

il
\

/

liberdade
libertaqiio da parte
racional
(= verdadeiro homem)
em relaqlo 2 passional.
Corresponde
2 liberdade interior
I

-

niio-violdncia
a razlo se imp6e
pela convicqlo
e n l o pela forqa

A CURA DA ALMA

A a h a se purifica
no diilogo
(= dialCtica)
por meio da

i

-

b

/

da figura
o "niio saber"
para induzir
o interlocutor

'

1

saber

do met6dico
disfarce
de assumir as teses
do adversLirio
a fim de demonstrar
sua falsidade

MaiOutica
para fazer emergir,
mediante
perguntas e respostas,
a verdade
que esti em cada
um de n6s
*

Ironia-refutaqHo
para purificar a alma
do falso saber,
por meio
a

da refutapo
para fazer
o adversirio
cair em contradiqlo
e induzi-lo a deixar
as falsas
convicq6es

SOCR~TES
COMO 0 "PflRADIGMA" DO FII~SOFO
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0hlosofo Von Hurnboldt d1.z que os hornens gra
1d61o,qus FOI possi'vel alcang~rapenas porque a rea
/d&o de fundo que Socrates s~rnbol~zou
s real~zouna sua vlda 0 esta: Q prmso
alrno, ou sejo, submet&-laB just0 prova, para p
vel rnelhor, o hrn de que o hornern possa se rea
Tenhornos presente o fato de que para os greg
rnos 6 urn buscar o verdadelro para desc&-lo na
quondo a a rnedlda qua sa tornarn v~da.
A verdade
o qua inser~dono vlda, leva o hornarn ao seu hrn (tdos), ou seja, B fel~c~dade
(csudaimonia).
€xotornentenosto sent~dopodernos d~zerqua S&rates prson~hcade mcdo &eito o 17/45
sofo corno os gregos o entend~arn,lsto 6, corno aquele que busca o verdadeiro s o torno subsdm e .
t6nc1odo suo v~do,conduz~dacorn absoluta cwr&cia, at6 a aceltagdo da condeno~c?~
Cornus d~z~o.
'Para que urn pensarnento rnude o rnundo, Q prwso que mude a vida daquels qua o expr~rne.Qua mude corno exemplo". E a v~dade Socrates foi de Fato um "exemplo exernplo-rnoddopor excel6nc1a.justamen
Todov~o,o proprlo Socrates, de algurn rno
deus [Rpolo] parece falar justo
rnodo lrdn~co."0
norne, senmdo-se de rnm corno exernplo (parad
E o hguro de Socratesss 1rnp6ecorno 'oara
abstroto, rnos exofamen& corno encorno<60 ex~stenc~al
"

0 "n8o saber" de Socrates,
o responso do oraculo de Delfos e seu significodo
--Urn dos trogos rnols s~gn~hcatwos
do pensarnento de Sdcrates Q o sua declorog60 sistemdtm de 'hdosaber" Este "60 saber"nada tern a ver corn o cetic~srnoou com oproblematic~sm
de tip0 rnoderno.
Ern confronto corn os Fis~cos,seu ndo saber quena ser a dencincla de urna tentotiva que
v o ~olQrn dos capaadades hurnanos. Ern confronto corn os Sofistas queria ser o denthcia do
presungio de sober quase sern I~rnltes.
No passagern da flpologla que atornos S&rates torna at6 como obptwo pol&nico os p3Iiticos, os poetas e os cultores das d~vems
artes. Sal~enta
a ~ncons~st&iaq w total de todas e ~ s
forrnos presurnldos de 'saber': der~vantedo fato de que os polit~cos,as poetos e os ortesc?os
permonweram o rna~sdos vezes na supfic~edos problemas, procedwam pot- pura intu~gdoou
dispos~@o
natural, ou crerarn saber tudo p l o fato de dornlnor uma arte part~culor.Oci, se estas
s8o os forrnas de sobr reconhwdas p l o s hornens corno tals, o de 56crotes d justommte. um
ndo-sobm no sent~dode que seu saber ndo se ldentlfica corn aquelas formas de saber.
Mas o s~gnlhcododa ahrrnagdo de ndo-saber se avalia exotamente apenos quondo,
al6m da c16nc1odos hornens, nos o rned~rnostarnbdrn corn a cl&nc/ad~v~na.
Ora, justomente
quando cornparado corn o saber dlvlno, o humano se rnostra em toda a sua hgilidade e m
todo o sua ex~gu~dode,
corno a conclusBo da passagem que citamos av~denciomu~toben.
Ern todo caso tenha-sepresente o fato de qua Socrates deslocou mte~rommte
o eixo do
busco hlosohca do phys~s,~sto6, da natureza, para o homem a para os valores do homm. lsto
ele propr~oo adrn~te,d~zendojustarnente no micio da passagem que citamos possuir "certa
sobedorm': e preclsarnente a 'kabsdoria hurnana", ndo s6 no sentldo de sabedorio relative,
mas sobretudo de sabedor~aque sa refere ao hornern e 6 qua1 o hornem aspira. Nesto pw-spectlva deve ssr Iida a passagern que segue.

Terceira parte - fi descoberta do homem
1. A sabedoria humana de Socrates
Ora, olgum ds v6s poderla fazer esta cons~deraqdo:"Mas entdo, S6crates, qua1 6 tua
ocupa<do?De onde vieram estas cal0nias contra tl? Certamente ndo porque ndo te ocupavas de nada de mas extraord1n6noque os outros apareceram estes coment6r1ose uma Fama
tdo grande. Ndo ter~amaparec~docaso ndo
tlvesses fato nada de dlfarente em relaqdo
aos outros. Dm-nos, portanto, o que 6 , para
que nBo te julguemos de modo descons~derado".
Quem sustenta lsso me parece dlzsr o
que & justo. E eu procurarel Fazer-vosver o que
deu ongem a esta m6 fama e a esta calun~a
contra mrm
Portanto, ouvl-me! Tolvez parep a olgum
ds vos que su esteja brlncando Mas saba hem.
eu vos direr toda a verdode.
Eu, cldaddos atenlsnsss, chegue~a esta
fama apsnas por causa de certa sabador~a
Qua16 esta sabedor~a?
Aquela que, provavelmente, 6 uma sabedorm humana. Com efe~to,d a t a provQm o fato
de que talvez eu seja mesmo sab~o.
Ro contr6ri0, aqueles de que h6 pouco eu
falava, ou serdo sbb~osde uma sabedor~asupertor em relaq3o b humana, ou eu ndo sel o
que dlzer. Eu, certamente, ndo conheso essa
sabedorla. E quem d~z,ao 1nv6s,que eu a conhqo, mente; s dlz lsso para calun~ar-me.

R Pitia respondeu que mais sClbio qua eu
ndo havia ninguQm.
Dessas coisas vos testemunhar6 seu irmdo que @st6aqui, uma vez qua Querefontes
morreu.
3. Para compreender o oraculo,
Socrates submete a exam os politicos

Rgora estai atentos ao motivo pelo qua1
vos digo estas coisas. Com eFeito, preparo-me
para explicar ds onde surgiu a cal6nia.
Depois que ouvi o vaticinio, fiz as ssguinque diz o deus e ao qus
tes considerasdes: "0
dude por enigma?Com sfeito, tenho clara consci&ncia, pelo que a mim se refere, de ndo ser
s6bi0, nsm muito nem pouco. Entdo o qua pretends dizer o deus, afirmando qua sou sopientissimo? Certamente ndo diz mentira, porqua isto, para ele, ndo & licito".
E por muito tempo permaneci embarap
do sobre o que o deus pretendesse dizer. Em
seguida, com fadiga empreendi uma pesquisa
a ssts rsspeito do ssguints modo.
fui 0th um daqueles que sdo considerados sabios, com a convic~dode que apenas
neste circulo, ds algum modo, teria refutado o
vaticinio e mostrado ao or6culo o que segue:
"Este 6 mais s6bio do que eu; tu, ao invhs, aFirmaste que sou eu".
Oro, enquonto eu examinavo este homem
- ndo 6 precis0 que eu vos diga o nome dele;
era um dos homens politicos, em rela@o ao
qual, fazendo o meu exame e discutindo com
2 . 0 responso do oraculo de Delfos
el@,cheguei bs ssguintss impressdes -, parssobre a sabedorio de S6crates
ceu-me que tivssse fama ds s6bio junto a mu[Agora ndo Fops barulho, c~daddosate- tos outros homens s sobretudo que els proprio
menses, masmo qus vos parqa qus su d~ga se considerasss tal, mesmo qua, na realidade,
grandes colsas. Com efato, o que su vos refe- de fato ndo o fosse. E, portanto, procurei derral ndo 6 um discurso meu, mas o atnbulre~ monstrar-lheque se julgava sdbio, mas que no
dquele que o dlsse, bsm d~gnods conf~an<a realidade ndo era.
Como conssqu&ncia,tornei-me inimigo tande vossa parte.
Da mmha sabedor~a,se de fato 6 sabe- to dele quanto de muitos daqueles que estadorm e qua1 for, eu vos trarsl como testernunha vam presentes. E enquanto ia embora, tirei entdo as conclusdss qua, em relay30 a este
o deus de Delfos.
Certamente conhecels (3uerefontes. Cste homem, eu era mais s6bio. Dava-seo caso, com
for meu amlgo desde a juventude s f o ~amlgo efeito, que nem um nern o outro de n6s do~s
de vosso partido popular, e neste Olt~moexi- soubesse nada de bom nem de belo; mas ole
IIOfoi para o @xi110
convosco e convosco re- estava convict0 de saber enquonto ndo sabia,
tornou. E sabe~stamb6m qua t~poera Quere- s eu, ao contrdrio, como ndo sabia, tamb6m
fontes e como era decld~doem tudo o qua ndo julgava saber.
De todo modo, pareceu-me ser mais dempreend~a.
Pols bem, certo dra, lndo a Delfos, teve a bio do que esse homem, ao menos nesta pequena coisa, ou seja, pelo fato de que aquilo
ousadia de Interrogar o or6culo sobre lsto
Como d~sse,c~daddosateninensas, nBo que au ndo sei, tamb6m ndo aFirmo saber.
lmediatamente depois, fui at6 outro dafapis barulho.
Querefontes perguntou, de fato, se e m - quelss que Gram considsrados mais s6bios do
qua aquele, e tive as mesmas impressdes.
ba algu&m mals sable clue eu.

Capitulo qua?
E tambt:m nests caso tornei-me inimigo
tanto dele como do muitos outros.
4. Socrates submete a exame
tambrim os poetas
Dspois disso, continuei corn ordam minhas
pesquisas, parcebendo, porhm, com dor e medo, que me tornava odioso. Flpesar disso parecia-me qua fosse necesshrio tar em grandissima
considerqdo o orbculo do deus. Para tentar compreander o que o orbculo dizia, eu devia procurar todos os que psnsam saber alguma coisa.
Pois ban, cidaddos atenienses - t: preciso que lhes diga a verdade -, o que me acontaceu & o que segue. 0 s que tinham maior fama,
continuando a minha pssquisa por causa do
orbculo do deus, pareceram-meser quase todos privados de sabedoria em grau supremo;
e, ao contrbrio, outros que Gram considerados
de menor valor, erom homens que se encontravam mais perto da sabedoria.
Mas devo mostrar-vos minha vagabundagem e as fadigas qua suportei, para que o dito
do oraculo se tornasse irrefutbvsl.
Depois de ter examinado os homens politicos me dirigi aos poetas, os que compdem
tragt:dias e os que escrevem ditirambos e tamb&m os outros, na conviqdo de que nests circulo conseguiria,verificarpara al&m de qualquer
dljvidn o fato de qua sou mais ignorante do
que eles. Tomava ssus poemas, os que me pareciam compostos do melhor modo s perguntava a eles o que pretendiam dizer, a fim de poder tambbm eu aprender deles alguma coisa.
Enverqonho-me de dizer-vos a verdade,
cidaddos. Mas & preciso qus a diga!
Todos os outros que estavam pressntes,
por assim dizer, Falavam quase melhor do que
eles sobra as coisas a respeito das quais ales
tinham composto poesias.
Portanto, tambhm dos poetas cheguei
logo a conhecer isso, ou seja, que eles ndo por
sabedoria compunham as coisas que compunham, mas por csrto dom de natureza e porque
eram inspirados por um deus, como os vates e
os adivinhos. Tambt:m estes, com efeito, dizem
muitas e belas coisas, mas ndo sabem nada
do que dizem. Um FenBmeno deste tipo pareceume ser tambQmo que se refere aos poetas. E,
ao mesmo tempo, percsbi qua os poetas, por
causa de sua poesia, se consideravam os mais
sbbios dos homens tambt:m nos outras coisas
em que ndo o eram.
Rfastei-me, portanto, tombbm dsstes,
com a persuasdo de valer mais pelo mesmo
motivo pelo qua1 valia mais que os homens politicos.

5. Por irltimo, Socrates
submete a exame tambem os artesiios
Concluindo, fui at6 os artasdos. Com sf
to, eu estava perfeitamente consciente
saber nada disto, para diz6-lo breve
enquanto estava convencido de qua en
ria estes com conhecrmentos de multas s belas
co1sas
(Suanto a ISSO, ndo me enganel De fato,
eles t~nhamconhecrmentos qua eu n6o trnha e,
em relarpo a mlm, n~sto@rammas sbblos.
Todavra, c~daddosatenlenses, pareceume que os poetas e vbrros artihces tlnham o
mesmo defato Com eFe~to,pel0 mottvo de sab e r m exeratar bem sua arts, cada urn debs
estava convencldo de ser sap~entisslmotamb&mem outras colsas grandiss~mas,s justamente este dsfe~topunha em segundo plano a sobedorla que de fato possuiam.
Por rsso, cons~dsrandoo responso do
orbculo, coloquer a mrm mesmo a pergunta se
terla acerto permanecer no estado em que me
encontrava, ou seja, de ser nem sbb~ona
sabedor~adales, nem Ignorant@na rgnordncra deles, ou de ter ambas as colsas qua eles
t~nham
R resposta que d e ~
a mlm a ao orbculo for
que, para mlm, era melhor permanecer no sstado em qua me encontrava.

6 . 0 significado do vaticinio:
Socrates 6 o mais s6bio dos homarns
porque sabe que a sabedoria humana
6 um nada
De tal e x a m acurado, crdaddos atentenses, me provreram mu1tas ~nrmrzades, perr~osisslmas e gravisslmas, a ponto de surglrem delas multas calunlas, e tambBm me coube tat
reputa<do,ou seja, de ser sbbro. Com eferto, a
cada vez, todos os que estavam pressntes pensavam qua eu fosse sbb~onaquslas colsas sobre as quals refutava o outro
Ro contr6r10,c~daddos,dh-se o caso qua,
na reahdade, sbb~o6 o deus e que seu orbculo
quer dlzer justamente ~sto,ou seja, qua a sabedorla humana tem pouco ou nenhum valor.
E o deus parece falar justamente de mrm,
Socrates, mas, ao contrbr~o,faz uso do mau node mlm como de exemplo, como
me, serv~ndo-se
se d~ssesse."Homens, entre v6s t:saprentissrmo
quem, como Sbcrates, percabeu que, no qu
se refere a sua sabedor~a,ndo vale nada"
Exatamente por lsto tarnbbm agora
do voltas, procuro e pergunto, a partrr d
que o deus d~sse,se POSSO julgar sdbro
dos c~daddose dos estrangelros. E,

ra parte - A descoberta do homem
Portanto, como vos dizia desds o principio, eu me maravilharia se fosse capaz de arrancar de v6s esta calljnia em tdo breve tempo,
dado que cresceu tanto.
A vsrdade, cidaddos atsnienses, 6 &a!
7. EWtw produzidos pel0 warn@
E
su
a
dl90 a vos, sem vos esconder nada, nem
rsalizado por Skrates
muito nem pouco, e sem simula{do. Todavia,
E, justamente por causa d a t e meu em- estou quase certo de qua por tais motivos sou
o tempo odiado. Rqui est6 outra prova do fato de que
penho, nBo t~ved minha dlspos1~2lo
livre para fazer alguma das colsas da c~dade dig0 a verdade e que justamente esta & a ca16que fosse d~gnade cons~derqdonem de ml- nia que me prejudica e tais sdo as causas. E se
nhas coisas privadas. E me encontro em grave pesquisardes agora ou mais b frents, conspobreza, por causa desk s s r v ~ ~que
o prestel tatareis qua & justamente assim.
ao dsus.
Platdo, Rpologio d~ Socrot~s.
AlQmdlsso, os jovens que me seguem por
espontdnea vontade, os jovsns que mas que
todos t&m tempo Ilvre e qua sdo fdhos dos mais
ricos, alegram-se ao ouvlr como estss homsns
s6o submet~dospor mim a exams. e mu~tas
vezes eles pr6prlos ms lm~tame, portanto, procuram submeter a exame tamb8m outros. € ent6o - creio - encontram grande nljmero ds
homens que esttio convictos de saber alguma
coisa e que, ao contrdr~o,sabsm pouco ou nada
Por consegumts, os qus sdo submst~dos
a exame por eles ~mtam-secontra mlm e n60
com eles pr6pr1os,e af~rmamque Socrates 8
em sumo grau abomm6vel s que corromps os
jovens. E quando algubm psrgunta a eles o que
56crates Faz e o quo ensma, nada t&m a d~zere
n6o o sabem. E para nao dar a ~mpressdode
que nZlo o sobem, dmm as colsas costumelras
qus sBo dtas contra todos os hlosofos, ou seja,
qus "faz pasquisas sobre as coms qua a t d o
sob a terra", que "ndo cr& no ex~st$nc~a
dos
deuses" e que "torna mas forte o rac~ocin~o
mas
Fraco".
Ft verdade -parece-me-eles ndo quera-riamd&-la, ou seja, que 8 resultadoevldente
que el@st&m a presun@o de saber tudo e, ao
contr6rio. nao sabem nada.
E a partir do momanto que - psnso sdo amb~c~osos,
vrolentos s numsrosos, e falam de mlm de mod0 f~rmee convlncents, encheram completamente vossos ouv~dosh6 tsmpo, calun~ando-me
gravsmente.
Em base a ~sto,Meleto, Anto e bcdo se
lan~aramcontra mlm Melsto, ~nd~gnado
em
nome dos poetas; Rn~to,om nome dos artlstas e dos polit~cos;Llcdo, em nome dos orando me parecs que seja tal, sous, demonstro qua ndo sxiste um

Capitulo quarto -

0 m6todo de Socrates:

0rnQtodo de Sdcrotes tern como rnorco de Fundo a ironio, que indico o jogo rncjltiplo e variodo de disfarces s Ficgdes que GIG
utilizo para Forgar o intorlocutor a percober a
si memo em todos os ssntidos.
Por trds dos vdrios mdscoras qua ele
pouco o pouco ossumio erorn sernpre bern
visi'veis os trogos do rndscoro principal do ndo
sober e do ignordncio. Poder-ss-io tornbQrn
dizer que, ern certo sentido, as Figuros policrornos do ironia socrdtica sdo substanciolrnsnte variontes d a t a principol, e que com
urn rnultiforrns jog0 de dissolv&ncios encobegorn esto. Era justornsnte isso qua deixova furiosos rnuitos de seus interlocutores: o
rndscoro do ignordncio que S6crotes ossurnia era o rneio rnois eficoz pora desrnoscoror o oporente sober dos outros e poro revelor suo ignordncio, ou sejo, para refutd-10s.
Poro ilustror o ofeito quo provocova este
rnornsnto essenciol do rnQtodo socrdtico citornos o possogern do bonochdo Eutifr6ni0,
quo cornporovo Sdcrotes oo DQdolo que Foz
giror todos os definig6ss e n6o deixo qus
nenhurna psrrnonsp Firme.
Ao rnornento refutotorio-irdnico seguio
o rnornsnto rnoi&utico.
Sdcrotes, professondo-se ignorante,
negavo resolutornente estar om grau de cornunicor urn saber aos outros. Ele ofirrnovo
ter oo contrdrio outro copocidode qus se ossernslhova, no plono espiritual, a orte qus
suo mde, obstetro, exercio. E esta Q justamente o "rnoi&utico"de S6crotes.
R possogern do Tsststo que citornos 6
espl&ndido descrigdo ern todos os porticulares desto celsbroda arte socrdtico a, por to1
rnotivo, tornou-se Fornosi!ssirna.

1 . 0 momrnto rrfutatdrio-ir6nico

EUTIFR~NIO
- Socrctes, ndo ssi mais como
dizer-te o que tenho em msnts: qualquer dsfini@o qua propomos nos giro, ndo ssi corno,
semprs ao rsdor, s ndo quer permonecsr firms
no lugar sm qus a colocamos.
S~CRRT
-E S
RS dsfinigks qUG deste,
Eutifr6ni0, parscem asssmslhar-ssas obras do
meu progsnitor Dcidalo. E, caso eu formulasss
e propusesse tais defini<bss,talvez pudessss

Sbcrates e os Socr6ticos meno

ridicularizar-ms, como se, por causa
taco que tenho com ele, minhas o
da polavras sscapassem e ndo quise
manecer firmss no lugar em qua as c
Ora, ao contrdrio, as defini@es
tuas. Por isso, esta imagem br
convbm ao tau caso: com sfeito, n
permanscer firmes para ti, como tu pr6prio c
Fessas.
.
EUTIFR~NIO
-SOCTQ~GS,
pareCe-mG3,
tr6n0, qua a Imogsm br~ncalhonaco
multo bem 6s mrnhas dshnl(;bes. com
ests glrar dalas s nBo qusrer parmanecer hrmss no mssmo lugar, ndo sou eu qua o produzo,
s o DBdalo me parece qus sejas exatamente tu,
porque, por mrnha vontade, permanecsrram hrmes asslm
- EntBo, amqo, d6-se o caso
SOCRATES
ds qua eu tenha me tornado mars hdbrl na arts
do meu antspassado, a to1 ponto qua, snquanto
ale sabra tornar m6vers apenos as pr6prras
obras, eu, como parece, alBm das mrnhas, torno m6ve1stambbm as dos outros €, sem d6v1da, o qus de mas notdvsl exists na mmha arte
& o fato ds qua sou hdbrl sem querer. Eu dessjarla, de fato, que meus drscursos permanacsssern frrmas, s qua estrvessem 1m6vers,murto
mars do que desejarra as rrquezas de Tdntalo
acrsscsntadas a habrlrdade de DBdalo.
PlaMo, EutiFrGnro

<

SOCRATES - qus tens as dorss do parto,
caro Tsststo, porque n80 estOs vazro, mas
grdvrdo
TCETETO
- Ndo ser, Socrotes Drgo-te, porbm, o que sstou ssntrndo
SOCRATES
-Mas antdo, rrdiculo rapaz, ndo
ouvlsts dlzsr clue sou fdho de uma famosa e
hCIbrl parterra, Fsnarste?
TEETETO
-Ja OUVI drzer rsso
S6cnn~cs- E ouvrsts d~zerqus pratlco 0
mesma art&
TEETETO
- De mod0 nenhum.
- Entdo, salbas que 6 asslm.
SOCARTES
Porcim nao o drgas aos outros. Com sfs~to,amlgo, mantlvs escondrdo qus possuo esta arte:
eles, ndo sabsndo drsso, ndo d m m rsso da
mlm, s srm qus eu SOU um homem estranhissrmo
s dsrxo em emborqo os outros Ouvrste d ~ z ~ r
tambbm lsto?
TEETETO
- Slm
- Drgo-ta, portanto, o motwo?
S~CRATES
TEETETO
- Slm, por favor
S~CRRTES
- Pensa bem sm tudo o qus ss
refsrs B cond~<do
das parterras, s aprsnder6s
mas fac~lmentao que quero dlzer. Tolvsz sol-

.

nrceira parte - 14 descoberta do homem
bas, de fato, que nenhuma delas, enquanto ela
propria (2st6em grau de ser fwundada e de parlr,
save como parterra para outras mulheres, mas
o fazem aquslas que j6 ndo podem parlr.
TEFTETO
-6 exatamante asslm.
-O motivo drsso, ao menos pelo
S~CRRTES
que se d e B firtem~s,porque, sla qua & vrrgem, teve como dest~noa protecdo do parto. A
mulheres estBre~s,portanto, ndo concedau servir como partelras, porque a natureza humana
& d@mastadokdgil para adqulrtr uma arte relativa tiquilo de que ndo tam experr8ncla. ConFiou essa tarefa, ao contrdno, bs mulheres que,
pela idads, ndo estdo mars em grau de parrr,
para honrar sua semelhanp com ela.
TEETETO- 6 verossim~
I
- POISbem, tambQm lsso & veS~CRATES
rossimrl, ou malhor, rnev~tdvel,que as partaras
reconhqam, mats que as outras mulheres. as
qus estdo grav~dase as que ndo estdo?
TETETO
- Certamente.
-€ sdo sempre as partelras que,
S~CRRTES
fornecendo filtros mdgrcos e fazendo encantamentos, consagusm est~mularas dores do parto e tamb&m m~tigd-las,se qulserem, fazendo
partur~ras gestantes em drfrculdade, e fazendo
abortor. se lhes parecer oportuno, um feto maturo?
-i verdade.
TEETETO
- AlQm d~sso,ndo notaste que
S&RRTES
sdo tambQmhabilissimas madladoras de ntjpcias, dado que sobem tudo sobre como reconhecar qua1 mulher com qua1 homem deva unlrse para gerar btimos hlhos?
TEETETO
-DISSOndo tenho nenhum conhecimanto.
-Mas sa~basque dlsso se vanSGCRRTES
gloriam mais do qua da sua hablhdade em cortar o cord60 umbil~cal.Com sfelto, pensa: consideras que seja tarefa da mesma arte, ou de
uma diferente, cu~dare recolher os frutos da
terra s reconhecer em qua1 terra qua1 planta e

rela<do as mulheres, am[urna a arte de semear, e

caiba apenas bs verdadeiras parteiras tambQm
combinar ntjpcias de modo correto.
TEETETO
- Parece.
- Esta, portanto, & a grande taSOCRATES
refa das parteiras, embora inferior b minha obra.
Com efeito, bs mulheres nZlo ocorre parturir uma
vez fontasmas e outra vez filhos verdadeiros, e
isto ndo Q demasiado fdcil de distinguir. Com
efeito, se tal acontacesse, seria, para as parteiras, obra muito grande e muito bela saber
julgnr o que & verdadeiro e o que ndo 6. NZlo
achas?
TETETO - Sim, acho.
%CRATES -Minho arte de obstetra possui
todas as outras caracteristicas que competem
6s parteiras, mas delas difere polo fato cle que
serve como parteira para os homens e ndo para
as mulheres, e se aplica a suas almas parturientes, ndo aos corpos. E existe isso de absolutamente grande na minha arte: ser capaz de
p6r b prova de todo mod0 se o pensamento do
jovem pare um fantasma e uma falsidade, ou
um qu8 de vital e de verdadeiro. Uma vez qua
isso ao menos 6 comum a mim e bs parteiras:
nZlo posso garar snbedoria; o que muitos j6 me
reprovaram 6 qua eu, de fato, interrogo os outros, mas depois eu mesmo ndo manifesto nada
sobre nenhum argumento, aduzindo como causa o meu ndo ser sdbio em nada - reprova~Zloqua corresponde 2.1 verdade. A causa disso
& esta: o deus me forca a servir como parteira,
mas me proibiu gerar. Quanto a mim, portanto,
ndo sou de fato sdbio em alguma coisa, nem
tenho alguma descoberta s6bia que seja como
um filho gerado da minha alma. 0 s que me frequentam, porbm, primsiro alguns parecem ignorantes, e tambQmmuito, mas, depois, todos,
continuando a frequentar-me,ao menos aqueIes aos quais o deus concede, fazem progressos tdo extraordindrios, que eles proprios percebem e tambQm os outros. E isto Q claro: de
mim jamais aprenderam coisa alguma, mas sdo
eles que, por si mesmos, descobrem s geram
muitas coisas bonitos. Todavia, fomos o deus e
eu que servimos para eles como parteiras. E
isto o torna evidante: muitos, que antes ignoravam este fato s atribuiam todo mQrito a si
mesmos, desprezando a mim, ou por si mesmos ou persuadidos por outros, se aFastaram
de mim antes do devido tempo; mas, afastados, fizeram abortar todo o resto, por causa de
um acoplamento mau, Ievanclo falsidades e fantasmas em maior conta do que a verdade, e
acabando por parecer ignorantes a si mesmos
e aos outros.
PlatGo, T ~ o t ~ t o .
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Depois do segundo votog8o e do dehn~t~vo
condenagdo 2,more, Socrates faz breve ~ I S curso de desped~do,dlvidldo em dois rnomentos. o prime~ro,dirlgido aos que o condenaram, e
o segundo, dirigido oos que, oo contrtr~o,voltoram a ssu favor.
Ros qua o condenoram (erarn 360) Socrotes d~rigiuduos mensagens irnportontes.
Ern pr~rnsiroIugor, pas am confronto rnorte e moldode com espl&nd~do
jogo de ~magens,
rnuito toconte Verdadelrarnente d1fic11
nn8o Q hgir do morte, mas fugir da maldade, porque a
moldads corrs rnulto mo~sveloz ova o rnorts. ~ s s u acusadorss.
s
t80 hdbais s rdnidos. forom
oting~dosexotomsnte pel0 rnolw'dde, qua Q o mais veloz, enquonto ale, Socrates, haco e Iento,
FOI olcongodo pelo rnorte, qus Q a mais lanto
Ern segundo Iugor, Foz urno predlg80 Ros ju2es qua o condenoram, corn a esperanga de
libartor-ss poro ssrnpre de quem os Forgovo o prestar contas da proprm vida, acontecerd exatornente o contrtrio. rnuitos ssrdo oqueles que no futuro for60 aqullo que ele fez no passado,
e ser8o tonto rnois rigorosos quonto rnoisjovens
Este C urn conceto de extraord~ndnoalconce verltotlvo: "matando urn homem, nd0 se
& 1d61a
dev~da.Corn efeto, sa
mata a 1d61a
que ole crlou e p6s em ato, se aquela propna 1d61a
tal 1d61a
toca verdades de fundo, ela se reforso justamente medlante a morte ~mpostaa quem
a sustentou"
nos jui'zes que o obsolverom (worn 140)Sdcrotes d~rig~u
ao 1nv6salgumas cons1derag6es
gerois sobre o rnorte e seu s~gn~hcodo
Sobre o ~rnortol~dode
do olrno el@n8o podio olndo ter prec~sas1dQlashlos6hcas, que
impl~covorndescobsrtos rnetoflslcos olcongodos openas por Plat8o. 19 poslgdo de S6crates
dev~oserjustornente oquelo oqu~expresso no flpologla.
Do ponto de visto roclono1 pode-se dizer qua o morte poder~aser uma destas duas colsos ou urno sspCc~ede note sterno, ou sejo, como um ondor no nada absoluto, ou passogem
poro outro vldo, urn ir poro outro Iugor, onde existem jui'zes verdadeiros e onde SG encontram
todos os outros hornsns que morrerom, tornados /mortals, s onde ss vive urna vida fel~z.
Pols bern, am ornbos os cosos o morte rnostro-se um ganho no prirnsiro caso, desaparecendo todos os co~sos,desoporece tarnbQm todo sohmento, no sagundo coso, ao contrdr~o,
posso-se poro urno v~doFel~z Corn oquilo qus chornornos de E",Socrates certamente era
propanso o crer no olQm,enquonto, do ponto de v~storoc~onol,era convlcto de que o verdade
sobre sssos co~sosero conheado openas pelo sobedoria de Deus e ndo pelo do homem. €as
ult~mospolovros do Rpolog~as6o smblerndt~cos"Todav~a,
j6 chegou a hora de partlr: au para
a morte, e vos, ao contr6r10,para a vlda Mas quem da nos val para aqudo qua 6 melhor, &
obscuro para todos, exceto para deus"
Urno Frose qus Socrotes pronuncio pouco ontes exprime sua conv~cgiode fundo, de rnodo
verdade~rornsntesrnblerndtico "[. ] para um homem bom nenhum ma1 pode acontecer, nem
em v~danem em morte. Rs colsas que Ihe cabem ndo sdo descuradas pelos deusas".
0Bern Q o verdodelro d1mens8odo obsoluto.

1. Fugir da morte 6 mais Mcil que fugir
da maldade

E dl90 lsso ndo a todos V ~ S mas
,
00s
votaram a mmha morte.

Por nBo querer esperar multo tempo, CIdadBos atenlensss, tere~sa 17-16
fama e a culpa
por parte daqueles que querem reprovar a CIdade por ter condenado d morte Socrates, homem s6b1o Corn sfelto, dlrdo que sou s6b1o
mssmo qua ndo o seja, aqueles que de vos
querem ca<oar
Se t~vGsse~s
esperado pouco tempo, a
questdo tar-5s-la resolv~dopor contra propno
Veda, com efeto, que m~nhaldadsj6 @st6wansoda em v~da,e @st6pr6x1mado morte

colsa Talvezpensels,
eu tenha s~dopego
tos c
dera
sa a f~mda escapar da cond
Mas ndo & de nenhum
FUI pego d~sprov~do,
nao
tos,
ndo querer d~zer-vos
colsa
ouvrr, enquanto chorava e
zla e d~zmmu~tasoutras

descoberta d o

homem

em guerra, nern BU
valer-sa destas esse b morte em todos

isso. E sardo tanto mais rigorosos quanto mais
jovens; a ficareis ainda rnais irritados!
Corn efeito, se credes que, condenando
homens b rnorte, impedireis que algu&m vos
Fa<a reprova@es porque ndo viveis de modo
correto, nbo pensais bem. Este modo de libertar-se nbo & certamente possivel, nam belo. Ro
contrario, & bslissimo e Facilissimo ndo o tolher
a palavra dps outros, mas o procurar tornar-se
bons o mais possivel.
Esta 6 a profecia que f a ~ oa vos, qua me
condenastas.
E, convosco, sncerrei o assunto.

rer, caso deixasse as armas

3. Mensagem de S6crates
aos juizes que o absolveram:
o que est6 para suceder
6 provavelmente um bem

rre murto mars veloz que a
que sou lent0 e velho, FUI al-

estss se afastam,
da ~nlqu~dade
e da
m se reallzar exa: crao que se rea-

Ro contrario, corn aqueles que deram o
voto para minha absolvi@o, discorrerei ds bom
grado sobre este fato que agora me ocorreu,
enquanto os ma~istradosainda estdo smpenhados, 6 ainda ndo chegou o momento em que
eu va para onde, uma vez chegado, deverei
morrer. Psrmanscei comigo, cidaddos, nesse
tempo. Nada nos impede de continuar descorrendo sntre nos, enquanto & possivel.
R vos, snquanto rneus amigos, qusro fazer notar o sentido do que hoje me ocorrsu.
Com efeito, juizes, e chamando-vos de
juizes eu vos chamo pelo nome, aconteceu-me
um fato maravilhoso. A voz proF6tica que me &
habitual, a do daimon, por todo o tempo precedents era sempre bastante Fmquente, e se
opunha muito tambQm em coisas pequenas,
quando eu estava para f a z ~ coisas
r
da mod0
ndo justo. ngora aconteceram-mecoisas, como
tambbrn vos percebeis, que podem ser tidas, e
que s6o considsradas, como malss suprsmos.
Ro contrario, o sinal do deus ndo se 006s a
mirn, nem enquanto saia de casa nern enquanto subia aqui para o tribunal, e nam sequer
durante o discurso, em nenhuma ocasido anquanto au estava para dizer alguma coisa. Todavia, em outros discursos bloqueou-me no
meio, enquanto falava. Rgora, ao invhs, em
nenhum ponto, no decorrer de todo este process~,se op6s a mim em nada, nern em algum
ato nern em alguma palavra.
Portanto, qua1 devo pensar que seja a
causa disso?
Eu vos direi. Tcilvez isso qua me ocorreu
seja um barn. E ndo 6 possivel que pensem de
mod0 justo todos os qua de nos afirmam clue
morrer seja um mal.
Para mim houve uma prova cabal disto:
ndo Q possivel que o sinal costumeiro nbo ss

opusesse a rnirn, se eu ndo astivesse a ponto
de fazer algo que & urn bem.

4. 0 significado da morte
Considerernos tamb&m deste lado o fato
de que h6 muita esperanca de que o morrer
seja urn bern. Corn efeito, urna destas duos coisas & o rnorrer: ou & como um ndo ser nada e
quem rnorreu ndo tern mais qualquer sensasdo
de nada; ou entdo, conforrne algurnas coisas
que se cornentam, 6 mudan<a e rnigracdo do
alma deste lugar que & c6 embaixo para outro
lugar.
Ora, se a rnorte & ndo ter rnais qualquer
sensa@o, mas 6 como urn sono que se tsm
quando ao clormir ndo se v& rnals nada nern
em sonho, entdo a morte seria um ganho maravilhoso. Com efeito, considero que se alguCrn,
depois de ter escolhido esta noite em que tivesse dorrnido tdo bern a ponto de ndo ver
sequer um sonho, e, depois de ter comparado
com esta as outras noitas e os outros dias da
sua vida, tivesse de fazer um exame e dizarnos quantos dias e quantas noites tenha vivido
de modo rnais feliz e rnais agrad6vel do que
aquelo noite durante toda a sua vido; pois barn,
creio que tal pessoa, rnesrno que ndo fosse
apenas urn cidaddo ordin6ri0, mas o Grande
Rei, tarnbbrn acharia que estes dias e noites
sdo poucos a contar em rela<doaos outros dias
e 6s outros no~tes.Se, portanto, a rnorte & 0190
de tal g&nero, digo que 6 um ganho. Com efeito, seja qua1 for o tempo da rnorte, nao parece
ser mais que urna irnica noite. Ro contr6ri0, se
a morte & corno urn partir daqui para ir a outro
lugar, e sdo verdadeiras as coisas que se contam, ou seja, qua naquele lugar estdo todos os
rnortos, qua1 bern, juizes, poderia ser maior do
que este?
Corn efeito, se algu&m, chegando ao
Hades, liberto dos que aqui se dizem juizes,
encontrar verdadeiros, aqueles que se diz que
16 pronunciarn senten<a: Minos, Radamante,
Eacos, Triptolerno e outros tantos sern~deuses
que forarn justos em sua vida; pois bern, em tal
caso, este passar para o al&m seria talvez coisa pouco importante?
E depois, quanto ndo estaria d~spostoa
pagar coda urn de vos para estar junto com
Orfeu e Museu, corn Hornero e Hesiodo?Quanto
a mim, estou disposto a morrer rnuitas vezes,
se isso for verdadeiro. Corn efeito, para rnirn,
seria extraordinario transcorrer rneu tempo, encontrando-me corn Palarnedes, corn Rjax filho
de TelamBnio, e corn algum outro dos antigos
qua rnorreram por causa de um julgarnento injusto, comparando rneus casos corn os deles.

E creio que isso de mod0 nenhurn seria
desagrad6vel.
Mas a coisa rnais bela para mim seria submeter a exome oqueles que estdo do lado de
16, interrogando-os como Fazia com estes que
estdo aqui, para ver quem & s6bio e quern afirma ser tal, mas ndo o 6 .
Quanto algubm de v6s estario disposto a
pagar, juizes, p r o exarninar qusrn Ievou a Troia
o grande exbrcito, ou entdo Odisseu ou Sisifo
e outras inumsraveis pessoas qua se podern
rnencionar, tanto homens corno mulheres?
E discutir e estar 16 junto corn eles a
intsrrog6-los, ndo seria de fato o supra-sumo
da felicidade?
E sern duvida, por isso, os de 16 1160 condenam ninguhrn b rnorte. Corn efeito, os de 16,
alQrnde ser rnais felizes que os de c6, sdo igualmente para sempre irnortais, caso sejam verdadeiras as colsas que se dizem.
5. Mensagem conclusiva de Skates
e despedida
Pois bern, juizes, Q precis0 que tarnbhrn
v6s tenhais boos esperantos diante da morte,
e deveis pensar que uma coisa & verdadeira
de rnodo particular, que o urn homem born ndo
pode suceder nenhum rnal, nem ern vida nern
ern rnorte. Rs coisas que Ihe tocarn ndo sdo
descurndas pelos deuses.
E tambQmas coisas que agora me tocam
ndo sucederam por acaso; mas para rnim isto &
evidente: que a este ponto morrer 5 tibertorme dos afds era o rnelhor para rnirn.
.
Por esse rnotivo o sinal divino ndo me
desviou do carninho seguido.
Portanto, ndo tenho grande rancor contra
aquelas que votararn minha condana<do,nem
contra os maus ocusadores, rnesmo que me tenham condenado e acusado ndo certamente
corn tal proposito, mas corn a convicsdo de prejudicar-me. Quanto a isso, merecem censura.
Todavia, peso-vos sxatamente o seguinte. Quando rneus filhos se tornarem adultos,
puni-os, cidaddos, tratando-oscorn as rnssrnas
dores com qua vos tratei, caso parep a v6s
que cuidarn das riquazas ou de qualquer outra
coisa rnais do que da virtude.
Caso d&em ares de valer 0190, enquanto
nada valem, reprovai-oscomo eu vos reprovei,
porque nbo cuidam daquilo de que deveriam
cuidar, e porque cr&ernvaler algo, enquanto na
realidads nada volern.
Se fizerdes isso, terei recebido de vos o
que & justo: eu e meus filhos.
Todavia, chegou a hora de partir: su para
a rnorte, e vos, ao contrario, para a vida.

eira parte - fi descoberta do homem
ras que um hornern que possa ajudar, mesrno
que pouco, deva levar em conta tambBm o perigo da vida ou do morte e ndo deva, ao contrario, quando age, olhar apenas para isso, ou
seja, se pode Fazer coisas justas ou injustas, e
se as agdes dele sdo ag6es de urn homem bom
ou de um homem mau. Se Ievarmos ern conta
tau raciocinio, teriam sido pessoas de pouco
valor todos,os s ~ m i d ~ u s
que
~ smorrerarn em
Troia. E como os outros tambBrn o filho de T8tis.
o qual, em vez de suportar a inMmia, desprezou
o perigo a to1 ponto que, quando a mde,
qus segue, lsmos o autodeque
era deusa, disse a ele, que desejava ars no process0 contra els oberdentemente
matar Heitor, rnais ou menos asto por Rnto e Meleto, com o acuso@iode
sim:
'Filho,
se
vingares a morte de teu arnigo
~mpiedodes de corrupp5io dos jovens NesPatroclo
e
matares
Heitor, morreras tamb8m tu,
ta defesa nosso hldsofo apresento sua vido
porqus
oo
d
s
Heitor
imediotomant~seguird
como o atuagdo de umo miss80 qua /he foi
o
teu
destine', ao ouvir tais palavras ndo se
conhado por deus e o ugnihcodo do seu VIpreocupou com o perigo e a morte. Ao contraver F~losoFando.
rio, temendo muito mais viver como covarde e
A rnensogem que consto do seu
@nsmornentoC asto: o hornam d e v ~cu~dor ndo vingar o arnigo, disse: 'Que eu morra imediatamente, logo qua tenha punido quem cosobr~tudode sua alrno e ndo dos coisos exmeteu a culpa, em vez de permanecer vergot m o r a , e esforpr-se paro que sua olrna
junto 21snaves cunms, s incjtil peso
nhosamente
torne-se o mais possival rnelhor No olmo,
E
entdo,
arnigo, pensas que ele tenha
do
terra'.
corn &/to, @st6a ess&ncia do homem E oo
se
preocupado
com
a morte e com o perigo?"
d~fundire prot~coresto mansogem Socrates
560
as
coisas,
cidaddos atenienses,
Rssim
&st6 convicto de que, longs de danihcar os
conforms
a
verdade:
no
lugar
em que alguBm
]ovens, foz o malor bam poro a cidode: tonto
colocar
a
si
mesmo,
cons~derando-o
o malhor,
rno~sque o torefa que os deuses /ha deram
ou em que tenha s~docolocado por quem de4 justornente a de incitar os otenienses, estBm o comando, justamente ai penso que deva
timuiondo-os, exortondo-os s corrigindo-os,
permanecer e enfrentar os perigos, sem Ievar
a firn de qu@cuidern do olmo o mois possivel
em conta a rnorte nern qualquer outra coisa mais
-- que a desonra.
Eu, portanto, cidaddos atenienses, teria
1, O lugar atribuido por Drus a Socraks:
realizado agdo terrivel se enquanto, de um lado,
vhrar filosofando
quando os chefes, que escolhestes para cornanPortanto, cdaddos atenlensas, parece-me dar-me, me atribuiram urn posto em Potidbia,
que nZIo h6 necess~dadede longa deFesa para em AnFipolis e em Delos, perrnaneci naquele
convencer que EZUn60 tenho a culpa que me & posto que me atribuiram e corri perigo de mor~mputadano libelo de acusgdo de Meleto. Sdo te, de outro lado, ao contrario, quando o deus
suF~c~entes
estas colsas que d~sseMas o quo me atribuiu o posto, ao menos como af~rmeie
vos dlzra no ~nic~o,
ou sejci, que contra mlm sur- acreditei, de viver FilosoFando e submetendo a
g~u
em mu~tosum grave 6d10, sa~ba~s
bem que exams a mim mesrno e aos outros, por medo
do morte ou de qualquer outra coisa, tivesse
~sso8 verdade
Eo que me ~nfllgecondenagdo, caso hap abandonado tal posto.
Seria coisa de fato terrivel! E entdo corn
condenag~o,ndo sdo nem Meleto nem Rn~to,
a srm a cal6nra e a Inveja de mu~tos.E estas justa razdo ter-me-iam Ievado ao tribunal, pelo
corsas rnflrg~ramcondena<do a tantos outros motivo de ndo crer que os deuses existam, por
tam- desobedecer ao or6cul0, ter rnedo da rnorte e
homens de valor e crelo que a ~nfllg~rdo
bQm no Futuro. E ndo se espere que parem em estar convicto de ser s6bi0, sam 56-10 de Fato.
Com afeito, ter medo da rnorts, cidaddos,
mlm.
nlguam podarm talvez me dlzer: "Entdo, n60 significa outra coisa que crer ser s6bio.
S&rates, ndo te envergonhas de ter-te ded~ca- enquanto no realidade ndo se 6:de fato, & crer
do a asta atwidade, por causa da qua1 estas qua se sabe de coisas que ndo se sobs. Pois,
ninguhm sabe o que seja a rnorte e se esta
am periw da morte?"
A estes eu podarm responder corn justo ndo seja talvez, para o homern, o maior de toraaocinio: "Ndo Falas bem, amlgo, se cons~de- dos os bans; ao contrario, os homens dela tarn

Mas quem de nos val para aqudo que 8
melhor, & obscuro para todos, exceto para
deus.
PlatZlo, Rpolog~ode Socrotes

Capitulo quarto medo, como sa soubessem bem qua ela & o
maior dos males. E lsso n6o & por acaso ignorbncia, e at& a mais reprovdvel, a de astar convictos de saber as coisas que ao inv&s ndo se
sobe?
Quanto a mim, cidad6os, justamente por
isso e nisso sou talvez diferente de muitos dos
homens. E se pudesse dizer que sou mais dbio de algu&m em qualquer coisa, seria justamente nisso, isto 6, qus, n6o sabendo suficientemente das coisas referantes a0 Hades,
tambhm estou convicto de n6o sob&-las. Ro
contrbrio, praticar injusti~ae n60 obedecer a
quem Q melhor, a deus ou a um homem, sei
que & coisa m6 e torpe.

2. 0 ponto fundamental da mensagem
de Socrates

Sbcrates e os Socr6ticos meno

Caso alguQmde vos discorda
e sustentar que disso cuidard, eu n
rei partir imediatamente, nem irei embor
bQm, mas o interrogarei, submetendo-o a
me e o refutarei. E caso perceba que ele n
tem virtude, mas apenas palavras, eu
dele, por tar em pouquissima conside
colsas qu8 t&m o malor valor, e em malor conta
as colsas que de valor tern multo pouco
E farel tars colsas com qualquer um qua
encontrar, seja com quem & mals jovem, seja
com quem Q ma15velho, sqa com um estrang w o , seja com um c1dad60,mas especlalmente convosco, cldaddos, pols estars ma6 perto
de mlm por orlgem Com efeto, tars colsas, como
bem sabe~s,& deus que me ordana E consrdsro que exrsta para vos, na c~dade,um bem maror
do que esta meu servlco a deus.
Com eferto, eu c~rculo,fazsndo nada mas
que buscar vos persuad~r,tanto os mars jovens
como os mars velhos, que ndo devels preocupar-voscom o corpo, nern com as nquezas nern
com qualquer outra colsa antes e com maror
empenho do que com a alma, de mod0 que se
torne boa o mas possivel, ahrmando que a virtude n6o nasce das rrquezas, mas qua da proprla v~rtudenascem as rlquezas a todos os outros bens para os homens, tanto em partrcular
como publlcamente.
Se, portanto, af~rmandorsso, au corrompesse os jovens, entdo lsso serla prejudlclal.
Mas se algubm sustenta que drgo colsas drferentes, e ndo estas, este n8o dlz nada de verdaderro
Portanto, c~daddosatenlensas, seja dando ou ndo dando atencdo a Anto, seja darxando ou n6o delxando qua eu sara do cdrc~re,
devo d~zer-vosque jamars farel outras coms,
nem se tlvesse de morrer multas vezes.

Por conseguinte, em confront0 com os males que sei serem de fato males, jamais suceder6 que eu tema e fuja das coisas que ndo sei
se sejam igualmente bens.
Portanto, mesmo que vos agora me fizQsseis sair do cdrcere, ndo dondo atsn<bo a
Rn~to- o qual, entre outras coisas, considerava qus ou ndo precisava desde o inicio fazerme vir para c6, ou, a partir do momento que eu
vim, ndo tivesse s~dopossivel ndo condenarme d morte, sustentando qua, se tivesse conseguido evitar a condenagbo, imediatamente
vossos filhos, pondo em prdtica as coisas que
Socrates ensina, teriam sido completamante
corrompidos - e, contrariamente a0 que GIG
afirma, vos me diss&sseis: "Socrates, n6o daremos aten~doa Rnito e te permitiremos sair
do cClrcers, mas com a condig60 de que n60
dediques mais teu tempo a tal tipo de pesquisas e ndo fagas mais filosofia; mas, se pretenderes fazer ainda estas coisas, morrer6sf';e com
isso, como dizia, me deix6sseis sair do c6rcere.
3. A funsdo de estimulo da mrnsagsm
contanto que respeitasse tais condi~bes,ent6o
de Socrates,
eu vos responderia: "Cidad6osatenienses, soucomo dom divino 6 cidadr
vos grato e vos quero bem; mas obedecerei
N6o fagals borulho, c1dad8osatenrenses,
mais a deus do que a vos; e enquanto estiver
respirando e estiver em grau de faze-lo, n6o mas contlnual a respeltar o p d r d o que vos dlbarulho por causa das
deixarei de filosofar, de exortar-vos e de fazer- rrgl, de que ndo f~zbsse~s
vos entender, sempre, qualquer de vos que au colsas que d~go,mas de dar-me atengBo, porencontre, dizendo-lheaquele tipo de coisas que que crelo que trrare~svantagem de ouvrr-me.
costumo dizer, ou seja, isto: '6timo homem, a Com efe~to,estou para d~zer-vosoutras colsas
partir do momento que Bs ateniense, cidad6o que, ao ouvl-las, talvez fare~sestr&p~to.Mas
do maior e mals famosa cidade pela sabedoria n6o o f a q x de nenhum modo!
e poder, n6o te envergonhas de ocupar-te com
Sabe~,com eferto, que, se me condenaras riquezas para ganhar o mais possivel e com des b morte, eu, que sou clsslm como vos drgo,
a fama e a honra, e, ao contr6ri0, n8o te ocu- n6o prejudlcarels a mlm mars do q u a~ vds
pas e ndo te preocupas com a sabedoria, a mesmos. Com efe~to,a mlm Amto e Meleto ndo
verdade e tua alma, de modo que se torne o -fariam ma1 nenhum, e nern o pod
n6o crelo que seja possivel
mais possivel boa?"'.

Terceira parte - P. destobevta do homem
Com efeito, se me condenardes b morte,
ndo podereis encontrar Facilmente outro como
eu, que tenha sido colocado por deus no flanco
do cidade, como - mesmo que possa parecer
ridiculo dizer - no flanco de um grande cavalo
de r a p , mas, justamente pela grandeza, um
pouco pregui~osoe que tun necessidade de
ser picado por um tavdo. De mod0 semelhante
parece-meque deus me tenha colocodo no
flanco da cidade, ou seja, como algubm que,
espicac;ando, perseguindo e reprovando um a
um, ndo deixe de estar em cima de vos o dia
todo, em todo lugar.
Outro semelhante a mim ndo ser6 f6cil de
nascar, cidaddos. Por isso, se me dais aten@o,
deveis absolver-me.
Vos, porbm, talvez, encolerizados contra
mim, como aquelas que sdo acordados enquanto estdo dormindo, tendo-me aplicado forte
golpe, ouvindo Rnito, me condenareis facilmente
6 morte e depois continuareis a dormir por todo
o resto da vida, caso deus, preocupado convosco, ndo vos mandasse algum outro.
E que seja o caso que tal homem dado
por deus como dom d cidade seja justamente
eu, podereis compreend6-lo tambbm por isto:
com efeito, ndo parece coisa humana que eu
tenha descurado todos os meus negocios, suportando j6 h6 tantos anos que meus intaresses fossem deixados de lado, para ocupar-me.
ao invbs, sempre dos vossos. freqijentando em
particular cada um de vos como um poi ou um
irmdo maior, a fim de convencer-vosa cuidar da
virtude.
melhor seja danificado por urn pior. Anito poE se destas coisas tirasse alguma vantaderia condenar-me d morte, expulsar-me para
o exilio e daspojar-medos direitos civis. Toda- gem e desse conselhos para receber compenvia, tais coisas, este a talvez outros com ele saq3o em dinheiro, haveria certa motiva@o.
crsrBo qua sejam grandes males, enquanto eu Mas agora tambbm vedes que meus acusadores, os quais me acusaram das outras coisas
n60 penso que o sejam.
Creio, ao invhs, que seja um ma1 muito de modo descarado, ndo foram igualmentedesmaior fazer as coisas que Rnito faz agora, ou carados em trazer uma so testemunha para proseja, procurar levar d morte um homem contra a var qua eu, mesmo que uma so vez, tenha cojustip. Portanto, cidadBos atenienses, agora brado pagamento ou pretendido qualquer
estou bem longe de pronunciar uma defesa em compensa$do.
A testemunha apta para provar que digo
meu favor, como algubm poderia pensar, e sim
em vosso favor, para que, condenando-me,1-160 a verdade, ao contr6ri0, eu propr~oa apresencaiais em culpa em relasdo ao dom qua deus to: minha pobreza!
vos concedeu.
PlatBo. Rpologio de Socrat~s.

0nascimento da medicina
como sabev cientifico a~t6nomo

e

a medicina cientifica

A mais antiga forma de medicina era praticada pelos
nascimento
sacerdotes e apenas a seguir foi exercitada por medicos "lei- da medicina
gos", que habitualmente operavam em escolas adjacentes aos
templos de Esculapio, onde acolhiam os doentes.
-+ 2 1-2
A medicina, embora ja fosse praticada no Egito, somente
na Grecia adquiriu veste cientifica, enquanto absorveu da filosofia, sobretudo
naturalista, o metodo da pesquisa das causas, que e o fundamento da ciencia.

Dos mkdicos sacerdotes
de Csc~16pio
aos w\&dicos "leigos"

A pratica mais antiga da medicina era
exercida por sacerdotes. A mitologia afirma
que o centaur0 Quiron ensinou aos homens a
arte de curar os males. Ainda conforme a mitologia, Quiron teve como discipulo Esculapio,
considerado filho de Numes e divinizado. Era
chamado de "mCdico" e "salvador" e tinha
como simbolo a serpente. Conseqiientemente, foram-lhe dedicados templos em locais salubres e posiq6es particularmente favoraveis,
alCm de ritos e cultos. 0 s doentes eram levados aos templos e "curados" por meio de praticas ou ritos magico-religiosos.
Mas, pouco a pouco, ao lado dos sacerdotes de Esculipio, tambCm comeqaram a aparecer mCdicos "leigos", que se distinguiam dos
primeiros por uma preparaqiio especifica.
Tais mCdicos podiam exercer sua arte
em tendas e em moradas fixas ou entiio viajando (mCdicos ambulantes). Para a preparaqiio de tais mCdicos, ao lado dos templos
de Esculapio surgiram escolas, para onde
afluiam os doentes e, portanto, onde era

possivel o contato com o maior numero e a
maior variedade de casos patologicos.
Assim, C compreensivel que durante
muito tempo o nome de "Asclepiades" tenha
sido usado niio apenas para indicar os sacerdotes de Esculapio, mas tambCm todos aqueles que praticavam a arte de curar os males,
que era propria do deus Esculapio, ou seja,
todos os medicos.
As mais famosas escolas mCdicas da
antiguidade surgiram em Crotona (onde ganhou fama AlcmCon, seguidor da seita dos
Pitagoricos),em Cirene, em Rodes, em Cnido
e em C6s. Mas foi sobretudo em C6s que a
medicina elevou-se ao mais alto nivel, por
mCrito particular de Hipocrates, que, desfrutando dos resultados das experitncias das
anteriores geraq6es de mCdicos, soube dar h
medicina a estatura de "citncia", ou seja, de

conhecimento buscado com mBtodo preciso.

Cienese
A

da medicina cientifica

Do que dissemos, fica claro que a citncia mCdica niio nasceu das priticas dos Asclepiades, sacerdotes curadores, mas sim da ex-
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pericncia e das pesquisas dos mCdicos dessas
escolas de medicina, anexas aos templos; tais
mkdicos, pouco a pouco, foram se distanciando dos primeiros at6 romperem decididamente os lagos com eles, definindo conceitualmente a pr6pria identidade especifica.
Mas, para se compreender como isso
foi possivel e, portanto, como C que tambCm a medicina cientifica chegou a ser uma
cria~iiodos gregos, C necessario lembrar alguns fatos muito importantes.
No sCc. XX, foi descoberto um papiro
contendo um tratado mCdico que comprova que, em sua sabedoria, os egipcios ja haviam atingido um estagio bastante avanqado na elaboragiio do material mCdico, com
a indicagiio de algumas regras e de alguns
nexos de causa e efeito. Desse modo, devemos convir que os antecedentes da medicina se encontram no Egito. Mas, justamente, trata-se apenas de "antecedentes", que
estiio para a medicina grega na mesma rela-

qiio em que as descobertas matematico-geomitricas egipcias estiio para a criagiio da
cicncia dos numeros e da geometria grega,
fato ao qual jh acenamos e ao qual ainda
voltaremos.
Foi a "mentalidade cientifica" criada
pela filosofia da physis que possibilitou a
constituigiio da medicina como ciincia.
Altm disso, i influincia da filosofia dos
Fisicos, deve-se agregar tambCm uma particular agudeza argumentativa, herdada dos
Sofistas e bem visivel em alguns tratados
hipocraticos.
Concluindo, como j i recordamos, constatamos a ocorrincia desse fen6meno de importsncia fundamental para se compreender o pensamento ocidental: i no 2mbito da
mentalidade filosdfica, ou seja, no imbito
do racionalismo etiolbgico por ela criado,
que p6de nascer, se autodefinir e se desenvolver a ciincia mCdica (assim como as demais cikncias).

Capitulo quznto -
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II. +lipbcrates
* Hipocrates de Cbs (secs. V-IV a.C.) pode ser considerado o
fundador da medicina cientifica, ou da medicina conduzida sobre bases racionais.
da medicina
0s pontos fundamentais de seu saber s(?oos seguintes:
g 1-5
1) separou claramente o conteddo cientifico da medicina
em relag80 a todas as crensas religiosas que acompanharam seu nascimento;
2) considerou o homem e sua saude n8o como realidades isoladas, mas como
parte de um conjunto de fatores mais amplo, que pode ser n%o56 o ambiente
circundante, mas tambem as instituifies politicas;
3) defendeu a autonomia da cihcia medica em relaglo A filosofia: com efeito, enquanto esta vG o homem em geral, a medicina trata do homem concreto e
de sua saude flsica, relacionada com seu prbprio ambiente;
4) definiu de mod0 quase perfeito o quadro &ico dentro do qua1devia agir o
mBdico e mover-se a sua pesquisa.

,

* Poiibio, talvez um discipulo de Hipocrates, sistematizou no tratado Sobre a
natureza do homem os conteudos doutrinais do pensamento do mestre, conforme um esquema que se tornou clbsico, que relacionava os quatro humores (sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra) com A teorja
quente, frto, seco e umido, e com as quatro estagaes. A doensa ~ O humores
S
e a saude eram vistas como dependentes do desequilibrio ou + 6
do eauiiibrio dos quatro humores.
4-1 ip6crates,

fundador da cigncia mkdica
Dissemos acima que Hip6crates C o
"her6i fundador" da medicina cientifica.
Infelizmente estamos muito ma1 informados
sobre a sua vida. Parece que viveu na segunda metade do sic. V e nas primeiras dCcadas do sCc. IV a.C. (conjecturalmente, alguns propBem as datas de 460-370 a.C., mas
siio datas aleatbias). Hip6crates foi o chefe
da Escola de C6s e ensinou medicina em
Atenas, onde Plat20 e Arist6teles o consideraram como o paradigma do grande mCdico. Ficou tPo famoso que a antiguidade nos
legou sob o seu nome niio apenas suas obras,
mas tambCm todas as obras de sua Escola e,
melhor dizendo, todas as obras de medicina dos sCcs. V e IV. E assim nasceu aquilo
que C designado como Corpus Hippocraticum, constituido por mais de cinqiienta tratados, que representa a mais imponente documentagiio antiga de carater cientifico que
chegou at6 nossas miios.

0 s livros que podem ser atribuidos a
Hip6crates com certa margem de probabilidade, ou que podem ser considerados reflexos de seu pensamento, siio: A medicina
antiga, uma espCcie de manifesto que proclama a autonomia da arte mCdica; 0 ma1
sagrado, polcmica contra a mentalidade da
medicina migico-religiosa; 0 progn6stic0,
que constitui a descoberta da dimensiio essencial da ciincia mCdica; Sobre as aguas,
os ventos e os lugares, na qual evidenciamse os lagos entre doengas e meio ambiente;
as Epidemias, que siio uma formidavel colet2nea de casos clinicos; os famosos Aforismos e o d e b r e Jurarnento, do qual falaremos adiante.
Como a criagiio da medicina hipocr6tica marca o ingress0 de nova ciincia na
Area do saber cientifico, e como S6crates e
Platiio foram amplamente influenciados
pela medicina, que, nascida da mentalidade filodfica, estirnulou por sua vez a especulagiio filosofica, devemos falar mais detalhadamente sobre as maiores obras do Corpus
Hippocraticum. A esse respeito, W. Jaeger
escreve: "Niio exageramos quando dizemos
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que a ciincia Ctica de Socrates, que ocupa
o centro da disputa nos dialogos plat&
nicos, niio teria sido pensavel sem o modelo da medicina, B qua1 Socrates se remete
t5o frequentemente. A medicina lhe e' mais

afim d o que qualquer outro dentre os ramos d o saber hurnano entiio conhecidos,
compreendendo a matemitica e as ciincias
naturais."
Vejamos, portanto, algumas das idCias
hipocriticas mais famosas (a traduqgo das
passagens que citaremos foi extraida de Opere di Ippocrate, organizada por M . Vegetti,
Utet, Turim).

0"ma1 sac~~ado''
ea

reduc60 de todos

h mesma dimens60
Na antiguidade, o "ma1 sagrado" era
a epilepsia, pois era considerada efeito de
causas niio-naturais e, portanto, consequincia de intervenqso divina. N o lticido escrito

que leva esse titulo, Hipocrates demonstra
a seguinte tese, de mod0 exemplar.
a ) A epilepsia C considerada "ma1 sagrado" porque se apresenta como fen8meno estupefaciente e incompreensivel.
b) Na realidade, porim, ha doensas n5o
menos estupefacientes, como certas manifestaq6es febris e o sonambulismo; portanto, a epilepsia nso C diferente dessas outras
doencas.
c) Assim, ignorsncia foi a causa que
levou a considerar a epilepsia como "ma1 sagrado".
d ) Assim sendo, aqueles que pretendem
cura-la com atos de magia s5o embusteiros
e imoostores.
e) Ademais, tais pessoas estiio em contradisio consigo mesmas, pois pretendem
curar com praticas humanas males julgados
divinos, de mod0 que essas priticas, longe
de serem express6es de religiosidade e devo$50, siio impias e atCias, porque pretenderiam
exercer um ooder sobre os deuses.
0 pocferoso racionalismo dessa obra
revela-se de particular importsncia, pois Hipocrates, longe de ser ateu, mostra ter comre en dido perfeitamente a importsncia do
divino. a o sustentar orecisamente nessas
bases a'imoossibilidadide misturar o divino.
de mod0 ibsurdo, com as causas das doen:
gas. As causas de todas as doensas pertencem a uma tinica e mesma dimensgo. Escreve ele: " ( ...) n5o creio que o corpo d o
homem possa ser contaminado por um deus,
o mais corruptive1 pel0 mais sagrado. Todavia, mesmo que seja contaminado ou, de
qualquer modo, atingido por um agente
externo, por um deus sera purificado e santificado antes que contaminado. Certamente, C o divino que nos santifica, purifica e
limpa dos nossos erros gravissimos e impios:
nos mesmos tracamos os limites dos tempos e recintos dos deuses para que nao os
ultrapasse ninguCm que ngo esteja puro e,
ao entrar neles, nos aspergimos, niio porque estejamos a ponto de nos contaminar, e
sim para nos limpar se ja carregamos alguma mancha sobre nos."
Qua1 6, entio, a causa da epilepsia? E
uma alterasgo do cCrebro derivada das mes-

mas causas racionais de que derivam todas
as outras alterac6es morbosas. uma "adiq20" ou ccsubtr~qiio"
de secura e umidade,
calor e frio etc. Portanto, conclui Hipocrates,
quem, "pelo regime, sabe determinar nos
homens a secura e a umidade, o frio e o calor, tambCm pode curar esse mal, se conse-
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guir perceber o momento oportuno para
um bom tratamento, sem qualquer purifica$20 ou magia".

A descoberta
da correspond&ncia
estrMt~ral
entre as doenps,
o car6ter do hornern

e o awbiente

0 tratado Sobre as dguas, os ventos e
os lugares esta entre os mais expaordinarios do Corpus Hippocraticum. E impossivel o leitor atual n i o ficar estupefato diante
da "modernidade" de algumas opini6es nele
expressas.
As teses de fundo s i o duas.
1)A primeira constitui uma ilustraqio
paradigmatica do que ja destacamos acerca
da propria apresentaqio da medicina como
ciincia, derivada do discurso dos filosofos
na sua estrutura racional. Considera-se o
homem no complexo em que se encontra
naturalmente inserido, ou seja, no contexto
de todas as coordenadas que constituem o
ambiente em que vive: as estaq6es, suas
mudanqas e suas influincias, os ventos tipicos de cada regiio, as aguas caracteristicas
dos lugares e suas propriedades, as posiq6es
dos lugares, o tip0 de vida dos habitantes.
0 "pleno conhecimento de cada caso individual", portanto, depende do conhecimento do conjunto dessas coordenadas, o que
significa que, para compreender a parte, C
precis0 compreender o todo ao qua1 a parte
pertence. A natureza dos lugares e daquilo
que os caracteriza incide sobre a constitui$50 e o aspect0 dos homens e, portanto,
sobre a saude e sobre as doenqas. 0 mCdico
que deseja curar o doente deve conhecer
precisamente essas correspondincias.
2) A outra tese (a mais interessante) 6
que as institui~oespoliticas tambtm incidem
sobre o estado de saude e as condiq6es gerais dos homens: "Parece-me que i por, essas raz6es que s i o fracos os povos da Asia
-e, alCm disso, tambim pelas instituiq6es.
Com efeito, grande parte da Asia C dirigida
por monarquias. Onde os homens n5o s i o
senhores de si mesmos e das proprias leis,
mas submissos a dtspotas, n i o pensam em
se adestrar para a guerra, mas sim em como
parecer inaptos para o combate." A demo-

cracia, portanto, tempera o cariter e a saude, ao passo que o despotismo produz efeitos opostos.

0wanifesto
da medicina L\ipocr6tica:

"Arnedicina antiga"
Dissemos acima que a medicina C amplamente devedora da filosofia. Mas agora
i necesszirio explicitar melhor essa afirma@o. Surgida do contexto do esquema geral
de racionalidade instaurado pela filosofia,
a medicina teve de distanciar-se da filosofia
para niio ser por ela reabsorvida. Com efeito, a escola mCdica itilica usara dos quatro
elementos de Emptdocles (agua, ar, terra e
fogo) para explicar doenqa e saude, vida e
morte, caindo em um dogmatismo que esquecia a experiincia concreta e que Hip&
crates considera deletirio. A medicina anti-
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ga C uma denuncia desse dogmatism0 e a
reivindicaqiio de um estatuto antidogmitico
para a medicina, uma independincia em relag20 i filosofia de EmpCdocles. Escreve
Hipocrates: "Estio profundamente em err0
todos os que se puseram a falar ou escrever
sobre medicina, fundamentando o seu discurso em um postulado, o quente e o frio, o
zimido e o seco ou qualquer outro que tenham escolhido, simplificando em excess0
a causa original das doenqas e da morte dos
homens, atribuindo a mesma causa a todos
os casos, porque se baseiam em um ou dois
postulados."
Hipocrates niio nega que esses fatores
entrem na produqio das doenqas e da sa6de, mas entram de mod0 muito variado e
articulado, porque, na natureza, tudo esti
misturado junto (note-se aqui corno, habilmente, Hipocrates vale-se do postulado de
Anaxagoras, segundo o qua1 tudo esta em
tudo, precisamente para derrotar os postulados de Empidocles).
0 conhecimento mCdico C um conhecimento precis0 e rigoroso da dieta conveniente e de sua justa medida. Essa explicitagiio
n i o pode derivar de crittrios abstratos ou
hipotkticos, mas apenas da experiincia concreta, da "sensaqiio do corpo" (parece-nos
estar ouvindo um eco de Protagoras!).
0 discurso mCdico niio deve ser feito,
portanto, em torno da essBncia do homem
geral, sobre as causas do seu aparecimento
e questdes semelhantes. Deverh desenvolverse em torno do que e' o homem como ser

fisico concreto que tern rela@o corn aquilo
que come, corn aquilo que bebe, corn o seu especifico regime de vida e coisas semelhantes.
As Epidemias (que significam "visitas")
mostram concretamente a agudeza que Hipocrates exigia da arte mCdica e o mitodo
do empirismo positivo em aplicaqiio, como
descrigiio sistematica e ordenada de varias
doengas - unicos elementos sobre os quais
podia basear-se a arte mCdica.
Essa imponente obra C toda perpassada por aquele espirito que, como j6 se observou justamente, esta condensado no principio com que se abre a cClebre coletinea de
Aforismos: "A vida 6 breve, a arte C longa,
a ocasiiio fugaz, o experiment0 arriscado, o
juizo dificil."
Por fim, devemos recordar que Hipocrates codificou a "prognose", que, como
j i se observou, representa no context0 hipocratico "uma sintese de passado, presente e futuro": somente no arc0 da visio do

passado, do presente e do futuro do doente
C que o mCdico pode projetar a terapia perfeita.

Hi~ocratese sua Escola n i o se limitaram a dar B medicina o estatuto teoritico
de ciincia, mas tambCm chegaram a determinar com lucidez verdadeiramente impressionante a estatura btica do midico, o ethos
ou identidade moral que deve caracterizalo. A parte o pano de fundo social bem visivel no comportamento expressamente tematizado (antigamente, a citncia mCdica
passava de pai para filho, relagio que H i p 6
crates identifica com a existente entre mestre e discipulo), o sentido do juramento se
resume numa proposta simples que, em termos modernos, poderiamos expressar assim:
mCdico, lembra-te de que o doente n i o C
uma coisa ou um meio, mas um fim, um
valor, e portanto comporta-te conseqiientemente.
Eis o juramento integral: "Por Apolo
midico, por Esculipio, por Higiia, por PanacCia e por todos os deuses e deusas, invocando-os como testemunhas, juro manter
este juramento e este pacto escrito, segundo rninhas forgas e meu juizo. Considerarei quem
me ensinou esta arte como a meus pr6prios
pais, porei meus bens em comum com ele e,
quando tiver necessidade, o pagarei do meu
dCbito e considerarei seus descendentes como meus proprios irmios, ensinando-lhes
esta arte, se desejarem aprendi-la, sem compensaqdes nem compromissos escritos. Transmitirei os ensinamentos escritos e verbais e
toda outra parte do saber a meus filhos, bem
como aos filhos de meu mestre e aos alunos
que subscreveram o pacto e juraram segundo o uso mCdico, mas a mais ninguCm. Valer-me-ei do regimento para ajudar os doentes, segundo minhas forgas e meu juizo, mas
me absterei de causar dano e injustiqa. Niio
darei a ninguCm nenhum preparado mortal, nem mesmo se me for pedido, e nunca
darei tal conselho; tambCm n i o darei i s
mulheres pessarios para provocar aborto.
Preservarei minha vida e minha arte puras e
santas. N5o operarei nem mesmo quem sofre do 'ma1 da pedra', deixando o lugar para
homens especialistas nessa pratica. Em to-
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das as casas em que entrar, irei para ajudar
os doentes, abstendo-me de levar voluntariamente injustiqa e danos, especialmente de
qualquer ato de libidinagem nos corpos de
mulheres e homens, livres ou escravos. Tudo
aquilo que possa ver e ouvir no exercicio de
minha profissiio e tambCm fora dela, nas
minhas relaqdes com os homens, se for algo
que niio deva ser divulgado, calar-me-ei,
considerando-o como segredo sagrado. Se
mantiver este juramento e niio romps-lo, que
me seja dado desfrutar o melhor da vida e
da arte, considerado por todos e sempre
honrado. No entanto, se me tornar transgressor e perjuro, que me suceda o contririo disso."
Talvez nem todos saibam, mas ainda
hoje os mCdicos prestam o "juramento de
Hip6crates", mostrando a que ponto a civilizaqiio ocidental C devedora dos gregos.

0tratado
"Sobre a natureza do hornern"

dos quatro hurnores

A medicina hipocritica passou para a
hist6ria como a medicina baseada na doutrina dos quatro humores: "sangue", "fleuma", "bilis amarela" e "bilis negra".
Ora, no Corpus Hippocraticum ha um
tratado, intitulado Sobre a natureza do homem, que codifica de mod0 paradigmatic0
essa doutrina. 0 s antigos o consideravam
como de Hipocrates, mas parece que o autor foi Polibio, genro de Hip6crates. Por
outro lado, a rigida sistematizaqio desse tratad0 Sobre a natureza do homem niio se
coaduna com o conteudo de A medicina
antiga. Na realidade, tudo o que Hip6crates
dizia em A medicina antiga precisava ser
completado teoricamente com um esquema
geral que fornecesse os quadros dentro dos
quais se deveria ordenar a experisncia mCdica. Hip6crates falara de "humores", mas
sem definir sistematicamente seu numero e
suas qualidades. TambCm falara da influhcia do quente, do frio e das estaqdes, como
vimos, mas apenas como coordenadas ambientais. Polibio combinou a doutrina das
quatro qualidades, proveniente dos mCdicos
itilicos, com as doutrinas hipocriticas oportunamente desenvolvidas, compondo o se-

guinte quadro: a natureza do corpo humano C constituida por sangue, fleuma, bilis
amarela e bilis negra; o homem esti "sadio" quando esses humores estiio "reciprocamente bem temperados por propriedade
e quantidade" e a mistura i completa. Do
contririo, esti "doente" quando "hi excesso ou carsncia deles" ou quando falte aquela condiqiio de "bem temperados"; aos humores correspondem as quatro estaqdes,
bem como quente e frio, seco e umido.
0 grifico da p. 128 ilustra bem esses
conceitos, com algumas explicitaq6es posteriores (o primeiro circulo representa os
elementos de origem itilica; o segundo, as
qualidades correspondentes; o terceiro, os
humores; o quarto, as estaqdes correspondentes e afins; os ultimos dois circulos representam os temperamentos do homem e
suas relativas predisposiqdes para as doenGas. Poder-se-ia tambim acrescentar as correspondentes fases da vida do homem, em
si mesmas, mas elas siio 6bvias, devido a
perfeita coincidsncia com as estaqdes).
Este claro esquema, que conciliava instiincias opostas, e a sintese lucida das dou-
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trinas mCdicas nele baseada, garantiram
imenso sucesso ao tratado. Galeno defendera a autenticidade hipocratica do come&
do desse texto e o completara com elabora-

da doutrina dos "temperamentos", de sorte
que o esquema se manteve como pedra de
toque na hist6ria da medicina e ponto de
referencia durante dois milenios.

PLATAO
0 horizonte da metafisica

'N virtude niio tem padriio:
conforme cada um a honre ou a despreze,
dela tera mais ou menos".
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antiga

Platiio foi primeiro discipulo do heraclitiano Crhtilo e depois de Socrates. A
compreensiio de seu pensamento n24o 6 fhcil, porque ele nao escreveu suas mensagens filoscificas em sua totalidade.
Platiio viveu num momento em que acontecia uma revou
l @o
i
cultural, que consistia em um conflito entre a oralidae
de e a escrita, com a vitoria da escrita.
desenvolvirnentos
Na tradi~240antiga a oralidade era o meio de comunica- §,
o@
i privilegiado. Socrates confiara exclusivamente a oralidade
dialetica sua mensagem. 0 s Sofistas, ao contrario, tinham privilegiado sobretudo o meio de comunica@oescrita, que ja se difundira. Aristoteles
adotard a cultura da escrita sem reservas, consagrando-a definitivamente como
meio privilegiado de comunica@odo saber. Platiio tentou estabelecer media entre as duas culturas, mas com Cxitos que niio foram aceitos por seus prbprios discipulos.

,

* De Plat240 nos chegaram todos os escritos (trinta e seis dialogos, subdivididos em tetralogias), caso unico e afortunado na antiguidade, mas que pde alguns
problemas deveras complexos:
I)
estabelecer quais dihlogos silo autPnticos e quais niio; A ,,questso
2) estabelecer a cronologia dos dialogos;
plat6nica"
3) estabelecer a relas240 entre as doutrinas filosdficas que
2-5
se deduzem dos dihlogos e as assim chamadas "doutrinas niio
escritas" proferidas por Plat240 somente de forma oral (em
particular nas suas aulas ria Academia), das quais temos noticia por meio dos
testemunhos indiretos dos discipulos (em muitos casos a recuperag240 destas doutrinas resolve problemas que em si os dihlogos deixam em aberto).
Escrevendo, Platiio reproduziu o metodo dialogic0 socrdtico, fundando
novo gCnero literario: deste mod0 seu filosofar assume uma dindmica deliciosamente socratica, na qua1 o prciprio leitor e envolvido na tarefa de extrair
maieuticamente a solugao dos problemas suscitados e niio explicitamente resolvidos.
Plat240 recupera, alem disso, o valor cognoscitivo do mito como complemento
do logos: a filosofia platdnica se torna, na forma do mito, uma especie de fe raciocinada, no sentido de que, quando a razao chega aos limites extremos de suas
capacidades, deve superar intuitivamente tais limites, desfrutando as possibilidades que se Ihe oferecem na dimens240 da imagem e do mito.

,
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Vida

e obvas

de Plat60

Plat30 nasceu em Atenas, em 4281427
a.C. Seu verdadeiro nome era Aristocles. Plat i o C apelido que derivou, como referem alguns, de seu vigor fisico ou, como contam outros, da amplitude de seu estilo ou ainda da
extens30 de sua fronte (em grego, platos significa precisamente "amplitude", "largueza",
"extens50n). Seu pai contava orgulhosamente com o rei Codro entre seus antepassados,
ao passo que sua m i e se orgulhava do parentesco com Solon. Assim, C natural que,
desde a juventude, Plat20 j i visse na vida
politica seu proprio ideal: nascimento, inteligCncia, aptid6es pessoais, tudo o levava
para essa diregao. Esse C um dado biogriifico absolutamente essencial, que incidiria profundamente na propria substincia de seu
pensamento.

Arist6teles relata-nos que Plat50 foi inicialmente discipulo de Cratilo, seguidor de
Hericlito e, posteriormente, de S6crates. 0
encontro de Platio com Socrates deu-se provavelmente quando Pl?tio tinha aproximadamente vinte anos. E certo, porkm, que
Plat20 freqiientou o circulo de S6crates com
o mesmo objetivo da maior parte dos outros jovens, ou seja, n30 para fazer da filosofia a finalidade da propria vida, mas para melhor se preparar, pela filosofia, para a
vida politica. Entretanto, os acontecimentos orientaram a vida de Plat30 para outra
direqao.
Platio travou seu primeiro contato direto com a vida politica em 4041403 a.C.,
quando a aristocracia assumiu o poder e dois
parentes seus, Carmides e Critias, tiveram
importante participaqio no govern0 oligirquico. Foi certamente uma experiikcia amarga e frustrante para ele, por causa dos mktodos facciosos e violentos que constatou

serem aplicados exatamente por aqueles nos
quais depositava confianqa.
Entretanto, seu desgosto com os mitodos da politica praticada em Atenas deve
ter alcanqado o maximo de sua express50
com a condenaq50 de Socrates a morte. 0 s
responsiveis por essa condenaqzo foram os
democratas (que haviam retomado o poder).
Assim, Plat50 convenceu-se de que para ele,
naquele momento, era bom manter-se afastad0 da politica militante.
Ap6s o ano de 399 a.C., Plat50 esteve
em Migara com alguns outros discipulos de
Socrates, hospedando-se na casa de Euclides
(provavelmente para evitar possiveis perseguiqGes, que poderiam Ihe advir pel0 fato de
ter participado do circulo socratico). Entretanto, n5o se deteve longamente em Migara.
Em 388 a.C., aos quarenta anos, Plat50
viajou para a Italia. (Se esteve tambim no
Egito e em Cirene, como se conta, tais viagens devem ter acontecido antes de 388 a.C.
N o entanto, a autobiografia da Carta VII
nada fala sobre elas). 0 desejo de conhecer as comunidades dos Pitagoricos (e, de
fato, conheceu Arquita, como sabemos pela
Carta VII) o levou a empreender a viagem
at6 a Italia. Durante essa viagem, Plat50 foi
convidado pelo tirano Dionisio I a ir at6 Siracusa, na Sicilia. Certamente Plat50 esperava poder inculcar no tirano o ideal do rei-filosofo (ideal esse j i substancialmente proposto
no Gdrgias, obra que precede a viagem). Em
Siracusa, Plat50 logo se indisp6s corn o tiran0 e sua corte (precisamente por sustentar
os principios expressos no Gdrgias). Todavia, estabeleceu forte vinculo de amizade
com Dion, parente do tirano, no qua1 Plat50
acreditou encontrar urn discipulo capaz de
se tornar rei-filosofo. Dionisio irritou-se de
tal forma com Plat50 que determinou fosse
ele vendido como escravo a um embaixador espartano na cidade de Egina (narrando os fatos de forma mais simples, forqado
a desembarcar em Egina, em guerra contra
Atenas, talvez Plat50 tenha sido mantido
como escravo). Felizmente, porim, foi resgatado por Aniceris de Cirene, que se encontrava em Egina.
Retornando a Atenas, Plat50 fundou a
Academia (em um ginasio situado no parque dedicado ao h e r 6 Academos, de onde
o nome de Academia). 0 Menon foi provavelmente o primeiro dialog0 de Plat50 a divulgar a nova Escola. Logo a Academia adquiriu grande prestigio, a ela acorrendo
numerosos jovens e a t i homens ilustres.

Em 367 a.C., Plat50 voltou Sicilia.
Dionisio I falecera, tendo-lhe sucedido o fiIho Dionisio 11, que, segundo afianqava Dion,
poderia colaborar bem mais que o pai para
a realizaq50 dos designios de Platgo. Dionisio 11, entretanto, revelou as mesrnas tend h c i a s do pai: exilou Dion, acusando-o de
tramar contra o trono, e manteve Plat50
quase como prisioneiro. Dionisio so permitiu que Plat50 retornasse a Atenas porque
estava empenhado numa guerra.
Em 361 a.C., Plat50 voltou pela terceira vez ii Sicilia. Em seu regress0 a Atenas, de fato, la encontrou Dion, que se refugiara nessa cidade. Dion o convenceu a
aceitar novo e insistente convite de Dionisio, na esperanqa de que, dessa forma, tambim ele seria recebido novamente em Siracusa. Dionisio desejava o retorno de Plat50
na corte com a Gnica finalidade de completar a propria preparaqzo filosofica. Foi,
porim, grave err0 acreditar na mudanqa
de sentimentos de Dionisio. Plat50 teria at6
arriscado perder a propria vida, n i o fosse
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a proteg5o de Arquita e dos amigos da cidade de Taranto. (Em 367 a.C., Dion conseguiu tomar o poder em Siracusa, mas por
pouco tempo apenas, sendo assassinado em
353 a.C.).
Em 360 a.C., Plat20 retornou a Atenas, onde permaneceu na diregso da Academia a t i sua morte, ocorrida em 347 a.C.
0 s escritos de Plat20 chegaram at6 nos
em sua totalidade. A disposi@o que lhes
foi conferida, da qua1 nos d6 conta o gramatico Trasilo, baseia-se no conteudo dos
pr6prios escritos. 0 s trinta e seis trabalhos
foram subdivididos nas nove tetralogias seguintes:
I: Eutifron, Apologia de Sdcrates, Criton,

Fe'don;
11: Cratilo, Teeteto, Sofista, Politico;
111: Parmtnides, Filebo, Banquete, Fedro;
IV: Alcibiades I , Alcibiades II, Hipar-

co, Amantes;
V: Teages, Carmides, Laques, Lisis;
VI: Eutidemo, Protagoras, Gdrgias,
MBnon;
VII: Hipias menor, Hipias maior, Ion,
Menexeno;
VIII: Clitofon, Republica, Timeu, Critias;
IX: Mino, Leis, Epinomis, Cartas.

0 segundo problema concerne a cronologia dos escritos plat6nicos. N2o se trata
de simples problema de erudigiio, porquanto o pensamento plat6nico sofreu continuo
desenvolvimento, enriquecendo-se atravis da
autocritica e da autocorreg20. A partir de fins
do siculo assa ado, em parte pela utilizagao
do critirio estilomitrico, ou seja, do estudo
cientifico das caracteristicas estilisticas das
diversas obras, conseguiu-se propor uma resposta pel0 menos parcial para o problema.
Tomando-se como ponto de partida As
Leis, que constituem certamente o ultimo
escrito de Plat20, apos acurado exame das
caracteristicas estilisticas dessa obra, buscou-se estabelecer quais outros escritos apresentam as mesmas caracteristicas. Usando-se
tambim critirios colaterais, p6de-se concluir
que, provavelmente, os escritos do ultimo
periodo s20, pela ordem, os seguintes: Tee-

teto, ParmBnides, Sofista, Politico, Filebo,
Timeu, Critias e As Leis.
Depois tambim foi possivel estabelecer que a Republica pertence a fase central
da produg20 plat6nica, que i precedida pel0
Fe'don e pel0 Banquete, e que i seguida pel0

Fedro.

P6de-se outrossim verificar que um
grupo de diilogos representa o periodo de
amadurecimento e de passagem da fase juvenil para a fase mais original: o Gdrgias
pertence provavelmente ao periodo imediatamente anterior 5 primeira viagem a Italia,
e o MBnon ao periodo imediatamente seguinte. A esse periodo de amadurecimento,
provavelmente, tambim pertence o Cratilo.
A quest60
0 Protagoras representa, talvez, o coroamento
da primeira fase da atividade literada autenticidade
ria de Platio.
A maioria dos outros dialogos, especialdos escvitos
mente os breves, constituem certamente escritos de juventude, o que, de resto, se confirma pela temitica acentuadamente socritica
0 primeiro problema que surge em que neles se discute. Alguns desses diilogos
relag50 aos trinta e seis escritos 6 o seguin-- podem ter sido retocados e parcialmente
te: s2o todos eles authticos ou existem refeitos na idade madura.
De qualquer forma, no estado atual
os n i o authticos? E quais s2o os n i o autendos estudos, esti confirmado que os chamaticos?
A critica do siculo passado se empe- dos "dialogos dialiticos" (ParmBnides, Sonhou de forma incrivelmente meticulosa na fista, Politico, Filebo) s2o obras da dtima
quest20 da autenticidade, chegando a extre- fase literiria de Plat50 e que os grandes diamismos hipercriticos verdadeiramente sur- logos metafisicos representam obras da mapreendentes. Duvidou-se da autenticidade de turidade, embora permanega alguma inquase todos os dialogos. Posteriormente, o certeza em relag20 aos primeiros escritos.
problema passou a perder importhcia e, Assim, i possivel reconstruir o pensamento
hoje, a tendcncia i considerar authticos plat6nico de mod0 suficientemente satisquase todos os dialogos ou at6 mesmo todos. fatorio.
A interpretagiio e a avaliag50 correta
desses escritos prop6em uma sirie de problemas extremamente complexos que, em
seu conjunto, constituem a "quest50 platenica".
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g5o indireta, que se referem justamente i
chave fundamental do sistema. Hoje muie a s " d o u f ~ i n a s60
escrita~''
tos estudiosos est5o convencidos de que cere suas rela&es
tos diilogos e sobretudo certas partes de di6logos, consideradas no passado enigmaticas
ou problematicas, recebem nova luz exataEspecialmente ao longo das ultimas di- mente quando conectadas com as "doutricadas, evidenciou-se um terceiro problema, nas n5o escritas".
Em suma, cumpre observar que, alCm
o das chamadas "doutrinas n5o escritas",
que tornou a quest50 platenica ainda mais dos diilogos escritos, para compreender
complexa e, por varios aspectos, demons- Platgo, devemos remontar i s "doutrinas n5o
trou ser de decisiva importgncia. Hoje, mui- escritas" expostas nas ligdes ministradas aos
tos estudiosos consideram que da solug50 discipulos da Academia e compiladas sob o
desse problema depende a cornpreens50 cor- titulo Sobre o bem, que, portanto, devem
reta do pensamento p l a t h i c o em geral e da constituir ponto de referhcia essencial, a
propria historia do platonismo na antigui- medida, ao menos, que nos foram transmitidas.
dade.
Fontes antigas nos referem que, na Academia, Plat50 ministrou cursos intitulados
Sobre o bem, cujo teor ele n2o quis escrever. Em tais cursos, discorria sobre realidades ultimas e supremas, ou seja, sobre os
primeiros principios, adestrando os discipucomo personagem
10s para a cornpreens50 desses principios
atraves de rigoroso tirocinio metodico e
dos di610gos
dialitico. Plat50 estava convencido de que
essas "realidades ultimas e supremas" n2o
Plat20 recusou-se a escrever sobre os
podiam ser transmitidas sen50 mediante
adequada preparag20 e rigorosas observa- principios ultimos. Entretanto, mesmo em
gees, que s6 podem ocorrer no dialogo vivo relag50 aos temas a respeito dos quais cone n o emprego da dialitica oral.
siderou que pudesse escrever, buscou sem0 proprio Plat50 nos da conta disso pre evitar conferir-lhes tratamento "sisteem sua Carta VII: "0conhecimento dessas mitico", procurando reproduzir o espirito
coisas n i o e' de forma alguma transmissive1 d o didogo socratico, cujas peculiaridades
como os outros conhecimentos, mas apenas buscava imitar. Tentou reproduzir o jogo
apos muitas discuss6es sobre tais coisas e de perguntas e respostas, com todos os meapos um period0 de vida em comum, quan- andros da duvida, com as fugazes e impredo, de mod0 imprevisto, como luz que se vistas revelagdes que impulsionam para a
acende de simples fagulha, esse conhecimen- verdade sem, porCm, revela-la, convidanto nasce na alma e de si mesmo se alimen- do a alma do ouvinte a realizar o seu enta." Em suma, nesse ponto Plat50 mostrou- contro com ela, com as rupturas dramaticas
se muito firme e sua decis5o foi categ6rica: de seqiihcia que preparam para ulteriores
"Sobre essas coisas n5o ha nenhum escrito investigagdes: em suma, toda aquela diniimica tipicamente socratica estava premeu, e nunca havera."
Entretanto, os discipulos que assistiram sente.
Nasceu assim o "dialogo socratico",
i s ligdes escreveram essas doutrinas Sobre
o bem e alguns desses escritos chegaram at6 que se tornou um gcnero literirio especifinos. Plat50 desaprovou a iniciativa e, mais co, adotado por numerosos discipulos de
ainda, condenou expressamente esses escri- Socrates e por filosofos posteriores, g h e tos, considerando-os nocivos e inuteis, pe- ro cujo inventor foi provavelmente Plat50
las razdes j5 mencionadas. Admitiu, porCm, e do qua1 certamente foi o maior represenque alguns desses discipulos haviam com- tante, ou melhor, o unico representante autcntico, porquanto somente em Plat20 C pospreendido bem suas lig6es.
Concluindo, alim dos dialogos escri- sivel reconhecer a verdadeira natureza do
tos, para bem compreender Platso, tambim filosofar socritico que, nos outros escritoprecisamos ter presentes as "doutrinas n5o res, decai ao nivel de mero expediente maescritas" que nos foram legadas pela tradi- neirista.
0 s escritos
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Portanto, para Platiio o escrito filos6fico apresentava-se como "dialogo", que
tera comumente Socrates como protagonlsta, discutindo com um ou varios interlocutores, ao lado dos quais surgira o leitor,
com fun@o igualmente importante, chamado a participar tambkm como interlocutor
absolutamente insubstituivel, no sentido que
cabe precisamente ao leitor a tarefa de extrair maieuticamente a soluqio de diversos
problemas discutidos.
Assim, C evidente que o Sbcrates dos
diilogos plat6nicos C, na realidade, o proprio Platso, e o Plat50 escrito, pelas raz6es
acima expostas, deve ser lido levando em
conta o Plat50 n5o escrito. Em todo caso C
errado ler os dialogos como fonte inteiramente "aut6noma" do pensamento p l a t 6
nico e rejeitar a tradiqiio indireta.

J i constatamos que a filosofia nasceu
como libertaqiio do logos em relaqiio ao
"mito" e B fantasia. 0 s Sofistas fizeram uso
funcional (alguCm disse "iluminista", ou
seja, "racionalista") do mito. Mas Socrates
condenou tambCm esse tip0 de uso do mito,
exigindo o procedimento rigorosamente
dialktico. Platiio, inicialmente, participou
com Socrates dessa posiqio. Entretanto, jh
a partir do Gorgias, passou a atribuir novo
valor ao mito, que passaria a usar de forma
constante, conferindo-lhe grande importiincia.
Como explicar esse fato? Por que a
filosofia voltava a assumir o mito? Representa isso involuc50. abdicaciio parcial de
suas proprias prerrogativas da filosofia, renuncia I? coerhcia ou, talvez, urn sintoma
de desconfianqa em si mesma? Em outras
palavras, qua1 o significado do mito em
Platiio?
Extremamente diversificadas foram as
respostas a esse problema. Soluqoes diametralmente opostas derivaram de Hegel e da
escola de Heidegger.
Platio reavalia o mito a partir do momento em que comeqa a reavaliar algumas
teses fundamentais do Orfismo e a componente religiosa. Para Plat50, mais que express50 de fantasia, o mito C express20 de
fe' e de crenGa. Na verdade, em muitos dialogos, a partir do Gorgias, a filosofia de
Platiio referente a certos temas se configura
como fC racionalizada: o mito procura clarificaqso no logos, e o logos busca complementaqiio no mito. Em sintese, ao chegar a
raziio aos limites extremos de suas possibilidades, Platiio confia i forqa do mito a tarefa de superar intuitivamente esse limites,
elevando o espirito a uma visiio ou, pel0
menos, a uma tens50 transcendente.
Portanto, se quisermos entender Platiio,
devemos preservar a funqiio e o valor do
mito, ao lado e juntamente .com
.
.a funqiio
reservada ao logos, nos moldes do que ticou acima explicado. Por conseguinte, engana-se tanto quem pretende canceli-lo em
beneficio exclusivo do puro logos como
quem busca conceder-lhe prioridade em relaqiio ao logos, a ponto de representar a superalso do logos (mitologla).
<
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A

A principal novidade da filosofia plat6nica consiste na descoberta de uma
realidade superior ao mundo sensivel, ou seja, uma dimensao suprafisica (ou
metafisica) do ser. Esta descoberta e ilustrada por Plat30 com a
imagem marinha da "segunda navegaqso".
A "segunda
A primeira navegas30 era a entregue a s forqas fisicas do navegaqaon
vento e das velas do navio, e representa emblematicamente a e a funda@o
filosofia dos Naturalistas que explicavam a realidade apenas da metafisica
com elementos fisicos (ar, agua, terra, fog0 etc.) e forqas fisicas + § 1
a eles ligadas.
A "segunda navegaqao" entrava em jog0 quando as forqas fisicas dos ventos,
na bonanqa, n%oeram mais suficientes, e era entao entregue as forqas humanas
que impulsionavam o navio com os remos: para Plat%oela representa a filosofia
que, com as forqas da razao, se esforqa para descobrir as verdadeiras causas da
realidade, para alem das causas fisicas. Se quisermos explicar a razao pela qua1
uma coisa e bela, nao podemos nos limitar aos componentes fisicos (beleza da cor,
da forma etc.), mas devemos remontar a Ideia do belo.
plano supra-sensivel do ser e constituido pelo mundo das ldeias (ou Formas), do qua1 Platao fala nos dialogos, e pelos Principios primeiros do Uno e da
Diade, dos quais fala nas doutrinas n%oescritas. As ldeias plat6nicas n%od o simples conceitos mentais, mas s%o"entidades" ou "ess6ncias" que subsistem em si e
por si em um sistema hierarquico bem organizado (representado pela imagem do
Hiperurdnio), e que constituem o verdadeiro ser.
No vertice do mundo das Ideias encontra-se a Ideia do Bem, que coincide com
o "Uno" das doutrinas nao escritas. 0 Uno e principio do ser, da verdade e do valor.
Todo o mundo inteligivel deriva da cooperaq%odo Principio do
Uno, que serve como limite, com o segundo Principio (a Diade A teoria
de grande-e-pequeno), entendido como indeterminaqso e das Ideias
ilimitaqao.
e a doutrina
No nivel mais baixo do mundo inteligivel encontram-seas en- dos Princi~ios
~jlfimos
tidades matematicas, isto e, os numeros e as figuras geometricas.
Toda a realidade em todos or niveis, consequentemente,
tem estrutura bipolar, ou seja, e "mistura", mediaqao sintetica F z y d e )
do Uno e da Diade segundo justa medida.
Nos dialogos estes principioss%oapresentados na sua funqio de limite e ilimite,
ou seja, como principio determinante e principio indeterminado nas suas rela@es
fundantes estruturais. 0 ser e portanto um misto de limite e ilimite.
0 mundo inteligivel resulta da cooperaqao bipolar imediata dos dois Principios supremos; o mundo sensivel, ao contrario, tem necessidade de um mediador,
de um Deus-artifice que Plat20 chama de "Demiurgo"; este cria
o mundo animado pela bondade: toma como modelo as Ideias o Demiurgo
e plasma a chora, isto e, o receptaculo material informe. 0 e a g@nese
Demiurgo procura descer na realidade fisica os modelos do do cosmo
mundo ideal, em funqao das figuras geometricas e dos numeros. w d v e l .
0 s entes matematicos Go, portanto, os entes intermedia- + S 4
rios-mediadoresque permitem a inteligencia demiurgica transformar o principio caotico do sensivel em cosmo, desdobrando de mod0 matemat i c 0 a unidade na multiplicidade em funqso dos nljmeros e, portanto, produzir
ordem. Deste modo, o mundo sensivel aparece como copia do mundo inteligivel.
0 mundo inteligivel e eterno, enquanto o sensivel existe no tempo, que e imagem
move1 do eterno.
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QI 0significado

metafisico

d a "segunda navegac&o"

Existe um ponto fundamental da filosofia plat6nica de cuja formulaqio dependem por inteiro a nova disposiqiio de todos
os problemas da filosofia e o novo clima
espiritual como pano de fundo de tais problemas e suas respectivas soluq6es, conforme ja observamos. Esse ponto fundamental
consiste na descoberta da existsncia de uma
realidade supra-sensivel, ou seja, de uma
dimensio suprafisica do ser (de um genero
de ser nio-fisico), que a filosofia da physis
nem mesmo vislumbrara. Todos os Naturalistas haviam tentado explicar os fen6menos recorrendo a causas de car6ter fisico e
mecinico (igua, ar, terra, fogo, calor, frio,
condensaqio, rarefaggo etc.).
Platio observa que o pr6prio Anaxiigoras, apesar de ter atinado a necessidade
de introduzir uma Intelighcia universal para
conseguir explicar as coisas, niio soube explorar essa sua intuiqiio, continuando a atribuir
peso preponderante i s causas fisicas tradicionais. Entretanto - e esse C o problema
fundamental -, sera que as causas de cariter fisico e mecinico sio as "verdadeiras causas" ou, ao contririo, constituem simples
"con-causas", ou seja, causas a serviqo de
causas ulteriores e mais elevadas? A causa
daquilo que C fisico e mecinico n i o sera,
talvez, algo que niio i fisico e nio C mecinico?
Para encontrar resposta a esses problemas, Platio empreendeu o que ele pr6prio
simbolicamente denomina de "segunda navegaqiio". Na linguagem antiga dos homens
do mar, "segunda navegaqiio" se dizia daquela que se realizava quando, cessado o vento e n i o funcionando mais as velas, se recorria aos remos. Na imagem plathica, a
primeira navegaqiio simboliza o percurso da
filosofia realizado sob o impulso do vento
da filosofia naturalista. A "segunda navegaqio" representa, ao contririo, a contribuigiio pessoal de Platio, a navegaqio realizada sob o impulso de suas pr6prias forqas,
ou seja, em linguagem n i o metaforica, sua
elaboraqio pessoal. A primeira navegaggo
se revelara fundamentalmente fora de rota,
considerando que os fil6sofos PrC-socriiticos

n i o conseguiram explicar o sensivel atravCs
do pr6prio sensivel. Jii a "segunda navegaqio" encontra a nova rota que conduz i
descoberta do supra-sensivel, ou seja, do ser
inteligivel. Na primeira navegaqio, o fi16sofo ainda permanece prisioneiro dos sentidos e do sensivel, enquanto que, na "segunda navegaqio", Platio tenta a libertaqio
radical dos sentidos e do sensivel e um deslocamento decidido para o plano do raciocinio puro e daquilo que C captive1 pelo puro
intelecto e pela pura mente.
Dois exemplos esclarecedores
apresentados por P l a t ~ o

0 sentido dessa "segunda navegaqiio"
fica particularmente claro nos exemplos
apresentados pel0 pr6prio Platiio.
Desejamos explicar por que certa coisa C bela? Ora, para explicar esse "porqu:"
o naturalista invocaria elementos puramente fisicos, como a cor, a figura e outros elementos desse tipo. Entretanto - diz Platio
- n i o sHo essas as "verdadeiras causas",
mas, ao contririo, apenas meios ou "concausas". ImpBe-se, portanto, postular a existgncia de uma causa ulterior, que, para constituir verdadeira causa, dever6 ser algo n i o
sensivel mas inteligivel. Essa causa C a IdCia
ou "forma" pura do Belo em si, a qual, pela
sua participaqiio ou presenqa ou comunhio
ou, de qualquer modo, atravCs de certa relaqio determinante, faz com que as coisas
empiricas sejam belas, isto C, se realizem
segundo determinada forma, cor e proporqio como convim e precisamente como devem ser para que possam ser belas.
E eis um segundo exemplo, n i o menos
eloqiiente.
S6crates est5 preso, aguardando a condenaqio. Por que esti preso? A explicaqio
naturalista-mecanicista n i o tem condiq6es
de dizer seniio o seguinte: porque S6crates
possui um corpo composto de ossos e nervos, miisculos e articulaq6es que, com o
afrouxamento e o retesamento dos nervos,
podem mover e flexionar os membros: por
essa raziio %crates teria movido e flexionado as pernas, ter-se-ia dirigido ao carcere
e 16 se encontraria a t i o momento. Ora,
qualquer pessoa percebe a inadequaqio desse
tip0 de explicaqiio: ela n i o oferece o verdadeiro "porqu:", a razio pela qual S6crates
estA preso, explicando apenas qual o meio
ou instrumento de que Socrates se serviu

para se dirigir ao circere e la permanecer
com seu corpo. A verdadeira causa pela qua1
S6crates foi para o careere e nele se encontra niio C de ordem meciinica e material, mas
de ordem superior, representando um valor
espiritual e moral: ele decidiu acatar o veredito dos juizes e submeter-se B lei de Atenas, acreditando que isso representasse para
ele o bem e o conueniente. E, em conseqiiincia dessa escolha de carater moral e espiritual, ele, em seguida, moveu os musculos e
as pernas, dirigiu-se para o circere, e 1 i permaneceu.

A "segunda navegaqiio", portanto, leva
ao reconhecimento da existencia de dois planos do ser: um, fenomcnico e visivel; outro,
invisivel e metafenominico, captavel apenas
com a mente e, por conseguinte, puramente
inteligivel.
Podemos afirmar sem duvida que a "segunda navegaqiio" plat6nica constitui uma
conquista que assinala, ao mesmo tempo, a
fundaqiio e a etapa mais importante da historia da metafisica. De fato, todo o pensamento ocidental seri condicionado definitivamente por essa "distinqiio", tanto na medida
de sua aceitaqiio ( o que C 6bvio), como tambim na medida de sua niio aceitaqiio. Neste
ultimo caso, na verdade, teri de justificar
polemicamente a n5o aceitaqiio e, por forga
dessa polemica, continuari dialeticamente
sempre condicionado.
Depois da "segunda navegaqiio" plat6nica (e somente depois dela) C que se pode
falar de "material" e "imaterial", "sensivel"
e "supra-sensivel", "empirico" e "metaempirico", "fisico" e "suprafisico". E i A luz
dessas categorias que os Fisicos anteriores
se revelam materialistas e que a natureza e
o cosmo niio aparecem mais como a totalidade das coisas que existem, mas apenas
como a totalidade das coisas que aparecem.
0 "verdadeiro ser" C constituido pela "realidade inteligivel".
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Plat30 denominou essas causas de natureza niio-fisica, essas realidades inteligiveis, principalmente com os termos idba e
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e'idos, que significam "forma". As IdCias de
que falava Platio n i o sio, portanto, simples
conceitos ou representaq6es puramente mentais (s6 muito mais tarde o termo assumiria
esse significado), mas s i o "entidades", "substsncias". As IdCias, em suma, n i o s5o simples pensamentos, mas aquilo que o pensamento pensa quando liberto do sensivel:
constituem o "verdadeiro ser", "o ser por
excelhcia". Em outras palavras: as IdCias
plathicas s i o as essincias das coisas, ou
seja, aquilo que faz com que cada coisa seja
aquilo que 6. Platio usou tambCm o termo
"paradigma", para indicar que as IdCias representam o "modelo" permanente de cada
coisa (como cada coisa deue ser).
Entretanto, as express6es mais famosas utilizadas por Platio para indicar as
IdCias s i o indubitavelmente "em sin, "por
si", e tambCm "em si e por sin ( o belo-emsi, o bem-em-si etc.), freqiientemente ma1
compreendidas, a ponto de se terem tornado objeto de isperas pokmicas j i a partir do momento em que Platio acabou de

cunhi-las. Tais express6es, na verdade, indicam o cariter de n i o relatividade e o de
estabilidade, o cariter absoluto das IdCias.
Afirmar que as IdCias existem "em si e por
si" significa dizer, por exemplo, que o Belo
ou o Verdadeiro n i o S ~ tais
O
apenas relativamente a um sujeito particular (como
pretendia, por exemplo, Protigoras), nem
constituem realidades que possam ser manipuladas ao sabor dos caprichos do sujeito, mas, ao contriirio, se imp6em ao sujeito de modo absoluto. Afirmar que as IdCias
existem "em si e por sin significa que elas
n i o s i o arrastadas pel0 v6rtice do devir
que carrega todas as coisas sensiveis: as
coisas belas sensiveis tornam-se feias, sem
que isso implique que se torne feia a causa
do belo, ou seja, a IdCia do belo. Em resumo: as verdadeiras causas de todas as coisas
sensiveis, por natureza sujeitas ii mudanqa, n i o podem elas mesmas sofrer mudan$a, do contriirio nao seriam as "verdadeiras causas", niio seriam as raz6es ultimas e

supremas.
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0 extirdio da Republica
no famoso Codex Parisinus A, do sic. I X
(Paris, Biblioteca Naciortal).

0 conjunto das IdCias, com as caracteristicas acima mencionadas, passou para a
historia sob a denominaqio de "Hiperuriinio", termo usado no Fedro, que se tornou
cilebre, embora nem sempre entendido de
forma correta.
Note-se que "lugar hiperuriinio" significa "lugar acirna do cCu" ou "acirna do cosmo
fisico" e, portanto, constitui representaqio
mitica e imagem que, entendida corretamente, indica urn lugar que niio e' absolutarnente urn lugar. Na verdade, as Idtias sHo
descritas como dotadas de caracteristicas tais
que impossibilitam qualquer relaqio corn urn
lugar fisico (nHopossuem figura nem coy sHo
intangiveis etc.). Logo, o Hiperuriinio C a
imagem do mundo a-espacial do inteligivel
(do g h e r o do ser suprafisico).
Finalmente, podemos concluir que,
com a teoria das IdCias, Platio pretendeu
sustentar o seguinte: o sensivel so se explica
mediante o recurso ao supra-sensivel, o relativo com o absoluto, o move1 com o imovel, o corruptive1 com o eterno.

Ydkia do Bern

Como ja tivemos ocasiio de salientar,
o mundo das Idiias, pel0 menos implicitamente, C constituido por uma multiplicidade,
porquanto existem Idtias de todas as coisas: IdCias de valores estiticos, IdCias de valores morais, IdCias das diversas realidades
corporeas, IdCias dos diversos entes geomCtricos e matemiticos etc.
Por tudo o que dissemos, fica evidente
que Platio podia conceber o complexo das
IdCias como um sistema hierarquicamente
organizado e ordenado, no qua1 as IdCias
inferiores implicam as superiores, numa ascensiio continua at6 a IdCia que ocupa o vCrtice da hierarquia, Idiia que condiciona todas as outras e niio C condicionada por
nenhuma delas (o incondicionado ou o absoluto).
Sobre esse principio incondicionado, situado no vCrtice, Platio se pronunciou expressamente, embora de forma incompleta,
em A Republica, afirmando tratar-se da
Ide'ia d o Bern. E do Bem afirmou que n i o

apenas constitui o fundamento que torna as
IdCias cognosciveis e a mente capaz de conhecer, mas que verdadeiramente "produz
o ser e a substiincia" e que "o Bem n2o C
substiincia ou essincia, mas firma-se acima
da subst;ncia, transcendendo-a em dignidade hierirquica e em poder".
Sobre esse principio incondicionado e
absoluto. situado alCm do ser e do aual derivam todas as IdCias, Plat20 nada miis escreveu nos diilogos, reiervando o que tinha para
dizer As suas exposig6es orais, ou seja, as lig6es que possuiam exatamente o titulo Sobre
o Bem. Considerou-se, no passado, que essas
lig6es constituiam a fase final do pensamento
plat6nico. Entretanto, os mais recentes e aprofundados estudos demonstraram que elas
foram ministradas paralelamente a elaborag2o dos diilogos, pel0 menos a partir da Cpoca da redaggo da Republica. Quanto a raziio
pela qua1 Platso niio quis escrever sobre essas coisas "iiltimas e supremas", j6 discorremos anteriormente. A ~ a r t i das
r referincias
dos discipulos a essas lig6es, ~ o d e m o inferir
s
as considerag6es que seguem.
A doutrina dos Principios
primeiros e supremos:
Uno (= Bem) e Diade i~definida

0 principio supremo, que na Republica
denomina-se "Bem", nas doutrinas n2o escritas chama-se "Uno". A diferenga, porCm, C
perfeitamente explicivel porquanto, como
logo veremos. o Uno sintetiza em si o Bem.
p& tudo quahto o Uno produz C bem (o be&
C o aspect0 funcional do Uno, como argutamente observou certo intirprete). Ao Uno se
contrapunha um segundo principio, igualrnente originario mas de ordem inferior, entendido como principio indeterminado e ilimitado
e como principio de multiplicidade. Denominava-se tal principio Diade ou Dualidade
de grande-e-pequeno enquanto principio que
tende, ao mesmo tempo, para a infinita grandeza e para a infinita pequenez, sendo por
isso denominado tambCm de Dualidade indefinida (ou indeterminada, ilimitada).
Da colaboragiio desses dois principios
originarios procede a totalidade das IdCias.
0 Uno age sobre a multiplicidade ilimitada
como principio limitante e determinante, ou
seja, como principio formal (corno principio
que d i forma enquanto determina e de-limita), ao passo que o principio da multiplicidade ilimitada funciona como substrato

(corno matCria inteligivel, se quisermos dizilo com terminologia posterior). Conseqiientemente. cada uma e todas as IdCias surtzem
como resultado de urna "mistura" dos Ydois
principios (delimitagiio de um ilimitado).
AlCm disso, o Uno, enquanto de-limita, se
manifesta como Bem, porquanto a delimitag20 do ilimitado, que se revela como forma de unidade na multiplicidade, C "essincia", "ordem", perfeiqio e valor.
Eis as conseqiitncias que dai derivam.
a ) 0 Uno C principio de ser (porquanto, como vimos, o ser -ou seja, a essincia,
a substincia, a Idiia - nasce precisamente
da delimitaciio do ilimitado).
b) E p;incipio de verdide e cognoscibilidade, porquanto s6 aquilo que C determinado $ inteligivel e cognoscivel.
c) E principio de valor, porque a delimitag20 implica, como vimos, ordem e perfeigao, ou seja, positividade.
Finalmente, "pelo que C possivel concluir a ~ a r t ide
r uma sCrie de indicios. Plat20
definiuLaunidade como 'medida' e, mais precisamente, como 'medida absolutamente
exata"' (H. Kramer).
Essa teoria, atestada especialmente por
Aristoteles e pelos seus comentadores antigos,
apresenta-se confirmada por muitos dialogos,
ao menos a partir da Republica, e revela clara inspirag20 pitagorica. Ela traduz, em termos metafisicos, a caracteristica mais peculiar
do espirito grego que, nos seus mais variados aspectos, manifestou-se como um estabe-

lecer limite para aquilo que e' ilimitado, como
um encontrar a ordem e a justa medida.
0 s entes matemicticos

0 s entes matem5ticos encontram-se no
degrau mais baixo da hierarquia do mundo
inteligivel.
Diferentemente dos numeros ideais, esses entes s5o multiplos (existem muitos
"um", muitos tri2ngulos etc.), embora sejam inteligiveis.
Por este motivo, Plat50 os chamou de
entes "intermedi6rios", ou seja, entes que est50 a meio caminho entre as idiias e as coisas.

0 s Principios dos quais nasce

o mundo sensivel

Do mundo sensivel, mediante a "segunda navegaqiio", ascendemos ao mundo inteligivel, que representa sua "verda-

deira causa". Ora, compreendida a estrutura do mundo inteligivel, C possivel compreender melhor a g h e s e e a estrutura do
mundo sensivel. Assim como o mundo inteligivel deriva do Uno, que desempenha a
f u n ~ 5 ode principio formal, e da Diade
indeterminada, que funciona como principio material (inteligivel), tambCm o mundo fisico deriva das IdCias, que funcionam
como principio formal, e de urn principio
material, sensivel, ou seja, de u m princi-

pio ilimitado e indeterminado de carater fisico.
Todavia, enquanto na esfera do inteligivel o U n o age sobre a Diade indeterminada, sem necessidade de mediadores, porque ambos os principios sao de
natureza inteligivel, o mesmo n i o ocorre
na esfera do sensivel. A matiria ou recept k u l o sensivel, que Plat50 denomina "chora " (espacialidade), apenas "participa de
mod0 obscuro do inteligivel", permanecendo i merc&de um movimento informe
e caotico. Como C possivel, ent50, que as
IdCias inteligiveis possam agir sobre o recepticulo sensivel, e do caos suria o cosmo

dos rncslres
tla tradig-iio
espccrilatiz~a,
c n n~ctafijica
plathnicu
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A resposta de Plat20 C a seguinte. Existe um Demiurgo, isto C, um Deus-artifice, um
Deus que pensa e quer (e que, portanto, 6
pessoal), o qual, assumindo como "modelo"
o mundo das IdCias, plasmou a cbora, ou seja,
o receptaculo sensivel, segundo esse "modelo", gerando dessa forma o cosmo fisico.
0 esquema sobre o qual Plat50 se baseia para explicar o mundo sensivel C, portanto, absolutamente claro: h i um modelo
(o mundo ideal), existe uma copia (o mundo sensivel) e existe um Artifice, que produziu a c6pia servindo-se do modelo. 0 mundo do inteligivel (o modelo) C eterno, como
eterno C tambCm o Artifice (a inteligcncia).
0 mundo sensivel, ao contririo, construido
pel0 Artifice, nasceu, isto C, foi gerado, no
sentido verdadeiro e proprio do termo.
Contudo, por que o Demiurgo quis gerar o mundo? 0 Artifice divino gerou o mundo por "bondade" e por amor ao bem. 'Torque Deus, querendo que todas as coisas
fossem boas e, u medida d o possivel, niio
fossem mas, tomou tudo quanto havia de

visivel que niio se encontrava calmo, mas se
agitava de forma irregular e desordenada, e
o fez passar da desordem para a ordem, acreditando que isso era muito melhor do anterior. C o m efeito nunca foi nem e' licito ao

dtimo fazer outra coisa sen20 a mazs bela".

0 Demiurgo, portanto, realizou a obra
mais bela possivel, animado pel0 desejo de
bem: o ma1 e o negativo que permanecem

neste mundo devem-se B "espacialidade cabtica" (isto C, B matiria sensivel).
Plat50 concebe o mundo como vivo
e inteligente porque julga o ser vivo e inteligente mais perfeito d o que o niio-vivo e
niio-inteligente. Conseqiientemente, o Demiurgo dotou o mundo, alim de urn corpo
~ e r f e i t otambCm
,
de alma e de intelighcia
perfeitas. Assim, criou a alma do mundo
(servindo-se de trts principios: a esstncia,
o i d h t i c o e o diverso), e, na alma, o corpo
do mundo.
0 mundo, portanto, C uma espCcie de
"Deus visivel"; e "deuses visiveis" sZo as
estrelas e os astros. E uma vez que esta
obra do Demiurgo 6 perfeita, ela n5o se
corrompe: o mundo nasceu, mas niio pereceri.
0t e m p o

e o cosmo

Enquanto eterno, o mundo inteligivel
esti na dimensiio do "C", sem o "era" e sem o
"seri". 0 mundo sensivel, ao contririo, esti
na dimensgo do tempo que C "a imagem movel do eterno", como uma espCcie de desenvolvimento do "i"atravCs do "era" e do
"sera". Por isso, implica geraqiio e movimento.
0 tempo, portanto, nasceu "junto com
o cCU", ou seja, com a geraqgo do cosmo: o
que significa que "antes" da geraqiio do
mundo niio existia tempo.
Dessa forma, o mundo sensivel torna-se "cosmo", ordem perfeita, que marca
o triunfo do inteligivel sobre a cega necessidade da matiria, por obra do Demiurgo.
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sfera dos Principios
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Uno
principio formal
de unidade, defini@o,
determina~iio,ser,
verdade/cognoscibilidade,
valor, medida exatissima.
0 Uno esta acima do ser

b
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Diade
ou Dualidade de grande-pequeno,
principio material
de indetermina~go,
de multiplicidade.
Esti abaixo do ser

/

Esfera dos Principios
7

Mundo das Ideias
conttm todas as Ideias,
tendo no vtrtice a Ideia do Bem

,
\
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Esfera dos Intermedikios
(entre sensivel e supra-sensivel)
Compreende os niimeros,
os entes geom6tricos,'a alma.
Estas realidades denominam-se intermediarias
porque tEm ao mesmo tempo
caracteristicas do mundo ideal
e relag6es com o mundo sensivel

Demiurgo
E inferior 2s IdCias,
enquanto para Plat50
o Inteligivel t superior
1 Inteligkncia.
E superior ao cosmo,
enquanto o cria
4

V

b

Cosmo sensivel
E um vivente inteligente
dotado de alma e corpo
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III. O conhecimento,
a avte e o

a

dialhtica,

"amov pIat6nico"

0 conhecimento e anamnese, isto e, recordasao de verdades desde sempre
conhecidas pela alma e que reemergem de vez em quando na experibcia concreta.
Platao apresenta esta teoria do conhecimento tanto em mod0 mitico (as almas
sio imortais e contemplaram as Ideias antes de descer nos cor0 conhecimento pos) quanto em mod0 dialetico (todo homem pode aprender
e a dialetica
por si verdades antes ignoradas, por exemplo, os teoremas mate+ § 7-3
maticos). 0 conhecimento ocorre por graus: simples opiniao
(doxa), que se subdivide em imaginasao e crenqa; cihcia (episteme), que se subdivide em conhecimento mediano e pura intele@o. 0 process0
do conhecimento 6 a dialetica, que pode ser ascensional ou sindtica (remontar do
mundo sensivel as Ideias) e descensional ou diairetica (partir das ldeias gerais para
descer as particulares).
Platao liga o tema da arte a sua metafisica: se o mundo e c6pia da Idkia, e a
arte e copia do mundo, segue-se que a arte e c6pia de uma copia, imitas80 de
uma imitaqao e, portanto, afastamento do verdadeiro.
A verdadeira beleza nao deve ser procurada na estktica,
mas na erotica. A doutrina do amor plat6nico e, com efeito,
A arte
e o "amor
estreitamente ligada a busca do Uno, que, em nivel sensivel,
platbnico"
se manifesta como Belo: Eros e um dem6nio mediador, inter+ § 4-5
mediario entre fealdade e beleza, entre sabedoria e ignortincia,
filho de Penia (Pobreza) e de Poros (Recurso): e uma forsa que
por meio do Belo nos eleva ate o Bem, pelos varios graus que constituem a
escala de amor.

A anamnese,
raiz

do c o n h e c i m e n t o

At6 agora falamos do mundo inteligivel, de sua estrutura e do mod0 pelo qua1
ele incide sobre o sensivel. Resta examinar
de que forma pode o homem aceder cognoscitivamente ao inteligivel.
0 problema do conhecimento j i fora
de algum mod0 ventilado por todos os filosofos precedentes. N i o se pode, porCm, afirmar que algum pensador anterior a Plat50
o tenha proposto de forma especifica e definitiva. Plat50 foi o primeiro a prop6-lo em
toda a sua clareza, graqas as aquisiq6es estruturalmente ligadas a grande descoberta
do mundo inteligivel, muito embora, como
C obvio, as soluq6es por ele propostas se
revelem, em grande parte, aporiticas.
A primeira resposta ao problema do conhecimento encontra-se no Mdnon. 0 s Eristicos tentaram capciosamente bloquear a

questso, sustentando a impossibilidade da
pesquisa e do conhecimento. De fato, C impossivel investigar e conhecer aquilo que ainda n5o se conhece, porquanto, mesmo que
se viesse a descobri-lo, seria impossivel identifica-lo, pois faltaria o meio para a realizaqiio da identificaqiio. Nem mesmo o que j i
se conhece pode ser investigado, precisamente porque j i i conhecido.
Exatamente para superar essa aporia C
que Plat50 descobre um caminho totalmente novo: o conhecimento C "anamnese", ou
seja, uma forma de "recordaq50n, um emergir daquilo que ja existe desde sempre no
interior de nossa alma.
0 Mdnon apresenta essa doutrina sob
dupla forma: uma de carater mitico e outra
dialitica. E importante examina-las para nzo
nos arriscarmos a trair o pensamento plat6nico.
A primeira forma, de cariter miticoreligioso, vincula-se i s doutrinas orficopitagoricas, segundo as quais, como sabe-
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Plat20 representado e m unza untlga escultura.
(;om a teorza da anamnese
elc conseguru resolver u uporza sofzsta
a resperto do conhecrrrmzto,
alcanqando a rnurs genuina reflexiio socratrca.

mos, a alma C imortal e renasce muitas vezes. Conseqiientemente, a alma viu e conheceu toda a realidade, a realidade do
outro mundo e a realidade deste mundo.
Sendo assim, conclui Platso, C ficil compreender como a alma pode conhecer e
apreender: ela deve simplesmente extrair
de si mesma a verdade que ja possui desde
sempre; e esse "extrair de si mesma" C "recordar".
Entretanto, logo em seguida, no Me^non, as posiq6es se invertem: o que se apresentava como conclusiio transforma-se em
interpretaqiio filosbfica de um dado de fato experimental comprovado, ao passo que
aquilo que antes era pressuposto mitologico
com funq5o de fundamento torna-se conclu-

ea

A c a d e m i a antiga

sao. De fato, apos a exposigiio mitolbgica,
Plat50 realiza uma "experiincia maiiutica"
de forte inspiraq50 socritica. Interroga um
escravo ignorante de geometria e consegue
fazer com que ele, apenas atravis do mitodo socratico da interrogaqgo, resolva um
complexo problema de geometria (implicando basicamente o conhecimento do teorema de Pitagoras). Logo -argumenta Plat50
-, como o escravo nada aprendera de geometria antes e como ningukm lhe fornecera
a soluq50, a partir da constataqiio de que ele
a soube encontrar Dor si mesmo. niio resta
seniio concluir aue ele a extraiu de dentro
de si mesmo, de sua propria alma, isto C,
recordou-se dela. Aqui, como transparece
claramente, a base da argumentaqiio, longe de ser um mito, C a constataqHo de urn
fato: o escravo, como qualquer pessoa em
geral, pode extrair de si mesmo verdades
que antes n5o conhecia e que ninguCm lhe
ensinou.
No Fkdon, Plat50 apresentou nova confirmaqiio da anamnese, apelando especialmente para os conhecimentos matematicos
(que desempenharam papel extremamente
importante na descoberta do inteligivel).
Plat50 argumenta, substancialmente, como
segue. Com os sentidos, constatamos a existtncia de coisas iguais, maiores e menores,
quadradas, circulares e outras semelhantes.
Entretanto. com atenta reflexiio. descobrimos que os dados que a experiincia nos
fornece - todos os dados, sem exceqio niio se adequam jamais, de maneira perfeita, as noq6es correspondentes, que possuimos indiscutivelmente: nenhuma coisa sensivel C "~erfeitamente"e "absolutamente"
quadrada ou circular, mesmo que possuamos
noq6es de igual, de quadrado e de circulo
L'absolutamente perfeitos". & necessario
entiio concluir que existe certo desnivel entre os dados da experitncia e as n o ~ 6 e que
s
possuimos: as noqdes contim algo mais do
que os dados da experiincia. Qual a origem, porCm, desse algo mais? Se, como vimos, n5o deriva nem pode estruturalmente derivar dos sentidos, isto C, do mundo
exterior, so resta concluir que deriva de nos
mesmos. Mas n5o pode vir de nos como
criaqiio do sujeito pensante, pois o sujeito
pensante niio "cria" esse algo mais, mas
apenas o "encontra" e o "descobre"; ao
contrario, ele se imp6e a o sujeito objetivamente e independentemente de qualquer
poder d o sujeito. Portanto, os sentidos nos
proporcionam apenas conhecimentos im-
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perfeitos. Nossa mente (nosso intelecto), ao
se deparar com os dados dos sentidos, voltando-se para a prbpria profundeza, quase
dobrando-se sobre si mesma, encontra neles a ocasiiio para descobrir em si os conhecimentos perfeitos correspondentes. E,
visto que n i o os produz, niio resta seniio
concluir que ela os encontra em si e os extrai de si como algo "originariamente possuido", ou seja, deles "se records".

0 s graMs

do c o n h e c i m e n t o :

a 0pini60 e a c i z n c i a

A anamnese explica a "raiz" ou a "possibilidade" do conhecimento, quando explica que o conhecer 6 possivel porque temos
na alma uma intuiqiio originiria do verdadeiro. Mas as etapas e os modos especificos
de realizaqiio desse conhecimento permanecem ulteriormente indeterminados, e Platiio
os determinou na Repiblica e nos diilogos
dialCticos.
Na Repiblica Plat50 parte do principio
segundo o qual o conhecimento C proporcional ao ser, de mod0 que apenas aquilo
que C ser em grau maximo C perfeitamente
cognoscivel, enquanto o niio-ser C absolutamente incognoscivel. Entretanto, como
existe tambCm uma realidade intermediaria entre ser e niio-ser, isto C, o sensivel,
que C mescla de ser e nio-ser (enquanto
sujeito ao devir), Platiio acaba por concluir
que desse "intermediario" existe um conhecimento igualmente intermediario entre
ciincia e ignorincia, um tip0 de conhecimento que niio se identifica com o conhecimento verdadeiro e prbprio; C a "opiniiio" (ddxa).
Para Platiio, porCm a opiniiio C quase
sempre enganadora. Pode at6 ser verdadeira e reta, mas jamais pode possuir em si
mesma a garantia de sua retidiio, permanecendo sempre sujeita a alteraqtjes, assim
como mutavel C o mundo sensivel ao qual
ela se refere. Para fundamentar a opiniiio
imp6e-se, como diz Platiio no MBnon, tratiila com o expediente do "raciocinio causal",
isto 6, firmi-la atravCs do conhecimento da
causa (da IdCia). Desse modo, porCm, a opiniiio deixaria de ser opiniiio, transformando-se em ciincia ou episte'me.
Platiio especifica ainda que tanto a
opiniio (ddxa) como a c i h c i a (episte'me)

realizam-se em dois graus: a opiniiio se divide em simples imaginaqiio (eikasia) e crenqa (pistis), enquanto a cigncia se desdobra
em cigncia intermediaria (dianoia) e em
inteleqiio pura (ndesis). A cada grau ou forma de conhecimento corresponde um grau
ou forma de realidade e de ser. A eikasia e
a pistis correspondem os graus do sensivel,
referindo-se a eikasia As sombras e as imagens sensiveis das coisas, ao passo que a
pistis corresponde as coisas e aos prbprios
objetos sensiveis. A dianoia e a ndesis referem-se a dois graus do inteligivel (ou, segundo alguns, a dois modos de captar o
inteligivel). A dianoia consiste no conhecimento matemitico-geomktrico, a o passo
que a ndesis se identifica com o conhecimento dialktico das IdCias. A dianoia (conhecimento intermediario, como alguim

oportunamente traduz o termo) opera ainda em torno de elementos visivos (por exemplo, as figuras tragadas nas demonstrag6es
geomitricas) e de hipoteses. A ndesis C captagiio pura das IdCias e do principio supremo e absoluto do qual todas dependem (isto
6, a IdCia do Bem).

A dialktica
0 s homens comuns se detim nos primeiros dois degraus da primeira forma de
conhecimento, isto C, no plano da opiniiio;
os matematicos sobem 2 dianoia; somente
o filosofo tem acesso i ndesis e a cihcia
suprema. O intelecto e a intelegiio, superadas as sensag6es e todos os elementos ligados ao sensivel, captam, corn um processo
que i simultaneamente discursivo e intuitivo, as IdCias puras, juntamente com seus
respectivos nexos positives e negativos, isto
6, com todas as suas ligag6es de implicag50
e de exclusiio, ascendendo de IdCia a IdCia
at6 a captagio da Idiia suprema, ou seja,
do Incondicionado. Esse processo, pelo qual
o intelecto passa de IdCia para IdCia, constitui a "dialCtican, de mod0 que o filosofo 6 o
"dialCtico".
Por conseguinte, existe urna dialitica
ascendente que, liberta dos sentidos e do sensivel, conduz hs Idiias e, posteriormente, ascendendo de Id&a a IdCia, alcanga a Idiia
suprema.
Por outro lado, existe tambCm urna
dialCtica descendente que, percorrendo o caminho inverso, parte da Id6ia suprema ou
de Idiias gerais e, por um processo de divis5o (procedimento diairktico), isto C, mediante a distingiio progressiva das IdCias particulares contidas nas IdCias gerais, consegue
estabelecer a posigiio que determinada IdCia
ocupa na estrutura hierarquica do mundo
das idCias. (Esse aspecto da dialCtica C amplamente ilustrado nos dialogos da filtima
fase).
Concluindo, podemos dizer que a dialCtica consiste na captagiio, baseada na intuigiio intelectual, do mundo ideal, da sua
estrutura e do lugar que cada IdCia ocupa
em relagio as outras IdCias nessa estrutura.
E nisso esta a "verdade".
Como C evidente, o novo significado
de "dialCtican resulta inteiramente das aquisig6es da "segunda navegagiio".

disfanciamento
do vevdadeivo
a v t e como

A problematica plat6nica da arte deve
ser encarada em estreita conexiio com a
tematica metafisica e dialitica. Na verdade.
ao determinar a essincia, a fung5o e o valor
da arte, Platio se preocupa apenas em estabelecer o seu valor de verdade. E sua resposta, como se sabe, C profundamente negativa: a arte n5o revela, mas esconde o
verdadeiro, porquanto n5o constitui urna
forma de conhecimento nem melhora o homem, mas o corrompe, porque t mentirosa;
niio educa o homem, mas o deseduca, porque se volta para as faculdades irracionais
da alma que constituem as partes inferiores
de nos mesmos.
Ja em seus primeiros escritos Platiio
assume atitude negativa diante da poesia,
considerando-a decididamente inferior ii filosofia. 0 poeta n i o C poeta pela cizncia e
pel0 conhecimento, mas por intuigio irracional. Quando compoe, o poeta se encontra "fora de sin. C "invadido". achando-se
portanto em situagiio de inconsciincia: ignora a raziio do que faz e n50 sabe ensinar
a outros o que faz. 0 poeta C poeta por "destino divino", n5o por virtude derivada do
conhecimento.
Mais precisas e determinadas s5o as
concepg6es de arte expressas por Plat50 no
livro dicimo da Repziblica. Em todas as suas
expressoes (poesia, arte pictorica e plastica), a arte constitui, do ponto de vista ontologico, urna "mimese", urna "imitagio"
de realidades sensiveis (homens, coisas, fatos e acontecimento diversos). Ora. sabemos
que as coisas sensiveis reprksentim, sob o
aspecto ontologico, urna "imagem" do eterno "paradigma" da Idiia e, por isso, se afastam do verdadeiro a medida que a copia
dista do original. Se a arte, por sua vez, C
imitagrio das coisas sensiveis, conseqiientemente seri "imitagiio de imitag50n, c6pia que reproduz copia e, por conseguinte, permaneceri "tris vezes distante da
verdade" .
A arte figurativa, portanto, imita a sim~ l e aparincia.
s
Assim, os poetas falam sem
saber e sem conhecer aquilo de que falam.
E o seu falar, do ponto de vista da verdade,
i um jogo, urna brincadeira. Conseqiientemente, Platiio esti convict0 de que a arte
n5o se dirige B parte melhor, mas sim i. parte menos nobre de nossa alma.
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Desse modo, a arte se mostra corruptora, devendo ser banida ou at6 mesmo eliminada do Estado perfeito, a menos que
acabe por se submeter as leis do bem e do
verdadeiro.
Plat50 - observe-se - n5o negou a
existhcia e o poder da arte. Negou apenas
que a arte seja dotada de valor em si mesma: a arte serve ao verdadeiro ou ao falso,
e tertium n o n datur. Entregue a si mesma,
a arte serve ao falso. Logo, se quiser se "salvar". a arte deve submeter-se a filosofia.
que 6 a unica capaz de alcanqar o verdadeiro, e o poeta deve submeter-se as regras do
filosofo.

-

para

o

absoluto

Em Plat50, o tema da beleza n i o se liga
ao tema da arte (imitaqio de mera aparincia, que n5o revela a beleza inteligivel), mas
vincula-se ao tema do Eros e do amor, entendido como forqa mediadora entre o sensivel e o supra-sensivel, forqa que da asas e
eleva, atravks dos varios graus da beleza,
Beleza metaempirica existente em si. E como, para os gregos, o Belo coincide com o
Bem ou, de certa forma, representa um aspecto do Bem, o Eros C uma forqa que eleva
ao Bem e a erotica se revela um caminho
al6gico que conduz ao Absoluto.
A anilise do Amor situa-se entre as
mais espltndidas anilises que Plat50 nos
deixou. 0 Amor n5o C nem belo nem bom,
mas C sede de beleza e bondade. 0 Amor,
portanto, n5o C Deus (Deus 6 somente e sempre belo e bom) nem homem. N i o 6 mortal
nem imortal. E um daqueles seres demoniacos "intermedi~rios"entre o homem e Deus.
Assim, o Amor C "filo-sofo" no sentido mais denso do termo. A sophia, ou seja,
a sabedoria, C algo que so Deus possui; a
ignorhcia C propriedade daquele que esta
totalmente distante da sabedoria; a "filoSofia", ao contrario, C apanigio daquele que
n5o C nem ignorante nem sibio, daquele que
n5o possui o saber mas a ele aspira, daquele
que sempre busca alcanqa-lo e, tendo-o alcanqado, lhe foge e deve procuri-lo novamente, justamente como faz o amante.
0 que os homens comumente denominam amor n50 representa sen50 pequena

parte d o verdadeiro amor: o verdadeiro
amor C desejo do belo, do bem, da sabedoria, da felicidade, da imortalidade, do Absoluto. 0 Amor disp6e de muitos caminhos
que conduzem a varios graus de bem (toda
forma de amor C desejo de possuir o bem
definitivamente). 0 verdadeiro amante, porim, C aquele que sabe percorrer esses caminhos at6 o fim, at6 chegar i vis5o suprema do belo absoluto.
a) 0 grau mais baixo na escala do amor
C o amor fisico, que consiste no desejo de
possuir o corpo belo para gerar no belo
um outro corpo. Esse amor fisico j i constitui desejo de imortalidade e eternidade,
"...porque a gera~50,embora realizada na
criatura mortal, 6 perenidade e imortalidade".
b) Depois vem o grau dos amantes que
se mostram fecundos, n i o quanto aos corpos mas quanto as almas, portadores de germes que nascem e crescem na dimens50 do
espirito. Entre os amantes na dimensio do
espirito encontram-se, em escala de progress50 ascensional, os amantes das almas, os
amantes da justiqa e das leis, os amantes das
cigncias puras.
c) Finalmente, no apice da escala do
amor, esti a vis5o fulgurante da IdCia do
Belo em si, do Absoluto.
N o Fedro, Platio aprofunda ulteriormente o problema da natureza sintitica e
mediadora do amor, vinculando-o a doutrina da reminischcia. Em sua vida prC-terrena
junto aos deuses, a alma contemplou o
Hiperurinio e as IdCias. Posteriormente,
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perdendo as asas e precipitando-se nos corpos, esqueceu tudo. Entretanto, embora com
muito esforqo, ao filosofar, a alma "se recorda" das coisas que um dia contemplou.
Este "recordar-sen, no caso especifico da

Beleza, verifica-se de mod0 totalmente particular, porquanto somente a IdCia do Belo,
entre todas as outras IdCias, recebeu o privilCgio de ser "extraordinariamente evidente e amivel". 0 reflexo da Beleza ideal no
belo sensivel inflama a alma, que C tomada
pel0 desejo de alqar v6o e voltar para o lugar de onde desceu. Esse desejo C justamente Eros, que, com o anseio do supra-sensivel, faz despontar na alma suas antigas asas
e a eleva.
0 amor ("0 amor plat6nico") C nostalgia do Absoluto, tens50 transcendente
para o mundo metaempirico, forqa que impulsiona para o retorno a nossa existzncia
originiria junto aos deuses.
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IV. $\ concep~zodo holnem
A concep@o platbnica do homem se inspira em forte dualismo entre alma e
corpo; o corpo 6 entendido como carcere ou mesmo como tumulo da alma. Daqui
derivam os paradoxos da "fuga do corpo" (o filosofo deseja a morte enquanto
separaqao da alma do corpo) e da "fuga do mundo" (para torA concep~do
nar-se semelhante a Deus o quanto e possivel ao homem).
do homem
Esta concepqao pressupde a doutrina da imortalidade da
+ 3 1-8
alma, A qua1 ligam-se estreitamente as doutrinas da metempsicose, ou transmigra@o das almas em diferentes, corpos, e dos
destinos escatologicos das almas depois da morte. Dois mitos plat6nicos d o emblemdticos: o mito de Er e o mito do carro alado.

Na seqiio anterior, explicamos o cariiter niio "dualista", no sentido usual conferid0 a essa expressiio, da relaqiio entre as
IdCias e as coisas, uma vez que as IdCias s i o
a "verdadeira causa" das coisas. N o entanto, C dualista (em certos dialogos, em sentido total e radical) a concepqiio plat6nica das
relaqties entre alma e corpo, porquanto Plat i o introduz, alCm da participaqio da perspectiva metafisico-ontologica, a participaqiio
do elemento religioso derivado do Orfismo,
que transforma a distin@o entre alma (= supra-sensivel) e corpo (= sensivel) em oposi@o. Por essa raziio, o corpo C visto n i o tanto como receptaculo da alma, ii qua1 deve a
vida juntamente com suas capacidades de
operaqio (e, portanto, como instrumento a
serviqo da alma, segundo o mod0 de entender
de Socrates), e sim, ao contrario, como "tumba" e "circere" da alma, isto 6, como lugar
de expiaqiio da alma.
Enquanto temos um corpo, estamos
"mortos", porque somos fundamentalmente nossa alma; e a alma, enquanto se encontra em um corpo, acha-se como em uma
tumba; e, com isso, encontra-se em situaq i o de morte. Nosso morrer (com o corpo)
C viver, porque, morrendo o corpo, a alma
se liberta do circere. 0 corpo C raiz de todo
mal, fonte de amores insensatos, de paixties,
inimizades, discordias, ignoriincia e loucura.
E tudo isso precisamente mortifica a alma.
Essa concepqiio negativa do corpo sofre certas atenuaqties nas dtimas obras de Platiio,
embora nunca desapareqa por completo.

Entretanto, feitas essas observaqties, C
importante considerar que a Ctica plat6nica
se apresenta apenas parcialmente condicionada por esse dualismo exacerbado. Seus
teoremas e corolirios fundamentais, na verdade, ap6iam-se na distinqiio metafisica entre alma (ser dotado de afinidade com o inteligivel)e corpo (realidade sensivel),muito mais
do que na contraposiqio misteriosofica entre
alma (dem6nio) e corpo (tumba e circere).
Dessa contraposiqiio procedem a formulaqio
extremista e a exasperaqio paradoxal de alguns principios que, entretanto, permanecem
vilidos no context0 platBnico, tambCm no
plano puramente ontologico. A "segunda navegaqiio" continua sendo, substancialmente, o verdadeiro fundamento da Ctica plat6nica.

Examinemos agora os dois paradoxos
mais conhecidos da Ctica plathica, freqiientemente entendidos de forma incorreta pel0
fato de que se atentou mais para sua fisionomia
matizada pelos tons misticos misterios6ficos
do que para sua fundamentaqiio metafisica.
Estamos nos referindo aos dois paradoxos
da "fuga do corpo" e da "fuga do mundo".
1)0 primeiro paradox0 desenvolve-se
especialmente no Fbdon. A alma tem de fugir o mais possivel do corpo. Por isso, o verdadeiro filosofo deseja a morte e a verdadeira filosofia C "exercicio de morte". 0 sentido
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cratico, mas acrescenta-lhe certo colorido
mistico, esclarecendo que "cura da alma"
significa "purificaqiio da alma". Essa purificaqiio se realiza a medida que a alma,
ultrapassando os sentidos, conquista o mundo do inteligivel e do espiritual, mergulhando nele como em algo que Ihe i conatural.
Neste caso, de mod0 bastante diferente de
como ocorre nas cerimhias de iniciaqiio
do Orfismo, a purificaqiio coincide com o
processo de elevaqiio a o conhecimento supremo do inteligivel. E C precisamente sobre esse valor de purificaqao atribuido a
ciincia e ao conhecimento (valor parcialmente descoberto j i pelos antigos Pitagoricos, como vimos) que C necessirio refletir
para compreender a novidade do "misticismo" plathico. Esse misticismo niio consiste na contemplaqiio estatica e alogica,
mas no esforqo catirtico de busca e de ascensiio progressiva a o conhecimento. Entiio C possivel compreender como o processo
do conhecimento racional tambim represente, para Platiio, um processo de "conversiio" moral. Na verdade, a medida que
o processo do conhecimento nos leva do
sensivel para o supra-sensivel e nos transporta de um mundo para o outro, tambim
nos conduz da falsa para a verdadeira dimensiio do ser. Conseqiientemente, i "conhecendo" que a alma cura a si mesma,
realiza a pr6pria purificaqiio, se converte
Deus ate' onde seja possivel a u m ser huma- e se eleva. E nisso reside a verdadeira virno. Assemelbar-se a Deus e' adquirir justi~a tude.
Platiio exp6e essa tese nHo apenas no
e santidade e, ao mesmo tempo, sabedoria."
Como se vi, os dois paradoxos possu- Fe'don, mas tambim nos livros centrais da
em significado idintico: fugir do corpo sig- Republics: a dialktica representa libertaqiio
nifica fugir do ma1 do corpo mediante a dos cepos e cadeias do sensivel, C "convervirtude e o conhecimento; fugir do mundo siio" do,devir ao ser, iniciaqiio ao Bern susignifica fugir do ma1 que o mundo repre- premo. E correto, portanto, o que escreveu
senta, sempre realizando essa fuga pela vir- a esse respeito W. Jaeger: "Ao se propor o
tude e pelo conhecimento; praticar a virtu- problema, niio propriamente do fenBmeno
de e dedicar-se ao conhecimento significa 'conversiio' como tal, mas da origem do contornar-se semelhante a Deus, o qual, como ceito cristiio de conversiio, C forqoso recose afirma nas Leis, 6 "medida" de todas as nhecer em Platiio aquele que por primeiro
elaborou esse conceito."
coisas.

desse paradoxo se manifesta de forma extremamente clara. A morte representa um episodio que ontologicamente se refere exclusivamente ao corpo. Ela niio apenas niio causa
dano a alma, mas, ao contririo, lhe traz grande beneficio, permitindo-lhe viver uma vida
mais verdadeira, vida voltada para si mesma, sem obstaculos e vius, inteiramente unida ao inteligivel. Isso significa que a morte
do corpo i abertura para a verdadeira vida
da alma. 0 sentido do paradoxo, portanto,
niio muda com a inversiio de sua formula$20. Pelo contrario, torna-se mais preciso: o
filosofo e aquele que deseja a verdadeira vida
(= morte do corpo) e a filosofia i treino para
a vida autintica, para a vida na dimensiio
exclusiva do espirito. A "fuga do corpo" comporta o reencontro do espirito.
2) 0 significado do segundo paradoxo, o da "fuga do mundo", tambCm C claro. De resto, o proprio PlatSo, de forma totalmente explicita, desvenda esse significado
ao nos explicar que fugir do mundo significa tornar-se virtuoso e assemelhar-se a Deus:
"0ma1 niio pode perecer, pois sempre existiri algo oposto e contririo ao bem; niio
pode igualmente habitar entre os deuses,
mas deve necessariamente residir nesta terra, junto de nossa natureza mortal. Eis a
razSo pela qual devemos fazer de tudo para
fugir o quanto antes daqui e ir 1 i para cima.
Esse fugir consiste em nos assemelharmos a
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Socrates identificara a "cura da alma"
com a suprema missiio moral do homem.
Platiio insiste sobre esse mandamento so-

Para Socrates era suficiente compreender que a essincia do homem C sua alma
(psyche?)para que se estabelecessem os fundamentos da nova moral. Por conseguinte,
a seu ver, niio era necessirio estabelecer se a
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alma C ou n5o imortal; a virtude tem seu
prtmio em si mesma e o vicio tem o castigo
em si mesmo.
Para Platio, ao contrario, o problema
da imortalidade se torna essencial: se, com
a morte, o homem se dissolvesse totalmente
no nada, a doutrina de Socrates n i o seria
suficiente para refutar os que negam a existencia de todo e qualquer principio moral
(por exemplo, os Sofistas-politicos, cujo
exemplo paradigmitico C Calicles, personagem do Gdrgias). AlCm do mais, a descoberta da metafisica e a aceitaqio do nucleo
essencial da mensagem 6rfica impunham a
quest50 da imortalidade como fundamental.
Compreende-se, portanto, que Platio tenha
retornado varias vezes ao assunto: inicialmente, de forma breve, no MBnon; posteriormente, com trts argumentos solidos e trabalhados, no Fe'don; por fim, com provas
complementares de apoio, na Repziblica e
no Fedro.
Pode-se resumir brevemente a prova
central do Fe'don da seguinte forma: a alma
humana, sustenta Platzo, (de acordo com
tudo o que vimos anteriormente) C capaz de
conhecer as realidades imutiveis e eternas.
Ora, para poder conhecer tais realidades ela
deve possuir, necessariamente uma natureza afim com elas. Caso contririo, essas realidades ultrapassariam as capacidades da
alma. Conseqiientemente, como s i o imutaveis e eternas, a alma tambtm tem de ser
eterna e imutivel.
N o Timeu, Plat50 precisa que as almas
s i o geradas pel0 Demiurgo, com a mesma
substiincia de que 6 feita a alma do mundo
(composts de "essincia", de "identidade" e
de "diversidade"). Elas, portanto, nasceriam, mas, por determinaqio divina, n i o est5o sujeitas morte, como n i o esti sujeito
a morte tudo o que C produzido diretamente pel0 Demiurgo.
Das varias provas apresentadas por
Plat50, um ponto C certo: a existencia e a
imortalidade da alma so t t m sentido caso
se admita a existtncia do ser metaempirico.
A alma constitui a dimens50 inteligivel e
metaempirica e, por isso mesmo, incorruptivel, do homem. Com Platio, o homem
se descobre como ser de duas dimensoes. E
essa aquisiqio se mostrara irreversivel, porque mesmo aqueles que negario a dimens i o suprafisica, atribuiriio a dimens50 fisica um significado totalmente diferente do
significado que ela possuia quando o suprasensivel era ignorado.

Para que se tenha idtia precisa sobre o
destino das almas ap6s a morte, C importante, em primeiro lugar, esclarecer a concepqao plathica da "metempsicose". Como
sabemos, a metempsicose C a doutrina que
ensina a transmigraqio da alma em virios
corpos e, por conseguinte, prop6e o "renascimento" da alma em diferentes formas de
seres vivos. Platio retoma essa doutrina do
Orfismo, mas a amplia de varias maneiras,
apresentando-a fundamentalmente de duas
formas complementares.
A primeira forma aparece de mod0 mais
detalhado no Fe'don; afirma que as almas
que viveram uma vida excessivamente ligada ao corpo, as paix6es, ao amor e aos prazeres dele derivados, n5o conseguem, com
a morte, separar-se inteiramente do que C
corporeo, pois o corporeo se lhes tornou conatural. Durante certo tempo, com medo do
Hades, essas almas vagam junto aos sepulcros, como fantasmas, atC que, atraidas pel0
desejo do corporeo, ligam-se novamente a
corpos, n5o apenas de homens mas tambCm
de animais, de acordo com o nivel de perfeiqao moral por elas alcanqado na vida anterior. Ja as almas que tiverem vivido na
pritica da virtude, n5o da virtude filosofica, mas da comum, encarnar-se-50 em animais mansos e sociaveis ou at6 mesmo em
homens honestos.
Todavia, Plat50 assegura: "A estirpe
dos deuses, entretanto, n i o C permitido chegar a quem n5o tenha cultivado a filosofia e
niio se tenha desligado do corpo em situaq5o de total pureza, pois concede-se essa
permiss50 apenas iquele que foi amante do
saber. "
Na Repziblica Plat50 menciona um segundo tip0 de reencarnaqio, notavelmente
diferente do exposto acirna. 0 numero de
almas C limitado. Assim sendo, se todas fossem contempladas no alCm com um primio
ou com um castigo eternos, chegaria um
momento em que nenhuma alma restaria
sobre a terra. Por essa evidente razio, Plat50
considera que tanto o prtmio como o castigo ultraterrenos pela vida transcorrida sobre a terra devem possuir duraqio limitada
e termo fixo. Considerando que uma vida
terrena dura no maximo cem anos, Platio,

Capitulo sexto certamente influenciado pela mistica pitag6rica do numero dez, acha que a vida ultraterrena deve durar dez vezes cem anos, isto
C, mil anos (para as almas que cometeram
crimes gravissimos e irreparaveis, a puniqio
continua mesmo para alCm dos mil anos).
Transcorrido esse ciclo, as almas devem voltar a se encarnar.
IdCias analogas emergem do mito presente no Fedro (embora com diferenqas nas
modalidades e nos ciclos de tempo), do qual
resulta que as almas ciclicamente recaem nos
corpos e posteriormente sobem de novo ao
ccu.
Por conseguinte, estamos diante de um
ciclo "individual" de reencarna@es, ou seja,
perante um ciclo vinculado i s vicissitudes
do individuo, e de um ciclo "c6smico", que
C o ciclo milenar. E C justamente a este que
se referem os dois cClebres mitos: o de Er,
contido em Republics, e o do carro alado,
presente no Fedro, mitos que passaremos
agora a examinar.
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morte. Niio sera o demdnio que vos escoherd, mas vds escolbereis o vosso demdnio.
E o primeiro sorteado escolha, por primeiro, a vida a qua1 devera estar ligado por
necessidade. A virtude d o tern padrio: conforme cada um a honre ou despreze, dela ter5 mais ou menos. A culpa cabe a quem escolhe. Deus n i o tem culpa disso"'.
Dito isso, um profeta de Laquesis sorteia os numeros para estabelecer a ordem
segundo a qual cada alma deve dirigir-se
para a escolha. 0 numero que cabe a cada
alma C o que lhe cai mais perto. Entio, o profeta estende sobre a relva os paradigmas das
vidas (paradigmas de todas as possiveis vidas humanas e tambCm animais), em numero bastante superior ao das almas presentes. A primeira i qual cabe a escolha tem i
disposiqio muito mais paradigmas de vida
do que a ultima. Isso, porCm, nio condiciona
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Terminada sua viagem de mil anos, as
almas se refinem em uma planicie, onde sera
determinado o destino futuro de cada uma
delas. Nesse aspect0 Platio realiza autcntica revoluq80 em relagio a crenqa grega tradicional, segundo a qual caberia aos deuses
e i Necessidade decidir o destino do homem.
0 s "paradigmas das vidas", diz Platso, se
encontram no regaqo da moira Laquesis, filha da Necessidade. Tais paradigmas, entretanto, niio siio impostos mas apenas propostos i s almas: a escolha fica inteiramente
entregue i liberdade das pr6prias almas. 0
homem n i o 15 livre de escolher entre viver
ou niio viver, mas C livre de optar por viver
ou n8o de acordo com as normas da moral,
ou seja, pode escolher viver segundo a virtude ou arrastado pel0 vicio: "E contou Er
que, tendo chegado at6 aqui, deviam se dirigir a Laquesis; e que um profeta, antes de
mais nada. d i s ~ 6 as
s almas em ordem e depois, tomando dos joelhos de Laquesis os
destinos e os paradigmas das vidas, subiu a
um alto pulpito e disse: 'Eis o que diz a virgem Liquesis, filha de Necessidade: 'Almas
efemeras, este C o inicio de outro period0
da vida, que n i o passa de um correr para a
>
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de forma irreparavel a escolha, porquanto,
mesmo para a dtima, resta a possibilidade
da escolha de uma vida boa, caso n i o lhe
seja possivel escolher uma vida otima.
A escolha que cada um realiza recebe
cpnfirmaqio de outras duas moiras, Clotos e
Atropos, tornando-se, assim, irreversivel. Entiio, as almas bebem o esquecimento nas aguas
do rio Ameletes "rio do esquecimento" e descem aos corpos para viver a vida escolhida.
Dissemos que a escolha depende da "liberdade das almas", mas seria mais exato
dizer do "conhecimento" ou da "ciincia da
vida boa e ma", isto 6, da "filosofia", que,
para Platio, se transforma em forqa salvadora, neste mundo e no outro, para sempre.
Aqui o intelectualismo Ctico C levado a conseqiiincias extremas. Diz Platio: "Se alguim,
vindo viver neste mundo, se entrega ao filosofar de forma sadia, e a sorte da escolha n i o
o tenha colocado entre os ultimos. existe Dara
ele a possibilidade (...)niio apenas de encontrar nesta terra a felicidade, mas a propria
viagem deste m u n d o para o outro e novamente de la para ch niio sera subterriinea e incS
moda, mas tranqiiila e para o ciu".

No Fedro, Platio prop& uma visio do
outro mundo ainda mais complexa. As razBes disso devem buscar-se no fato de que
nenhum dos mitos a t i agora examinados
explica a causa da descida das almas aos corpos, a vida primighia das proprias almas, e
as razoes da sua afinidade com o divino.
Originariamente, a alma se encontrava junto aos deuses e vivia com os deuses
uma vida divina. Por causa de uma culpa,
viu-se sobre a terra, projetada num corpo.
A alma assemelha-se a um carro alado puxado por dois cavalos e guiado pelo auriga.
Enquanto os dois cavalos dos deuses s i o
igualmente bons, os dois cavalos das almas
dos homens s i o de raqas diferentes: um C
bom e outro C mau. Isso torna dificil a operaqiio de guia-10s ( o auriga simboliza a raziio e os dois cavalos representam as partes
alogicas da alma, a concupiscivel e a irascivel, sobre as quais discorreremos adiante;
segundo alguns, porCm, os dois cavalos e o
auriga simbolizariam os tris elementos com
os quais o Demiurgo no Timeu forjou a al-

ma.) As almas desfilam no cortejo dos deuses, voando pelas estradas do ciu e procurando, em conjunto com os deuses, chegar
~eriodicamenteao apice do ciu, para contemplar aquilo que esti alim do ciu, o
Hiperurhio ( o mundo das Idtias) ou, como
diz tambCm Platiio, "a Planicie da verdade".
Mas. ao invis do aue acontece com os deuses. Dara as nossas almas constitui ardua
empresa contem~laro Ser que reside alim
do ctu e apascentar-se na "Planicie da verdade", especialmente por causa do cavalo
mau, que puxa para baixo. Sucede, entio,
que algumas almas conseguem contemplar
o Ser ou, pelo menos, parte dele e, por essa
razio, continuam a viver com os deuses.
Outras almas, ao contrario, n i o conseguem
chegar i "Planicie da verdade"; amontoam2

L

Capitulo sexto se, pressionam, e, n i o conseguindo subir a
ladeira que conduz ao apice do ciu, chocamse e atropelam-se; da-se uma briga, as asas
se quebram e as almas, tornando-se pesadas, se precipitam sobre a terra.
Conseqiientemente, at6 que uma alma
consegue contemplar o Ser e apascentar-se
na "Planicie da verdade", ela n i o cai em
urn corpo na terra e, de ciclo em ciclo, continua a viver em companhia dos deuses e
dos dembnios. A vida humana qual a alma,
caindo, da origem, i moralmente mais perfeita na proporqio que mais houver "contemplado" a verdade no Hiperuriinio e moralmente menos perfeita quanto menos a
tenha "contemplado". Ap6s a morte do corpo, a alma i julgada e, durante um milhio,
como j6 sabemos pela Republics, usufruira
de pr2mios ou cumprira penas, correspondentes aos miritos ou demiritos da vida
terrena. Passado o milisimo ano, voltari a
se reencarnar. Entretanto, em relagio a Republic~,o Fedro apresenta outra novidade.
Transcorridos dez mil anos, todas as almas
retomam as asas e retornam para junto dos
deuses. As almas que viveram de acordo com
os ensinamentos da filosofia por trCs vidas
consecutivas constituem exceqio e gozam
por isso de um destino privilegiado, porque
retomam as asas ap6s trcs mil anos. Esta
claro portanto que, no Fedro, o lugar em
que as almas vivem com os deuses (e ao qual
retornam a cada dez mil anos) e o lugar em
que gozam do premio milenar pelas vidas ja
vividas pareceriam diferentes.

A verdade fundamental que os mitos
procuram sugerir e fazer acreditar i uma
espicie de "fi raciocinada". Em sintese, essa
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consiste em admitir que o homem encontra-se de passagem na terra e que a vida
terrena constitui uma prova. A verdadeira
vida situa-se no alCm, no Hades (o invisivel). No Hades, a alma i "julgada" exclusivamente com base no critirio da justiga e
da injustiqa, da temperanqa e da devassidzo,
da virtude e do vicio. Com nada mais se
preocupam os juizes do alim; de nada importa o fato de que a alma tenha sido a alma
do rei ou de um sudito; o que conta s i o apenas os sinais de justiga e de injustiqa que a
alma traz em si. E triplice pode ser o destino que cabe 2s almas:
a ) caso tenha vivido em plena justiqa,
recebera um pr2mio (estara em lugares maravilhosos nas Ilhas dos Bem-aventurados,
ou em lugares ainda superiores e indescritiveis);
b) caso tenha vivido em plena injustiqa, a ponto de se ter tornado incuravel, recebera castigo eterno (sera precipitada no
Tartaro);
c) caso tenha cometido injustiqas saniiveis, isto 6, caso tenha vivido justamente apenas em parte, arrependendo-se das
proprias injustiqas, entiio sera punida apenas temporariamente (e, apos a expiaqio
de suas culpas, recebera o prtmio que merece).
Todavia, alim das ideias de "juizo", de
"pr?mion e de "castigo", transparece em
todos os mitos escatol6gicos a idiia do significado "libertador" das dores e dos sofrimentos humanos, que adquirem portanto significado preciso: " (. ..) a vantagem
sobreve'm as almas apenas atravis de dores e sofrimentos, tanto aqui na terra como
no Hades, porquanto nZo ha outra maneira pela qual possamos nos libertar das injusti~as.n
Finalmente, transparece constantemente a idiia da forqa salvifica da razio e da
filosofia, isto 6, da busca e da visio da verdade, que salva "para sempre".
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V. O Estado ideal
e sMas

forrnns hist6ricas

Platao institui estreita correspondhcia entre as partes da alma (apetitiva,
irascivel e racional) e as classes que constituem o Estado ideal (artedos, guardas.
governantes).
Considerando esses nexos, tambem o Estado, exatamente como a alma do
homem, ter6 suas virtudes:
-sera "temperante", quando os artesaos-comerciantessouberem p& um freio na propria avidez;
0 Estado ideal
- sera "corajoso", quando os guardas-soldados souberem
na Republica
moderar
seu impeto e enfrentar os perigos como convem;
+ 1.1-1.3.
- sera "sabio", quando os governantes agirem em conformidade com a razao na busca do Bem e na sua aplicaqlo;
- finalmente, a Cidade - como a alma individual - sera "justa" quando
cada classe (ou parte) realizar o papel que Ihe compete, sem usurpar o das outras.
Para que urn Estado permaneca no tempo deve confiar sua ordem a um
programa precis0 de educa@o, o qual, em particular para a segunda classe, preve,
alem da formag%ode tip0 gimnico-musical, uma especie de comunismo dos bens, das mulheres e dos filhos, que pretendia
A educa~do
subtrair cada soldado da tentasso do egoismo: os guardas de+ 1.4.
vem ter patrimhi0 unico e unica familia. A educa@o dos f i b
sofos-governantes era particularmente cuidada e longa (concluia-se ao redor dos 50 anos) e se baseava, na sua fase conclusiva, sobre o exercicio da dialetica para alcancar a contemplaqEio do Bem e sua aplicacao 8 realidade
contingente.
0 Politico
e as Leis

+§2

EQ Filosofia

Na idade madura Platao modificou em parte esta visa0
idealista do Estado e formulou uma doutrina do Estado "segundo", em que a prioridade visava 8s leis e A busca da justa
medida entre os excessos.

e

politics

No diAlogo Gdrgias Plat20 faz S6crates
pronunciar as seguintes palavras: "Creio ser
eu dos poucos atenienses, para nHo dizer o
h i c o , que tenta realizar a verdadeira arte
politica, e o unico, entre os contemporineos, que a pratica." A "verdadeira arte politica" C a arte que "cura a alma" e a torna
o mais possivel "virtuosa", sendo, por isso,
a arte do fil6sofo. Assim, a tese que PlatHo
amadureceu a partir do Gdrgias e expressou tematicamente na Republica C precisa-

mente a da coincidcncia da verdadeira filosofia com a verdadeira politica. Apenas se o
politico se tornar ccfi16sofo"(ou vice-versa)
serL possivel construir a Cidade autentica,
ou seja, o Estado fundado spbre o valor supremo da justiga e do bem. E 6bvi0, porCm,
que estas teses se mostram plenamente inteligiveis apenas mediante a recuperagHo de
seu sentido hist6rico e, de mod0 particular,
pela recuperagiio de algumas concepg6es tipicamente gregas:
a ) o sentido antigo da filosofia como
ccconhecimentodo todo" (das raz6es supremas de todas as coisas);
b) o significado da redugso da essencia do homem sua "alma" (psyche');
C) a coincidcncia entre individuo e cidadgo;

Capitulo sexto d ) a Cidade-Estado como horizonte de
todos os valores morais e como iinica forma possivel de sociedade.
Somente levando em consideraqio tais
concepqdes C que se pode entender a estrutura da Republica, obra-prima de Platio e
como que a summa de seu pensamento filosofico, pel0 menos do que ele escreveu. Construir a Cidade significa conhecer o homem
e seu lugar no universo. De fato, afirma
Platio, o Estado n i o C sen50 o engrandecimento de nossa alma, espCcie de gigantografia que reproduz, em vastas dimenshes,
tudo aquilo que existe em nossa psyche'. 0
problema central da natureza da "justiqa",
que constitui o eixo em torno do qual giram todos os outros temas, recebe soluqio adequada atravCs da observaqio de como nasce (ou se corrompe) uma Cidade perfeita.
P o r que nasce

LWI

Estado

e as tr&s classes que o consfituem

Um Estado nasce porque cada um de
nos n i o C "aut~rquico",ou seja, niio se basta
a si mesmo e tem necessidade dos serviqos
de muitos outros homens:
1)de todos aqueles que provtem as necessidades materiais (do alimento, i s vestes, as habitaq6es);
2) de alguns homens responshveis pela
guarda e defesa da Cidade;
3) de poucos homens que saibam governar adequadamente.
A Cidade, portanto, necessita de trcs
classes sociais:
1)a dos lavradores, artesiios e comerciantes;
2) a dos guardas;
3) a dos governantes.
1) A primeira classe 6 constituida de
homens nos quais prevalece o aspecto "concupiscivel" da alma, que C o aspecto mais
elementar. Essa classe social C boa quando
nela predomina a virtude da "temperanqa",
que consiste numa espCcie de ordem, dominio e disciplina dos prazeres e desejos, supondo tambCm a capacidade de se submeter
As classes superiores de mod0 conveniente.
As riquezas e os bens administrados exclusivamente pelos membros dessa classe n i o
deverio ser nem muitos nem excessivamente poucos.
2 ) A segunda classe C constituida de
homens nos quais prevalece a forqa "irascivel" (volitiva) da alma, isto C, de homens
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que se assemelham aos ciies de raqa, ou seja,
dotados ao mesmo tempo de mansidio e
ousadia. A virtude dessa classe social deve
ser a "fortaleza" ou a "coragem". 0 s guardas dever5o permanecer vigilantes, quer em
relaqio aos perigos que possam advir do
exterior como em relaqiio a perigos que se
originam no interior da Cidade. Por exemplo, deveriio evitar que a primeira classe
produza excessiva riqueza (que gera 6ci0,
luxo, amor indiscriminado de novidades) ou
demasiada pobreza (que gera vicios opostos). Alim disso, deverso cuidar para que o
Estado n5o se torne demasiadamente grande ou exageradamente pequeno. Dever5o
tambCm cuidar para que as tarefas confiadas aos cidadios correspondam ii indole de
cada um e para que se proporcione a todos
a educaqio conveniente.
3) Finalmente, os governantes deveriio
ser aqueles que souberam amar a Cidade
mais do que os outros, e cumpriram com
zelo sua propria missio e, especialmente,
aprenderam a conhecer e contemplar o Bem.
Nos governantes, portanto, predomina a
alma racional, e sua virtude especifica C a
"sabedoria" .
A Cidade perfeita 6, portanto, aquela
em que predomina a temperanqa na primeira classe social, a fortaleza ou coragem na
segunda e a sabedoria na terceira. A "justiqa" nada mais C que a harmonia que se estabelece entre essas trBs virtudes. Quando
cada cidadiio e cada classe social desempenham as funq6es que lhes s i o proprias da
melhor forma e fazem aquilo que por natureza e por lei siio convocados a fazer, entio
a justiqa perfeita se realiza.
A s trgs pavtes d a ~ I m a ,
seus nexos com as trgs classes,

e as virtudes cardeais

Falhvamos acima do Estado como reproduqiio ampliada da alma. Na verdade,
em cada homem estio presentes as trts faculdades da alma que se encontram nas trts
classes sociais do Estado. Eis a prova. Diante
dos mesmos objetos existe em nos:
a) uma tendcncia que nos impele para
eles e que C o desejo;
b) outra tendtncia que, ao contrario,
nos afasta deles e domina o desejo, e i a

raziio;
c) e uma terceira tendcncia, pela qual

nos iramos e inflamamos, que niio C nem
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raziio nem desejo (niio C raziio porque i passional, e niio C desejo porque freqiientemente a ele se opoe, como, por exemplo, quando ficamos irados por termos cedido ao
desejo).
Portanto, assim como siio trgs as classes do Estado, tambCm siio trgs as partes da
alma:
- a apetitiva (epithymetikdn);
- a irascivel (thymoeides);
- a racional (loghistikon).
A "irascivel", por sua natureza, encontra-se predominantemente do lado da raziio,
mas pode aliar-se tambCm i parte mais baixa da alma, caso seja corrompida por m i

educagiio. Existe, portanto, correspondgncia perfeita entre as virtudes da Cidade e as
virtudes do individuo. 0 individuo i "temperante" quando as partes inferiores da alma
se harmonizam com a parte superior e a ela
obedecem; C "forte" ou "corajoso" quando
a parte "irascivel" da alma sabe manter com
firmeza os ditames da raziio em meio a todas as adversidades; 6 "sibio" quando a
parte "racional" da alma possui a verdadeira
ciincia daquilo que C util a todas as partes
(ciincia do bem). E a "justiga" sera aquela
disposiqiio da alma pela qua1 cada uma de
suas partes realiza aquilo que deve e do
mod0 como deve realizar.

T a o D o R o ,( i j

ti fono tenuto d'obblizo grande, wend&
rnl tu fino conokerc Teeteto, e quell' O @ m . Tm. Tri.
pl~cementepe:.wventura, o Socratc, ml fani tcnuto , p i ch; t~ averanno forn~toI' uomo civllc ed li F1lofoL3
So. Me nc contento. Ma, o carod mlo Teodoro, dtrcmo cod noi
dl aver udlto q ~ e R oda tc, uomo inrendcntilIimo di cornputsre, e
dl Gometrirf Tm. In cAe modo, o Socrate ? So. Cioi., che a b b ~ c
mo offo qualunque dl queR~uomini dclla medcGma Rima; i quali
non%oreno fono rra loro vie pi$ lontani dt onorevolczza, di queld~chiararc quclla proponione della voRr' one
lo che 11 G $a
Tm. 0 k r a t c , per Anmone noltro D I O, tu r r l j b y , e ragionc~olmentc; ed ora 31hai Crto ricordevole dc mto errore intorso
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e l q di
~ narrar a noi ordinatamnte, & VUOI innanzi dell' uomo civde, o del F~lofofb plunoflo. 0/:0 Teodoro, egli li dee fir qucffo, p c h i una w l n abbiamo dam cominciamenw ; nd halG a el:
fare , 1nrunzah2 non Gremo plrvenuti alla fine Ma chc fi convkn a me di fire dl Tecnto? l'ro. D'intorno a che ? O/: I1 Iakieremo ri Tar noi i ed in vcce di lui rlcevercmo Socnte c o m p g n o
c ffudj medeGmi: o come confgli t u ? Tco. Carl codcgh ef&,
me drcefli ,prcnddo ConcioOiachd efieodo e gli uni , e gli altri
di voi g ~ o v a n,
~ fopporterne pi$ ~gcvolmentecgni htica con la intcrminione So. 0 Ofpite in un c e m mcdo a me pare che ambidue rnl k n o quafi prcnti. Voldttc, cheTcereto mi allomigl~a nelh
f i y a del volto; e con Socnte aocora, avcndo io lo Lcllo nome ,
la dcnominaz~oneCI d i una ccrta domcltahczza. E convien a noi,
come a prentl , 11 tcR16care lo ReCo di buona v la con la oral'ho d l zlone. Con Tcetero jcri mi ritrovai a! dalputare,
to rif ndcr a queff' O i p t e ; n u con Socnte fino al preicntc non
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ronG

,

.

.

.

.

.

2*i

.

Eis, portanto. o conceit0 de iustica "segundo a natureza": "cada um faga'aquilo que
Ihe compete fazer", os cidad5os e as classes
de cidadios na Cidade e as partes da alma
na alma. A justiqa so existe exteriormente,
nas suas manifestaqiies, quando existir interiormente, na sua raiz, ou seja, na alma.
Dai Plat50 deduziu "o quadro das virtudes", ou seja, o quadro daquelas virtudes
que posteriormente serio denominadas "cardeais". Freqiientemente, porCm, nos esquecemos de que esse quadro esta intimamente
ligado i psicologia plattinica, particularmente i distinqio entre alma concupiscivel, irascivel e racional.
,

A Cidade perfeita, entretanto, deve contar com uma educagio perfeita. A primeira
classe social, porkm, nao necessita de edu-

cac5o especial. Doraue as artes e os oficios
facilmente aprendem-se com a pratica.
Para a classe dos guardas, Plat50 propde a educag5o classics, ginastico-musical,
com o objetivo de robustecer convenientemente a parte de nossa a h a da qua1 derivam a coragem e a fortaleza. Para essa classe, porCm, Platio propde a "comunh50" de
todos os bens: comunh50 de homens e mulheres e, portanto, de filhos, bem como a
aboliq5o de qualquer propriedade sobre bens
materiais. Deveria, por conseguinte, ser tarefa da classe inferior, detentora da riqueza,
prover i s necessidades materiais dos componentes dessa classe. 0 s homens e mulheres da classe dos guardas deveriam receber
a mesma educagio e desempenhar idcnticas
tarefas. 0 s filhos, imediatamente retirados
do convivio com os pais, seriam alimentados e educados em lugares apropriados, sem
conhecer os pr6prios progenitores. Platio
prop& essa concepg5o extremamente ousada corn a finalidade de criar uma espkcie de
*

A
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grande familia, na qual todos se amassem
como pais, miies, filhos, irmiios, irmiis, parentes. Acreditava poder eliminar dessa forma as raz6es que alimentam o egoism0 e
suprimir as barreiras do "C meu", "6 teu".
Todos deveriam dizer apenas "6 nosso". 0
bem particular deveria ser bem comum.
A educaqiio prevista por Platiio para
os governantes coincidia com o tirocinio
exigido para o aprendizado da filosofia,
suposta a coincidincia entre verdadeiro fi16sofo e verdadeiro politico. Devia durar at6
os cinqiienta anos e Platiio a chamava de
"longa estrada". Entre os trinta e os trinta
e cinco anos, devia ocorrer o tirocinio mais
dificil, ou seja, a experiincia com a dial&
tica. Dos trinta e cinco aos cinqiienta anos,
estava prescrita a retomada dos contatos
com a realidade empirica, no desempenho
de diversas tarefas. A finalidade da educaqiio do politico-fil6sofo consistia em levilo ao conhecimento e h contemplaqiio do
Bem, conduzindo-o ao "conhecimento m i ximo", para que ele pudesse plasmar a si
mesmo conforme o Bem, visando inserir o
Bem na realidade hist6rica. Dessa forma,
o "Bem" emerge como principio primeiro,
do qual depende o mundo ideal. 0 Demiurgo aparece como gerador do cosmo fisico
em raziio da sua "bondade", e o "Bem"
constitui o fundamento da Cidade e do agir
politi~o.
E ficil compreender, portanto, as afirmaq6es de PlatHo, no final do livro IX da
Repziblica, segundo as quais "pouco importa se exista ou possa existir" tal Cidade;
basta apenas que cada um viva segundo as
leis dessa Cidade, isto 6, segundo as leis do
bem e da justiqa. Em resumo, antes mesmo
de realizar-se na realidade exterior, ou seja,
na histbria, a Cidade plat6nica realiza-se no
interior do homem. Ai se encontra, definitivamente, a sua verdadeira sede.

0"Politico" e as "Leis"
Depois da Repziblica, Plat50 voltou a
se ocupar expressamente da problemitica
politica, especialmente no Politico e nas Leis.
Niio retratou o projeto da Repziblica, porquanto tal projeto representa sempre um
ideal, mas procurou dar forma a algumas
idkias que pudessem ajudar na construqiio
de um "Estado segundo", ou seja, de um

Estado destinado a suceder ao Estado ideal.
de um Estado que atribua consideraqiio maio;
aos homens vistos como efetivamente siio e
niio apenas como deveriam ser.
Na Cidade ideal niio existe o dilema se
a soberania comt>eteao homem de Estado
ou A lei, porquanto a lei nada mais C que o
mod0 segundo o qual o homem de Estado
perfeito realiza na Cidade o Bem contemplado. Entretanto, no Estado real, onde muito
dificilmente se poderiam encontrar homens
capazes de governar "com virtude e c i h cia", a ponto de se colocarem acima da lei,
a soberania cabe h lei e, portanto, torna-se
imprescindivel a elaboraqiio de constituiq6es
escritas.
As constituiq6es histbricas, que representam imitaq6es ou formas corrompidas da
constituiqiio ideal, podem ser trss:
1) se C um s6 homem que governa e
imita o politico ideal, temos a monarquia;
2) se siio varios homens ricos que governam e imitam o politico ideal, temos a
aristocracia;
3) se C o povo na sua totalidade que
governa e busca imitar o politico ideal, temos a democracia.
Quando essas formas de constituiqiio
politica se corrompem e os governantes buscam apenas os pr6prios interesses e niio os
do povo, nascem:
1)a tirania:
2 j a oligar&ia;
3 ) a demagogia.
Quando os Estados siio bem governados, a primeira forma de govern0 C a melhor;
quando nos Estados a corrupqiio campeia,
C melhor a terceira forma porquanto, pel0
menos, a liberdade permanece garantida.
Nas Leis, por fim, Platiio recomenda
dois conceitos bisicos: o de "constituiqiio
mista" e o de "igualdade proporcional". 0
poder excessivo produz o absolutismo tir2nico e liberdade demasiada acarreta demagogia. A f6rmula ideal esti no respeito A liberdade. devidamente mesclado com a
autoridade exercida com "justa medida". A
verdadeira igualdade niio C a buscada a todo custo pel0 igualitarismo abstrato, mas a
alcanqada de forma ''proporciona1". De
mod0 geral, nas Leis, a "justa medida" assume posiqiio predominante do principio ao
fim. Platiio at6 revela exmessamente mais
uma vez a sua fundamen&qiio de cariter tipicamente teol6gic0, ao afirmar que, para
os homens, "a medida de todas as coisas C
Deus".
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Plat50 sintetizou o prdprio pensamento nas suas multiplas dimensaes no
cc3lebre "mito da caverna", que se pode interpretar ao menos em quatro nlveis:
1) em nivel ontoligico, segundo o qua1 aquilo que esta
dentro da caverna seria o mundo material e aquilo que estd
fora o mundo supra-sensivel;
da caverna
2) em nivel gnosioldgico, segundo o qua1 o interior da ca- §, 1-2
verna representaria o conhecimento sensivel (opiniao) e o exterior da caverna o conhecimento das Idc3ias;
3) em nivelmritico-teoldgico, segundo o quai o interior e o exterior representariam respectivamente a esfera mundana material e a espiritual;
4) em nivel politico, porque implica um retorno & caverna de quem tinha
conquistado sua liberdade, por solidariedade com os companheiros ainda prisioneiros, e com a finalidade de difundir a verdade,

0"mito

da caverna"

No centro da Republics encontramos
um cilebre mito, chamado "da caverna". 0
mito foi interpretado sucessivamente como
expediente utilizado por Plat20 para simbolizar a metafisica, a gnosiologia, a dialitica e
at6 mesmo a itica e a mistica plat6nicas. E o
mito que expressa Plat20 na sua totalidade
-e com ele, portanto, pretendemos concluir.
Imaginemos homens que vivem numa
caverna, cuja entrada se abre para a luz em
toda a sua largura, com amplo sagu2o de
acesso. Imaginemos que os habitantes dessa caverna tenham as pernas e o pescoqo
amarrados de tal mod0 que n2o possam
mudar de posiq2o e tenham de olhar apenas
para o fundo da caverna. Imaginemos ainda que, imediatamente fora da caverna, exista um pequeno muro da altura de um homem e que, por tris desse muro e, portanto,
inteiramente escondidos por ele, se movam
homens carregando sobre os ombros estatuas trabalhadas em pedra e em madeira,
representando os mais diversos tipos de coisas. Imaginemos tambim que, por tras desses homens, esteja acesa uma grande fogueira e que, no alto, brilhe o sol. Finalmente,
imaginemos que a caverna produza eco e
que os homens que passam por tras do muro
estejam falando de mod0 que suas vozes
ecoem no fundo da caverna.
Se isso acontecesse, os prisioneiros da
caverna nada poderiam ver alim das som-

bras das pequenas estatuas projetadas no
fundo da caverna e ouviriam apenas o eco
das vozes. Entretanto, acreditariam, por nunca terem visto coisa diferente, que aquelas
sombras eram a unica e verdadeira realidade e que o eco das vozes representasse as
vozes emitidas por aquelas sombras. Suponhamos, agora, que um daqueles prisioneiros consiga desvencilhar-se dos grilh6es
que o aprisionam. Com dificuldade, ele se
habituaria 5 nova viszo que lhe apareceria.
Habituando-se, porim, veria as estatuetas
se moverem por sobre o muro e compreenderia que elas s2o muito mais verdadeiras
do que as coisas que antes via e que agora
lhe parecem sombras. Suponhamos que alguim traga nosso prisioneiro para fora da
caverna e do outro lado do muro. Pois bem,
primeiramente ele ficaria ofuscado pel0 excesso de luz; depois, habituando-se, veria as
coisas em si mesmas; por dtimo veria, inicialmente de forma reflexa e posteriormente em si mesma, a propria luz do sol. Compreenderia, ent20, que estas e somente estas
s2o as realidades verdadeiras e que o sol C a
causa de todas as outras coisas visiveis.

do mifo da caverna

0 que simboliza o mito?
1) Antes de tudo, o mito da caverna
traduz os diversos graus em que ontologi-
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camente se divide a realidade, isto 6, os gtneros do ser sensivel e supra-sensivel com
suas subdivis6es: as sombras da caverna simbolizam as apartncias sensiveis das coisas;
as estatuas, as proprias coisas sensiveis; o
muro representa a linha divisoria entre as
coisas sensiveis e as supra-sensiveis; as coisas verdadeiras situadas do outro lado do
muro siio representaq6es simb6licas do ser
verdadeiro e das Idiias, e o sol simboliza a
IdCia do Bem.
2) Em segundo lugar, o mito simboliza
os graus do conhecimento nas duas espicies
e nos dois graus em que essas espicies se
dividem: a visiio das sombras simboliza a
eikasia ou imaginagiio e a visso das estituas
representa a pistis ou crenqa; a passagem da
visiio das estatuas para a visiio dos objetos
verdadeiros e para a visiio do sol, antes de
forma mediata e posteriormente imediata,
simboliza a dialitica em seus varios graus e
a inteleqiio pura.
3) Em terceiro lugar, o mito da caverna simboliza o aspecto ascitico, mistico e
teol6gico do platonismo: a vida na dimensiio dos sentidos e do sensivel 6 a vida na
caverna, assim como a vida na pura luz C a
vida na dimensiio do espirito. 0 voltar-se
do sensivel para o inteligivel C representado
expressamente como "libertaqiio das algemas", como conversiio, enquanto a visiio
suprema do sol e da luz em si mesma e visiio do Bem e contemplaqiio do Divino.
4) 0 mito da caverna, entretanto, expressa ainda a concepqiio politica tipicamente plat8nica. De fato, Platiio menciona
tambCm um "retorno" a caverna por parte
daquele que se libertara das algemas, retorno cuja finalidade consiste na libertaqiio das
cadeias daqueles em companhia dos quais
ele antes fora escravo. Tal "retorno" representa certamente o retorno do filosofo-politico, o qual, se atendesse apenas as solicitaq6es de seu desejo, permaneceria atento ii
contemplaqiio do verdadeiro. Superando,
porem, seu desejo, desce a caverna na ten-

a caverna? Passando da luz para a escuridao, ele niio conseguiri enxergar enquanto
niio se habituar novamente a falta de luz;
teri dificuldades em se readaptar aos costumes dos antigos com~anheiros,se arriscari
a niio ser por eles entendido e, tomado por
louco, correra at6 mesmo o risco de ser assassinado, como aconteceu com Socrates e
como podera acontecer a todo aquele que
testemunhe em dimensiio socratica.
Entretanto, o homem que "viu" o verdadeiro Bem devera e saberii correr esse "riscon, pois C isso que da sentido a sua existtncia.

:;s8.8,;;b:am
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Academia platGv\ica

Platso cercou-se, a partir de 388 a.C., de uma serie de discipulos e fundou
uma Escola (a Academia) em que se ensinavam as mais variadas disciplinas (matematica, astronomia, medicina, retorica).
Com sua morte a dire@o dessa Escola foi assumida pelo AAcademia
sobrinho Espeusipo e a seguir por Xenocrates: estes acentua- p,at&)ica
ram mais a doutrina dos Principios (UnolDiade), do que a teoria
g 1-4
das Ideias, salientando assim uma visso matematizante da realidade.
Sucessivamente, com Polemon, Crates e Crantor, a Academia sofreu o influx0
das instdncias culturais helenisticas.

,

Finalidade du Academia
A funda@o da Escola de Plat50 t pouco posterior ao ano 388 a.C., representando um acontecimento memorAve1, pois na
Grtcia ainda nHo existiam instituiq6es des-

se tipo. E possivel que Platao, para obter o
reconhecimento juridic0 da Academia, a tenha a~resentadocomo comunidade de culto consagrada i s Musas e a Apolo, Senhor
das Musas. Uma comunidade de homens dedicada a busca do verdadeiro bem poderia
ser reconhecida legalmente sob essa forma.

66
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A finalidade da Escola n5o consistia na
difusiio de um saber preocupado com a erudig50, mas era a preocupaq50 de, atravCs
do saber e de sua organizaq50, formar homens novos, capazes de renovar o Estado.
Em suma, a Academia, enquanto Plat50 viveu, se fundamentou no pressuposto de que
o conhecimento torna os homens melhores
e, conseqiientemente, aperfei~oatambkm a
sociedade e o Estado.
Entretanto, embora visando sempre ii
realizaq20 desse objetivo ttico-politico, a
Academia abriu suas portas a personalidades de forma@o extremamente diversificada
e de varias tendtncias. Ultrapassando de
muito os horizontes socriticos, Plat50 providenciou para que lecionassem na Academia matemiticos, astr8nomos e mCdicos, que
promoviam debates extraordinariamente fecundos. Eudoxio de Cnido, por exemplo, o
mais cClebre matematico e astr6nomo daquela kpoca, chegou at6 a participar dos debates sobre a teoria das Idtias.

Todavia, ja com Espeusipo, sobrinho e
primeiro sucessor de Platso, que dirigiu a
Academia de 3471346 a 3391338, iniciou-se
a ripida decadencia da Escola. Espeusipo
neaou a e x i s t k i a das IdCias e dos Numer o i ideais e reduziu o mundo inteligivel de
Plat20 apenas aos "entes matematicos".
Alim destes, admitiu os planos das "grandezas", o plano da "alma" e o plano do
"sensivel". embora n5o tenha sabido deduzir estes planos de forma orgiinica e sistematica, de principios supremos e comuns.

Espeusipo foi seguido por Xenocrates,
que dirigiu a Academia de 3391338 a 3 151
314 a.C. Ele corrigiu as teorias de seu antecessor, Espeusipo, buscando uma posiqio
intermediiria entre estas e as teorias de Plat5o. 0 Uno e a Diade constituem os principios supremos, e deles derivam todas as outras coisas. Xen6crates influiu especialmente
com sua tripartiqgo da filosofia em 1)"fisican,,2) "Ctica" e 3) "dialCtica". Essa tripartiq5o teve enorme sucesso, porquanto
dela se serviram tanto o pensamento hele-

Xenocrates dirigiu a Academia
de 339/338 a 31 5/314 a.C., sucedendo a Espeusipo.
A ele remonta a triparti@o da filosofia
em "fisica", "dtica" e "diale'tica",
que tanto sucesso tera no pensamento sucessivo.

nistico como o pensamento da Cpoca imperial para a fixaqiio dos quadros do saber filosofico, segundo veremos.

Pblemon,

Crates e Crantor

Ap6s a morte de Xenocrates, no meio
sCculo subseqiiente, a Academia foi dominada por trts figuras de pensadores, que realizaram tal mudanqa de clima espiritual que
a Escola de Plat50 tornou-se quase irreconhecivel. Esses pensadores foram Polemon,
que dirigiu a Escola; Crates, que sucedeu a
Polemon por breve periodo; e Crantor, companheiro e discipulo de Polemon. Em seus
escritos e ensinamentos, como tambCm em
seu mod0 de viver, ja dominam as instincias
da nova Cpoca, i s quais, porCm, epicuristas,
estoicos e cCticos souberam conferir express5o bastante diferente, como veremos.
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PSICOLOGIA
A alma C imortal porque C afim i s IdCias.
Na morte do homem migra de corpo em corpo
(metempsicose).
Tem uma vida ultraterrena.
Escolhe seu destino terreno conforme a
verdade que possui
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ANTROPOLOGIA
A alma C o verdadeiro homem, o corpo C
tumulo da alma.
A filosofia enquanto se dirige i alma
C exercicio de morte (habitua a separar
a alma do corpo), e por isso
C purifica@o.

POLITICA
Estado ideal:
engrandecimento
da alma
Classes sociais

Virtudes
I
I

Camponeses,
artesios,
comerciantes:
produzem os bens

I

Soldados, guardas:
defendem a cidade
dos perigos internos
e externos

Irascivel

I

Fil6sofos, regentes:
dirigem
e administram
o Estado

Racional

Educaqao
I

I Numa
l o tim
educa~iio

I

I

I

Tem~eranqa

I

I
I

/

I
I

I

I

I

I

~

I

Coragem

,
1

I

I

I

I

I

particular;
limitam-se
a imitar os outros

Educa~io
gimnico-musical;
comunhio dos bens
e das mulheres

Sabedoria:
1

/

I

contempla@o
do Bem ideal
para pratica-lo

I

I

1

I

I

E d u c a ~ l ofundada
sobre a dialCtica,
para alcan~ar
o conhecimento
do Bem

I

0 equilibrio das tris classes e das trcs verdades
se realiza na iustica

\

I

GNOSIOLOGIA
0 conhecimento C reminiscincia.
0 conhecimento 6 proporcional ao ser.
Distingue-se em opinido (conhecimento do sensivel) e ciincia
(conhecimento do inteligivel).
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naquele tempo era Thamus e hab~tavana grande cidade do Rlto Nilo. 0 s gregos a chamam
de Tebas egipcla, enquanto chamam Rmon, seu
deus. E Theuth Foi a Thamus, mostrou-lheestas
artes e Ihe disse que era precis0 ensind-las a
todos os egipcios. 0 re1 the perguntou sobre a
utilidode de coda uma das artes, e, enquanto o
RslaqBo entrs escrit~
deus o explicava, conforme Ihe parecia que dissesse bem ou ndo bem, desaprovava ou ent6o
louvava. Segundo se conta, muitas foram as coisas que, sobre coda arte, Thamus disse a Theuth
0qus sagus 6 urn documsnto rsvoluem ca<oadaou em elogio, s para exp8-las sec~ondriono histdrio dos ~ntsrprsto@ssds
ria necessdrio um longo discurso.
Plotdo. Pods-ss cornprsendsr o fundo opeQuando, pordm, chegou d escrita, Theuth
nos quando se tsrn prssents que Plot60 vidisse: "Este conhecimento, 6 rei, tornard os egipvio srn urno &poco srn qus sa possovo do
cios mais sdbios e mais capazes de recordar,
culturo do 'brolidods" poro o do "sscrto" a
porque com @lafoi encontrado o rsmbdio da
qus el@procuro urno "rned~ogdo"sntrs os
memoria e da sabedoria".
duos culturos
0 rei, entdo, respondeu: "0
engenhosissimo Theuth, hd quem 6 capaz de criar as artes
e quem 8, ao contrdrio, capaz de julgar qua1
dano ou vantagem terdo aqueles que as usa1. Supsrioridads da oralidads
rem.
Ora, tu, sendo pai do escrita, por afeto
sobrs a sscrita:
dlsseste
justamente o contrdrio do que ela vale.
o filosofo n6o p6s por sscrito as coisas
Com
sfelto,
a descoberta do escrlta terd como
que para e k sBo ds "maior vdor"
efe~toproduzir o esquec~mentonos almas dos
que a aprenderem, porque, confiando no escrlR ascrito ndo ocrssce o sobsdono dos
ta, se hab~tuardoa lembrar a partir de fora
hornsns, s slrn a apar&noa do sober (ou ssjo,
medlante sino~sestranhos, e nBo de dentro e
o opmi60); oldrn disso, ndo rsforgo o rnarnopor SI mesmos: portanto, encontraste ndo o reno, rnos ofsrscs opsnos me~osporo "chomor
m6dio da msmoria, mas do chamar de novo 6
2,rnernorio" coisos qua jd ss sobern.
memoria.
-- - Da sabedor~a,
depois, fornecss a teus discipulos a apar&ncia e n60 a verdade: com efel%RATESResta agora falar do conveni&n- to, eles, tornando-se por teu meio ouvintes de
cia ou ndo convenihcia do escrito, quando ele multas coisas sem ensinamento, crerdo ser co6 bom e quando 6, ao contrdrio, ndo convenien- nhecedores de muitas colsas, enquanto, como
acontece o mais das vezas, na realidade, ndo
te. Ou ndo?
as saberao; e serd bem diFicil discorrer com ales,
FEDRO- Sim.
porqus se tornaram portadores de opini6es em
-Por acaso sobes ds quai modo,
SOCRATES
no que se refers aos discursos, se pode maxi- vez de sdbios".
FEDRO- 0 Socrates, 6 fdcil para t~narrar
mamente agradar a deus: fazendo-os ou facontos egipcios, ou de qualquer outro pais quilando deles?
seres!
FEDRO- Realmente nBo sei. E tu?
SOCRATES
- Mas se houve alguns, meu
S~CRAT€S
- POSSO contar-te uma h~storia
transmitido pelos antigos; eles sabem o verda- caro, que acreditaram que os primeiros vot~cidairo. E se nos o encontrdssemos sozinhos, impor- nios de Zeus de Dodona viessem dos discursos
tar-nos-iaainda 0190 das opin16esdos homens? de um carvalho! 0 s homens de entdo, dado que
Ftono -Tua pergunta 6 ridicula! Mas con- ndo eram s6b1oscomo vos, jovens, na sua simplicidads, contentavam-se de ouvlr "um carvata-ms a historia que ouviste.
Iho ou uma rocha", contonto que dlssessem a
SOCRATES
-Ouvi contar que em Naucrates
do Egito havia um dos antigos deuses do lu- verdade; mas, para ti, talvez, faz diferen~aquem
gar, para o qua1 era sagrado o pdssaro deno- fala e de onde 6 ;com efeito, ndo olhas somenminodo ibis. e o nome d a t e deus era Theuth. te isso, se as coisas sdo como eie diz ou se
Dizem que Foi o primeiro a descobrir os nume- sdo d~ferentes.
FEDRO- Rt~ng~ste
o ponto certo: tamb6m
ros, o cdlculo, a geometria e a astronomla e
depois o jogo do tabuleiro e dos dodos e, por a mim parece que, em rela(do d escr~ta,as coiFim, tamb6m a escrita. 0 rai de todo o Egito sas sdo como diz o rei tebano.

Capitdo sexto SOCRATES
- Portanto, quem considerasse
poder transmitir uma arts com a escritura, a
quem a rscebesss convict0 de que dos sinais
escritos poderd tirar a190 de claro e firme, deveria estar cheio de grand@ingenuidade e devsrla ignorar verdadelramente o vaticinio ds
Rmon, caso considere que os discursos postos
por escrto sejam algo mais qua um meio para
chamar b memoria de quem sabe as coisas sobre as quais o escrito versa.

de Folor de modo otivo; els, o/Qmdisso, d
incqaz de ojudor-sa s de dsfender-sa sozinho contra os cri'ticos, mos requer sernpre o
intervsngio ofivo do ssu outor.

SOCRRTES
- Porque, Fedro, a escrita tem
isso de terrivel, semelhante, no verdade, b pintura: com efeito, as criaturas da pintura estdo
diante de ti como se fossem vivas, mas se pedires alga a elas, psrmonecem caladas. fechadas em solene siI6ncio; e assim o fazem tambhm os discursos. Crerias qua falem, pensando
slss propnos alguma coisa, mas se, querendo
entender bem, perguntas a eles algo do que
falarom, continuam a repatir uma so e mesma
co~sa.E uma vez que um d~scursoseja escrito,
giro por todo lugar, nos mdos daqueles que o
entendem e tamb&m nas mdos daqueles aos
quais nada importa, e ndo sabe a quem deve
ou ndo folar. E sa o ofendem e o ultrajam erradamsnte, sempre tem necessidade do auxilio
do poi, pois n6o & capaz de se defender e de,
sozinho, se ajudar.
FEDRO - Tamb~lmisso que disseste 6
justissimo.

Bern malhor s mois poderoso que o discurso posto por escscrito, oo contrtrio, Q o discurso vivo s onirnado, montido no dirnensdo
do orolidods e medionte o ci&ncio imprssso
no olrno de quern oprende; o discurso escrito
Q como umo irnogem, isto 6,umo copio, doqusle produzido no dimensdo do orolichds.

S~CRRTES
- E entdo? Vamos agora considerar outro discurso, irmdo legitimo deste? E vamos ver de que modo nasce, e, por sua natureza, como & mslhor s mais poderosodo que a t e ?
FEDRO-Qual & o discurso, e de que modo
dizes qua ele nasce?
- E o discurso que 6 escrito,
S~CRRTES
mediants a ciencia, na almo de quem aprende.

Plat& e a PC

e que & capaz de defendarcorn qusm deve falar a corn
FEDRO- Queras dlzer
que sobe, o dlscurso VIVO e
d~scursoescrlto pode ser c
razdo, de mag em?

oqusles escritos, s rnuito
os rssultodos qus slo okco

SOCRRTES
-Sim, exatament
ma um pouco ~sto.o agrlcultor

mo em oito meses?

menos bom senso do
suas sementes?

ndo sdo sequer capazes da e

- Ndo, de f
S~CRRTES
de sscritos os semeara e

s~mpos~os,
ou em outros p
a estes, ale, entdo, como

mente, da qua1 naspm tambbm em outros homans outros drscursos, qua sejam capazes da
tornar esta semente rmortal e que tornem felrz
quem a possur, na maror medrda que seja possivel ao homm.
FEDRO-Murto mats belo & rsto qua drzes.

vez de acordo sobre
grou de julgar, Fedro,

te ponto, ou seja,
srta a lisras a res, e de examrnar os

S~CRATES
-Prrmero Q preclso que algu&m
sarba o verdaderro sobre cada uma das coisas
a respsrto das quais fala ou escreve, e qua
esteja em grau de dehnrr cada corm em sr mesma, e, uma vez deflnrda, sarba drvrdr-laem suas
esp&cres at& chsgar bqurlo que 1-60Q mars ulterrormento drvrsfvel, e depo~sde ter penetrado na natureza da alrna, encontrancb do mesmo
mod0 a esp8cre adequada para cada natureza, & precrso que construa e ordene seu d~scurso da mod0 correspondente, dando 6 almo
complexa drscursos complexose que cornpreendam todas as harmonras, e b alma srmples drscursos srmples Ffntes d~sson6o sera possivel
que se trots corn arte, d medrda que convQm
por natureza, o gknero dos drscursos, nem para
ensrnar nem para persuadrr, como tudo o qua
se drsse anterrorrnente nos recordou.
FEDRO-Sobre este ponto & o que resulta
de fato.
S~CRATES
-E depors, sobre a quest60 de
se 8 belo ou Fero pronuncrar e escrever d~scursos, e quando a zornbarra convQm e quando
n8o convbm, n60 for talvez asclarecrdo pela
conversa que trvamos ha pouco?
FEDRO- 0qu8 Falamos?
- Que se lisras, ou qualquer
S~CRATES
outro, escreveu ow escrevera sobre corsas de
rnteresse prrvado ou publrco, propondo Iers,
escremndo obras politrcas, com a convlc@ode
qus nestas obras escrrtas haja grande estabrlrdad@e clareza, ent8o rsso, para quem escreve, serd de grande vergonha, quer algubm o
dig0 ou n8o Com eferto, n8o drstrngu~ra vrgilra
do sono no qua se reFere ao justo a ao rnjusto,
ao ma1 e ao barn, a corsa n6o pode derxar de
ser, de fato, vergonhosissrma, mesmo quando
a multrddo o elograr
FEDRO- Nao pode, cartamente.
SOCRATES
- Por outro lado, quem af~rma
que em um drscurso escrrto, seja qua1 for o argumento sobre o qua1 versa, hap naessarramante murto ds jogo, e que nsnhum drscurso
tenha srdo escrrto em verso ou em prosa com
mum serredada (nem tenha s~dorecrtado, como
os drscursos que s6o recrtados pelos rapsodos,
que ssm posslbrlrdade de exams e sem nada
ensrnar querem apenas psrsuad~r),mas que,
da fato, os melhores deles n8o s8o mars que
meros para ajudar a mem6rra daqusles que j6
sabem; e afrrma que apenas nos drscursos drtos no context0 do ensmamento e com o escopo de fazer aprender, ou sap, nos drscursos
escrrtos realrnente na alrna a resperto do justo
s do bolo e do bem, haja clareza e complet~tuds
e serrdade; s, al&m drsso, afrrma que drscursos dssss g&nero devam ssr drtos seus, como
se fosssm frlhos legit~mos,e antes de tudo o

discurso que ele traz em si mesmo, se 6 que o
tenha encontrado, e depois aqueles que, ou
Filhos ou irmdos deste, nasceram de igual modo
em outras almas de outros homens conforma
seu valor, e saljdo todos os outros e os manda
amboro; pois bem, Fedro, justamante urn homem dests tipo t; prov6vsl que seja aquele que
tu e eu gostariamos de nos tornar.
FCDRO-Quero isso de fato, e auguro-me
aquilo que dizes.

2. Cls confirrna@es da superioridode
da oralidads sobre a escrita na Catfu YII
I
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que o hl~sofo
niio p6e por escrlto as "co~sas
de malor valor", refer~ndo-o
justamente a sf,
em pr~ms~ra
pessoo. 6 s suas polavras preci' sos, tornodas Famosiss~mas
e urna verdade~ra
e propria cruz para os lnt6rpretes.
"

~

Escr~tore hlosofo 6 aquele que comp6s obros, sobendo como esta o verdadeiro, a qua portonto, estd em grou de socorr&10s e de defend&-/asquando necessdno, e
estd portonto am grau de demonstrar em que
sentdo as co~sosescrltas siio de "menor
valor" em relo@o o co~sasde 'inalor volor"
qua ole possu~,mas que ndo conhou nem
pretende conhor 00s escr~tos,porque os reservo exclus~vamente2, oralldade.
SOCRATES
- Quanto ao que se refere aos
discursos, brincamos o bastante. Mas tu, vai a
lisias e dim-lhe que nos dois, descendo a fonte
e ao santu6rio das Ninfas, ouvimos discursos que
nos ordsnavam dizer a lisias e a qualquer outro
qua componha discursos, e a Homero e a qualqusr outro que tenha composto poesia ssm mirsica ou com musica, e, em tercsiro lugar, a Solon,
s a quem, em discursos politicos que chama de
leis, comp6s obras escritas, que se comp6s tais
obras sabendo como a t 6 o verdadeiro, e esta
em grau ds socorr6-lo quando for defender as
coisas que escreveu, e quando faia esteja em
grau de demonstrar a fragilidade dos escritos,
entdo um homem desse tipo seja chamado ndo
com o nome que tern, mas com urn nome derivado daquilo a que se dedicou com verdade.
FEDRO- E qua1 4 o nome que lhes d6s?
- Chama-lo de sdbio, Fedro,
S~CRFITES
parece-medemasiado, e tal nome convbm apenas a um deus; mas cham640 d~ filosofo, ou seja, amante de sabsdoria, ou corn qualquer outro nome desss tipo, se Ihe adaptaria mslhor e
seria mais adequado.
FEDRO- E de modo nanhum estaria fora
ds lugor.
-Por outro lado, aquele qua ndo
S~CRFITES
possui coisas que sejam de maior valor em rel q d o dquelas que comp6s ou sscreveu, juntando uma parte com outra, ou cortando, ndo o
chamarbs, corn justa razdo, de poeta, ou de
compositor da discursos ou de escritor de leis?
FEDRO- E como ndo?
PlatGo, F~dro.
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Isto, port;m, posso dizer sobre todos os que
escreveram ou que escreverdo: todos os que
afirmam saber as coisas sobre as quais penso.
tanto por t&-lasowido de mim, como por t&-las
ouvido de outros, tanto por t6-las descoberto
sozinhos: p i s bem, ndo t; possivel, a meu parecer, qua sles tenham compreendido quolquer
coisa sobre o assunto. Sobre estas coisas ndo
ha um e,scrito nemjamais havera.

-
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€qua~
ser~om
~
as razOes pelas q u a ~ ~
Platiiondo acelta confior 'as coms malores"e
Ye malor valor" aos escrltos, resetvando-as
unlcamente a oral~daded~alQt~ca,
ele as expl~ca
muto bem: o c o n h ~ i m t do e w s co~sas
niio pode ser comun~codo
como o das outras,
porque rquer urna longa s6r1ede d~scussiies
' Feltas junto e em estrelta comunhdo entre
quem ms~na
e q u m apen& s urna c m l d a de de vlda, at6 que nasqa na prdprla alma de
quem aprende a luz que ~lumlnaa verdade.

0 conhecimento destas coisas ndo Q de
Fato comunic~velcomo os outros conhecimentos, mas depois de muitas discussdes feitas
sobre estas coisas, e depois de uma comunhdo
de vida, de ~mproviso,como Iuz que se acends
de uma faisca que sa dssprende, esse conhecimento nasce na alma s se alimenta dela masma.

Para diz6-lo brevsment&, quem nBo tam
natureza afim bs coisas, nem a facilidads de
aprender nem a memoria poderiam tornd-lo tal
(com efeito, ndo se pode gerar em naturezas
estranhas), ds mod0 qus os que 1760 sdo de,
natureza semelhante e n6o sdo dins bs coisas
que s60 justas e bs outros coisas que sdo balas, mesmo se alguns por algumas coisas e
outros par outras t&m facilidade de aprender
de memoria, e tambQm os que sdo da natureza
afim mas n6o tQm facilidade da aprender de

Quarta parte - Plat60
memoria, todos esses ndo poderdo jamais conhecar o verdoda sobre o virtude no qua d possival e sobre o vi'cio. Com sfeito, estas duos
coisas se aprendem necessariamente juntas e
juntos se aprendem o Falso e o verdadeiro qua
sa referam o todo o raolidode, depois de uma
aplica@o total e depois de muito tempo, como
dissa no inicio: Friccionando estas coisas, ou
seja, nomes e defini@es e vis6es e sensag6es.
umas com as outras, e colocando-as prova
em rsfutaq%s ben&volase experimentadas em
discuss6es Feitas sem inveja, resplandecem de
improviso o conhecimento de coda coisa e a
intui~dodo intelecto, para quem realiza o m6ximo esfor<opossivel b capacidade humana. Por
isso, todo homem que seja sbrio se absthm de
escrever coisas s6rias, para n60 lanc6-las ao sabor da aversdo e da incapacidade de compreender dos homens. Logo, de tudo isto se deve
concluir quo, quondo sa &ern obros escritas de
olgudrn, sejam leis de legislador ou escritos de
qualquer outro g&nero, as coisos escrltos ndo
srorn pora a t e outor as coisos rnois sdrios, se
sle For sdrio, porqua tais coisos @st60depositodos na porta rnois bslo dala; se, ao contr6ri0,
coloca por escrito aqueles que para ele constituem verdadeiramente os pensamentos mais
s&rios, "entdo,com certeza",ndo os deuses mas
os mortais " o Fizeram perder o bom senso".
"

Rldrn ISS SO, Plot60 prac~soqua escrever sobra tols colsas nBo podar~osequer ter
urna Fung60 'hvpornnsrndt~co",
ou sajo, de
"charnor 2, rnsrnor~o",anquonto "bs co~sas
rnols sdr~as"se resumern ern poucos e breves propos1g6ssque, corno jd v~rnos,aquaIes que os cornprmnderorn as ~rnpr~rnern
no
olrno e n6o podarn esqusc&-los
-

-

[..I

ndo h6 perigo que algu6m esqueca
tais coisas, uma vez qua tenham sido bem compreendidas p e l ~alma, dado que se reduzem a
brevissimas proposi@es.

Sabernos por Rristotales qua o proprio
Plot60 tentou, ao rnenos urno vez, levor os Youtrinas ndo escritas"de qua trotovo openos nos
suas oulos Foro da Rcodernia, n60 corn os escritos, rnos corn urno conFer8ncio pcjblica (ou
corn urn ciclo da conFar&ncios).Mas 0s resultodos Forarn os saguintes, corno nos refere
I3ristoxano (ern Elementos de Harmonla).
Conforme Rr~stotslescostumava sempre
contar, esta era a lmpressdo que expenmento-

va a maior parte daqueles que ouviram a confer&nc~ade Platdo R respaito do Bern. Com deito, coda um ai Fora, pensando poder aprender
um destes que sdo considerados bens humanos, como a riqueza, a saude e a Forca e, em
geral, uma Felicidade maravilhosa. Mas quando resultou que os discursos vertiam o raspsito
de coisos rnotarndticos, nlirnsros, gaornstrio s
ostronornia, a, por 6ltirn0, ss sustentovo qus
existe urn Bern, urn Uno, creio qua isso tenha
parecido algo inte~ramente
parcldoxal. Por conseguinte, alguns desprezaram a coisa, outros
dela zombaram.
PlatBo, Corta VII.

I3 descoberta
do mundo inteligivel
a metassensivel
Plat60 ofirrnova qus openos rnedionte o oralidode, por rneio do didlogo vivo,
ss podario olcongor o objativo do rnundo
rnetossensivel. Todovio, ale nos Fornecsu no
seu Fbdon, qus d urna da suos obras-primas, urn quodro preciso a barn detolhodo
do gronde '@ossagarn"qus o Ievou do mundo fisico ao mundo metaFisico, ou seja, do
sensivel ao supra-sensival. €la axpressou
esto 'possagern" de rnodo srnblerndtico
corn o grande rnetdforo da 'segundo navegag60 ".
R prirnsiro novegogdo, no linguogern
do rnorinheiro, era a que os antigos realizovorn corn os velas s os ventos.Mas, quondo
coi'arn os vantos, poro Fozar ovongor o nave,
era necessdrio recorrer o outros Forgos, ou
sejo, oos rernos, s corn sstes ovongor, ernpsnhondo-se corn todos as energies.
R 'prirneira navagogBo", corn os valos oos ventos (portonto, Fdcil e cbrnodo),
qua Plat60 raolizou, Foi sobra o sulco dos
FilosoFos naturalistas. Mos os filosoFos noturolistos barn deprssso o deixororn "ancoIhodo". Eles, corn sfeito, pussram-sa o problerno supremo do gerogdo, cla corrupgtio e
do ser dos coisos, procurondo axplicar saus
princi'pios e causos. Mos as explica~6es
deles, de car6ter puramente Fisico, logo se
revelaram completamente inadsquadas. 0
garor-sa a, portonto, o sere o unidada dos
coisos, sa parrnonscarrnos no plono purarnente fi's~co-rnecdn~co,
n6o podern sar sxpllcodos.

Capitulo sexto
Socrates, entbo, disse: "Depois d~sso,uma
vez que estava cansado de pesquisar as coisas de tal modo, pareceu-me dever estar bem
atento para que n6o me acontecesse aquilo que
I Q sobservam e
costuma ocontecer ~ ~ u ~ qua
estudam o sol quando h6 eclipses, porque alguns se arruinam os olhos, caso n6o se contentem ds estudar sua rmagem refletida na 6gua.
ou em qualquer outra coisa do ghnero. Pensei
nisso, e tive medo de que tambQmminha alma
ficasse completamente cega, olhando as coisas com os olhos e procurando capt6-las com
cada um dos outros sentidos.E, por isso, considerei que devia refugiar-meem certas proposi<das
ou postulados e considerar nestes a verdade
das coisas que existem. Talvez a comparcq60
que agora te fiz n60 fique bem, uma vez qua
n60 admito como certo qua quem considera as
coisas 6 luz destas proposi@es ou postulados
as considere em irnagens rnais de quem as consider~no realidads. Em todo caso, encaminheime nesta diregio e, de vez em quando, tomando como base a proposi@o ou postulado que
me parecia mais solido, julgo verdadeiro o que
concorda com ele, tanto em rela@o as causas
quanto em rela<bo as outras coisas, e o q u e
n6o concorda julgo n6o verdadeiro. Quero explicar-te mais claramente as coisas que digo,
porque creio qua tu agora ndo me entendes".
" N ~ opor
, Zeus!", respondeu Cebes, "n6o
muito!"
"Todavia" disse Socrates, "com isto ndo
digo nada de novo, mas digo as coisas que
sempre, em outras ocasides e tambQm no precedents raciocinio, continuei a repetir. Estou me
prsparando para mostrar-te qua1 6 a espbcie
de causa que elaborei e, por isso, volto novamente sobre as coisas de que muitas vezss se
falou, e delas comqo, partindo do postulado
de que exista um belo em si e por si, um bom
em SI e por si, um grande em si e por si e assim
por diante. Ora, se me concedes e concordas
que existam verdadeiramente tais realidodes,
espero, partindo destas, mostrar-te qua1 seja a
causa e descobrir porque a alma Q imortal".
"Considera que eu concedo", respondeu
Cebes, "e procura concluir logo!"."Entdov&",disse, "se as consequhncias qua derivam desses
postulados te parecem ser as mesmas que parecem a mim. A mim parece que, se existe alguma outra coisa que seja bala alQm do belo
em si, por nenhuma outra razdo seja bela, a
n6o ser porque participa deste belo em si, e
assim digo de todas as outras coisas. €st& de
acordo sobre esta causa?"
"Estou de acordo", respondeu.
"Ent6o n6o compreendo mais e ndo posso mais conhecer as outras causas, as dos s6-
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bios; e, se alguQmme diz que uma
pela sua cor viva ou pela figura fisica
outras razdes do tipo destas, eu, tod
coisas, as saudo e as mando passear,
em todas essas coisas, eu perco a ca
apenas ~storetenho, srmplas, tosca a talv& Ingenuamente qua nenhuma outra razdo faz
aquela c o m ser bela, a ndo ser a presenGa ou
a comunhdo daquela beleza em SI, ou seja, qua1
for o modo em que tam lugar esta rela@o uma
vez que sobre o mod0 d a t a rela<do su n60
quero arnda ~ns~stlr,
mas ~ns~sto
s~mplesmente
em aF~rmarqua todas as colsas belas sdo belas pela beleza Esta me parece sera resposta
mars segura a dar a mlm e aos outros, e, apegando-me a ela, penso ndo poder jamas car,
e que seja seguro, tanto para mlm como para
qualquer outro, responder que as colsas belas
s6o belas pela beleza Ndo te parece tamb&m?
"Parece-me"
"E ndo ta parece, tambQm, que todas as
colsas grandes sejam grandes pela grandeza,
e que as malores sejam maroras sempra pela
grandeza, e que as colsas menores sejam manores pela pequenez?"
"Sim"
"Por ISSO, se algu&m aflrma qus algu&m &
malor do que outro pala cabqa e que o menor
Q menor rgualmente por rsso, ndo podert~sadmtl-lo, mas Ihe dmas francamente qua ndo admltes que uma colsa seja malor do que outra
por nenhuma outra razdo a nbo ser pela grondeza, e qua por esta causa @la& malor, preclsamente pela grandeza, e que o menor por nenhuma outra causa 6 menor a ndo ser p l a
pquenez, e que por esta causa Q manor, precrsamente pela pequenez E E m s ~sto,temendo
qua, se drssesses que alguBm & maror ou menor
pela cabqa, ndo te objetassem, em prlmerro
lugar, que 6 ~mpossivelqua pela mesma corn o
malor sejo malor e o menor menor, e depols,
que B ~gualmente~mpossivelque pela cabec;a,
que Q pquena, o malor seja maror, uma vez que
serra verdaderramenta um portento que uma
colsa fosse grande por causa de uma corsa qua
6 pquena Ou ndo temerias sssas objq6es?
"Sm", d~sseCebes, rmdo
"E ndo temerlas tamb&m", acrescentou
Socrates, "af~rmarqua o dez 5 mals qua o orto
pelo do~se que por asta causa supera o oto, a
n60, ao contrar~o,pela pluraltdade e por causa
da plural~dade?E que o blcljb~to6 malor do
que o cubto pela metads e ndo, ao contrdr~o,
pela grondeza? Trata-se sempre do mesmo temor de antes"
"Certamente", respondeu
"E entdo, ndo evltarlas dlzer que, acrescentando o uno ao uno ou d~v~dmdo
o uno, o
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acr6scrmo ou a divrsdo seja a causa que faz o
uno tornar-se dors? E ndo gritanas em voz alto
que ndo sabes como possa de outro modo gerar-se alguma corsa, a n6o sar particrpando
daquela ess6nc1aque i: proprra daquela realrdade da qua1 ela partrcrpa, e qua, no caso em
qusstdo, ndo tens outra causa para explrcar o
nascrmento do do~sa n6o ser esta, rsto 6 , a
partrcrpagdo na dualrdade, e, alCm drsso, que
dtzvem partrcrpar d a t a dual~dadeas corsas que
quer@mse tornar duas, como do unrdade o que
quer ser uno, s saudarias e mandarras passear
estas dwlsdes, estes acr&scimos e todas as
outras angenhosas rdbras, derxando que as
usem nas suas respostas aquelss que s6o mars
s6b1osdo que tu, enquanto tu, como se drz,
tamando tua sombra e tua rnexpsrr&ncra, respondarras do modo que for drto, aporando-te
na hrmeza deste postulado?
Se, depors, olgu&m qursesse permanecer
no mesmo postulado, tu o derxarras falar e ndo
Ihs responderras at& que tu n6o trvesses considarado todas as consequ&ncrasqua dele derivam, para ver se elas concordam ou nao entre
51; GS quando, depors, trvesses de consrderar o
mssmo postulado, deverias dar razdo dale procedando do mama manerra, rsto &, colocando
um postulado ulterror, aquela que te parqa o

melhor entre os que s60 mais elevados, pouco
a pouco, at& que chegasses ao satisfatorio. E
ndo fords confusdo, como Fazem aqueles que
da todas as coisas discutem o pro s o contra, e
que pdem em discussdo, ao mesmo tempo, o
principio e as consequ&nciasque dele derivam,
caso queiras descobrir 0190 de verdadeiro! Com
efeito, deste verdadeiro ales ndo falam e ndo
se afonam, porqus eles, com sua sobedoria,
smbora misturando junto todas as coisas, sdo
igualmente capazes de agradar a si proprios.
Tu, porhm, caso sejas um filosofo, fords, creio,
aquilo que digo".
"Verdadeiramente",disssram juntos Simias
e Cebes.
EQU&RRTES
- E tinham justamente razdo,
por Zeus, FQdon!De fato, parece-me que ele
tenha exposto a eles estas coisas de modo tdo
maravilhoso, que, tambhm a quem tivssse
apenas uma migalha de intelig&ncia,estariam
claras.
RDON
- Certamente, Equdcrates! Esta foi
tamb&m a impressdo de todos os que estavam
presentes.
EQU&RATES
-E 6 tambbm a nossa impressdo, embora ndo estiv&ssemos presentes e
apenas agora estamos ouvindo estas coisas.
PlatBo. Fhdon.

kl 0 v&tice do mundo inteligivel: a ldiio do Bern
Nmos oomo umo possogem em qus PlatOo, aprsssntando suo 'sagundo novsgogio",
Fola ds sou lmpocto com a doutrino ds Rnoxdgoros s do dssilusOo qus sa saguiu, pols
Anoxdgoras introduzio a intslig&ncio cosmico, mos ndo a Irgava com o Oem, ou ssjo, com o
mundo dos volorss, psrmanacsndo sncolhodo no "noturolismo".0ponto ssssnciol a olcongor
cons~stia
portonto sm adquirir o conhecimanto do Bsm s ds tudo o que doidsnvo. E o Iddlo do
Bsm, no sistsmo plat6nic0, 0 justamsnts o princlpio supremo do quo1 dspendsm s dsrivom
todas as outras iddios, s portonto oquilo ds qus tudo dspsnds em ssntido globol.
Sobrs ssto tsrndtica Plotdo folou sxprsssamentspor sscrito sobrstudo no Repljblrca, mssmo
se os coisas "de moior volor" sobrs ssts ponto (ou ssp, o tratogdo sistsmdtico dos fundomsntos suprsmos) as rsssrvou 2r orolidads Ssus cursos dsntro do Rcadsmlo sa chomovom justoments R respeito do Bsm. Naturolmants, no Repljblrca ds olgum modo sls dsvio indicor sm qus
cons~stioo Bsm, dado qus sxotaments sobrs sls construi'o por intsiro o sau Estado idsol
perfslto. Mos, oo fozsr isto, als sa otsvs oo qus Ihs ~mpunhosuo convicgio ds qus o sscrito
ndo dsvs contsr a totolidads dos convicgOss do hlosofo, porqus n i o d o justo "mslo" ds
comun~cagdodos vsrdodss cjltimos E oqul Plotio vsrdodsiromants mon~fsstousm plsnituds
suo gsniolidods ds ortisto s ds sscritor: oo invds d~ 'pogor o conto", ou ssjo, oo invds ds
ofsrscsr o "cap~tal",
opremntou oo I ~ l t o (conforms
r
sxprsssomsntG d~z)os 'juros" do copital, s
em justo proporgdo. Em outras polovros, oo invds ds oprssantor o 'poi'', oprssentou o 'filho",
oo invds ds oprsssntar os concsitos de fundo, oprssentou belissrmas imagens deles, particularments o bslljsimo imagam do Sol, qua ss tornou ctlebrs
Rntss ds aprssantor o imogsm do Sol, Plat60 solisnto como Q nacsssdrio, poro sxplicar o
justrga s as v~rtudssom gsrol s todo formo ds volor, olcongar o fundamanto cjltimo 0 suprsmo
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do rsol~dods,qus 8 justornants o ld81odo Bern, cujo conhscirnsnto constltul '0conhac~m~znto
mdx~rno",s qua ss olcongo opsnas psrcorrsndo urn Iongo corninho Se n60 se conhecs o Oem,
ndo ss conhece, na real~dade,nam mesmo o resto
Hsgsl, ~nsp~rondo-ss
nssto possogsrn, dsss qus em hlosoho n8o hd otolhos, s Plat60
sxpr~rnajustomants ssts concslto, lsto 8, qua oo conhecirnanto do Id81odo Aam, qus & o
conhsc~rnanto
rndxirno, n8o ss chsgo o n8o serpercorrsndo "o vlo rno~slongo" s afodigondo-sa
quotld~onornsnts,corno nos sxsrci'cios gindsticos (qus no Gr&cia srorn quotld~anos),ou ssjo,
smpanhando-ss at8 o fundo s globolrnants
Mos vornos 2, oprsssntogbo s 2, leituro do gronds possogsrn
0Bsrn pods ssr ilustrodo por onologlo corn o So1 (qua,justomants por ISSO, FOI oprsssntodo corno 'hlho" do Bsrn), pelos saguintss rozbes No ssfsro do intsl~givslo Bern sstd, em
rslog80 corn o ~ntsl~givsl
e corn o ~ntslscto,em umo Fvng80 s am urna proporgdo ondloga
dquslo srn qua o Sol, no ssfsro do sansivsl, sstd sm rsIog8o corn o vlsto e com o v~sivsl
Quondo os olhos olhorn as coisos no sscuro do no@ v&smpouco ou nodo, oo inv& quondo
olhorn as coisos ilurninados pslo Sol, v & m corn clorszo a o v~stoossurna seu pops1 odequado
E asslrn sucsds tornb8rn corn o olrno, a quol, quondo hxo oqullo qus sstd rnisturado corn as
trsvos, ou ssjo, oquilo qus noscs s rnorrs, snt8o 8 copoz openas ds oplnar s conjsturor, e
porscs 0th qus n8o tsnho intslscto, snquonto, quondo contsmplo aquilo qus a vsrdods s o ser
ilum~norn,ou ssjo, o puro intsl~givsl,sntdo assume suo sstoturo s sau papal odsquado
8.5,portonto, corno, por onologlo corn o So1 (o Klho'3, o Barn (o 'px'y dsssnvolvs a
propno Fung8o essenc~ols o que d~ssodsr~vo
o) R ld81odo Bern dd 6s colsos conhec~daso verdade, s o quem os conhecs a faculdods
ds conhecsr suo vsrdods, s, snquonto to/, o ld&io do Bern torno-ss slo propria cognoscivsl
b) € corno o vlsto e o visto n8o 5-80 o Sol, rnos sdo ohns oo Sol, ossirn tombdm o conhec~rnentos a vsrdods n8o s8o o Rsrn, rnos sdo ohns oo Bern
c) fl18rn d~sso,corno o So1 sstd ocirno do visto s do visto, osslrn o Bern sstd acimo do
conhac~rnsntoa do vsrdods 0 Bsrn rssulto, portonto, umo bslszo sxtraord~ndr~a,
snquonto
supsro o bslszo do conhac~rnentos do vsrdods
d) Mos o cornporog80 corn o So1 ofsrscs ultsriorss indlcogd~sComo o So1 ndo openas dd
as colsos o copocldods ds ser vistos, mas couso suo gsrog80, crssc~msntos nutr~gtjo,rnesrnc
qua n8o astsjo sls proplo ~rnplicodono gsrogbo, onologornsnts o Bsrn n8o so couso a
cognosc~bil~dods
dos coisos, mas couso, ~guolrnants,o ssr s o sss&nclo, ssndo n8o 'ser" ob
"sss&nc~o",
rnos supsrior oo ssr s 2, sss&ncio por dign~dodss por pot&nc~a

"Falarei 1090 que me tenha posto de acordo convosco", disse, "e depois de vos ter recordado as coisas qua foram ditas antes, e tamb&m outras e freqijentes vezes".
"0que?", psrguntei.
"Muitas coisas belas", disse, "e muitas
coisas boas, e assim cada uma das outras coisas, qua dizemos existir e as definimos em nosso discurso".
"Nos o dizemos, de fato".
"E tambbm o proprio Belo e o proprio Bem,
e tamkkm todas as outras coisas que antes
consideramos corno muitas, mas por sua vez
refsrindo-asa uma id&iaque b uma so em cada
caso, dizemos 'aquilo qua 6' coda uma".
"Rssim 6".
"E dizsmos que umas sdo vistas, mas que
ndo sdo pensadas; e, ao contr6ri0, dizemos que
as idbias sdo pensadas, mas ndo vistas".
"Ecom o que de nos vemos as coisas visiveis?"

"Com a v~sta",respondeu.

"E entdo", perguntel, "tamb&m com o ouvldo as colsas audive~se com os outros ssntidos todas as colsas sensivels?"
"Como ndo?"
"E acaso ndo conslderasts", drsse, "o
quanto o Rrtif~cedos sent~dostenha Formado
corno prec~osiss~ma
a faculdade de var e de satvlsto?"
"N60 muto", respond^.
"Mas reflete o segumts. 'h6 talvsz outro
q2nero de rsalldade do qua1 se tsnho necessldads para o ouvldo e para a voz, a fm ds podar, um, ouvlr e, a outra, ser ouvlda, e qua se
ndo lntervbm como tercalro, o ouvldo ndo pods
ouvlr e a voz nbo pod@ser ouvlda?
"Ndo ex~ste",respondl.
"E cre~o",cllsss, "que nem para mu~tos
outros sentdos, para ndo d m r para nenhurn,
hap necess~dadsde nada semelhanta. Ou tar~asalgum a lndlcar?".
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"Eu ndo", respond1
"Ao contr6n0, a faculdade da vista a do
vrsivel, nBo pensas que tenham necessrdade
dlsso?"
"De que modo?"
"Mesrno astondo presente nos olhos a VISta, e d~spondo-sequem a possu~a dela fazer
uso, e mesmo havendo de outro lado as cores
nos objstos, se n60 se acrescenta um tercelro
g&nero de realrdade, justamente por sua natureza destlnado do modo particular preclsamente a ISSO, saber; bem que a vlsta ndo ver6 nada
e qua as cores ser6o ~nvlsive~s''
"E o que C a outra coisa de que falas?",
pergunJou
"€ o que chamas de luz", respond1
"Everdade", drsse
"Portanto, n60 com uma pequena 1d61a
o
sentdo da v1s6oe a faculdade de ser v~stoforam reunldos por um vinculo de malor valor que
as outras hga@es, caso a luz para t~ ndo seja
prrvoda de valor"
"De nenhum modo pr~vadade valor",
dlsse
"Eent60, qua1 dos dsuses que sstdo no
c&u podes ~ndlcarcomo senhor disto, cuja luz
faz com que nossa vlsta veja do modo mals belo
s que as colsas v~sive~s
sejam vistas?"
"Aquele qua tambQm tu ~ndlcanas",respondeu, "e tombdm os outros com efe~to,& claro qua me perguntas sobre o Sol"
"E ent6o a vlsta em relacdo a este Deus
ncio tem por suo natureza esta relac;do?"
"E quai?
"A vista ndo & o Sol, e ndo o 6 nem ela,
nem aquilo em que se gera, e que chamamos
da olho".
"Ncio, certamente"
"Mas, creio eu, C o mas semelhante ao
Sol entre todos os 6rg6os dos sent~dos"
"Murto ma~s"
"E a faculdade qua tern, n60 a possu~
subrnln~stradae como afluente do Sol?"
"Precmmente"
"Por outro lado, nsm mesmo o Sol & a v~sta: todavra, uma vez que & causa dela, & por
@lavlsto"
"Assim &", d~sse
"lsto, portanto", respond^, 'consrdera que
seja aqu~loque chamo de f~lhodo Oem, que o
Bem gerou analog0 a si proprro aqullo que o
Bsm 6 no mundo rntel~givelem relaq3o ao lntslecto e aos ~ntal~giva~s,
asslm C o Sol no v~sivel
em relag50 h vlsta e aos v~sive~s"
"Como?", perguntou "Expl~ca-me
ma~s"
"0s olhos", dlsse eu, "sabes que quando
algu&m n6o os dlrrge mais bquelas colsas sobra cujas cores se estende a luz do d o , mas

bquelas sobre as quais se estendem apenas
as claridades da noite, ofuscam a vista e parecem semelhantes aos cegos, como se n6o existisse neles vista pura".
"E como!", respondeu.
"Mas quando, creio eu, volv&-los bs coisas iluminadas pelo Sol, v&em claramente, e
resulta claro que nesses olhos a vlsta & puro".
"E dai?".
"Deste modo, portanto, pensa que seja
tambbm a condi@o da alma, quando se dirige
bquilo que a verdade e o ser iluminam, o entende e conhece e resulta dotada de intelig&ncia; quando se d~rigeao inv&s bquilo qua est6
misturado com treva, bquilo que nasce e perece, entdo pods apenas opinar e permanece
obtusa, mudando para cima e para baixo os
opiniaes, e assemelha-se a quem n60 tem intelecto".
"Assemelha-se,de fato".
"lsto, portanto, que fornece a verdade bs
coisas conhecidas e ao conhecedor a faculdade de conhec&-las,deves dizer que & a IdQio
do Bem. E sendo ela causa de conhecimento e
de verdade, considera-a cognoscivel. E, uma
vez que uma e outra s6o belas, o conhecimento e a verdade, se considerares aquele como
diverso destas e ainda mais belo, estar6s considerando justamente. E enquanto a ci&ncia e
a verdade, do mesmo modo que a luz e a vista,
& justo consider6-10s semelhantes ao Sol mas
ndo consider6-las Sol, assim tambhm aqui,
consider6-las ambas semalhantes ao Bem &
justo, mas consideror que uma ou a outra sejam o Osm ndo & justo, mas a cond~gdodo Bem
deve ser julgada ainda maior".
"Falas de extraordin6ria beleza",d~sse,"se
ela busca ci&ncia e verdade, mas pelo beleza
ela propria est6 acima destas. Com efeito, n6o
dizes com certeza que este seja o prazer!".
"Calado!", respondi. "Mas considera sua
imagem deste modo".
"De qua modo?"
"0
Sol ndo apenas, dirds, creio eu, fornece aos visive~sa capac~dadede serem vistos,
mas tambbm a geracdo e o crescimento e a
nutricdo, embora ndo sendo ele gera~do".
"Ecomo o seria?"
"Eassim tamb&m para os cognosciveis dir6s que prov&mdo Bem n6o so o fato de serem
conhecidos, mas que tamb&m o ser e a ess&ncia prov&m a eles a partir d~sso,embora o Oem
ndo seja subst6ncia, mas simplesmente aclma
do subst8ncia, sendo superior em dignidade e
em poder".
EGlauco, muito comicamente, d~sse:"Rpolo! Que superior~dadediv~na!"
Platbo. Repfiblicc~.
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Grandas mitos e imagens emblematicas qua exprimem
os conceitos fundamentais do filosofia de Plat60
0 s rnitos plotdnicosfororn ern todos os tempos rnuito lidos a oprsciodos. Corn sfsito, sles
n6o s6o corno os rnitosprd-hlosoficos,corregodos ds rnuitos rnotivos, rnos privodos ds consci$ncia tsorhtico; oo contrdrio, s6o rnitos pos-filosoficos, rnitos criodos pora o filosofio a srn otico
filosofico. Corn sfsito, o hornarn n6o penso openos rnadionts conceitos, rnos tombdm por msio
ds irnogans.
Poro crior irnogsns e rnitos d precis0 ssr ortisto. E Plot60 tsve o sorte ds ssr, oldrn de
grondissirnopsnsodor, urn grondissirno artisto, 0 por isso criou srn ssu pensomantojustornsnte
concsitos e irnogens novas e extroordindrias.
Rafsrimos os tr6s rnitos filosoficos rnois significotivos (larnbrsrnos que sntrs os rnais belos
rnitos ds Plot60 sst6o tornbCrn os sscotologicos, corn os quois conclui o Gorgias e o F&don, s
tornbdrn o rnito ds Er do Republica, qus d vsrdodsirornsnts sxtroordindrio pslo sau ports s
suos irnplicogdss).
0 s dois prirnsiros s6o tirodos do Fedro e oprssentom o olrno corno corro olodo s o rnundo
supra-ssnsivslcorno Hipsrur6n10:o olmo corno corro olodo indico rnedionta irnogans o estruturo
do propria olrno; o Hipsrur6n1oindico corn irnogsrn o supro-ssnsivsl.
0 ljltirno rnito que rsferirnos 6 o do coverno, contido no Republica. 6 o simbolo do vida
filosofico ern dirnsnsbo justomants plot6nico.

n imagsm da alma como carro alado

Procuremos, agora, compreender a causa
do queda das asas, pela qua1 elas ssparamSOcnnits - [. ..] Compare-se entdo a alma se do alma.
a uma forca conatural de um carro alado e de
Uma causa & esta. R potgncio da alma
um auriga. 0 s cavalos e os aurigas dos deuses tende por sua natureza a levar para o alto as
860 todos bons e derivados de bons; os dos coisas pesadas, elevando-as at& onde habita
outros, ao contrhrio, sdo mistos. E, em pr~meiro a estirpe dos deuses; e a asa, em certo sentilugar, o condutor em nos guia uma parelha; e do mais do que todas as coisas que se referem
depois, dos dois cavalos, um & belo e bom e a0 corpo, participa do divino; a o divino & aquideriva de genitores semalhantes; o outro deri- lo que & belo, s6bio e bom e todas as outras
va de genitores opostos e G o oposto. D~ficile coisas desse g&nero. Por estas coisas as asas
inc6moda, necessariamente, por aquilo qyz se da alma sdo alimentadas e acrescidas em sumo
refere a nos, resulta a condug30 do carro. E pre- grau, enquanto pela fealdade, pela maldade
ciso, portanto, procurar dizer em que sentido o e por todos os contr6rios negatives elas desser vivo foi chamado de mortal e imortal.
gastam-se e arruinam-se.
€ sempre urna alma que se preocupa com
Zeus, o grande soberano que est6 no c&u,
o que 8 inanimodo: elo giro por todo o c&u, ora conduzindo o carro olodo avonc;o em primeiro
em uma forma ora em outra. Quando i; perfeita lugar, ordenando todas as coisas e cuidando
e alada, voa para o alto e governa o mundo delas. € seguido por um exdrcito de deuses e
todo: mas quando perdeu as asas, & transpor- demhios, ordenado em onze divisaes: com
tada enquanto n6o se agarra a algo de solido, efeito, H&stia permanece sozinha na CQSCI dos
e, transferindo sua morada nisso, toma um cor- deuses.
po terreno que, pela pot&ncia dela, parece
0 s outros deuses que, em niimero de
mover-se por si. Denomina-se ser vivo o con- doze, foram designados como chefes, guiam
junto, ou seja, a alma e o corpo a ela ligado, e coda um sua divisdo na ordem segundo a qua1
recebeu o sobrenome de mortal. 0imortal n6o foram escolhidos.
Muitos e bem-aventuradossdo, portanto,
pode ser argumentado em base apenas a discurso rational, mas, embora sem conhecg-lo e as visaes e os percursos dentro do cCu, que a
sem entend&-loadequadamente, nos no-lo re- estirpe dos deuses bem-aventurados realiza,
presentamos como um deus, um ser vivo mor- coda um cumprindo a propria tarefa Rcompatal, que tem uma alma e um corpo eternamente nha os deuses quem sempre quer e tem a caconaturais.Mas estas coisas sejam e delas seja pacidade de faz&-lo,uma vez que a inveja permanece fora do coro divino.
dito como agrada t~divindade.
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Quando sles vdo ao banquste para tomar alimento, procedem pela subida at& a
sumidade do firmamento do c&u. 16 os veiculos
dos deuses, que 880 bem equilibrados e 6geis
para quiar, procedam bem, enquanto os outros
avanGam com dificuldade. Com efeito, o cavalo
qua participa do ma1 se torna pesado, tendendo para a terra e oprimindo o auriga que ndo
soube cri6-lo barn.

0 . 0 Hiperurdnio e as coisas
aus sst6o al6m do c6u
Neste ponto apresentam-seb a h a a fadiga e a prova suprema.
Com efeito, quando as almas qua sdo chamadas de imortais chegam a sumidade do c&u,
avanpndo de fora pousam sobre a abobada
do c&u, e a rota@o circular do c&u as transporta assim pousadas, e elas contemplam as coisas que @st60al&m do c&u.
0HiperurCinio, ou lugar supraceleste, nenhum dos poetas de c6 embaixo jamais o cant o ~nem
, jamais o cantar6 da modo digno. A coisa
est6 deste modo. Com efeito, & precis0 ter realmente coragem de dizer o verdadeiro, especialmente auando se fala da verdade. Com efeito,
o ser qU'e realmants 6, incolor e privado de figura e ndo visivel, que pode ser contamplado apenas pelo guia da alma, ou seja, pelo intelecto, e
ao redor do qua1 verte o g&nero do verdade~ro
conhecrmsnto, ocupa tal lugar Pols bem, uma
vez que a razdo de um deus & al~mentadapor
lntel~qisncrae por puro conhsc~mento,tambbm a
ds toda alma a qua1 & prements conhecer o que
Ihe conv&m,vendo depols de certo tempo o ser,
se alegra, e, contemplando a verdade, nutre-se
dela e goza, at& que a rotagio circular 060 a
tenha Ievado de novo ao mesmo ponto
No gro que ela realrza, viz a proprra Justlc;a, viz a Tempernn<a,v& a Cl&ncia, ndo aquela
a qua1 esta Irgado o dev~r,nem aquela qus &
dlvsrsa enquanto se funda sobre a dlvers~dade das colsas que charnamos seres [os sares
Fenom&n~cos],
mas a que & ci$nc~adaqu~loque
& vsrdadelramente ser
E depois que contemplou todos os outros
sares que verdadetramente sdo s deles @st6
saclada, de novo penetra no C&U,e volto h sua
morada E,voltando d morada, o aurlga, reconduzindo os cavalos 6 manjedoura, d6 a eles
ambrosra, s depors d6-lhes n&ctar
E esta & a vrda dos deuses

Quanto ds outras almas, ao contr6r10,uma,
segumdo do melhor mod0 possivel o deus ao
qua1 ela segue e tornando-sasamelhonte a ele,

Ievanta a cabqa do auriga para o lugar que
est6 for0 do cbu, 6 transportada na rota~docircular, e, perturbada pelos cavalos, a custo contampla os seres; outra, ao contrdrio, ora levanto a cabqa e ora a abaixa, e, uma vez que os
cavalos fazem viol&nc~a,
v& alguns dos seres e
ndo v2: outros. Rs outras aspiram todas a subir
para o alto, procuram estar no seguimento; mas,
ndo sendo capazes de faz&-lo,sdo transportadas e engolidas na rotaq50, chocando-se mutuamente e pisoteando-se, tentam passar urna
na frente da outra.
Surge, portanto, urn tumulto, uma luta e uma
extrema fadiga, e, pela inaptiddo do auriga,
muitas almas permanecam aleijadas, e muitas
trazem despedqadas muitas das suas penas.
Todas, depois, oprimidas pela grande fadiga,
ofastarn-se sern ter fruido a contemplqdo do
ser, e, quando se afastam, nutrern-se do alimento do opinido.
FI raz6o pela qua1 h6 tanto empenho para
saber onde est6 a Planicie da Verdade & que o
alimento adsquado h parte melhor da alma
provbrn do prado que 16 est6, e a natureza das
asas com que a a h a pode voar se alimenta
exatamente dele.

4. 0 s dsstinos escatologicos das almas
s a metsmpsicoss

A lei de Rdrast6ia & esta: toda alma que,
tornado seguidora de urn deus, tiver contem.plod0 alguma das verdades, at& o sucessivo
giro do c&u perrnanece i lesa, e, se for capaz de
fazer isto sempre, permanecar6 irnune para sempre; se, ao contrbrio, n60 estando em grau de
seguir o deus, n60 viu, e se, por uma dssventura que sofre, enchendo-se de esquecimento e
maldade, se torna pesada, e, tornando-se pesada, perde as asas e cai por terra, entdo na
primeira gera~$io ela n6o se transplanta em
nenhuma natureza animal; ao contr6ri0, a que
viu o maior numero de seres se transplanta em
um tip0 de hornem que dever6 se tornar filosofo, amigo do saber ou do belo, ou amigo das
Musas ou dasejoso de amor; a que vem em
segundo lugar se transplanta em um rei que
respeita a lei ou & h6bil no guerra e no comando; a terceira em um politico, ou em um economists ou em um financista; a quarto em um homern que ama as fadigas, ou em um ginasta ou
em algu6m que se ded1car6h cura dos corpos;
a quinta ter6 vida de adivinho ou de urn iniciah sbtlma, urn artesdo ou um agr~cultor;b
ortava, um sof~staou urn demagogo; h nona,
um tlrano.
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Entre todos estes, quem conduziu sua vida
ds mod0 justo recebe sorte melhor, snquanto
quem conduziu suo vida injustaments recebe
sorte pior. Com efeito, cada alma por dez mil
anos n6o volta ao ponto de onda veio, porque
as asas n6o despontam antes daste tempo,
exceto em quem exercitou Filosofia ds mod0
sincero ou amou rapazes com amor FilosoFico.
Estas almas, no terceiro giro de mil anos, se
t~veremescolhido tr&svezes em seguida tal vida,
recolocando dasse modo as asas, no terceiro
mil&nio v6o embora. As outras, ao invQs,chegando ao termo de sua primeira vida, sofrerdo
um julgamento, a, depois de tarem sido julgadas, algumas descontam a pena indo a lugares de axpia@o que estbo sob a terra; outras,
ao contrdrio, elevadas pela sentenGa em lugar
qualquer do cbu, levam uma vida de modo correspondente ao modo ds vida que Ievaram
em forma humano.
No milQsimoano, pois, umas a outras, chegando ao momento do sorteio e da escolha do
segunda vida, realizam a escolha, e cada uma
escolhe aquilo qua quer. E neste ponto, uma alma humana pode tambQmpassar para uma vida
de animal, 5 quem uma vez era homsm pods
ainda uma vez retornar de animal a homem. Mas
a alma qus jamais contemplou a verdade nbo
chagard B forrna de homem.
Platbo, Fedro.

"Depoisdisso", disse, "compara a uma condic;do deste tipo nossa natureza em relasbo b
nossa educasbo espiritual e b falta de educaq3o. lmagina que sstCIs vendo homens fechados em habitasdo subterrdnea em Forma de
caverna, qua tenha a entrada aberta para a luz
com uma largura que se estende por toda a
mesma caverna; albm disso, que estbo ali desde crian~ascom as pernas e o pesco~oem correntas, de modo que devem permanecer parados e olhar somente diante de si, incapazss de
girar a cabe~aao rsdor por causa das correntes, e que, por trds deles e mais longs, arda
uma luz de Fogo; e, Finalmente, que entre o Fog0
e 0s prisioneiros haja, no alto, um caminho, ao
longo do qua1 imagina vsr construida uma
mureta, como aquela divisoria qus os jogadores pdem entre si G: os expectadores, sobre a
qua1 mostram seus espetdculos de Fantoches".
"Estouvendo", disse.
"lmagina, entbo, que v&s, a0 long0 dessa rnureta, homens qua Ievam instrumentos de
todo tipo, que smergem acima do muro, e estatuas e outras Figuras de sera vivos Fabricados em pedra s em madeira e ds todos os

modos; alQm disso, como
dos portadores Falem s q
sil&ncio".
"Falas de coisa bem estran
de prisronerros bem estranhos".
"560 semelhantes a nos",dl
to, acredrtas, em prrmeiro lugar,
51 e dos outros outra corsa, a nb
bras que o fogo projeta sobre a parte
verna drante dales?"
"E como poder~am",disse, "se estbo
dos a manter a cabqa 1m6velpor toda a vi
"E os objetos qua Ievam? Acaso n6
rdo, igualmente, apanas a sombra dsles?"
"E como ndo?"
"Se, portanto, estlvessem em grau de discorrer entre si, n6o acredrtas que consrderarram como real~dadejustumente aquelas colsas
qua visem?"
"Necsssar~amente~.
"E se o cbrcere tivesse tambQm um eco
provenrente do parede da frente, toda vez que
um dos passantes proferisse uma palavra, acredrtas que sles considerar~amque aquilo que
profere palavras seja alguQmdiverso do sombra que passa?"
"Por Zeus, ndo", respondeu.
"Em coda caso, portanto", disse, "consrdarartam qua o verdodstro 56 podsrra ser os
sombras daquelas coisas ortificinrs".
"For(osamente",concordou.
"Conslderoagora",prosssgur, "qual poderia ser a I~berta@o
deles s a cura das correntes
e do rnsensatez, s sa nbo lhes acontecessem
sstas coisas: quando algubm fosse solto, a, logo,
Forpdo o levantar-se e a voltar o pescoc;~
sa
caminhar e Ievantar o olhar para a luz, e, Fazendo tudo isso, sxper~mentassedor e, por causa
do ofuscamento, frcassa mcapaz de reconhexer
as colsas das quais antes vm as sombras, o
que acrditas que ele responderra, caso alguQm
Ihe dissesse que antes vfa apenas sombras vas,
e qua agora, ao contrano, estando mais perto
da raal~dadse voltado pcra coisas que t&m
mals ser, v& mais corretamente, e. mostrandoIhe coda um dos objatos que passarn, o farpssa a responder, fazendo-lhea pergunta "o que
Q?".Pols bem, nbo cr&s que e l se encontraria
em duvrda, s qua considerarra as coisas que
antes vra como mas verdadetras qus aquelas
que agora se Ihe apresentam?"
"Muto", respondeu.
"E ss alguQm, entbo, o forgxse a olhar a
propria luz, n60 Ihe doeriain os olhos, e n60 fugiria, voltando-se para tr65. para aquelas coisas qua pode olhar, e nbo cons~derariaestas
coisas verdadeiramente mais claras que aquelas que Ihe Foram mostradas?"

'
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"lsso mesmo", respondeu.

"€ assim", disse, "eu acredito que ele sofreria qualquer coisa, em vez ds viver daquele
6 forp pala subrda aspera a ingreme, e ndo o modo".
derxasse antes de t&lo Ievado 6 luz do Sol,
"E reflate tambbm sobre isto", prossegui,
nbo sofrerra talvez e nbo provarla forte irnta<do "se este, de novo descendo na caverna, torpor ser arrastado. e, depors que tlvesse cha- nasse a sentar-se no Iugar que tinha antes, figado b luz com os olhos chaos de ofuscamento, caria com os olhos cheios de trevas, caso Fosse
nbo seria fncapaz de ver sequer uma das cor- de repenta atingido pelo Sol?"
"Evidentemente",respondeu.
sas qua agora sdo chamadas de verdade~ras?"
"E se ele tivesse de, novamente, voltar a
"k
dhda", drsse, "ao mmos de repnte".
"Dever~a,ao contrClrro, crelo, habituar-sa, conhecer aquelas sombras, competindo com
para consegurrver as colsas qua estdo acrma E, aqueles que permaneceram sempre prisioneiantes, podera ver mais facilmente as sombras, ros, at&quando permanecessecom a vista ofuse, depois dlsso, as lmagens dos homens e das coda e antes qua seus olhos voltassem ao esoutras corsas refletrdas nos dguas, e, por cjltlmo, tado normal, e este tempo de adapta~dondo
as pr6pr1ascorsas. Depois dassas corsas, pods- fosse de fato breve, ndo faria talvez rir, e ndo
r6 ver mars facilmente as que astdo no cQu e o se diria dele qua por ter subido, desceu com
propno c&ude norte, olhando a luz dos astros e os olhos avariados, e que ndo vale a pena proda lua, enquanto de dra o Sol e a Iuz do Sol".
curar subir? € quem tentasse solta-10s e leva"Como ndo?"
10s para cima, caso pudessam agarr6-lo com
"for cjltimo, penso, poderla ver o sol, e suas mdos, ndo o matariam?"
"Certamente",disse.
nbo as suns rmagens nas CIgucls ou em um lugar estranho a ale, mas ele pr6pr1oem si, no
PlatBo, R~pcjblica.
sede que Ihe & proprra, e considera-lo assrm
como ela 8"
"Necessar~amente",respondeu
"E, depois dlsso, poderra ttrar sobre ele
as conclusdes, ou seja, qua & justamente ele
quo produz as sstaGdes e os anos e que goverdsscobridor da hsrrnsn6utica
na todas as coisas que estdo na reg160vlsivel.
e que. de certo modo, & causa tambbm de to- Um dialog0 de Giovanni Reale
das as corsas que ele e S ~ U Scompanherrosvlam com Hans-Georg Gadamer,
antes".
o maior fil6sofo da HermsnQuticado sCc. XX
evrdantd, dlssa, "que, depo~sdas pre-- ---- - - 1
cedentes, chegar~ajustamente a estas conclusdes".
Encontrei Hans-Georg Gadarner pela
8
"E entbo, quando se recordasse da moradia precedents, do sobedorla que all acredltaIiechtenstem, em 1 986- D~scutilongomente
va ter e de saus companhsrros de prrsdo, ndo
sobre o nova ~nterpretagdode Platdo, encontrando-ma de acordo com ole ern ndo
acraditas qua estarra felrz com a mudan<a, e
que axparlmentaria comparxdo por eles?"
poucos pontos
"Certamente".
Dez anos depoa am 3 de setembro
de 1996, tive novo sncontro corn GIG ern
"E se antre aqueles hav~ahonras e
encdmros e prGmros para quem mostrasse a vlsTubmgan,junto com o grupo dos Plat6n1cos
ta mais nguda em observar as colsas que pasd~ Tubingen s de MIICJO,al&m de outros essavarn, s recordassede forma mars ampla quais
tud~ososde toda o Europa (H Krarner, Th
delas costumavam passar em prlmeiro ou cjltiSzlezdk, R Brogue, J Halfu~ossen,K Oehler,
M Migliori, G Figal etc ) o aproveitei a ocomo lugar ou juntas e, portanto, mostrasse
acurada capacrdada de adlvrnhar o que estava
sido para Fazer esta entrevlsta
para chegar, acredrtas que ests poderra expeGodarnar tern noventa e seis anos, mas
estes dodos onogrdhcos esti3o om clora anrimentar anda desejo drsso, ou qua rnvejaria
ti'tese corn sua real~dadeespiritual Pareceos que sbo honrados ou que tGm poder sobre
aqueles, ou que acontecerla, ao contrClrro, o que
me @starfalondo corn urn jovenzmho, e de
extraordinaria snergia Esto entrevista cornsdiz Homero, e que em multo preferrna 'vlver
gou cis Oh, e durou 40 minutos logo depois
sobra a terra a servi(;o de outro homem sem
~niciou-se
o congresso, que durou 0th as 1 Oh,
riqu@zas',e sofrer qualquer corsa, em vez de
voltar a ter aquelas oprnides e v w r daquele
corn breve interrupgdo para o olrnoqo E
modo?"
----- - -

"E 5 6 da Id", continuel, "dguhn o tirasse
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metafisica como historia do platonismo. Suas
estagbss seriam Plotino s Rgostinho, Mestre
Eckhart e Nicolau de Cusa, Ieibniz, Kant e Hegel,
o que, porhm, quer dizer: todos os esforgos de
pensamento do Oc~dentecujo questionamento
vai alhm do doutrina do substdncia da tradiCZlo
metafisica. 0 primeiro plat6nico nssta shrie ssria ninguGm rnenos que o proprio Rristoteles".
Ora, tambGm sstou perfeitarnsnte de acordo
sobre este ponto. E, com sfsito, Diogenss IaGrcio escrevia uma belissima frass, qua citei
como epigrafe (na pClgina inicial do sqdo sobre Rristoteles da minha Hist6rio do filosofia
ontigo): "0 mais genuino discipulo ds PlatZlo
foi Rristoteles". Mas agora pergunto: podsrernos escrever no fim do sGc. XX que o ultimo
grande plat6nico hojs vivo & Hans-G~sorg
Gadamer?
GADAMER
- (riso complocente) Em csrto
sentido...
REALE- Responda-me a esta pergunta.
Estou convicto e Ihs darsi alguma prova; mas
antes gostaria ds ouvir o qua o senhor ms diz.
GADAMER
- 0 senhor compreends qua
esta pergunta, assirn forrnulada, com este estilo, me honra demasiado. Em todo caso, 6 verdads. Na minha visdo, Platdo semprs me fascinou, e nisso estou muito proximo dels, pelo fato
que insistia sobre a diolCtico depergunto 0 resRERLE- Fago-lhe a pr~meirapergunta. 0 posto. Csmbro-me de uma discussdo que tive
senhor por toda a vida esteve com Platdo: como sobre Platdo com um jornalista s colsga intelio encontrou pela primeira vez e que rela(;do tem gente, que se lamentavo que 0s outros personagsns dos di61ogos platdnicos semprs dizsm
com ele?
"Sim", "Ndo", "Talvez" stc. e ponto final. Eu enGRDRMER
- Meu primeiro encontro ocorreu nos bancos da escola, na minha cidade, tdo Ihe dizia: "Sim, estas respostas a sstas psrOreslau, onde eu freqi~entava
o Gymnasium des guntas se podem mais ou msnos substituir; mas
Heiligen Geistes (Gin6sio do Espirito Santo). esta G uma thcnica destes dialogos". Uma t&cRqui era normal estudar tambbm grego, nos nica, que tambQm o novo interssss pela formadtimos anos. Era um gin6sio reformado: come- di61ogo comega a recuparar. Talvez ssja muito
g6vamos corn o franc&s, continu6varnos com o dificil individuar a tGcnica dessa forma ds di6latim e, no terceiro ano, com o grego. Mas no logo nos outros personagens, com alguma sxquarto ano do gin6sio era central o grego, e cegdo, mas norrnalrnents trata-ss de uma t&antdo se liam os d161ogosde Platdo do primei- nica de ensino oculto de Platdo.
REALE- Muito belo. Contudo, O U ~ I ,esta
ra Cpoca, mas tambGm a Rpologio de Socrotes
etc. Iembro-mebem que uma de minhas filhas, 6 forma, mhtodo. No final de sun obra, no primuitos anos mas tarde, frequentova uma esco- meiro volume de Verdade e Mdtodo, sncontro
la ~gualmenteintehgente, e, no decorrer de toda a mais pranhe definigdo do belo em sentido
a sua carreira de estudante, veio encontrar-me plat6nico que se tenha dado em nosso shculo,
urna so vez no Instituto: devn preparar um exa- e sobretudo urna defesa contra a dessacrame sobre um di6logo de Platdo, e ai o lemos lizagdo do belo que hojs grassa em todo o
juntos; em grego, naturalmente,como era normal! mundo. 0marxismo danificou muitissimo o belo.
Portanto, comecei lendo e estudando Platdo na 0 senhor sscreve, neste ponto, qus "o bslo 6 o
modo em qua o bem aparece, torna-se manisua lingua, e continuo sempre a rel6-lo.
RERLE- Nest8 seu volume, que acaba de festo por si no seu ser s se apresento". E, porsair em italiano, Verdode s MQtodo 2,o senhor tanto, tem valor hermen&uticono ssntido mais
escreve uma frase belissima, que agora releio elevado. E, pouco antes, afirrnara: "A bsleza
e que desejar~aque comentasse: "Verdadeira- pode tambGm ser percebida como o resplanmente poder-se-ia escrever urna historia do decer de algo de ultraterreno e todavia visiGadorner n6o so saguiu os trobolhos corn o
rn6xlrno otengdo, rnos interveio rnois de urno
vez, corn questlonornsntos rnuito pertinsntes
a cheios de vida. E n6o ocobou o i Depois
do jontor, olguns colaborodores rnsus e estudontas qua desenvolvern o tese sobre
"Godorner intCrprete de Plotlio" Iha fizerorn
perguntos o respeito de seus contotos corn
os grondes filosofos do sQculo XX: Wilhelrn
Dilthay, EdrnundHusserl, Poul Notorp, Mortin
Heidegger, NicoloiHortrnonn, Honnoh flrendt,
Rornono Guordini, e rnuitos outros. E Godarner Folou sern interrupgtio duronte duos
horos e rneio, corn entusiosrno extroordindrio, dizendo: 'Rlgurnas dos coisos qua digo
e que se referern oos grondes de nosso sQculo rnuitos os conhecern por t6-los //do, rnos
eu os digo por t6-10s vivido ern prirneiro pessoo. Esto C o vontogern de ser velhos".
rneio-noite a rneio olhou o relogio e exclornou: 'Y6 Q ornonh6! Precisornos dorrnir, porque eu portire, 6s dez, rnos vos portireis ontes e devereis lsvontor barn cedo".
Gochrner encornou de rnodo espI6ndido o gronde quolidode que openos poucos
conseguern: perrnonscer sernpre jovens!

untar: corno chegou a
conta e dapois a en-

no fim encontra-

vamos em busca
camos perguntas sobre

culo herrnen&utico",onde Platdo diz que o escrito ndo 6 cornpreendido se o conteljdo n60
Foi apreendido por outra via (se ndo se tiver
um prQ-conhecirnento).€ ainda do parecer que
isto seja urna vaga antecipagdo do "circulo
hsrrnen&utico",do qua1 o senhor B rnsstre?
GADAMER
-Creio que isto seja rnuito natural. Naturalrnente, rninhas primsiras reFlex6es
sobre o "circulo herrnen&utico"foram desenvolvidas a partir de Heideggsr. Mas tambbm entdo parecia-me mas ou rnenos evidsnte que
no F ~ d r oh6 uma antecipa~doe urna aplicqdo
do "circulo hsrrnen&utico", em particular para
descrever a retorica. Uma boa Forma de discurso deve p8r urna boa pergunta, deve encontrar o justo inicio, articular a correspond&ncia
das p6rtes entre si, e urna justa conclusdo. lsto
era urn principio do cultura! Ndo se pods excluir a retorica am favor unicarnente do dialbtica
ou do Iogica. lembro-me de que urn dos amigos que frequsntava, e ao qua1 tinha dado urn
texto sobre Platdo, depois de ter lido o manuscrito, me disse: "retorica, retorica, retorica". E
isso queria dizsr que a retor~ca,para ele, era
uma exposigdo nao necessaria. E, ao contrdrio,
tem urna fungdo irnportantissirna, pois 6 o inicio
da cultura!
0 Fodro B o di61ogo de Platdo de que
mais gosto: 6 o di61ogo am qua, de rnodo perfeito, estdo ligadas junto a dialQtica s a retorica, a filosofia e o oros, a arnizade e a arte, corn
urn sopro religiose. Ndo se pods reduzir Platdo
apenas ?I logica ou apenas 6 dialBtica.
RERLE-Em urna p6gina da sua obra, charnou-mea atenq3o urn belissirno apelo a aprender atravQs do sofrimento.
GRDRMEA
- Rprender atravQs da dor,
aprender sofrendo...
REALE- 0senhor cita €sauilo corno Donto
de refer&ncia (mas poderiarnoi chamar
causa o proprio Platdo, o qual, no final da Ropljblica, diz que, para uma justa escolha de uma nova
vida para as alrnas que renascern, Q deterrninante iustarnente o ensinamento aue a dor lhes
deu n&vida precedente). Corno a hermen&utica
chega a estas profundidades morais estupendas, clue teriarn rnuito a ensinar ao hornern de
hop? Em que sent~do,para o senhor, o sofnrnento ajuda harrneneut~carnante?
GADRMER
- Sua pergunta Q atualiss~rna€
rnu~toverdade~roaue 6 oreclso reencontrar o
sentido do dor e dd sofriiento na educagdo de
€ urna tentagdo e uma
hoje. Falta a res~st&ncia.
ameaga de prirneira ordarn. Nos jovens esta
falta IGVQ a buscar refljgio na clroga. TarnbBrn
isso deriva da falta de urna resist&ncia necess6ria para desenvolver a propria autodisciplina
pessoal.
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RERLE- Outra afirma~dosua que muito
me agradou & a seguinte: a verdadeira expsri6ncia 0 perceber a finitude humana. Explique-nos
tambhm isso, pois 0 muito importante para o
homsm de hojs.
- Escrevi no meu livro e expliGADRMER
quei como se chega d experi&nciada finituds,
e como alcan~amoseste conceito. R experihncia em geral & gradual: nos nos dizemos: isto &
nosso, isto me pertence, e vamos para frente.
Poderia citar Parm&nides, que foi o primeiro a
ver e compreendeu muito bem a experihcia
do Finitude e da coducidade. Depois encontrou
a solu~do,justamente para superar a experihncia da finitude.
RERLE- Rinda uma pergunta. 0 senhor
era muito amigo de Gerhard Kruger, cuja obraprima traduzimos F r o o italiano (Roztio epixtio,
Vita e Pensiero, Milbo, 1 995): este livro tevegrmde sucssso s j6 estd se esgotando e, portanto,
estamos preporando a segunda ediq5o...
GRDRMER
- Otimo!
REALE- Pois bern, a tese de fundo de
Kri'ger & a seguinte: a razbo & verdadeira ra260 quando compreende que h6 0190 al0m
dela. R razdo 0, portanto, dependente. E o sros
plat6nico 0 o sentido dessa depend6ncia de
algo ulterior. 0 senhor, que foi tbo amigo de
Kruger, com o qua1 lia os textos dos gregos e
de outros grandes, condivide este conceito, ou
se diferencia neste ponto? € urna pergunta sobre a religiosidade dele.
GRDRMER
-Gerhard Kruger era um homem
muito extremo e radical. Seus primeiros estudos s suas primeiras experi&ncias foram com
Nicolai Hartmann, snquanto mais tards veio a
estudar, como eu, com Heideggsr. Outro livro
dele muito importante & o que escreveu sobre
Kant. Tambbm ele insistia, em sews primeiros
estudos, sobre a dial8tica e sobra o continuo
perguntar: perguntas, respostas, e ainda perguntas. Esta 0 o inicio de toda reflexdo, e era
isso que fazia. E um continuo perguntar & tamb0m o principio da religiosidade. lsso preparou
sua conversdo ao catolicismo. Naturalmente
tambbm Heideggsr era fascinado pel0 religido,
em certo sentido; mas ndo aceitava as posi~ 6 s sextremas s definitivas. Creio qua a mensagsm plat6nica de Kruger est6 am todo caso
centrada ncdnport8ncia do didlogo. No mundo
de hoje a televisdo matou o didlogo! Tudo isso
& o produto do tbcnica. Cis o que produziu a
ci&ncia, ou seja, a aushcia da base do humanism~.E Kruger reconhecia isso...
RERLE-Mas o senhor pessoalmente consider~que a razdo sinta algo de ulterior em
relac;doa si? Ou pessoalmente diz: "eu paro na
razao"?

- Nd0 CrG10 qU8 SGJQ POSS~V@~
GRDRMER
negar que exlsta 0190 al&m da razdo. Mas,
naturalmente, d~zero que seja aste al&m &
algo d~ferents Na busca continua da razbo
n60 crao ser possival alcansar um prlnciplo
prlmelro.
Crao que o problema da rehg~dos de
Daus seja em todo caso um mlstdr~o:6, porQm,
um m~st&no
ssm o qua1 ndo podemos vlver. Eu
sou de re11gldolutsrana lernbro-me de que,
racentemente, disse algo da samelhante a
Glann~Vatt~mo:sle escreveu o livrtnho Crwque
ss cr8. Eu Ihe flz notar que esta era a atrtude
de lutero, o qual, retomando urna frase do
evangelho de sdo Marcos, rezava assim: "Senhor, eu gostana de crer, mas tu ajudci mmha
~ncredul~dadel"
RERLE- 0 senhor For declarado c~dadbo
honordrro de Ndpoles, e gosta multo da ItdJ~a.
0 qus acha da Italla, e o qua ssnte quando
vem b ltdlla?
-Oh, It6110 6 PQTQmtm a autoGADRMER
apressnta@o natural do human~smo.0humanlsmo i: tdo natural em Ndpoles. lambro-made
um professor de hcsu qua Ievam seus estudantes a ouvrr uma confer6ncra minha. F~queimuto
fascrnado pelas perguntas desses jovans, do
expresslv~dadsde seus olhos. Esta juventuds
8 , obvramente, normal, eles fazem as mesrnas
colsas que todos os outros jovens no dads
deles, mas nestes, de modo part~cular,& evldente o ~nic~o
da reflexdo f~losbf~ca
nos anos
da puberdade Estes sdo os anos em qua se
comsp a perguntar, em qua comeca a f~losof ~ aRlguns dapo~scont~nuame assrm permanecem perenementejovens. Credo que su
mesmo sela um testemunho vlvo desse p r w
RERLE- 0 senhor tem
It6110 Cre~oqua 6 o f~losof

lo edtor Cortlna Como ex
ma sucesso na lt61rc1? Co
mente?
tremamente ~tallanolsso
mlral;do tamb&m para mln
no f~mde uma semana no
de que certa vez estava n
vla falar ds Ortega y Gass
soas que parguntavam, qu

Quarta parte - P l a t ~ o
lam. Estes t&m muito sucesso na It6li0, e nebs
Gadamer ndo fala com a voz, mas com o escri to!
- lsto & mQrito de Vattimo. Ele
GRDRMER
teve a coragem de fazer uma tradu@o muito
livre de Verdade e MQtodo, s y n uma correspondBncio estrita da lingua. E o que peco a
todo tradutor. A tradqbo ndo deve ser um decalque, porque deve ser Iegivel na lingua em
qua se traduz. 0 tradutor ndo deve ser uma
mdquina.
- Qua1 mensagem conclusiva gosREALE
taria de deixar-nos, a partir de Platao?
GRD~MER
-Revitalizar e manter viva a cultura do di61og0, o cultura da conversa<do:parace-me que esta & a grande mensagem ds
Platdo.
Rntes do entrevisto, snquonto nos dirigiornos de corro do hotel poro o ssde do Congresso, urn coloborodor rnau perguntou a
Gadomar por que vinho tantos vezes s de t6o
born grado 6,Itdlio. E Godarner, corn finissirno a
dissimulado ironio socrcitica, respondeu: "Vindo
2, Mlia, porece que estou entrondo ern urn sontudrio!". De Foto, Godorner mondovo umo prec i s ~mensagern o nos, itolionos. Umo rnensogem que me Fazio Iernbror, de rnodo toconte,
os afirrna@es de olgurnos espldndidos pdginas dos grondes rorndnticos 0lem6~5,nos suos
viagens 2, Itdlia, e, ern porticulor, certos trogos
do gronde Goathe. Ejustornente esto do gron-

de alarndo do possado qus a figuro @spiritual
da Godomar sncorno.
G. Reale, Entrsv~stacorn Gadamsr.
"I1 Sole 24 Ore", 6 da outubro da 1996.

P.S.: Recordemos qua os alemsntos de
hsrrnsnGutico em Plot80 esMo presentss sobretudo no Fedro e em porticulor no outotesternunho
fino1 citodo no inicio desk porte on~ologico.
Relernhmos sobretudo os duos oFirrnag6es-chave que ontcxipm o 'kirculoherrnendutico".do quo1
Godorner d mestre. To1 ci'rculo herrnen6utico cons i s t ~nisto: poro compreander urn texto sd0 necessdrios prQ-conhscirnentos,prdjulgornentos,
prQ-cornpreensbes. R msnte livre de quolquer
idQion8o estd ern grau de rcxeber nnshumo rnensagem da nanhurn escrito. Urno interpetogdo
odequodo de um escrito d o que, em grous sucassivos, procuro tornor os prd-conhecimsntos
sempre mols odequodosporo o cornpreensdodo
texto. Plotdo escrave: "0s escritos s60 meio de
trozer 2, rnemorio de quem j
6 sabe os coisos sobre os quois o escrito verso': e oindo: "0s melhores escritos n6o 580 rnols que rneios poro ojudor
o rnsmorio doqueles quejd sobern". Plot60 noturolrnsnte pretende dizer que oqueles que j
6 sabem opreenderom oqu~loqua esM contido no
escritopor outro vio, ou sejo, otrovds do orolidode
diolQtica.Sem o dimensdo diolQico-dioldtico, ndo
se acede 2, verdodeiro compreensbo. Troto-sede
out6ntico ontecipo@io de umo dos iddios-chove
do hsrmen6utico de Godomer.

A primeira sistematizagiio ocidental do saber

"Niio se deve dar ouvidos
aqueles que aconselham ao homem, por ser mortal,
que se limite a pensar coisas humanas e mortais;
ao contrario, porem, a medida do possivel,
precisamos nos comportar como imortais
e tudo fazer para viver segundo a parte mais nobre
que ha em nos."

Aristoteles

Capitulo sktimo
$0

g Arist6teles e o Peripato

0 conhecimento da filosofia de Aristoteles (nascido em Estagira em 3841383
e falecido em 322 a.C.) depende, em grande medida, da particularidade de seus
escritos e do mod0 pelo qua1 chegaram ate nos. A nos chegaram sobretudo os escritos de escola, ou seja, suas anotaqdes e A nquesta"o
o material por ele usado para as aulas, e niio os escritos com- aristotelica"
postos para a publica~iio,dos quais nos chegaram apenas frag§1
mentos. Sabemos que estes escritos publicadosforam compostos em estilo acurado e refinado. As obras de escola que nos chegaram, ao contrario, s ~ n d omaterial para as aulas, apresentam estilo arido e em geral n%ot@m,do
ponto de vista literario, unidade formal e orgdnica.
-+

A partir dos anos Vinte do seculo passado formou-se uma escola denominada historico-genetica (fundada por Werner Jaeger), que interpretou varias obras
do Estagirita, e sobretudo a Metafisica, como um conjunto de escritos compostos
em tempos diferentes, e em particular como expressdes do
desenvolvimento de um pensamento, que teria partido da pro- A unidade
blematica platbnica para chegar a um tip0 de pesquisa sempre "conceitua~"
mais ligado ao estudo de dados empiricos.
das obras
Tal interpretaqiio comprometeria em grande medida a de Aristoteles
unidade filosofica do pensamento de Aristoteles. Porem, de- -+ § 2-3
pois de extraordinario sucesso por mais de meio seculo, a partir dos anos Oitenta, o metodo historico-genetic0 foi abandonado. As obras de
Aristoteles que nos chegaram, se niio t@munidade literaria (porque siio anotaqdes e cursos), t6m em todo caso precisa coerhcia e unidade conceitual.
Aristoteles se diferencia de Platiio em t r b aspectos gerais:
I)
o abandon0 da componente mistico-religioso-escatologica (ao menos nas

obras que nos chegaram, porque, nas publicadas, tambem Aristoteles se servia do
mito como expressiio de verdades religiosas);
2) o escasso interesse pelas ci@nciasmatematicas e, ao con- Plats0
e Aristoteles
trario, a viva atenciio pelas ciencias naturais e empiricas;
+
94
3) o metodo sistematico em vez do dialetico-dialogico.

A vida de Avist6teIes
Aristoteles nasceu em 3841383 a.C. em
Estagira, na fronteira maced6nica. 0 pai de
Aristbteles, chamado Nicbmaco, era midi-

co corajoso, tendo servido ao rei Amintas,
da Maced6nia (pai de Filipe da Maced6nia).
Assim, deve-se presumir que, durante certo
periodo, o jovem Aristbteles, com sua familia, tenha morado em Pela, sede do reinado
de Amintas, e que possa ter inclusive freqiientad0 a corte.

Sabemos com certeza que, com dezoito anos, isto 6, em 3661365 a.C., Aristoteles,
que j i h i alguns anos ficara orfio, viajou
para Atenas e logo ingressou na Academia
plat6nica. Foi precisamente na Escola de
Plat20 que Aristoteles amadureceu e consolidou a propria vocaq2o filosofica de mod0
definitivo, tanto que permaneceu na Academia por vinte bons anos, ou seja, enquanto Platio viveu. Na Academia, Aristoteles
conheceu os mais famosos cientistas da epoca, a comeqar pel0 celebre Eudoxio, o qual,
provavelmente, era a personagem mais influente na Academia, justamente nos primeiros anos em que Aristoteles a freqiientou,
periodo, em que Plat20 encontrava-se na
Sicilia. E certo que, durante os uinte anos
passados na Academia, que s2o os anos decisivos na vida de um homem, Aristoteles as-

similou os principios plat6nicos em sua substincia, defendendo-os em alguns escritos e,
ao mesmo tempo, submetendo-os a prementes criticas, tentando encaminhi-10s para
novas direqijes.
Com a morte de Plat50 ( 3 4 7 a.C.),
quando ja estava se encaminhando para "o
meio do caminho de nossa vida", Aristoteles
niio se sentiu em condicijes de Dermanecer
na Academia, porque a direq20 da Escola
havia sido tomada por Espeusipo (que liderava a corrente mais distante das convicq6es
que Aristoteles havia amadurecido). Sendo
assim, foi embora de Atenas, viajando para
a Asia Menor.
Desse mod0 abriu-se uma fase i m ~ o r tantissima na vida de Aristoteles. Tunto com
um celebre companheiro de ~ c a d e m i aXe,
nbcrates, estabeleceu-se primeiro em Assos

(localizada na costa de Treade), onde fundou uma Escola com os plat6nicos Erasto e
Corisco, originarios da cidade de Scepsis,
que haviam se tornado conselheiros de
HCrmias, hibil politico, senhor de Atarneu e
Assos. Aristoteles permaneceu cerca de tres
anos em Assos. Depois foi para Mitilene (na
ilha de Lesbos), provavelmente impelido por
Teofrasto (que nascera em uma localidade
dessa ilha e estava destinado, mais tarde, a
tornar-se sucessor d o pr6prio Aristoteles).
Tanto a fase de seu magistirio em Assos
quanto a fase de Mitilene s5o fundamentais:
C provivel que, em Assos, o Estagirita tenha
ministrado cursos sobre as disciplinas mais
propriamente filosoficas, e que em Mitilene,
ao contrario, tenha realizado pesquisas de
ciencias naturais, inaugurando e consolidando sua preciosa colaboraqiio com Teofrasto,
que tera papel tso relevante nos destinos do
Peripato.
Em 3431342 a.C., inicia-se novo periodo na vida de Aristoteles.
Filipe da MacedBnia chama-o para a
corte, confiando-lhe a educa~aodo filho Alexandre, ou seja, do personagem destinado
a revolucionar a histbria grega e que estava
entzo com treze anos de idade. Infelizmente, sabemos pouquissimo sobre as relaq6es
que se estabeleceram entre os dois excepcionais personagens (um dos maiores filosofos
e um dos maiores politicos de todos os tempos), gue o destino quis ligar.
E certo que, embora tenha compartilhado a idCia de unificar as cidades gregas
sob o cetro maced6nic0, Aristoteles, de certo modo, nao compreendeu a idiia de helenizar os barbaros e igualh-10s aos gregos. Nesse
campo, o ginio politico do discipulo descerrou perspectivas historicas muito mais novas e audazes das que as categorias politicas do filosofo permitiam-lhe compreender,
uma vez que eram categorias substancialmente conservadoras e, sob determinados
aspectos, at6 reacionarias. Aristoteles permaneceu na corte maced6nica at6 Alexandre
subir ao trono, isto C, at6 por volta de 336
a.C. (mas tambim C possivel que, depois de
340 a.C., ele tenha voltado para Estagira,
estando Alexandre ja ativamente empenhado na vida politica e militar).
Finalmente, em 3351334 a.C., Aristoteles voltou para Atenas, alugando alguns prCdios proximos a um pequeno templo sagrado dedicado a Apolo Licio, de onde provim
o nome "Liceu" dado iEscola. E como Arist6teles ministrava seus ensinamentos pas-

seando pelas veredas do jardim anexo aos
pridios, a Escola tambim foi chamada de
"Peripato" (do grego peripatds, "passeio"),
e seus seguidores denominados "peripatiticos". Assim, o Peripato se contrap6s i Academia, inclusive eclipsando-a inteiramente
por certo tempo. Foram esses os anos mais
fecundos na produ@o de Aristoteles, o periodo que viu o acabamento e a grande sistematizaqao dos tratados filosoficos e cientificos que chegaram at6 nos.
Em 323 a.C., com a morte de Alexandre, houve forte reaqao antimacedBnica em
Atenas, na qua1 Aristoteles foi envolvido,
r i u de ter sido mestre do grande soberano
(formalmente, foi acusado de impiedade, por
ter escrito em honra de HCrmias urn poema
que so seria digno de um deus). Para fugir
de seus inimigos, retirou-se para Calcis, onde
possuia bens imoveis maternos, deixando
Teofrasto na direqzo da Escola peripatitica.
Morreu em 322 a.C., depois de poucos meses de exilio.

0 s escritos

d e AristbteIes

0 s escritos de Aristoteles dividem-se
em dois grupos: os "exotCricos" (compostosna maioria em forma dialogica e destinados ao grande publico, ou seja, i s pessoas
"de fora" da Escola) e os"esotiricos" (que,
a o contrario, constituiam a o mesmo tempo
o fruto e a base da atividade didatica de
Aristoteles, niio sendo destinados ao publico, mas apenas aos discipulos, sendo portanto patrim6nio "interno" da Escola).
0 primeiro grupo de escritos perdeu-se
completamente, dele restando apenas alguns
titulos e pequenos fragmentos.
Talvez o ~ r i m e i r oescrito exotirico tenha sido ~ r i l L o usobre a Retdrica (no aual
Aristoteles defendia a posi@o plat6nica contra Isocrates), ao passo que os ultimos foram o Protrkptico e Sobre a filosofia.
Outros escritos do iovem Aristoteles
dignos de men@o sao: Acerca das Idkias, Acerca do Bem, Eudemos ou sobre a alma. Hoje,
a atenqao dos estudiosos esta particularmente fixada nessas obras, tendo-se conseguido
at6 recuperar certo numero de fragmentos
delas. (Outros escritos do primeiro period0
Go, para nos, somente titulos vazios).
No entanto, chegou at6 nbs a maior
parte das obras esotCricas, todas tratando
~
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da problemiitica filosofica e de alguns ramos das cisncias naturais. Recordemos, em
primeiro lugar, as obras mais propriamente
filosoficas. No seu ordenamento atual, o Corpus Aristotelicum abre-se com o Organon,
titulo com o qual, mais tarde, foi designado o
conjunto dos tratados de logica, que siio: Categorias, De interpretatione, Analiticos primeiros, Analiticos segundos, T6picos e Refuta~6essofisticas. Seguem-se as obras de
filosofia natural, isto i, a Fisica, o Ce'u, A
gera~iioe a corrup@o e a Meteorologia. Ligadas a elas, encontram-se as obras de psicologia, constituidas do tratado Sobre a alma
e por um grupo de opiisculos reunidos sob o
titulo de Parva naturalia. A obra mais famosa constitui-se dos catorze livros da Metafisica. VEm depois os,tratados de filosofia
moral e politics; a Etica a Nicdmaco, a
Grande Etica, a Etica Eudimia e a Politics.
Por fim, devemos recordar a Poe'tica e a Ret6rica. Entre as obras relativas as cisncias

naturais, podemos recordar a imponente
Hist6ria dos animais, As partes dos animais,
0 movimento dos animais e A gera@o dos
animais.

A q ~ e s t z od a evoIhG&o
dos escritos e da veconstrqZo
d o pensamento d e firistbteles

Att o inicio do sic. XX as obras de Arist6teles eram lidas de mod0 sistematico-unitario. Mas, a partir da dicada de 1920, esse
mitodo passou a ser contestado, sendo julgado anti-historico. Tentou-se entzo substituilo pel0 mitodo histdrico-gene'tico, voltado para a reconstru@o da parabola evolutiva do
filosofo, lendo suas obras em fun@io dela.
Werner Jaeger, que foi o fundador desse mttodo, acreditou poder reconstruir uma pa-

Capitdo setimo rabola evolutiva que vai de urna adesio inicia1 ao platonismo, prossegue com urna critics sempre mais aguda ao platonismo e as
idCias transcendentes, passa por urna posi$50 metafisica centrada no interesse pelas
formas imanentes a matiria e, por fim, chega a urna posiq20, sen20 de repudio, pelo
menos de desinteresse pela metafisica e a um

acentuado interesse pelas ciBnczas empiricas
e pelos dados constatados e classificados
empiricamente.
Essa evoluqiio seria visivel niio s6 pela
comparaqio entre as obras "exotCricasn (escritas no periodo em que Aristoteles foi membro da Academia) e as obras "esotiricas"
(constituidas pelos cursos ministrados por
Aristoteles fora da Academia), mas igualmente a partir da simples analise destas ultimas.
Tambim estas obras teriam sido elaboradas em fases sucessivas, ja a partir do
periodo que o filosofo passou em Assos. Elas
teriam nascido de alguns nucleos originarios, fortemente plat6nicos, aos quais, pouco a pouco, teriam sido agregadas partes
sempre novas, nas quais o Estagirita recolocava as questdes de pontos de vista originais, sempre menos plat6nicos. Portanto,
as obras de Aristoteles que hoje lemos teriam nascido de sucessivas estratificaqdes,
n2o apenas niio possuindo "unidade literaria", mas niio tendo tampouco "homogeneidade filosofica e doutrinaria". Com efeito, elas conteriam prospectos de problemas
e soluqoes que remontam a momentos da
evoluqio do pensamento aristotClico n2o
apenas distantes entre si no tempo, mas
tambim no que se refere 21 inspiraqio teoritica, estando, portanto, em contraste entre
si e, por vezes, at6 mesmo em clara contradiqio.
Apos algumas dicadas de extraordinario sucesso, o mitodo historico-genCtico
exauriu-se depois de meio stculo, porque,
ao passar pouco a pouco pelas mios de diversos estudiosos, nao apenas apresentou
resultados diferentes dos alcanqados por
Jaeger, mas at6 mesmo contraries aos dele.
Mas, com tal mitodo alcanqou-se bom nivel de conhecimento das particularidades da
filosofia de Aristoteles (foram tentadas virias reconstruqdes das obras exotiricas) e
emergiu toda urna sCrie de tanghcias e relaqdes dos escritos esotiricos com as "doutrinas n2o escritas" de Plat20 e com as doutrinas da Academia. Aristoteles deixou de
ser aquele bloco monolitico assim conside-
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rado anteriormente, revelando precisas raizes .historicas antes nao consideradas ou ma1
conhecidas. Em suma, manifestou aquilo
que deve a sua ipoca e aos seus antecessores.
Entretanto, ja ha algum tempo os estudiosos nao acreditam mais na possibilidade de
reconstruir "parabolas evolutivas" como a
proposta por Jaeger. Lidas sem prevenqGes,
as obras de Aristoteles (mesmo privadas de
"unidade literaria", visto serem cursos e
anotaqdes) revelam unidade filosofica de
fundo (embora n i o se encontre nos particulares e mostre amplas margens de problematicidade). E foi justamente isso que, em
ultima analise, interessou o Ocidente e ainda interessa a todos os que se propdem interrogaqdes filos6ficas.

CJ

reIacionamento
e n t r e Plat60 e A r i s t b t e l e s

N i o se pode compreender Aristoteles
sen20 comeqando por estabelecer qua1 foi
sua posiqio em relaqio a Platio. Indo-se
a o nucleo estritamente teoritico, encontraremos algumas concordfncias de fundo significativas, muito freqiientemente ma1 interpretadas nas Cpocas posteriores, interessadas
em contrapor os dois filosofos, deles fazendo simbolos opostos. Mas Diogenes Laircio, ainda na antiguidade, escrevia: "Aristoteles foi o mais genuino dos discipulos de
Platio." Uma avaliaqio exata, se entendermos os termos no seu justo sentido: "discipulo genuino" de um grande mestre n i o C
certamente aquele que fica repetindo o mestre, e sim aquele que, partindo das teorias
do mestre, procura supera-las indo alim do
mestre, mas no espirito do mestre, como
veremos.
As grandes diferenqas entre os dois fi16sofos n i o estio no dominio da filosofia,
mas sim na esfera de outros interesses. Nas
obras esotkicas, Aristoteles deixou de lado
o componente mistico-religioso-escatol6gico
que era tao forte nos escritos do mestre.
Mas, como ja vimos, trata-se daquele componente plathico que tem suas raizes na
religiio orfica, alimentando-se mais de fC e
crenqa do que de logos. Ao deixar esse componente de lado nos escritos esotiricos (ainda esta presente nos exotiricos), Aristoteles
sem duvida pretendeu proceder a urna rigorizaqio do discurso filos6fico.

Estc L; urn helo e farnoso ladrzlho
tie Luca della Rohhza,
representando P l a t ~ oe Arzstciteles
yue drscutenz sohre fzlosofza
(Torre da (ktcdral de bloren~u).

Uma segunda diferenqa de fundo entre
Plat50 e Arist6teles reside no seguinte: Plat20
tinha interesse pelas cigncias matematicas,
mas niio pelas cihcias empiricas (com ex-

Assim, a mobilissima espiral plathica, que
tendia a envolver e conjugar sempre todos
os problemas, devia suceder-se uma sistematizaqiio estavel e fixada uma vez por todas dos quadros da problematica do saber
filosofico (e ser2o justamente esses os quadros que assinalariio os caminhos pelos
quais andara toda a problemitica posterior do saber filos6fico: metafisica, fisica, ~sicologia,itica, politics, estitica e 16gica).

Aristoteles dividiu as cikncias em trks ramos:
1) as ciencias teoreticas, que procuram o saber pelo saber e que consistem na
metafisica, na fisica (em que e incorporada tambem a psicologia) e na matematica;
2) as ciencias praticas, que usam o saber com a finalidade
A divisdo
da perfeiqlio moral: a etica e a politics;
3) as ciencias poieticas, isto e, que tendem a produq8o de das ciencias
determinadas coisas.
+§I
A metafisica e a principal das cikncias teoreticas, as quais, por sua vez, s8o as
cikncias mais elevadas. A metafisica, portanto, toca uma especie de primado absoluto. Aristoteles da quatro definiqdes dela:
1) eta indaga as causas ou os principios supremos (e neste Def;ni@o
sentido se pode chamar de etiologia);
da metafisica
2) indaga o ser enquanto ser (e portanto pode chamar-se + 3 1
de ontologia);
3) indaga a substincia (e por isso pode chamar-se ousiologia, uma vez que
em grego substdncia se diz ousia);
4) indaga Deus e a substiincia supra-sensivel (e portanto Aristoteles a chama
expressamente de teologia).
Quanto ao que se refere a pesquisa das causas e dos principios primeiros, o
Estagirita formulou a teoria, que se tornou celebre, das quatro causas:
1) a causa formal (a que confere a forma, e portanto a
AS quatro causas
natureza e a esskncia de cada realidade singular);
2) a causa material (ou seja, o "aquilo de que" e compos- + § 2
ta toda realidade sensivel);
3) a causa eficiente (aquilo que produz gera@o, movimento ou transforma@o);
4) a causa final (ou seja, o escopo, o "aquilo a que" toda coisa tende).
Na pesquisa em torno do ser Aristoteles retoma a tematica debatida pelos
Eleaticos e a resolve, refutando a tese da univocidade do ser (ou seja, a tese de que
existe um so tip0 de ser em sentido absoluto, que se opde ao n8o-ser em sentido
absoluto).
significados,
S
A test?aristotelica e que 0 ser tem m ~ / t i p / ~
A doutrjna do ser
em varios niveis, que se reduzem aos quatro seguintes:
e os quatro
a) o ser em si (segundo a substdncia e as categorias);
sign; ficados
do ser
b) o ser como ato e potencia;
+§ 3
c) o ser como acidente;
d) o ser como verdadeiro (e o n8o-ser como falso).
-As categorias (que s8o 10: subst5ncia, qualidade, quantidade, relacdo, agdo,
paixdo, onde, quando, ter, jazer) constituem os gkneros supremos do ser. lsto significa que aquilo que e chamado de ser ou e substiincia, ou e qualidade, ou outra
categoria.
- Potencia e ato s8o dois significados n8o definiveis em abstrato, mas "demonstraveis" por meio de exemplos ou de uma experiencia direta. Por exemplo,
vidente e aquele que neste momento vk (vidente em ato), mas tambem aquele
que tem olhos s8os, mas neste momento os fechou, e n8o esta vendo: este e vidente porque pode ver, e neste sentido e em potencia.
- 0 ser acidental e aquele que se apresenta de mod0 casual e fortuito, e
que, portanto, n80 e nem sempre nem no mais das vezes, mas apenas as vezes.

- 0 ser como verdadeiro se tem quando a mente reline coisas que na realidade estao de fato reunidas, ou desune coisas que na realidade estao desunidas.
Do ser como acidente nao existe ciencia, pois a ciencia existe apenas do necessario e nao do casual.
Do ser como verdadeiro ocupa-se a Iogica.
A metafisica se ocupa dos primeiros dois grupos de significados.
As categorias se referem todas a primeira, ou seja, a substdncia, e a pressupdem (e com efeito nao existe qualidade a nao ser da substdncia; e o mesmo
se diga sobre a quantidade e de todas as outras categorias). I!,
A teoria
portanto, evidente que o estudo da substincia e fundamental
da substsncia
para a metafisica.
+§4
0 que e a substdncia em geral?Aristoteles formulou tambem neste caso, assim como para o ser, uma resposta plurifacetica: substdncia pode ser considerada, mas apenas em sentido bastante improprio, a materia (corno queriam os Naturalistas); mas em particular e no
mais alto grau a forma (ou seja, a essencia de determinada realidade); e tambem
o sin010 (isto e, a uniao de materia e forma, ou seja, os entes singulares individuais).
Para ilustrar a relagao entre a materia e a forma, a potiincia e o ato,
Aristoteles recorre ao exemplo da estatua de bronze. Na estatua de bronze e
facil distinguir a materia (por exemplo, o bronze) da forma
M
~ forma,
~
P(por~exemplo,
~
~o deus Hermes). Mas tambem nao e dificil ligar
a materia a potencia: e com efeito o bronze teria tido a pospotencia e at0
sibilidade, ou seja, a potiincia, de assumir qualquer forma,
+§5
e, portanto, tambem a do deus Hermes. A forma se liga ao
contrario ao ato, dado que a estatua resulta perfeita em fungi30 da atuagao
da forma (e em tal sentido o ato se diz tambem entelequia, que significa
atuagao).
Nesta perspectiva tambem se capta o maior valor do ato em relagao a potiincia el portanto, da forma em relagao a materia: com efeito, e a potiincia que
se realiza no ato, e nao vice-versa, assim como e a materia que se realiza na
forma.

0 problema de fundo da metafisica e o seguinte: existem apenas substdncias sensiveis, ou tambem substdncias supra-sensiveis?
A resposta de Aristoteles e que as substdncias supra-sensiveis eternas existem, enquanto sem o eterno nao poderia subA substsncia
sistir nem mesmo o devir.
divina
Na demonstragao ele parte da analise do tempo e do mosupra-sensivel
vimento. 0 tempo - e, portanto, tambem o movimento do qua1
4§6
e a medida - e eterno (com efeito, nao pode existir um moment o de origem do tempo, porque de outro mod0 deveriamos admitir um "antes"
daquele momento, mas isso seria por sua vez um tempo; nem pode existir um fim
do tempo, porque posteriormente a tal fim deveria existir um "depois", que tambem e tempo). Contudo, se e assim, deve tambem existir uma causa adequada ao
efeito, isto el uma causa eterna, como um principio do qua1 eternamente deriva o
tempo-movimento.
E como deve ser esta causa eterna?
Deve ser imovel, porque, se a causa fosse movel, requereria outra causa, e
esta ainda outra, ao infinito. Alem disso, para ser eterna e imovel, nao deve ter
nenhuma potencialidade (de outro mod0 poderia tambem nao passar para o ato),
isto e, nenhuma materia; e, portanto, sera puro ato, ou seja, pura forma imaterial
(e, portanto, supra-sensivel).

Contudo, como 6 possivel que urna realidade mova permanecendo imc)vel?

0 Motor lmovel move como o objeto de amor move o amante. Deus, portanto, e a causa final do mundo, e o efeito do movimento que produz, o produz
justamente atraindo o primeiro c6u por causa de sua perfeiqao.
A realidade mais perfeita e o ser vivo, e em particular o ser vivo inteligente.
E Deus 4 inteligencia e vida. E, justamente por causa de sua perfei~80,Deus n%o
pode pensar a n%oser a coisa mais perfeita, e, portanto, a si
Problemas
mesmo. Portanto, Deus e "pensamento de pensamento".
Como era impossivel reduzir a unidade os varios movimen- concernentes
tos das esferas celestes que, segundo as contagens de Aristoteles a substiincia
inspiradas na astronomia de seu tempo, deveriam presumivel- supra-sensive1
rnente ser 55, ele entregou ao Motor Im6vel (causa do movimento do ceu das estrelas fixas) outras 55 lnteligtinciasmotoras
prepostas aos outros ceus. Estas Intelighcias divinas s%oindependentes do Motor Imovel e de natureza analoga, mas s%on%oapenas inferiores a ele, mas tambem urna inferior B outra em escala hierarquica.

Aristoteles distinguiu as ci6ncias em
trts grandes ramos:
a ) ciincias teore'ticas, isto C, cihcias
que buscam o saber em si mesmo;
b) ciincias praticas, isto 6, ciencias que
buscam o saber para, atravCs dele, alcanqar
a perfeiq5o moral;
c) cihcias poie'ticas ou produtivas, isto
6, cicncias que buscam o saber em funqiio
do fazer, isto C, com o objetivo de produzir
determinados objetos.
Por dignidade e valor, as mais elevadas
siio as primeiras, constituidas pela metafisica, a fisica (na qua1 se inclui tambim a psicologia) e a matematica.
E conveniente iniciar nossa exposiq5o
pelas cihcias teorkticas, alias, pela mais elevada delas, ja que C dela e em funs50 dela
que todas as outras citncias adquirem seu
justo significado prospectivo.
0 que C a metafisica?
E sabido que o termo "metafisica" (= o
que esta alCm da fisica) ngo C termo aristotilico (talvez tenha dido cunhado pelos PeripatCticos, ou nasceu por ocasi5o da ediq5o das
obras de Aristoteles realizada por Andr6nico
de Rodes no sCculo I a.C.). N o mais das vezes Aristoteles usava a express50 "filosofia
primeira" ou "teologia", em oposiqiio h "filosofia segunda" ou "fisica". Entretanto, o
termo "metafisica" foi sentido como mais
significativo pela posteridade, tornando-se
o preferido. Com efeito, a "filosofia primei-

ram C precisamente a cicncia que se ocupa
das realidades-que-est5o-acima-das-realidades-fisicas. E, nas pegadas da vis5o aristotClica, definitiva e constantemente, toda tentativa do pensamento humano no sentido
de ultrapassar o mundo empirico para alcanqar urna realidade metaempirica passou
a ser denominada "metafisica".
Siio quatro as definiqoes que Aristoteles
deu da metafisica:
a) a metafisica "indaga as causas e os
principios primeiros ou supremos";
b) "indaga o ser enquanto ser";
c) "indaga a substincia";
d) "indaga Deus e a substincia suprasensivel".
Essas definiqoes diio forma e express i o perfeitas aquelas linhas mestras segundo as quais desenvolvera-se toda a especulaqiio anterior, de Tales a Platgo, linhas mestras
que agora Aristoteles reline em urna poderosa sintese. Mas deve-se notar que as quatro definiqoes aristotklicas de metafisica niio
est5o apenas em harmonia com a tradi@o
filos6fica que precede o Estagirita, mas tambCm est5o perfeitamente em harmonia entre si: urna conduz estruturalmente outra
e cada urna a todas as outras, em perfeita
unidade. Com efeito, quem busca as causas
e os principios primeiros necessariamente
deve encontrar Deus, porque Deus C a causa e o principio primeiro por exceltncia (portanto, faz teologia). Mas tambCm partindo
das outras definiqoes chega-se a idinticas
conclus6es: perguntar-se o que C o ser significa perguntar-se se existe apenas um ser
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sensivel ou tambCm um ser supra-sensivel e
divino (ser teologico). Da mesma forma, a
quest50 "o que i a subst2nciaV implica tambim a quest50 "que tipos de substincias existem", se s6 as sensiveis ou tambCm as supra-sensiveis e divinas (o que i um problema
teol6gico).
Com base nisso, pode-se compreender
muito bem que Aristoteles tenha usado precisamente o termo "teologia" para indicar a
metafisica, porque estruturalmente as outras
trts dimens6es levam a dimens50 teologica.
Mas "para que serve" essa metafisica?
- pode alguCm perguntar. Propor-se essa
pergunta significa colocar-se de um ponto
de vista antititico ao de Aristoteles. Como
diz ele, a metafisica C a citncia mais elevada
precisamente porque niio esta ligada as necessidades materiais. A metafisica niio C uma
ciincia voltada para objetivos praticos ou
empiricos. As cicncias que t t m tais objetivos submetem-se a eles: niio valem em si e
por si mesmas, mas somente i medida que
efetivam os objetivos. Ja a metafisica 6 citncia que vale em si e por si mesma, pois tem
em si mesma seu escopo e, nesse sentido, C
ciincia "livre" por excel6ncia. Dizer isso significa afirmar que a metafisica n5o responde a necessidades materiais, mas sim espiri-

tuais, ou seja, iquela necessidade que nasce
quando as necessidades fisicas est5o satisfeitas: a pura necessidade de saber e conhecer o verdadeiro, a necessidade radical de
responder aos "porqucs", especialmente ao
"porqui ultimo".
E por isso que Aristoteles escreve: "Todas as outras cicncias podem ser mais necessarias ao homem, mas superior a esta nenhuma."

Examinadas e esclarecidas as definic6es
de metafisica do ponto de vista formal, passemos agora a examinar seu conteudo.
Como dissemos, Aristoteles apresenta
a metafisica, em primeiro lugar, como "busca das causas primeiras". Assim, devemos
estabelecer quais e quantas s50 essas "causas". Aristoteles esclareceu aue as causas
necessariamente devem ser finitas auanto
ao numero e estabeleceu que, no que se refere ao mundo do devir, reduzem-se as seguintes quatro ( a seu ver, ja entrevistas,
mesmo que confusamente, por seus antecessores):
1)causa formal;
2) causa material;
3) causa eficiente;
4) causa final.
As duas primeiras nada mais S ~ que
O
a
forma ou essencia e a matiria. aue constituem
todas as coisas. e das auais deveremos falar
amplamente mais adiante. (Recordemos que,
para Aristoteles, "causa" e "principio" significam "condiq50" e "fundamento".) Vejamos agora: matiria e forma s5o suficientes
para explicar a realidade, se a considerarmos
estaticamente: no entanto. se a considerarmos dinamicamente, isto C, no seu devir, no
seu produzir-se e no seu corromper-se, entiio ja n5o bastam. Com efeito, C evidente
que, por exemplo, se considerarmos determinado homem estaticamente. ele se reduz
a nada mais aue sua matiria (carne e osso)
e sua forma (dma).Mas, se o cbnsiderarmos
dinamicamente, perguntando-nos "como
nasceu", "quem o gerou" e "por que se desenvolve e cresce", entHo s5o necessarias duas
outras raz6es ou causas: a causa eficiente ou
motriz, isto i, o pai que o gerou, e a causa
final, isto i, o fim ou objetivo para o qua1
tende o devir do homem.
1

0s e r e seus sigoificcldos
A segunda definiqiio de metafisica,
como vimos, i dada por Aristoteles em chave ontol6gica: "ha urna ciencia que considera o ser enquanto ser e as propriedades
que Ihe cabem enquanto tal. Ela n5o se identifica com nenhuma das ciincias particulares: com efeito, nenhuma das outras cicncias
considera o ser enquanto ser universal; com
efeito, depois de delimitar urna parte dele,
cada urna estuda as caracteristicas dessa parte." Assim, a metafisica considera o ser como
"inteiro", ao passo que as ciencias particulares consideram somente partes dele. A metafisica pretende chegar i s "causas primeiras do ser enquanto ser", ou seja, ao porqut?
que explica a realidade e m sua totalidade;
ja as ciincias particulares se dettm nas causas particulares, nas partes especificas da realidade.
Mas o que i o ser? Parmenides e os
Eleaticos o entendiam como "univoco". E
a univocidade comporta tambim a "unicidade". Platiio ja realizara grande progress0
ao introduzir o conceit0 de "niio-ser" como
"diverso", o que permitia justificar a multiplicidade dos seres inteligiveis. Mas Platiio
ainda niio tivera a coragem de colocar na esfera do ser tambim o mundo sensivel, que
preferiu denominar "intermediario" (metaxy)
entre ser e niio-ser (porque esta em devir).
Ora, Aristoteles introduz sua grande reforma, que implica na superaqiio total da ontologia eleatica; o ser niio tem apenas um, mas
multiplos significados. Tudo aquilo que niio
C puro nada encontra-se a pleno titulo na
esfera do ser, seja urna realidade sensivel,
seja urna realidade inteligivel. Mas a multiplicidade e variedade de significados do ser
niio comportam pura "homonimia", porque
cada um e todos os significados do ser implicam "uma referincia comum a urna unidade", ou seja, uma "refertncia i estrutural substiincia". Portanto, o ser i substiincia,
alterag50 da substiincia ou atividade da
substiincia ou, de qualquer modo, algo-quereporta-A-substiincia.
Todavia, Aristoteles tambim procurou
redigir um quadro que reunisse todos os significados possiveis do ser, distinguindo quatro grupos fundamentais de significados:
1)o ser como categorias (ou ser em si);
2 ) o ser como ato e potincia;
3 ) o ser como acidente;

4 ) o ser como verdadeiro (e o niio-ser
como falso).
1)As &tegorias representam o grupo
principal dos significados do sere constituem
as originarias "divisoes do ser" ou, como
tambim diz Aristoteles, os supremos "gtneros do ser". Eis o quadro das categorias:

1. substiincia ou essencia;
2. qualidade;
3. quantidade;
4. relaqiio;
5. aqiio ou agir;
6. paixiio ou sofrer;
7. onde ou lugar;
8. quando ou tempo;
(9).ter;
(10). jazer.
Pusemos as ultimas duas entre partnteses porque Aristoteles fala pouquissimas vezes delas (talvez tenha querido alcanqar o n&
mero dez em homenagem i dicada pitagorica;
mas, o mais das vezes, faz refercncia a oito
categorias). Deve-se destacar que, embora se
trate de significados originarios, somente a
primeira categoria tem subsisthcia aut6noma, enquanto todas as outras pressupoem a
primeira e baseiam-se no ser da prirneira (a
"qualidade" e a "quantidade" siio sempre de
uma substincia, as "relaq6es" siio relaqoes
entre substincias e assim por diante).
2 ) Tambim o segundo grupo de significados, ou seja, o do ato e da potincia, i
muito importante. Com efeito, eles s5o originarios e, portanto, niio podem ser definidos em referencia a outra coisa, mas apenas
em relaqiio mutua um com o outro e ilustrados com exemplos. Ha grande diferenqa
entre o cego e quem tem olhos sadios, mas
os mantim fechados: o primeiro niio 6 "vidente"; o segundo i , mas "em potincia" e
n i o "em ato", pois so quando abre os olhos
i vidente "em ato". Do mesmo modo, dizemos que a plantinha de trigo "6" trigo "em
potencia", ao passo que a espiga madura
"i"trig0 "em ato". Veremos como essa distins50 desempenha papel essencial no sistema aristotilico, resolvendo varias aporias
em diversos iimbitos. A potincia e o ato (e
esta C urna observaqiio que se deve ter sempre em conta) se d5o em todas as categorias
(podem ser em potencia ou em ato urna substiincia, urna qualidade e t ~ . ) .
3 ) 0 ser acidentali o ser casual e fortuito (gquilo que "acontece de ser" ). Tratase de um mod0 de ser que nHo apenas depende de outro ser, como tambim n5o esti

bretudo os primeiros dois grupos de significados. Mas, como todos os significados do
ser giram em torno do significado central
da substincia, como vimos, C a metafisica
que se deve ocupar sobretudo da substincia: "Em verdade, aquilo que, desde os tempos antigos, como agora e sempre, constitui o eterno objeto de busca ou o eterno
problema, 'o que i o ser?', equivale a indagar 'o que C a substiincia?' (...); por isso,
tambCm nos, principalmente, fundamental
e unicamente, por assim dizer, devemos examinar o que C o ser entendido nesse significado."

f\ proC?lem6tica
a respeito d a s~zbst8ncia
Com base no que foi dito, pode-se muito bem compreender por que Aristoteles tambCm define a metafisica simplesmente como
"teoria da substincia". E compreende-se
tambim o motivo pel0 qua1 a problematica
da substincia revela-se a mais complexa e
espinhosa, precisamente pel0 fato de ser a
substincia o eixo em torno do aual giram
todos os significados do ser.
L

ligado a ele por nenhum vinculo essencial
(por exemplo, i puro "acontecer" que eu
esteja sentado, palido etc., em dado momento). Portanto, i um tip0 de ser que "nio C
sempre nem o mais das vezes", mas somente "as vezes", casualmente.
4) 0 ser como werdadeiro C aquele tip0
de ser proprio da mente humana que pensa
as coisas e sabe conjuga-las como elas estio
conjugadas na realidade, ou separa-las como
estao separadas na realidade. 0 ser, ou meIhor, o nio-ser como falso, C quando a mente conjuga aquilo que n i o esta conjugado
ou separa aquilo que nao esta separado na
realidade.
Este ultimo tip0 de ser estuda-se na logica. Do terceiro n i o existe citncia, porque
a cicncia n i o se volta para o fortuito, mas
so para o necessario. A metafisica estuda so-

-

Aristoteles considera que os principais
problemas relativos a substincia siio dois:
1 ) Quais substiincias existem? Existem
apenas substincias sensiveis (como sustentam alguns fil6sofos), ou tambCm substincias supra-sensiveis (corno sustentam outros
fil6sofos)?
2 ) 0 que e' a substiincia em geral, ou
seja, o que se deve entender quando se fala
de substhcia em geral?
Em ultima analise, a quest50 a que se deve responder C a primeira; entretanto, C preciso comeqar respondendo i segunda questiio porque "todos admitem que algumas das
O
e porque C
coisas sensiveis S ~ substincias"
metodologicamente oportuno "comeqar por
aquilo que para nds C mais evidente" (e que,
portanto, todos admitem) para, depois, seguir rum0 iquilo que para nos, homens, i
menos evidente (mesmo que em si e por si,
ou seja, por sua natureza, seja mais cognoscivel).
0 que C, ent50, a substhcia em geral?
1)0 s Naturalistas apontam os elementos materiais como principio substancial.
2 ) 0 s Plathicos indicam a forma como
principio substancial.
3) Para os homens comuns, no entanto,
a substincia pareceria ser o individuo e a
coisa concreta, feitos a um s6 tempo de forma e madria.
Quem tem raziio? Segundo Aristoteles,
a o mesmo tempo, todos e ninguim t6m ra250, no sentido de que, tomadas singularmente, essas respostas s5o parciais, ou seja,
unilaterais; em seu conjunto, porCm, nos d5o
a verdade.
1)A mate'ria (hyle) C, indubitavelmente,
um principio constitutivo das realidades sensiveis, porque funciona como "substrato"
da forma (a madeira C substrato da forma
do movel, a argila da taqa etc.). Se eliminassemos a matkria, eliminariamos todas as
coisas sensiveis. Em si, porCm, a matCria C
potencialidade indeterminada, podendo tornar-se algo de determinado somente se receber a determinaqgo por meio de uma forma. Assim, so impropriamente a matCria C
substincia.
2) Ja a forma, enquanto principio que
determina, concretiza e realiza a matkria,
constitui aquilo "que 6" cada coisa, a sua
essEncia, sendo assim de fato substincia (Aristoteles usa as expressoes "o que C" e "o que
era o ser", que os latinos traduziriam por
quod quid est, quod quid erat esse, e sobretudo a palavra eidos, "forma"). N5o se tra-

ta, porCm, da forma como a entendia Platio
(a forma hiperurinica transcendente), mas
de uma forma aue C como um constitutivo
intrinseco da prbpria coisa (6 forma-namatiria).
3 ) Mas o compost0 de mate'ria e forma, que Aristoteles chama "sinolo" (que
significa precisamente o conjunto ou o todo
constituido de matCria e forma).
, , tambCm C
de fato substincia, uoraue reune a "substancialidade" tanto dopri;cipio material quanto do formal.
Sendo assim, alguns acreditaram poder concluir que "substincia primeira" C
precisamente o "sinolo" e o individuo, e que
a forma 6 "substincia semnda". Essas afirmaqoes, porCm, que podem ser lidas na obra
Categorias, s5o contrariadas pela Metafisica,
onde se 1C expressamente: "Chamo de forma a essgncia de cada coisa e a substiincia
ilrimeira. "
De resto. o fato de aue. em certos textos. Aristoteles uarece considerar o individuo e o "sinolo" concreto como substincia
por excelCncia, a o passo que em outros textos parece considerar a forma como substincia por excelincia, constitui apenas aparentemente uma contradic50. Com efeito.
conforme o ponto de vista a partir do qua1
nos colocamos, devemos responder do primeiro ou do segundo modo. Do ponto de
vista empirico e de constataq50, C claro que
o sinolo ou o individuo concreto parece ser
substincia nor excelihcia. 0 mesmo i i n5o
acontece, porCrn, do ponto de vista estritamente teoritico e metafisico: corn efeito, a
forma C principio, causa e raz5o de ser, ou
seja, fundamento. Em relaqiio a ela, ao invCs, o sinolo 6 principiado, causado e fundado. Ora. nesse sentido. a forma C subst2ncia por excelincia e no mais alto grau.
Em resumo, quoad nos (para nos), o concreto C subst2ncia por excelincia; em si e
por natureza, a forma 6 ao invis substincia
por excelincia. Por outro lado, se o sinolo
exaurisse o conceit0 de substincia enquanto tal. nada aue n5o fosse "sinolo" seria
pensave1 como substincia e, desse modo,
tanto Deus como o imaterial e o supra-sensivel em geral niio poderiam ser substincia
e, conseqiientemente, a quest50 de sua existincia estaria prejudicada desde o ponto de
u

1

,

Para concluir, podemos dizer que, desse modo, o sentido do ser fica plenamente
determinado. Em seu significado mais forte, o ser C a substincia; a substincia em um
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sentido (improprio) C matCria, em segundo
sentido (mais proprio) C "sinolo" e em terceiro sentido (e por excelencia) C forma; o
ser, portanto, i a matiria; em grau mais elevado, o ser C o sinolo; e, no sentido mais
forte, o ser C a forma. Desse modo, pode-se
compreender por que Aristoteles chegou a
chamar a forma a t i mesmo de "causa primeira do ser" (precisamente porque ela "informa" a matiria e funda o sinolo).

substGncia, o ato,

As doutrinas expostas devem ainda ser
integradas com algumas explicitaqoes relativas a pottncia e ao ato referidos 2i substiincia. A matiria C "potCncia", isto C, "potencialidade", no sentido de que i capacidade
de assumir ou receber a forma: o bronze t
pottncia da estatua porque C efetiva capaci-

dade de receber e de assumir a forma da estitua; a madeira C potencia dos vjrios objetos que se podem fazer com a madeira, porque C capacidade concreta de assumir as
formas desses virios objetos. Ja a forma se
configura como "ato" ou "atuaqiio" daquela capacidade. 0 composto ou sinolo de
matkria e forma, se considerado como tal,
sera predominantemente ato; considerado
em sua forma, sera sem dtivida ato ou "enteliquia"; considerado em sua materialidade, sera misto de potBncia e ato. Todas as
coisas que tem matiria, portanto, como tais
sempre possuem maior ou menor potencialidade. No entanto, como veremos, se
forem seres imateriais, isto C, formas puras,
seriio atos puros, privados de potencialidade.
Como j i acenamos, o ato tambCm C
chamado por Aristbteles de "entelCquia",
que significa realizagiio, perfeiqiio em atua$50 ou atualizada. Portanto, enquanto essencia e forma do corpo, a alma 6 ato e enteliquia do corpo (corno veremos melhor
mais adiante). E, em geral, todas as formas
das substiincias sensiveis siio ato e entelCquia. Deus, como veremos, C enteliquia pura
(assim como tambCm as outras Inteligencias
motrizes das esferas celestes).
Diz ainda Aristoteles que o ato tem
absoluta "prioridaden e superioridade sobre a potencia. Com efeito, s6 se pode conhecer a pottncia como tal referindo-a ao
ato de que C potencia. AlCm disso, o ato (que
i forma) t condiqio, norma, fim e objetivo
da potencialidade (a realizaqiio da potencialidade ocorre sempre por obra da forma).
Por fim, o ato C superior a potencia ontologicamente, porque C o mod0 de ser das substiincias eternas, como veremos.

Para com~letaro conhecimento do edificio metafisico aristotClico resta ainda examinar o procedimento atravCs do qua1 Arist6teles demonstra a existencia da subst2ncia
supra-sensivel.
As substincias s i o as realidades primeiras, no sentido de que todos os outros modos dependem da substincia, como vimos
amplamente. Assim, se todas as substincias
fossem corruptiveis, niio existiria absolutamente nada de incorruptivel. Mas, diz

Aristoteles, o tempo e o movimento s i o certamente incorruptiveis. 0 tempo n i o foi gerado nem se corromperi: com efeito, antes
da geragiio do tempo, deveria ter havido um
"antes", e depois da destruiqio do tempo
deveria haver um "depois". Ora, "antes" e
"depois" outra coisa n i o s i o do que tempo. Em outras palavras: o tempo C eterno.
0 mesmo raciocinio vale tambCm para o
movimento, porque, segundo Aristoteles, o
tempo outra coisa nso C do que uma determinaq5o do movimento. Sendo assim, a eternidade do primeiro postula a eternidade
tambCm do segundo.
Mas a que condiqio pode subsistir um
movimento (e um tempo) eterno? Com base
nos principios por ele estabelecidos estudando as condiq6es do movimento na Fisica, o
Estagirita responde: apenas se subsistir um
Principio primeiro que seja causa dele.
E como deve ser este Principio para ser
causa desse movimento eterno?
a ) Em primeiro lugar, diz Aristoteles, o
Principio deve ser eterno: se o movimento C
eterno, eterna deve ser sua causa.
b) Em segundo lugar, o Principio deve
ser im6vel: com efeito, so o imovel C "causa
absoluta" do movel. Aristoteles demonstrou
rigorosamente esse ponto na Fisica. Tudo

aquilo que esta em movimento i movido por
outro; e se esse outro, por seu turno, tambtnl esti em movimento, i movido por outro ainda. Por exemplo: uma pedra C movida por um bastiio; o bastso, por seu turno,
move-se impelido pela miio; a miio C movida pelo homem. Em surna, para explicar
cada movimento, C precis0 referir-se a um
Principio que, em si, niio seja movido, pel0
menos em relag50 iquilo que move. Corn
efeito, seria absurdo pensar que se pode remontar ao infinito, de motor em motor,
porque seria impensavel nesses casos urn
process0 ao infinito. Ora, sendo assim, nio
apenas deve haver principios ou motores relativamente imoveis, dos quais derivam os
movimentos singulares, mas tambCm, com
tanto mais razio, deve haver um Principio
absolutamente primeiro e absolutamente
imovel, do qua1 deriva o movimento de todo
o universo.
c) Em terceiro lugar, esse Principio deve
ser inteiramente privado de potencialidade,
isto 6, ato puro. Com efeito, se possuisse
potencialidade, poderia tambCm nso mover
em ato; mas isso C absolutamente absurdo,
porque, nesse caso, n i o haveria um movimento eterno dos cius, isto 6, um movimento sempre em ato.
Esse C o "Motor Imovel", que outra
coisa n i o t do que a substincia supra-sensivel que buscavamos.
Mas de que mod0 o Primeiro Motor
pode mover permanecendo absolutamente
im6vel? N o imbito das coisas que nos conhecemos existiri algo que saiba mover sem
ele pr6prio se mover? Aristoteles responde
apresentando como exemplos de coisas assim "o objeto do desejo e da intelighcia".
0 objeto do desejo C aquilo que C belo e
bom: o belo e o bom atraem a vontade do
homem sem de algum mod0 se moverem;
da mesma forma, o inteligivel move a inteliggncia sem se mover. Analogamente, o Primeiro Motor "move como o objeto de amor
atrai o amante" e, como tal, permanece absolutamente im6vel. Evidentemente, a causalidade do Primeiro Motor n5o C causalidade do tip0 "eficiente" (do tip0 exercido
pela m i o que move um corpo, pelo escultor
que modela o miirmore ou pelo pai que gera
o filho), sendo, mais propriamente, causalidade de tip0 "final" (Deus atrai e, portanto, move, como "perfeiqio").
0 mundo nio teve um comeqo. N i o houve um momento em que havia o caos (ou o
nio-cosmo), precisamente porque, se assim
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fosse, contradiria o teorema da prioridade
do ato sobre a potincia: ou seja, primeiro
haveria o caos, que 6 pothcia, para depois
haver o mundo, que C ato. Mas isso C tanto
mais absurd0 quando se sabe que, sendo
eterno, Deus sempre atraiu o universo como
objeto de amor; portanto, o universo deve
ter sido sempre tal como 6.

Problemas a respeito
d a subst6ncia
sup ra-sensivel

pensa a si mesmo, C atividade contemplativa de si mesmo: "6 pensamento de pensamento".
Deus, portanto, C eterno, imovel, ato
puro, privado de potencialidade e de mat&
ria, vida espiritual e pensamento de pensamento. Sendo assim, obviamente, "n5o pode
ter nenhuma grandeza", devendo ser "sem
partes e indivisivel". E tambCm deve ser "impassive1 e inalteravel".
6 jMotor

Jmbvel

e as cinqiienta e cinco Jntelig&cias
a E l e hiera~~uicamente
subordinadas

Essa substincia i unica ou havera outras, afins a ela? Aristoteles n i o acreditava
que, por si so, o Motor Im6vel bastasse para
explicar o movimento de todas as esferas de
que ele pensava que o cCu fosse constituido.
Esse Principio do qual "dependem o Uma s6 esfera move as estrelas fixas, que,
cCu e a natureza" 6 Vida. Mas que vida? de fato, tim um movimento regularissimo.
Aquela que C mais excelente e perfeita de Mas, entre elas e a terra, existem outras 55
todas, aquela vida que so nos C possivel por esferas, que se movem com movimentos dibreve tempo: a vida do pensamento puro, ferentes, os quais, combinando-se de varios
a vida da atividade contemplativa. Eis a modos, deveriam explicar os movimentos
passagem estupenda em que Aristoteles des- dos astros. Essas esferas s5o movidas por
creve a natureza do Motor Imovel: "De tal Inteligtncias analogas ao Motor Imovel, mas
principio, portanto, dependem o cCu e a na- inferiores a Ele; alias, uma sendo inferior a
tureza. E o seu mod0 de viver C o mais ex- outra, assim como s5o hierarquicamente
celente: C aquele mod0 de viver que s6 nos inferiores umas as outras as esferas que se
C concedido por breve tempo. E Ele esti encontram entre a esfera das estrelas fixas e
sempre nesse estado. Para nos, isso i im- a terra.
~ossivel,mas para Ele n5o C impossivel,
Sera essa uma forma de politeismo?
porque o ato do seu viver C prazer. TamPara Aristoteles, assim como para Plabem para nos sHo sumamente agradaveis a t i o e, geralmente, para os gregos, o Divino
vigilia, a sensagio e o conhecimento, pre- designa ampla esfera, na qual, por razijes
cisamente porque sHo ato e, em virtude dis- diversas, t i m lugar multiplas e diferentes
so, tambCm esperanqas e recordaqijes. (...) realidades. Ja para os Naturalistas o Divino
Assim, se nessa feliz condi@o em que por incluia estruturalmente muitos entes. E o
vezes nos encontramos Deus se encontra mesmo vale para Platio. Analogamente,
perenemente, isso C maravilhoso; se Ele se para Aristoteles, o Motor Imovel C divino,
encontra em uma condig50 superior, C ain- como tambCm s5o divinas as substincias
da mais maravilhoso. E Ele efetivamente supra-sensiveis e im6veis motrizes dos cCus,
se encontra nessa condig5o. Ele tambCm C e tambCm i divina a alma intelectiva dos
Vida, porque a atividade da inteligincia 6 homens; divino C tudo aquilo que C eterno e
vida e Ele i precisamente essa atividade. E incorruptivel.
sua atividade, que subsiste por si mesma, C
Estabelecida essa premissa, devemos
vida otima e eterna. Com efeito, dizemos dizer que 6 inegavel certa tentativa de unifique Deus C vivente, eterno e otimo, de mo- cag5o realizada por Aristoteles. Antes de
do que a Deus pertence uma vida perene- mais nada, ele so chamou explicitamente o
mente continua e eterna: isso, portanto, C Primeiro Motor com o termo "Deus" em
sentido forte, reafirmando sua unicidade e
Deus."
Mas o que pensa Deus? Deus pensa o deduzindo dessa unicidade tambkm a unique 6 mais excelente. E a coisa mais ex- cidade do mundo. 0 dCcimo segundo livro
celente C o proprio Deus. Deus, portanto, da Metafisica se conclui com a solene afir-

Capitulo sttimo maqiio de que as coisas nHo querem ser
malgovernadas por uma multiplicidade de
principios, afirmaqiio que 6 inclusive selada
pel0 significativo verso de Homero: "NHo C
bom o govern0 de muitos; seja s6 um o comandante."
Em Aristoteles, portanto, h i um
monoteismo mais "exigencial" do que efetivo. "Exigencial" porque ele procurou separar claramente o Primeiro Motor dos outros, colocando-o num plano inteiramente
diverso, a ponto de poder legitimamente
chami-lo "unico", e de sua unicidade deduzir a unicidade do mundo. Por outro lado,
essa exighcia realiza-se apenas em parte,
porque as cinqiienta e cinco substincias
motrizes siio igualmente substhcias eternas e imateriais, que niio dependem do Primeiro Motor quanto ao ser. 0 Deus aristotClico niio 6 criador das cinqiienta e cinco
intelighcias motrizes. E dai nascem todas
as dificuldades sobre as quais raciocinamos.
Ademais, o Estagirita deixou completamente inexplicada a precisa rela@o existente
entre Deus e essas substhcias, bem como
as esferas que elas movem. A Idade MCdia
transformar6 essas subst2ncias nas cklebres
"intelighcias angtlicas" motrizes, mas,
precisamente, s6 conseguiri operar essa
transformaqiio em virtude do conceit0 de
criaqiio.

S\s r e l a C b e s e n t r e D e u s
e mundo

Deus pensa a si mesmo, mas niio as
realidades do mundo e os homens singulares, que s5o coisas imperfeitas e mutiveis. Para Aristoteles, com efeito, "C absurdo que a intelighcia divina pense certas
coisas"; "ela pensa aquilo que C mais divino e mais digno de honra, e o objeto do
seu pensar C aquilo que niio muda". Essa
limitaqiio do Deus aristotilico deriva do
fato de que ele niio criou o mundo, mas foi
muito mais o mundo que, em certo sentido,
se produziu tendendo para Deus, atraido
pela perfeiqiio.
Outra limitaqiio do Deus aristotClico,
que tem o mesmo fundamento da anterior,
consiste no fato de que ele C objeto de amor,
mas nHo ama (ou, quando muito, ama a si
mesmo). Enquanto tais, os individuos nHo
sHo de mod0 algum objeto do amor divino: Deus niio se volta para os homens e
menos ainda para cada homem individual-
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mente. Cada um dos homens, assim como
cada uma das coisas, tende de modos variados para Deus; mas Deus, como G o pode
conhecer, tambCm niio pode amar nenhum
dos homens individualmente. Em outros
termos: Deus e' sd amado e niio, tambe'm,
amante; ele e'sd objeto e niio, tambe'm, sujeito de amor. Para Aristoteles, assim como
para Platiio, C impensivel que Deus (o Absoluto) ame alguma coisa (algo que nio seja
ele), dado que o amor t sempre "tendkcia
a possuir algo de que se esti privado", e
Deus nHo esta privado de nada. (A dimensHo do amor como dom gratuito de si era
totalmente desconhecida para os gregos.)
Alim disso, Deus n2o pode amar porque C
inteligtncia pura e, segundo Aristoteles, a
intelighcia pura C "impassivel" e, como
tal, niio ama.

Relac6es entre Plat60
e Aristbteles a respeito
do supra-sensivel

Aristoteles criticou asperamente o mundo das IdCias plat6nicas corn numerosos
argumentos, demonstrando que, se elas fossem "separadas", ou seja, "transcendentes",
como queria PlatPo, n i o poderiam ser causa da existencia das coisas nem causa de sua
cognoscibilidade. Para poder desenvolver
esse papel, as Formas siio introduzidas no
mundo sensivel, tornando-se imanentes. A
doutrina do "sinolo" de matiria e forma
constitui a proposta que Aristoteles apresenta como alternativa h proposta de Platso.
Entretanto, ao faz?-lo, Aristoteles nf o pretendeu em absoluto negar que existem realidades supra-sensiveis, como ja vimos amplamente, mas quis simplesmente negar que
o supra-sensivel fosse como Platiio o pensava. 0 mundo do supra-sensivel niio C um
mundo de "Inteligiveis", mas sim de "Inteligcncias", tendo no seu vCrtice a suprema
das intelighcias. As IdCias ou formas, por
seu turno, sPo a trama inteligivel do sensivel, como vimos.
Nesse ponto, Aristoteles representa indubitivel progress0 em relaq5o a PlatPo.
Mas, no calor da pokmica, ele cindiu de
mod0 muito claro a Inteligtncia e as formas inteligiveis. As viirias formas pareceriam assim nascer como efeitos da atrag50
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do mundo por parte de Deus e dos movimentos celestes produzidos por essa atra$50, mas niio sZo "pensamentos de Deus".
Passariam muitos siculos ainda antes que

l'i-llf~cnla~
de " A Fscolu de Atenus",
dc Ruffaello. Plutiio,
( o m a miio kvantada
e o ~ndrcadolapontudo para o Leu,
nrdlca a descohcrta cia transtend?ncla.
Arrstotcles, corn u nziio apontada
para o mnndo,
rnditu a rrcccaatdude
dr "suluur os f&fitnen~s".
Notcnzos como elc olha Platao
pstamente ao rndrcar
a ~ M L Iznst2rrcza de fundo.
0 s fenfimenos senszvezs se "salvarn "
u p x u s se ( ornprecrzdcrrnos
o nzetassenslve/.
Cada urn dos dozs filosofos
tern nu rniio urna de suas obras
mars szg~z~ficutlvas:
Pkztiro. o T ~ m y
Arrstotcdes, a Etlca J N~cbmaco.

se conseguisse sintetizar a instincia plat&
nica com a aristotilica, fazendo do mundo
das formas o "cosmo noitico" presente no
pensamento de Deus.

Capitulo sttimo -
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CiBncia das causas
Material, formal, eficiente, final

CiBncia do ser

- qualidade
- quantidade
- rela~lo
acidente
- a@o
por si (= categorias) - substiincia
verdadeirolfalso
- paixlo

0 Ser
se diz de
muitos modos

potencialato

CiBncia da substiincia
Substincia

- t a principal das categorias
- A substiincia se referem todas

- onde

- quando
- ter
- jazer

as outras categorias e todos
os significados do Ser

v
Quais substiincias existem?

m

0 que e' a substiincia

em geral?

I

- t mattria (irnpropriamente)

I

C forma
6 unilo de mattria
(= sinolo)

'

I

forma

- Sensiveis corruptiveis: yor exemplo, os entes
do mundo sublunar

- Sensiveis incorruptiveis: corpos celestes do
mundo supralunar (feitos de tter)
- Supra-sensiveis incorruptiveis: Inteligencias
d'mnas
'

CiBncia de Deus
Substiincia supra-sensivel (= Deus)
- a existencia da substiincia supra-sensivel se demonstra a partir do
tempo e do movimento
- a causa do tempo e do movimento 6 o Motor Im6vel
- o Motor Im6vel t um motor que move o mundo por a t r a ~ l o(6
causa final)
- o mundo t atraido pel0 Motor Imovel porque t o ser mais perfeito:
t, de fato, "Pensamento de Pensamento"
- enquanto 6 pensamento que pensa a si mesmo nHo tem materia e 6,
portanto, puro at0
- altm do Motor Irnovel, que move dxetamente o primeiro cCu,'existem
outras 55 Inteligzncias que movem os outros ctus
- Deus nPo cria o mundo (que t eterno), mas move o mundo
- o Motor Im6vel tem supremacia hierirquica: as Inteligtncias divinas
n l o d o criadas por ele, mesmo que lhe sejam inferiores

-

etiologia

-

"

ontologia

teologia

-

ousiologia

Diferentemente de Plat30, que atribuia escassa cognoscibilidade a realidade em movimento, Aristoteles estudou de maneira sistematica sua natureza na
Fisica, enfrentando com decisao e resolvendo a aporia eleatica:
o movimento n%oimplica, como queria Parmenides, uma pasA solu@o
sagem do ser ao n3o-ser (el portanto, nao implica um absurd0
da
aporia eledtica
que comporta sua nega@o), mas implica passagem de uma for-+ § 1-2
ma de ser para outra forma de ser, e justamente do ser em
potencia ao ser em ato.
0 movimento acontece segundo quatro categorias: conforme a substincia
toma o nome de geragiio e corrupgiio; conforme a qualidade toma o nome de
alteragiio; conforme a quantidade toma o nome de aumentoldiminuig~o;el finalmente, conforme o lugar se chama translagiio.
Em relas3o ao movimento Aristoteles apresentou tambem uma teoria
do lugar e uma teoria do tempo. Quanto ao lugar, o Estagirita admitiu a existencia de "lugares naturais" aos quais cada elemento espontaneamente tende (por exemplo, o fog0 tende naturalmenO lugac
te para o alto). Definiu o tempo "o numero do movimento
e o infinito
conforme o antes e o depois".
+§ 3
Na Fisica Aristoteles trata tambem do infinito, negando
que ele possa existir em ato, enquanto e impensavel a existencia de um corpo infinito. 0 infinito existe apenas em potencia: e a possibilidade de incrementar quanto se quiser, do ponto de vista conceitual, determinada realidade sem jamais chegar ao limite extremo. Um exemplo de tal infinito
sao os numeros, que podem aumentar sem limites, e o espaso que se pode dividir
em grandezas, as quais, por mais que sejam pequenas, sempre s3o ulteriormente
divisiveis.

0 movimento e uma caracteristica da realidade sensivel e, portanto, esta
estreitamente ligado a materia da qua1 as realidades sensiveis s3o constituidas.
Certas realidades sensiveis - as da nossa terra, ou, como diz
Aristoteles,
do mundo "sublunar" - estao sujeitas a toda forOeter+§4
ma de movimento, ou seja, a gera@o e corrups30, a alterasao,
a aumento e diminuisao e movimento local, enquanto outras
- as celestes, "supralunares" - se movem apenas segundo o lugar e em sentido
circular. lsso depende do fato de que a materia de que s3o constituidas as realidades terrestres e as celestes e diversa: os corpos terrestres s3o constituidos de quatro elementos (ar, agua, terra e fogo), enquanto os corpos celestes s%ofeitos de
um quinto elemento, o eter, suscetivel apenas de movimento local circular.
Enquanto Plat%oentendia os entes matematicos como subsistentes em si e
por si, ou seja, como realidades substanciais separadas, Aristoteles os considerou
como caraderisticas das realidades sensiveis, separaveis com a
mente. 0 s numeros e as figuras geomCltricas, portanto, existiA materndtica
riam em potencia nas coisas (e portanto tem realidade pro-335
pria), mas em ato subsistem apenas em nossa mente, por meio
da operas30 da separasiio-abstras30.

Caracteristicas

d a fisica

aristotklica

Para Aristoteles, a segunda citncia teorCtica C a fisica ou "filosofia segunda", que
tem por objeto de investigagio a substincia
sensivel (que C segunda em relaqio a substincia supra-sensivel, que C "primeira"), intrinsecamente caracterizada pel0 movimento, assim como a metafisica tinha por objeto
a substincia imovel. Na verdade, o leitor
modern0 pode ser induzido a engano pela
palavra "fisica". Para nos, com efeito, a fisica se identifica com a cicncia da natureza
entendida no sentido de Galileu, ou seja,
entendida quantitativamente. Para Aristoteles, porCm, a fisica C a citncia das formas
e das esstncias; comparada com a fisica
moderna, a de Aristoteles, mais que cihcia,
revela-se uma ontologia ou metafisica do
sensivel.
Assim, n i o deve ser motivo de surpresa o fato de, nos livros da Fisica, se encontrar abundantes consideraqdes de cariter
metafisico, j i que os imbitos das duas ciencias s i o estruturalmente intercomunicantes:
o supra-sensivel i causa e raziio do sensivel
e no supra-sensivel termina tanto a investigaqio metafisica quanto a pr6pria investigaqio fisica (embora em sentido diverso).
Ademais, o mCtodo de estudo aplicado as
duas cicncias tambCm C idcntico ou, pel0
menos, afim.

L o r i a do lnovilnento

Se a fisica C a teoria da substincia em
movimento, C evidente que a explicagiio do
"movimento" constitui sua parte principal.
56 sabemos como o movimento tornouse problema filosofico, depois de ter sido
negado pelos Eleiticos como aparcncia ilusoria. E tambCm sabemos que os Pluralistas
ja o haviam recuperado e justificado em parte. Entretanto, ningukm, nem mesmo Platio,
soube estabelecer quais eram a sua esshcia
e o seu estatuto ontologico.
0 s Elehticos negaram o devir e o movimento porque, com base em suas teses de
fundo, eles pressuporiam a existcncia de um
nZo-ser, no sentido que examinamos. Aristoteles consegue solucionar a aporia do mod0
mais brilhante.

Sabemos (pela metafisica) que o ser
tem muitos significados e que urn grupo
desses significados C dado pela dupla "ser
como pothcia" e "ser como ato". Em relagio ao ser-em-ato, o ser-em-potencia pode
considerar-se nio-ser, mais precisamente,
niio-ser-em-ato. Esta claro que se trata de
um nio-ser relativo, j i que a potincia C real,
porque C capacidade real e possibilidade
efetiva de chegar ao ato. Ora, o movimento ou a mutaqiio em geral C precisamente a
passagem do ser em potencia para o ser em
ato (o movimento C "o ato ou a transformagio em ato daquilo que C potencia enquanto tal", diz Aristoteles). Portanto, o
movimento n i o pressupde em absoluto o
nio-ser como nada, mas sim o nio-ser
como potencia, que C uma forma de ser e,
portanto, se desenvolve no imbito do ser,
sendo passagem de ser (potencial) para ser
(atuado).
Mas Aristoteles aprofundou ainda mais
a questio do movimento, conseguindo estabelecer quais s i o todas as possiveis formas de movimento e qua1 a sua estrutura
ontologica.
Mais uma vez, remontemos a distinqiio originiria dos diversos significados do
ser. Como vimos, potsncia e ato dizem respeito as varias categorias e n i o so a primeira. Consequentemente, tambCm o movimento, que C passagem da pothcia para o ato,
diz respeito as virias categorias. Sendo assim, C possivel deduzir do quadro das categorias as varias formas de mutagio. Em especial, devemos considerar as categorias:
1)da substincia; a mutaqiio segundo a
substiincia C "a geraqio e a corrupqio";
2) da qualidade; a mutagio segundo a
qualidade C "a alteragio";
3) da quantidade; a mutasio segundo
a quantidade C "o aumento e a diminuiqio";
4) do lugar; a mutaqiio segundo o lugar C "a translaqio".
"Mutagio" C termo genCrico, que cabe
bem para todas essas quatro formas; j4
"movimento" C termo que designa genericamente as ultimas trcs, especificamente a
ultima.
Em todas as suas formas, o devir pressup6e um substrato (que C, alias, o ser potencial), que passa de um oposto a outro:
na primeira forma, de um contraditorio a
outro e, nas outras tres formas, de um contririo a outro. A geraqio i o assumir a forma por parte da madria, a corrupqio 6 o
perder a forma; a alteragio C mudanga da
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qualidade, ao passo que o aumento e a diminuiqiio siio uma passagem de pequeno a
grande e vice-versa; o movimento local C
passagem de um ponto para outro. Somente os compostos (0s "sinolos") de matkria e
forma podem sofrer mutaqiio porque s6 a
mate'ria implica potencialidade: a estrutura
hilem6rfica (feita de matiria e forma) da
realidade sensivel, que necessariamente implica em matiria e, portanto, em potencialidade, constitui assim a raiz de todo movimento.

pode transportar. Por isso, quando alguma
coisa que esti dentro de outra se move,
transformando-se em coisa m6vel. como um
barquinho em um rio, ela se serve daquilo
que a contCm mais como um vaso do que
como um lugar. 0 lugar, ao contririo, precisa ser im6vel; por isso, antes o rio inteiro
6 lugar, porque o inteiro C im6vel. Portanto,
o lugar C o primeiro im6vel limite do continente." Essa C uma definiqiio que ficou cilebre e aue os fil6sofos medievais fixaram na
formula terminus continentis immobilis

primus.
..

0espaqo,
o tempo, o infinito

0 s conceitos 1)de espaqo e 2 ) de tempo estiio relacionados com essa concepqiio
de movimento.
1)0 s objetos existem e se movem niio
no n2o-ser (que niio existe), mas em um "onde", ou seja, em um lugar que, portanto,
deve ser alguma coisa. Ademais, segundo
Aristoteles, existe um "lugar natural" para
o qua1 cada elemento parece tender por sua
pr6pria natureza: o fogo e o ar tendem para
o "alto", a terra e a Agua para "baixo". Alto
e baixo niio siio algo relativo, mas determinac6es "naturais" .
0 aue C entiio o lucrar? Arist6teles chegou a uma primeira caracterizaqiio distinguindo o lugar que C comum a muitas coisas do lugar que C pr6prio de cada objeto:
"0 lugar, por um lado, C o comum em que
estiio todos os corpos e, por outro lado, C o
lugar particular em que, imediatamente, um
corpo esti (...) e, se o lugar C aquilo que
imediatamente contCm cada corpo, ele seri,
entiio, certo limite (...)." Posteriormente,
Arist6teles precisa que "( ...) o lugar C aquilo que contCm aquele objeto de que C lugar
e aue niio C nada da coisa mesma aue ele
contkm". Unindo as duas caracterizaqoes,
temos que o lugar C " ( ...) o limite do corpo
continente, enquanto C contiguo ao conteudo" .
Por fim. Aristoteles ~recisaainda aue
o lucrar
" niio deve ser confundido com o recipiente, pois o primeiro C imovel, ao passo
que o segundo 6 m6vel. Em certo sentido,
se poderia dizer que o lugar C o recipiente
imovel, ao passo que o recipiente C um lugar m6vel: "Assim como o vaso C um lugar
transportivel, o lugar 6 um vaso que niio se

-

Assim, com base nessa concepqao do
espago, o movimento geral do cCu s6 seri
possivel em sentido circular, ou seja, sobre
si mesmo. 0 vicuo C im~ensivel.Com efeito, se ele for entendido; como pretendiam
os fil6sofos anteriores, como "lugar onde
niio h i nada", estabelece-se uma contradiqiio em termos em relaqiio ii definiqiio de
lugar dada acima.
2) E o que C o tempo, essa misteriosa
realidade que parece continuamente nos fugir, visto que "algumas partes ja foram, outras estiio por ser, mas nenhuma C (...)"?
Para resolver a questgo, Aristoteles recorre
ao "movimento" e h "alma".
0 fato de que o tempo esta estreitamente relacionado com o movimento decorre de que, quando niio percebemos movimento e mutaqiio, tambCm n5o percebemos
o tempo. Ora, a caracteristica do movimento, em sentido geral, 6 a continuidade.
Todavia, no "continuo" distinguimos o
"antes" e o "depois". E o tempo C estreitamente ligado a essas distinqoes de "antes"
e "depois". Escreve Arist6teles: "Quando
determinamos o tempo atravCs da distinqiio do antes e do depois, tambCm conhecemos o tempo. E ent2o dizemos que o tempo cumpre o seu percurso, quando temos
percepqiio do antes e do depois do movimento." Dai a cClebre definiqiio: "Tempo C
o numero do movimento segundo o antes
e o depois."
Ora, a percepqiio do antes e do depois
e, portanto, do numero do movimento, pressupBe necessariamente a alma.
Todavia, se a alma C o principio espiritual numerante e, portanto, a condiqiio da
distinqiio entre o numerado e o numero,
entiio a alma torna-se conditio sine qua non
do pr6prio tempo. Mas, se C verdade que,
na natureza das coisas. somente a alma ou o intelecto que esti na alma - tem a
capacidade de numerar, ent5o "se revela

impossivel a existincia do tempo sem a existincia da alma".
Trata-se de um pensamento, este, fortemente antecipador da perspectiva agostiniana e das concepq6es espiritualistas do
tempo, mas que s6 recentemente recebeu a
atenqiio que merecia.
Aristoteles nega que exista um infinito
em ato. Quando fala de infinito, entende
sobretudo "corpo" infinito. E os argumentos que apresenta contra a existencia de infinito em ato s5o precisamente contra a existencia de um corpo infinito. 0 infinito so
existe como potencia ou em potincia. Infinito em potencia, por exemplo, C o numero,
porque i possivel acrescentar a qualquer
numero sempre outro niimero sem chegar
ao limite extremo, alCm do qua1 niio se possa mais andar. TambCm o espaqo C infinito
em potencia, porque C divisive1 ao infinito,
e o resultado da divisiio C sempre uma grandeza que, como tal, C ulteriormente divisivel. Por fim, o tempo tambim C infinito potencial, pois ele niio pode existir todo junto
ao mesmo tempo, mas se desenvolve e aumenta sem fim. Aristoteles nem mesmo longinquamente entreviu a idCia de que o infinito pudesse ser o imaterial, precisamente
porque ele relacionava o infinito com a categoria da "quantidade", que s6 vale para
o sensivel. E isso explica tambCm por que
ele acabou por referendar definitivamente a
idCia pitagorica de que o finito C perfeito e
o infinito i imperfeito.

O ktev

o u "quintess2ncica"

e a diviszo d o mundo fi~ico

e m mundo sublunar
e m u n d o celeste

Aristoteles distinguiu a realidade sensivel em duas esferas claramente diferenciadas entre si: de um lado, o mundo chamado
"sublunar~';do outro, o mundo "supralunar" ou celeste.
0 mundo sublunar caracteriza-se por
todas as formas de mutaqiio, entre as quais
predominam a geraqiio e a corrupqiio. Ja
os cCus caracterizam-se unicamente pelo
"movimento local", mais precisamente pelo
"movimento circular". Nas esferas celestes e nos astros niio pode haver lugar, nem
geraq5o e corrupq50, nem alteraqiio, nem

aumento ou diminuiqiio (em todas as Cpocas, os homens sempre viram os cius assim como nos os vemos: portanto, C a propria experiincia que nos diz que eles nunca
nasceram e, assim como nunca nasceram,
S ~ O
tambim indestrutiveis). A diferenqa
entre mundo supralunar e sublunar esti na
matiria diferente de que s5o constituidos.
A matCria de que se constitui o mundo
sublunar C potencia dos contrarios, sendo
dada pelos quatro elementos (terra, bgua,
ar e fogo), que Aristoteles, contra o eleata
Empidocles, considera transformaveis um
no outro, precisamente para fundamentar,
bem mais profundamente do que Empidocles, a geraqiio e a corrupq50. Ja a matiria
de que s5o constituidos os cCus 6 o "iter",
que possui so a potencia de passar de um
ponto para outro, sendo portanto suscetivel de receber apenas o movimento local.
Ela tambCm foi denominada "quintessencia" ou "quinta substiincia", por se agregar aos outros quatro elementos (agua, ar,
terra e fogo). Mas, enquanto o movimento
caracteristico dos quatro elementos C retilineo (0s elementos pesados movem-se de
cima para baixo, os elementos leves de baixo para cima), o movimento do Cter i circular (portanto, o iter niio C pesado nem
leve). 0 Cter i incriado, incorruptivel, niio sujeito a acriscimos e alteraq8es nem a outras
transformaqoes implicadas nessas mutaqi5es. E, por esse motivo, ja que siio constituidos de Cter, tambim os cius siio incorruptiveis.
Essa doutrina de Aristoteles serb depois acolhida tambCm pel0 pensamento medieval. Somente no inicio da era moderna
caira a distinqiio entre mundo sublunar e
mundo supralunar, juntamente com o pressuposto em que se fundamentava. Como
dissemos, a fisica aristotClica (e tambim
grande parte da cosmologia) 6, na verdade,
uma metafisica do sensivel. Assim, n5o i de
surpreender o fato de que a Fisica esteja prenhe de consideraq6es metafisicas, chegando
at6 a culminar com a demonstraqiio da existencia de um Primeiro Motor imovel: radicalmente convencido de que, "se niio houvesse o eterno, niio existiria tampouco o
devir", o Estagirita tambim coroou suas
investigaqoes fisicas demonstrando precisamente a existencia desse principio. E, mais
uma vez, revela-se absolutamente determinante o ixito da "segunda navegaqiio",
bem como irreversiveis as aquisiq6es do
platonismo.
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e natureza

de seus objetos

Arist6teles n i o dedicou especial atenq i o i s ciencias matemiticas, uma vez que
nutria por elas bem menor interesse que
Platio, que fez da matemitica quase uma
via de acesso obrigat6ria para a metafisica
das Idiias, e que chegou a inscrever no
portio de sua Academia: "Quem n i o for
geGmetra, niio entre." Entretanto, tambim
neste campo o Estagirita soube dar sua contribuiqiio peculiar e relevante ao determinar,
pela primeira vez de mod0 correto, o estatuto ontol6gico dos objetos de que se ocupam as ciencias matemiticas. Portanto, tal
contribuiqio merece ser recordada de mod0
preciso.
Platio e muitos plat8nicos entendiam
os numeros e objetos matematicos em geral
como "entidades ideais separadas das sensiveis" . Outros plat8nicos procuraram suavizar essa dura concepqio, imanizando os
objetos matemiticos nas coisas sensiveis,
embora mantendo firmemente a convicqio
de que se tratava de realidades inteligiveis
distintas das sensiveis. Arist6teles refutou
ambas as concepqoes, julgando-as uma mais
absurda do que a outra e, portanto, absolutamente inaceitaveis. Ele ressalta o seguinte: podemos considerar as coisas sensiveis,
prescindindo de todas as outras co-proprie-

dades, somente como corpos tridimensionais; depois, prosseguindo o process0 de
abstraqio, podemos ainda considerar as
coisas somente segundo duas dimensoes, isto
6, como superficies, prescindindo de todo o
resto; continuando, podemos considerar as
coisas s6 como comprimento e depois como
unidades indivisiveis, tendo porkm posiqio
no espaqo, ou seja, s6 como pontos; por fim,
tambim podemos considerar as coisas como
unidades puras, ou seja, como entidades indivisiveis e sem posiqiio espacial, isto 6, como
unidades numkricas.
Eis a soluqio aristotklica: os objetos
matematicos n i o s i o entidades reais, mas
tampouco algo de irreal. Eles existem "potencialmente" nas coisas sensiveis, sendo que
nossa raziio os "separa" pela abstraqio. Assim, eles siio entes de razio, que, "em ato",
s6 existem em nossa mente, precisamente
em virtude de nossa capacidade de abstraq i o (OU seja, existem como "separados"
somente na e pela mente), enquanto que,
"em potencia", existem nas coisas como sua
propriedade intrinseca. Esta parcial reduqio
dos entes matemiticos i dimensio mental
salvou Arist6teles do matematismo em que
cairam os discipulos imediatos de Platio, e
em particular seu sucessor Espeusipo e, ao
mesmo tempo, lhe permitiu desenvolver em
sentido origial os ganhos da "segunda navegaqio", que constituem a parte mais significativa da filosofia do mestre.

A Fisica
(que inclui a psicologia)
trata da substincia sensivel
(animada e nHo)
afetada
pel0 movimento

v
Movimento

0 que e' o movimento?
- fi uma passagem da potencia para o
ato
- Requer uma causa eficiente que j6
esteja em ato (= prioridade do ato) e
uma causa final
- Requer um substrato material: os
entes sem mattria n l o se movem
- 0 s entes supralunares se movem apenas com movimento circular, porque
siio dotados de mattria especial: o tter

Quais movimentos existem?
- Segundo a substincia
(= gera@o/corrup@o)

- Segundo a qualidade (altera~lo)
- Segundo a quantidade
(aumento/diminui~Lo)

- Segundo o lugar (trans1ac;Ho)

Ao movimento estlo ligados o espaGo,
o hgar e o tempo:
- o espago t o "onde" em que os corpos se movem
- o lugar t aquilo que conttm o corpo
- o tempo P a medida do movimento segundo
o antes e o depois.
0 tempo requer uma alma que mega

IV. f\ psicologia
A psicologia, que em Aristoteles e considerada parte integrante da fisica,
estuda os seres fisicos enquanto animados. E os seres animados sio tais por causa
de um principio de vida, ou seja, de uma alma.
A alma e a "forma" (em sentido ontologico), a "entelequia" (isto e, o ato, a
perfeisio) de um corpo. Todavia, os seres vivos n2o tern todos as mesmas funqdes
e, portanto, ter2o principios vitais (ou seja, almas) diferentes, conforme as funq6es especificas que lhes s2o proprias:
1) os vegetais, que podem apenas reproduzir-se e crescer,
ter2o
alma adequada a estas suas faculdades, ou seja, alma
A alma
vegetativa;
e suas atividades
2) os animais, que tem tambem percepqio do mundo e
+§ 1
capacidade de movimento, serio igualmente dotados de alma
sensitiva;
3) finalmente, os homens que tern tambem a faculdade de raciocinar serio
providos, alem de alma vegetativa e de alma sensitiva, igualmente de alma racional.

As funq8es
da alma
vegetativa

-5.2

A alma vegetativa e o principio mais elementar da vida,
ou seja, o principio que governa e regula as atividades biologicas. Ela preside a "reproduq20", que e o escopo de toda forma
de vida finita no tempo. Com efeito, toda forma de vida, mesmo
a mais elementar, faz-se para a eternidade e n i o para a morte.

A funs20 capital da alma sensitiva e a sensa@o. 0 fenbmeno da sensaqio e
explicado por Aristoteles com os conceitos de potencia e ato: nosso o r g i o de sentido tem a capacidade - isto e, a potencia - de sentir, e esta
capacidade de sentir torna-se sentir em ato quando entra em
A
sensitiva
contato com o objeto sensivel que tem capacidade ou potencia
a faculdade
de
ser sentido. Mas o que se verifica efetivamente neste contacognoscitiva
to?
Ocorre que o sentido assimila o sensivel, e precisamente a
a ela ligada
forma dele.
+§ 3
Mais complexa e a genese do conhecimento inteligivel. Tambem este tipo
de conhecimento consiste na assimilaq20 de uma forma; mas, neste caso, trata-se
n20 da forma sensivel, mas da inteligivel.
Mais uma vez Aristoteles, para explicar este tipo de conhecimento, serve-se dos conceitos de potencia e de a t ~ De
.
O conhecimento
um
lado,
distingue
uma
potencialidade
do
intelecto
(o
assim
in teligivel
chamado intelecto passivo) de conhecer as formas inteligiveis,
+§4
e, do outro, uma potencialidade das formas inteligiveis que
est2o nas coisas a ser conhecidas. A traduq2o em ato dessa dupla potencialidade pressupde um intelecto agente que atualiza a potencialidade
do intelecto de captar a forma e fazer passar a forma contida na imagem da coisa
em conceit0 atualmente captado e possuido.
Este intelecto ativo e comparado por Aristoteles a luz, a qual, de um lado, da
ao olho a faculdade de ver e, do outro, da as cores a faculdade de serem vistas.
Apenas este intelecto e separado da materia, e e imortal.

A fisica aristotilica nHo investina
- somente o universo fisico e sua estrutura, mas
tambCm os seres que estio no universo, tanto
os seres inanimados e sem razio como os seres animados e dotados de razHo (o homem).
0 Estagirita dedica atengHo muito particular aos seres animados, elaborando grande
quantidade de tratados, dentre os quais se
destaca pela profundidade, originalidade e
valor especulativo, o cClebre tratado Sobre
a a h a , que examinaremos agora.
0 s seres animados se diferenciam dos
seres inanimados porque possuem um principio que lhes d i a vida, e esse principio C a
alma. Mas o que C a alma? Para responder a
questHo, Aristoteles remete-se a sua concepgio metafisica hilemorfica da realidade, segundo a qual todas as coisas em geral s2o
sin010 de mate'ria e forma, onde a matbria e'
potzncia e a forma e' entele'quia ou ato. Isso,
naturalmente, vale tambCm para os seres vivos. Ora, observa o Estagirita, os corpos vivos tim vida mas nHo sHo vida. Portanto, s i o
como que o substrato material e potencial
do qual a alma C "forma" e "ato". Temos
assim a cClebre definiqiio de alma, que tanto
ixito alcansou: "E necessario que a alma seja
substiincia como forma de um corpo fisico que
tem vida em potincia; mas a substiincia como
forma C enteliquia (= ato); a alma, portanto,
C enteliquia de tal corpo. (...) Portanto, a
alma C entelCquia primeira de um corpo fisico que tem a vida em potgncia."
Assim raciocina Aristoteles: visto que
os fen6menos da vida pressup6em determinadas operag6es constantes claramente diferenciadas (a tal ponto que algumas delas
podem subsistir em alguns seres sem que as
outras estejam presentes), entHo tambCm a
alma, que C principio de vida, deve ter capacidades, fungdes ou partes que presidem a
essas operas6es e as regulam. Ora, os fen&
menos e fung6es fundamentais da vida sHo:
a) de cariter vegetativo, como nascimento, nutrigao, crescimento etc.;
b) de cariter sensitivo-motor, como
sensag20 e movimento;
c) de cariter intelectivo, como conhecimento, delibera@o e escolha.
Assim sendo, Aristoteles introduz a
distincHo entre:
a ) "alma vegetativa";
b) "alma sensitiva";
C) "alma intelectiva" ou racional.

As plantas possuem so a alma vegetativa, os animais a vegetativa e a sensitiva,
ao passo que os homens a vegetativa, a sensitiva e a racional. Para possuir a alma racional o homem deve possuir as outras duas;
da mesma forma, para possuir a alma sensitiva o animal deve possuir a vegetativa; no
entanto, C possivel possuir a alma vegetativa
sem possuir as almas sucessivas. No que se
refere a alma intelectiva, porCm, o discurso
C bem diverso e complexo, como veremos.

f\ a I m a

vegetativa
e suss f ~ n @ e s

A alma vegetativa C o principio mais
elementar da vida, ou seja, o principio que
governa e regula as atividades biologicas.
Com seu conceit0 de alma, Aristoteles supera claramente a explicasio dos processos
vitais dada pelos Naturalistas. A causa do
"acrCscimo" n i o esta no fogo nem no calor, nem na matiria em geral: quando muito, o fogo e o quente s i o concausas, mas n i o
a verdadeira causa. Em todo process0 de
nutrig20 e acriscimo esti presente como que
uma norma que proporciona grandeza e
acriscimo, que o fogo por si mesmo n i o
ode produzir e que, portanto, seria inexplicivel sem algo distinto do fogo - e essa
norma C precisamente a alma. E, assim, tambCm o fen6meno da "nutrig50 ",conseqiientemente, deixa de ser explicado como jogo
meciinico de relag6es entre elementos semelhantes (corno sustentavam alguns) ou mesmo entre certos elementos contririos: a nutrigio C assirnilagio do dessemelhante, tornada
~ossivelsempre pela alma, mediante o calor.
Por fim, a alma vegetativa preside a
"reprodugio", que C o objetivo de toda forma de vida finita no tempo. Com efeito,
toda forma de vida, mesmo a mais elementar, t para a eternidade e niio para a morte.

f\ a I m a

sensitiva,
o c o n h e c i m e n t o sensivel,
a a p e t i q h o e o movimento

AlCm das fung6es que examinamos,
os animais possuem sensa~Ges,apetites e
movimento. Portanto, C precis0 admitir
outro principio para presidir essas fung6es.
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E esse principio C precisamente a alma sensitiva.
A primeira fungiio da alma sensitiva C
a sensagio, que, em certo sentido, C a mais
importante e certamente a mais caracteristica dentre as fungoes acima distintas. 0 s
antecessores explicaram a sensagiio como
transformagiio, paixiio ou alteragao que o
semelhante sofre por obra do semelhante
(pode-se ver, por exemplo, EmpCdocles e
Democrito), outros como agio que o semelhante sofre por obra do dessemelhante.
Aristoteles parte dessas tentativas, mas vai
bem mais alCm. Mais uma vez, busca a chave para interpretar a sensaqiio na doutrina
metafisica da pottncia e do ato. Temos faculdades sensitivas que n i o estio em ato,
mas sim e m potincia, isto C, capazes de receber sensagoes. Elas s i o como o combustivel,
que so queima em contato corn o comburente. Assim, a faculdade sensitiva, de simples
capacidade de sentir, torna-se sentir e m ato
quando em contato com o objeto sensivel.
Aristoteles explica mais precisamente: "A
faculdade sensitiva C em potencia aquilo que
o sensivel ja C em ato (...). Assim, ela sofre
a agio enquanto n i o 6 semelhante; mas, depois de sofrt-la, torna-se semelhante e C como o sensivel."
Pode-se perguntar: mas o que significa
dizer que a sensagio C tornar-se semelhante
ao sensivel? N i o se trata, evidentemente, de
um process0 de assimilagiio do tipo daquele que ocorre na nutrigio. Com efeito, na
assimilaqio que se da na nutrigiio assimilase tambim a mattria, ao passo que na sensagiio e' assimilada apenas a forma.
0 Estagirita examina entio os cinco
sentidos e os sensiveis que S ~ proprios
O
de
cada um desses sentidos. Quando urn sentido capta o sensivel proprio, entiio a respectiva sensagio C infalivel. AlCm dos "sensiveis
pr6priosn ha tambCm os "sensiveis comuns",
corno, por exemplo, o movimento, a quietude, a figura, a grandeza, que niio s i o perceptiveis por nenhum dos cinco sentidos em
particular, mas podem ser percebidos por
todos. Assim, pode-se falar de um "sentido
comum", que C como sentido niio especifico ou, melhor ainda, que 6 o sentido que
atua de maneira n i o especifica ao captar os
sensiveis comuns. Ademais, indubitavelmente, tambCm se pode falar de sentido comum
a proposito do "sentir de sentir" ou do "perceber de perceber". Quando o sentido atua
de mod0 especifico, pode cair facilmente em
erro.

Da sensagiio derivam a fantasia, que C
produgao de imagens, a memoria, que C a
sua conservagiio, e, por fim, a experitncia,
que nasce da acumulagiio de fatos rnnem6nicos.
As outras duas fungoes da alma sensitiva mencionadas inicialmente siio o apetite
e o movimento. 0 apetite nasce em conseqiiencia da sensagio: "Todos os animais tern
pelo menos um sentido, ou seja, o tato. Mas
quem tem a sensagio sente prazer e dor,
agradavel e doloroso. E quem os experimenta tambtm tem desejo: com efeito, o desejo
C apetite do agradavel."
Por fim, o movimento dos seres vivos
deriva do desejo: "0 motor C unico: a faculdade da apettncia", mais precisamente
o "desejo", que C "uma espCcie de apetite".
E o desejo i posto em movimento pel0 objet0 desejado, que o animal capta atravis
de sensagoes ou do qual, de qualquer forma, tem representaqiio sensivel. Assim, o
apetite e o movimento dependem estreitamente da sensaqio.

Da mesma forma que a sensibilidade
niio C redutivel A simples vida vegetativa e
ao principio da nutriggo, mas contCm um
plus que n i o pode ser explicado sen50 introduzindo-se o principio ulterior da alma
sensitiva, assim tambCm o pensamento e as
operaqoes a ele ligadas, como a escolha raO
a vida sensitiva e i
cional, S ~ irredutiveis
sensibilidade, pois contern um plus que s6
pode ser explicado introduzindo-se outro
principio: a alma racional. E dela que agora
falaremos.
0 ato intelectivo C analog0 ao ato perceptivo, porque C um receber ou assimilar
as "formas inteligiveis", da mesma forma
que o ato perceptivo 6 um assimilar as "formas sensiveis", mas difere profundamente
dele, visto que niio se mistura ao corpo e ao
corp6reo: "0 orgiio dos sentidos n i o subsiste sem o corpo, enquanto a inteliggncia
subsiste por pr6pria conta."
Assim como o conhecimento perceptivo, Aristoteles tambCm explica o conhecimento intelectivo em fungso das categorias
metafisicas de potBncia e ato. Por si mesma,
a inteligencia C capacidade e potgncia de

conhecer as formas puras; por seu turno, as
formas estiio contidas em pottncia nas sensaqoes e nas imagens da fantasia; C necessario, portanto, algo que traduza e m ato essa
dupla potencialidade, de mod0 que o pensarnento se concretize captando a forma em
ato, e a forma contida na imagem torne-se
conceito captado e possuido em ato. Desse
modo, surgiu aquela distinqiio que se tornou fonte de inumeraveis problemas e discussijes, tanto na Antiguidade como na Idade MCdia, entre "intelecto potencial" e
"intelecto atual", ou, para usar a terminologia que se tornarh tCcnica (mas que so est4
presente potencialmente em Aristoteles), entre intelecto possivel e intelecto ativo. Leiamos a pagina que contCm essa distinqiio,
porque ela permaneceri durante sCculos
como constante ponto de referincia: "Como
em toda a natureza h i algo que C matiria e
que C proprio a cada gtnero de coisas (e isso
C aquilo que, em potkncia, C todas aquelas
coisas) e algo distinto que C causa eficiente,
enquanto as produz a todas, como faz, por
exemplo, a arte corn a matiria, C necessirio
que tambCm na alma existam essas diferenciaqoes. Assim, ha um intelecto potencial,
enquanto se torna todas as coisas, e ha um
intelecto agente, enquanto as produz a todas, que C como um estado semelhante ii
luz: com efeito, em certo sentido, tambCm a
luz torna as cores em potincia cores em ato.
E esse intelecto C separado, impassivel, niio
misturado e intact0 por sua esstncia: efetivamente, o agente C sempre superior a o paciente e o principio C superior i matiria (. ..).
Separado (da matiria), ele C somente aquilo
que precisamente 6, e somente ele C imortal
e eterno (...)."
Aristoteles, portanto, diz expressamente que esse intelecto ativo esti "na alma".
Portanto, caem por terra as interpretaqaes
defendidas desde os mais antigos intCrpretes de seu pensamento, no sentido de que o
intelecto agente i Deus (ou, de qualquer for-

ma, um Intelecto divino separado). E verdade que Aristoteles afirma que "o intelecto vem de fora e somente ele i divino", ao
passo que as faculdades inferiores da alma
j i existem em pottncia no germe masculino
e, atravCs dele, passam para o novo organismo que se forma no seio materno. Mas tarnbCm C verdade que, mesmo vindo "de fora",
ele permanece "na alma" durante toda a
vida do homem. A afirmaqiio de que o intelecto "vem de fora" significa que ele i irredutivel ao corpo por sua natureza intrinseca e que, portanto, C transcendente ao
sensivel. Significa que h i em nos urna dimensiio metaempirica, suprafisica e espiritual. E isso C o divino em nos.
Mas, embora niio sendo Deus, o intelecto agente reflete as caracteristicas do divino, sobretudo a sua absoluta impassibilidade.
Na Metafisica, depois de adquirido o
conceito de Deus corn as caracteristicas que
vimos, Aristoteles niio conseguiu resolver as
numerosas aporias que essa aquisiqiio comportava. Assim, tambCm dessa vez, adquirid0 o conceito do espiritual que esta em
nos, ele niio conseguiu resolver as inumeras
aporias que dai derivam. Esse intelecto C
individual? Como pode vir "de fora"? Que
relaqiio tem corn nossa individualidade e
nosso eu? E que relaqiio tem com nosso
comportamento moral? Esti completamente subtraido a qualquer destino escatol6gico? E que sentido tem o seu sobreviver ao
corpo?
Algumas dessas interrogaqoes niio foram sequer propostas por Aristoteles. Contudo, estariam destinadas a ficar estruturalmente sem resposta: para serem propostas
na ordem-do-dia e, sobretudo, para serem
adequadamente resolvidas, essas quest6es
teriam exigido a aquisiqiio do conceito de
criaqio, o qual, como sabernos, C estranho
niio apenas a Aristoteles, mas tambCm a todo o mundo grego.
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AS FACULDADES DA ALMA

Alma

sensitiva
vegetativa

6 sede da sensaqHo:

preside
2 reproduqiio
e ao crescimento

C a capacidade de sentir

intelecto passivo
C o intelecto do homem
que tern capacidade e potencia
de conhecer as formas
inteligiveis que estlo
em potEncia nas coisas

que se torna ato
quando entra em contato
com a forma sensivel
das coisas

intelecto ativo
p6e em ato as formas inteligiveis
que estlo em potEncia nas coisas
e as torna compreensiveis.
E semelhante A luz
que ativa a vista e reaviva as cores.
E imortal

a

ktica e a

plitica

Todas as aqdes humanas tendem a um fim, isto e, a realiza@o de um bem especifico; mas cada firn particular e cada A feljcjdade
bem especifico estio em relagio com um fim ultimo e com um propria
do hornern
bem supremo, que e a felicidade.
0 que e a felicidade? Para a maior parte dos homens e o 4 § 1
prazer, ou a riqueza; para alguns e, ao inves, a honra e o sucesso. Mas estes presumidos "bens" tem todos um defeito, isto e, pdem o homem em
dependencia daquilo de que dependem (0s bens materiais, o publico etc.), e, portanto, a felicidade ligada a tais coisas e totalmente precaria e aleatoria.
0 homem, enquanto ser racional, tem como fim a realizaqao desta sua natureza especifica, e exatamente na realizaqao desta sua natureza de ser racional
consiste sua felicidade.
No homem t@mnotavel importdncia, alem da razio, os apetites e os instintos ligados a alma sensitiva. Tais apetites e instintos se opdem em si a razio, mas
podem ser regulados e dominados pela propria razao. A submiss20 da alma sensitiva a razao ocorre Dor meio das virtudes eticas. as auais nao
s i o mais que os modos pelos quais a razao instaura sua sobera- As ,,jrtudes @ticas
nia sobre os instintos.
, c ?
7 Y L
De fato, as virtudes eticas se traduzem em busca da "justa
medida" entre o "excesso" e a "car@ncia" nos impulsos e nas
paixdes. Esta busca e aquisiqao da justa medida por meio da repetigio se traduz
em um habitus e, portanto, constitui a personalidade moral do individuo. Aristoteles
teoriza deste mod0 a maxima dos gregos: "Nada em demasia".
Ao lado destas virtudes eticas, que estao ligadas a vida pratica, existem
virtudes - as assim chamadas virtudes dianeticas- que dirigem o homem para o
conhecimento de verdades imutaveis e para o sumo Bem, tanto para aplica-lo a
vida concreta, e entao se tem a sabedoria, quanto, tambem, para fim puramente
contemplativo, e e n t i o se tem a sapibcia.
Justamente na contempla~a"~
das realidades que estao acima do homem consistem a felicidade suprema e a tang@ncia AS vi*udes
dianeticas
do homem com o divino.
da sabedoria
Esta e uma doutrina que leva as extremas conseqiiencias
da ,piE.ncja
uma das conotagdes essenciais da espiritualidade dos gregos.
§

,

,

Aristoteles apresenta tambem analises detalhadas sobre a psicologia do ato
moral, distinguindo:
1) a delibera@o, que e o encontro dos meios que tornam possivel a atua@o
de determinados fins;
2) a escolha, que e a decisao a tomar sobre os meios, ou
seja, sobre quais meios se devem usar e sobre a sua colocaq2o Psicologia
do ato moral
em ato;
+
s4
3) finalmente, a voli@o, que e a escolha dos proprios fins,
da qua1 depende propriamente a bondade ou a maldade do
homem, conforme ele escolha os verdadeiros bens ou os bens aparentes e falazes.

Aristoteles considera o homem n%oso como um "animal rational", mas
tambem como "animal politico" (um ser vivo n%o-politicopode ser apenas um
animal ou entao um deus).
Por homem "politico" Aristoteles entende n%otodos os
homens sem distinqao, mas (ligado ao estado politico-social da
o hornern
sua epoca) aquele que goza plenamente dos direitos politicos
P urn
"animal politico"
e exerce em parte maior ou menor a administra~Boda Cidade.
+§S
Por conseguinte, os colonos que nao gozam de tais privilegios e os operarios e camponeses n%os%oconsiderados homens-cidadaos propriamente ditos. 0 s escravos, que nao gozam de quaiquer direito, em certo sentido, n%os%oconsiderados homens propriamente ditos, mas
apenas instrumentos animados.
Aristoteles formula um esquema orgdnico das vhrias formas de constituiqbes do Estado, fundando-se sobre dois pontos-chave:
1) a figura de quem exerce o poder (se "um so", "pouCOS",
OU "MU~~OS'~);
AS "Arias formas
2) o mod0 com o qua1 quem exerce o poder o leva a efeito
de constitui@es
do sta ado
(em funqao do "bem comum", ou do "interesse privado").
-+ 9 6-7
Dessa forma, podem ser obtidas, combinando as duas
perspectivas, as seguintes formas de governo: a "monarquia",
a "aristocracia" e a "politia" (uma democracia ordenada pela lei), quando quem
comanda age da melhor forma; a "tirania", a "oligarquia" e a "democracia"
(= demagogia), quando quem exerce o poder e movido por interesses privados e
nao pelo bem comum.

0fim supremo do homem,
ou

seja,

a

felicidade

- Depois das "citncias teorCticasn, na sistematizaqso do saber, v2m as "ci2ncias praticas", que dizem respeito h conduta dos homens e ao fim que eles querem atingir, tanto
considerados como individuos, quanto como parte de uma sociedade politica. 0 estudo da conduta ou do fim do homem como
individuo C a "Ctica"; o estudo da conduta
e do fim do homem como parte de uma sociedade C a "politica".
Todas as aq6es humanas tendem a
"fins" que sio "bens". 0 conjunto das aq6es
humanas e o conjunto dos fins particulares
para os quais elas tendem subordinam-se a
um "fim ultimo", que C o "bem supremo",
que todos os homens concordam em chamar de "felicidade".
Mas o que i a felicidade?
a ) Para a maioria, C o prazer e o gozo.
Mas uma vida gasta com o prazer C uma
vida que torna "semelhantes aos escravos",
e "digna dos animais".

b) Para alguns, a felicidade C a honra
(para o homem antigo, a honra correspondia
aquilo que C o sucesso para o homem de
hoje). Mas a honra C algo extrinseco que,
em grande parte, depende de quem a confere. E, de qualquer maneira, vale mais aquilo pel0 qua1 se merece a honra do que a propria honra, que C resultado e conseqiihcia.
C) Para outros, a felicidade esti em juntar riquezas. Mas esta, para Aristoteles, i a
mais absurda das vidas, chegando mesmo a
ser vida "contra a natureza", porque a riqueza i apenas meio para outras coisas, n i o
podendo portanto valer como fim.
0 bem supremo realizivel pel0 homem
(e, portanto, a felicidade) consiste em aperfeiqoar-se enquanto homem, ou seja, naquela
atividade que diferencia o homem de todas
as outras coisas. Assim, n i o pode consistir
no simples viver como tal, porque at6 os
seres vegetativos vivem; nem mesmo viver
na vida sensitiva, que C comum tambim aos
animais. So resta, portanto, a atividade da
razio. 0 homem que deseja viver bem deve
viver, sempre, segundo a razf o.
Como se v2, acolhe-se aqui plenamente o discurso socritico-plat6nico. Mais ain-

da, Aristoteles reafirma claramente que n i o
apenas cada um de nos C alma, mas tambCm
e a parte mais elevada da alma: "se a alma
racional i a parte dominante e melhor, pareceria que cada um de nos consiste precisamente nela. ( ...) Fica, pois, claro que cada um C
sobretudo intelecto." Arist6teles proclama,
portanto, os valores da alma como valores
supremos, embora, corn seu forte senso realista, reconheqa a utilidade tambCm dos bens
materiais em quantidade necessiria, j i que eles,
mesmo n i o estando em condiqoes de dar a
felicidade com sua presenqa, podem (em parte) comprometi-la com sua ausincia.

A s virtudes kticas
C O ~ O
"meio

justo" ou

0 homem 6 principalmente razio, mas
n i o apenas razio. Com efeito, na alma "ha
algo de estranho i razso, que a ela se opoe

e resiste", e que, no entanto, "participa da
razio". Mais precisamente: "A parte vegetativa nso participa em nada da razHo, ao passo que a faculdade do desejo e, em geral, a
do apetite, participa de alguma forma dela
enquanto a escuta e obedece." Ora, o dominio dessa parte da alma e sua r e d u ~ i oaos
ditames da razso C a "virtude Ctica". a virtude do comportamento pratico.
Esse tip0 de virtude se adquire com a
repetiqso de uma sCrie de atos sucessivos, ou
seja, com o habito.
Assim, as virtudes tornam-se como que
"hibitos", "estados" ou "modos de ser" que
nos mesmos construimos segundo o mod0
indicado.CComo s i o muitos os im~ulsose
tend~ncias-quea razio deve modeiar, tambCm s i o muitas as "virtudes iticas", mas
todas t i m uma caracteristica essencial comum: os impulses, as paix6es e os sentimentos tendem ao excess0 ou ii falta (ao muito
ou ao muito pouco); intervindo, a razao deve
impor a "justa medida", que C o "caminho
intermidion ou "meio-termo" entre os dois
excessos. A coragem, por exemplo, C o ca-
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tutina sejam t50 dignas de admiraqao quanto
ela. E com o provirbio dizemos: 'Na justiqa
esta compreendida toda vitude."'

S\s
e a

virtudes dimkticas
felicidade prfeita

A perfeiqio da alma racional como tal,
ao contrario, C chamada por Aristoteles de
virtude "dianitica". E como a alma racional tem dois aspectos, conforme se volte para
as coisas mutaveis da vida do homem ou
para as realidades imutaveis e necessirias,
ou seja, aos principios e as verdades supremas, entiio duas tambim GO, fundamentalmente, as virtudes dianCticas: a "sabedoria"
(phr6nesis) e a "sapitncia" (sophia). A sabedoria consiste em dirigir bem a vida do
homem, ou seja, em deliberar de mod0 correto acerca daquilo que C bem ou ma1 para
o homem. Ja a sapihcia e o conhecimento
daquelas realidades que estio acima do homem, ou seja, C a citncia teorktica, e, de
mod0 especial, a metafisica.

minho intermidio entre a temeridade e a timidez, e a liberalidade i o justo meio entre
a prodigalidade e a avareza.
E claro que o meio-termo n5o C uma
espCcie de mediocridade, mas sim "uma culminiincia", um valor, pois t vitoria da raziio sobre os instintos. Aqui, ha quase que
uma sintese de toda a sabedoria grega que
encontrara express50 tipica nos poetas
gnGmicos, nos Sete Sabios, que haviam identificado no "meio intermidion, no "nada em
excesso" e na "justa medida" a regra suprema do agir, assim como ha tambCm a aquisi@o da li@o pitagorica que identificava a
perfeiqiio no "limite", e ainda, por fim, ha
o aproveitamento do conceit0 de "justa medida", que desempenha papel tiio importante em Plat5o.
Dentre todas as virtudes Cticas, destaca-se a justi~a,que C a "justa medida" segundo a qua1 se distribuem os bens, as vantagens, os ganhos e seus contrarios. E, como
bom grego, Aristoteles reafirma o mais elevado elogio a justiqa: "Pensa-se que a justiqa C a mais importante das virtudes, e que
nem a estrela vespertina nem a estrela ma-

Precisamente no exercicio desta iiltima
virtude, que constitui a perfeiqio da atividade contemplativa, o homem alcanqa a felicidade maxima, quase uma tangencia com
o divino.
Eis uma das passagens mais significativas de Aristoteles: "Desse modo, a atividade de Deus, que sobressai por beatitude,
sera contemplativa e, conseqiientemente, a
atividade humana mais afim sera a que produz a maior felicidade. Uma prova, de resto, est6 no fato de que todos os outros animais n5o participam da felicidade, porque
s i o completamente privados de tal faculdade. Para os deuses, com efeito, toda a vida C
bem-aventurada, ao passo que, para os homens, so o C a medida que lhes cabe certa
semelhanqa com aquele tip0 de atividade:
ao contririo, nenhum outro animal C feliz,
porque n i o participa de mod0 algum da
contemplaqiio. Consequentemente, o quanto se estender a contemplaqiio, tanto se estendera a felicidade (...)."
Essa 6 a formulaq50 mais tipica daquele
ideal que os antigos filosofos da natureza
procuraram realizar em sua vida, que Socrates j6 comesara a explicitar do ponto de
vista conceitual e que Plat50 ja havia teorizado. Mas em Aristoteles aparece a tematizag50 da tanghcia da vida contemplativa
com a vida divina, que faltava em Platso,
porque o conceit0 de Deus como Mente suprema, Pensamento de pensamento, s6 aparece com Aristoteles.

Alusses sobre a psicologia
do ato ~?oraI
Aristoteles teve ainda o mCrito de haver
tentado superar o intelectualismo socriitico.
Como bom realista que era, percebeu perfeitamente que uma coisa C "conhecer o
bem" e outra C "fazer e realizar o bem". E,
consequentemente, procurou determinar os
processos psiquicos pressupostos pel0 ato
moral.
Ele chamou a atens50 sobretudo para
o ato da "escolha" (prohairesis), que vinculou estreitamente ao ato de "deliberaq50".
Quando queremos alcanqar determinados
fins, nos estabelecemos, mediante a "deliberaq5oV,quais e quantos sao os meios que
colocaremos em agio para chegar aqueles
fins, dos mais remotos aos mais proximos.

A "escolha" opera sobre estes ultimos, transformando-os em ato. Assim, para Aristoteles,
a "escolha" diz respeito apenas aos "meios",
n i o aos fins; portanto, nos torna responsaveis, mas nio necessariamente bons (oumaus).
Com efeito, ser "bom" depende dos fins e,
para Aristoteles, os fins n5o s5o objeto de
"escolha", mas sim de "voliqio". Mas a vontade quer sempre e s6 o bem, ou melhor,
aquilo que "aparece nas vestes de bem". Desse modo, para ser bom, C precis0 querer o
"bem verdadeiro e n50 aparente"; mas so o
homem virtuoso, ou seja, o homem bom,
sabe reconhecer o verdadeiro bem. Como
se v&,gira-se num circulo que, de resto, C
interessantissimo. Aquilo que Aristoteles
busca, mas ainda n5o consegue encontrar, C
o "livre-arbitrio". E suas aniilises sobre a
quest50 s5o interessantissimas precisamente por isso, ainda que aportticas. Aristoteles
compreendeu e afirmou que "o homem virtuoso v&o verdadeiro em toda coisa, considerando que C norma e medida de toda coisa". Mas nso explicou como e por que o
homem se torna virtuoso. Assim, n i o C de
surpreender o fato de que Aristoteles chegue a sustentar que, uma vez que o homem
se torna vicioso, n5o pode mais deixar de
se-lo, embora, na origem, fosse possivel n5o
se tornar vicioso. Somos obrigados, porim,
a reconhecer que n i o apenas Aristoteles,
mas tambCm nenhum outro filosofo grego
conseguiu resolver essas aporias, pois so com
o pensamento cristzo C que o Ocidente iria
descobrir os conceitos de vontade e de livre-arbitrio.

A Cidade e o cidad60
0 bern do individuo C da mesma natureza que o bern da Cidade, mas este "6 mais
belo e mais divino" porque se amplia da
dimens50 do privado para a dimensio do
social, para a qua1 o homem grego era particularmente sensivel, porquanto concebia
o individuo em funq5o da Cidade e n5o a
Cidade em fung5o do individuo. Aristoteles,
alias, d6 a esse mod0 de pensar dos gregos
uma express50 paradigmAtica, definindo o
pr6prio homem como "animal politico" (ou
seja, n5o simplesmente como animal que'
vive em sociedade, mas como animal que
vive em sociedade politicamente organizada). Com efeito, pode n5o formar parte de
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uma comunidade ou de uma cidade apenas
quem C autarquico e n5o tem necessidade
de nada, mas tal individuo pode apenas ser
"OU uma fera ou um Deus".
Entretanto, Aristoteles n5o considera
"cidadios" todos aqueles que vivem em uma
Cidade e sem os quais a Cidade n5o poderia
existir. Para ser cidadzo C preciso participar
da administraqiio da coisa publica, ou seja,
fazer parte das AssemblCias que legislam e
governam a Cidade e administram a justiqa.
Conseqiientemente, nem o colono nem o
membro de uma cidade conquistada podiam
ser "cidad5os". E nem mesmo os operiirios,
embora livres (ou seja, mesmo n5o sendo cativos ou estrangeiros),poderiam ser cidadzos,
porque falta-lhes o "tempo livre" necessario
para participar da administraq50 da coisa
publica. Desse modo, os cidad2os revelam-se
de numero muito limitado, ao passo que todos os outros acabam, de alguma forma, sendo meios que servem para satisfazer as necessidades dos primeiros. Nessa questso, as
estruturas sociopoliticas do momento histo-

rico condicionam o pensamento aristotklico
a ponto de leva-lo a teorizaq50 da escravidio. Para ele, o escravo i como que "um instrumento que precede e condiciona os outros instrumentos", servindo para a produg50
de objetos e bens de uso, alCm dos servigos.
E o escravo 6 tal "por natureza".
E como os escravos eram freqiientemente prisioneiros de guerra, Aristoteles sentiu
necessidade de estabelecer tambCm que os
escravos n5o deveriam resultar de guerras
dos gregos contra os gregos, mas sim das
guerras dos gregos contra os barbaros, dado
que estes s5o inferiores "por natureza". E o
velho preconceito racial dos gregos que Aristoteles reafirma, pagando tambCm neste caso
pesado tributo a sua propria Cpoca e sem
perceber que ia contra os principios da propria filosofia, que se prestavam a desdobramentos em direqzo oposta.

0 Estado ode ter diferentes formas. ou
seja, diferentes constituiq6es. A constituigiio C
"a estrutura que da ordem a Cidade, estabelecendo o funcionamento de todos os cargos,
sobretudo da autoridade soberana". Ora,
como o poder soberano pode ser exercido:
1)por um so homem;
2) par poucos homens;
3) pela maior parte;
e, alCm do mais, como quem governa
pode governar:
a ) segundo o bem comum;
b) no seu interesse privado;
entio s5o possiveis tr&sformas de governo correto e-tres de governo corrupto:
l a ) monarquia; 2a) aristocracia; 3a)
politia;
l b ) tirania; 2b) oligarquia; 3b) democracia.
Aristoteles entende nor "democracia"
um governo que, desleixando o bem comum,
visa a favorecer de maneira inde'bita os interesses dos mais pobres e, portanto, entende "democracia" no sentido de "demagogia" .
Ele precisa que o err0 em que recai essa forma de governo demagogic0 consiste em considerar que, como todos s i o iguais na liberdade, todos tambCm podem e devem ser
iguais tambe'm em todo o resto.
Aristoteles afirma que, em abstrato, s5o
melhores as primeiras duas formas de governo, mas, realisticamente, considera que, no

concreto, dado que os homens s5o como siio,
a forma melhor C a politia, que C substancialmente uma constituiqio que valoriza o
segment0 midio. Com efeito, a politia i praticamente carninho intermediArio entre a oligarquia e a democracia ou, se assim se preferir,
uma democracia temperada pela oligarquia,
assumindo-lhe os miritos e evitando-lhe os
defeitos.

0Cstado ideal
Como o fim do Estado C moral, C evidente que aquilo a que ele deve visar C o
increment0 dos bens da alma, ou seja, o incremento da virtude. Com efeito, escreve
Aristoteles, "podemos dizer q9e feliz e florescente C a Cidade virtuosa. E impossivel
que tenha exitos felizes quem n i o cumpre
boas aqdes e nenhuma boa aqiio, nem de um
individuo, nem de uma Cidade, pode realizar-se sem virtude e bom senso. 0 valor, a
justiqa e o bom senso de uma Cidade tCm a
mesma potcncia e forma cuja presenqa em
um cidadiio privado faz com que ele seja
considerado justo, ajuizado e sibio."
Aqui, de fato, reafirma-se o grande
principio plat6nico da correspondikcia entre o Estado e a alma do cidadiio singular.

Para Aristoteles, a Cidade perfeita deveria se-lo a medida do homem: nem demais populosa, nem muito pouco. TambCm
o territorio deveria ter caracteristicas analogas: grande o bastante para satisfazer as
necessidades sem produzir o supCrfluo. As
qualidades que os cidadiios deveriam ter s i o
as caracteristicas proprias dos gregos: um
caminho intermidio, ou melhor, uma sintese das caracteristicas dos povos nordicos e
dos povos orientais. 0 s cidadios (que, como
sabemos, s5o aqueles que governam diretamente) seriio guerreiros quando jovens, depois conselheiros e, quando velhos, sacerdotes. Desse modo, seriio adequadamente
desfrutados, na justa medida, a forqa que
h i nos jovens e o bom senso que h i nos velhos. Por fim, como a felicidade da Cidade
depende da felicidade dos cidadiios singulares, seria necesshrio tornar cada cidadiio o
mais possivel virtuoso, mediante adequada
educaq5o.
Viver em paz e fazer as coisas belas
(contemplar) 6 o ideal supremo a que deve
visar o Estado.
Portanto, diz Aristoteles, C precis0 fazer guerra apenas tendo como finalidade a
paz, trabalhar para poder libertar-se das
necessidades do trabalho, fazer as coisas
necessarias e uteis para poder ganhar o livre repouso, e enfim fazer as coisas belas,
isto 6, contemplar.
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A Iogica, que Aristoteles chamava de analitica, n3o entra no esquema geral
das ciencias.
Ela constitui, com efeito, uma proped@uticaa todas as ciencias (e, portanto, liga-se, ao mesmo tempo, com a teoretica,
com a pratica e com a poietica). A Iogica mostra como procede i s outras ci6ncias
o pensamento, sobre a base de quais elementos e segundo qua1
estrutura.

t [ $ ~ ~ ~
+

,

0 s elementos primeiros do pensamento sao as categorias: isso significa que,
se decompusermos uma proposiqao simples (por exemplo, "Socrates corre") obteremos elementos (por exemplo, "Socrates" e "corre"), de qualquer mod0 reportaveis a uma das categorias (por exemplo, AS categorias
"Socrates" a categoria da substdncia, e "corre" a categoria do -+ § 2
agir).
As categorias sao, portanto, os generos supremos (alem do ser, como vimos
na metafisica) tambem do raciocinio e justamente por isso sao tambem chamadas
de "predicados".

Das categorias niio e possivel fornecer uma definiqao. Com efeito, para definir um conceit0 e precis0 o genero proximo (por exemplo, no caso do homem,
"animal") e a diferenqa especifica, a diferenqa que distingue a especie do objeto
em questgo em relaqio a todas as outras (por exemplo, no caso
do homem, "racional": daqui a definiqso do homem, como "animal racional"). Ora, no caso das categorias nao existe um g&- A definiqdo
nero mais amplo que as possa incluir, porquanto s i o os gene- + § 3
ros mais universais. Conseqijentemente, e impossivel defini-las.
lndefiniveis sao tambem os individuos, por sua particularidade: destes e possivel apenas a percepqao.
Ao contrario, perfeitamente definiveis sao todas as nocbes que estao em varios
niveis entre a universalidade das categorias e a particularidade dos individuos.

.

Verdade ou falsidade se tGm n i o nas definiqbes, mas no o julgamento
"julgamento", e na sua enunciaq30, ou seja, na "proposiq30". e a proposigdo
Na proposiqao se colocam nexos precisos (afirmativos ou nega- 4 3 4
tivos) entre um predicado e um sujeito: ora, se tais nexos correspondem aos nexos que existem na realidade, ter-se-a um julgamento verdadeiro (e, portanto, a proposiqao verdadeira); caso contrario, falso.
0 raciocinio verdadeiro e proprio, porem, nao consiste no julgamento apenas, mas em uma seqiiencia de julgamentos oportunamente ligados. A conexao
rigorosa e perfeita dos julgamentos constitui o silogismo.
0 silogismo (por ex.: "se todos os homens sao mortais / e o si~ogismo,
se Socrates e um homem / entao Socrates e mortal") liga tr@s como forma
proposiqbes, das quais as duas primeiras sao chamadas de pre- perfeita
do raciocinio
missas, e a terceira de conclus20.
A dobradiqa do julgamento e o termo medio (no exem- + § 5
plo: "homem"), que e o que nao aparece na conclusao.
Da posi@o do termo medio nas premissas Aristoteles deduz as varias formas
de silogismo.
Alem destas diferenqas tecnicas, ha tambem varios modos de considerar o
silogismo. Com efeito, posso considera-lo apenas de um ponto de vista formal (ou

seja, na sua coerencia formal), sem ocupar-me do conteudo;
ou posso prestar atenqlo ao conteudo de verdade de suas premissas, e ent8o terei o silogismo cientifico ou demonstrativo;
ou ainda, posso contentar-me com premissas n8o verdadeiras
mas verossimeis e provaveis, e ent8o terei o silogismo dialetico,
Finalmente, poderei voltar minha atengso - mas para refuta10s e para defender-me deles - aos silogismos falsos (= paralogismos), que na
aparCncia parecem verdadeiros, mas que se fundam sobre premissas ambiguas e
enganadoras. Neste caso temos silogismos eristicos.
Os Varies
e os vdrios tipos
de silogismo
+§ 5

Principalmente o segundo tip0 de silogismo (o cientifico) 6 importante,
porque a ciCncia se fundamenta sobre ele.
Todavia, poderiamos perguntar: quem garante a verdade
das premissas no silogismo cientifico?
o silogismo
Nso pode ser outro silogismo, porque, de outro modo,
cientifico
e suas bases
procederiamos ao infinito; devera, portanto, ser uma forma
verita tivas
de conhecimento imediato como a "intui@o" (por exemplo, a
-+ 3 6-7
captagso imediata dos principios primeiros), ou ent8o a "induq8o" (o process0 que leva do particular ao universal).
Para que uma ciencia se constitua no seu conjunto, n l o bastam sequer apenas os silogismos cientificos, mas slo necesdrias outras condiqdes:
1) a assunq80 da existencia do dmbito sobre o qua1 versa a
AS caracteristicas
pesquisa (por exemplo, na dritmetica sera a esfera dos numeros);
da ci@ncia
2) a defini@o de alguns termos operativos (por exemplo,
e o papel
na matematica, os pares e os dispares);
fundamental
3) alguns axiomas, ou seja, proposigdes verdadeiras de
do principio de
verdade intuitiva. Alguns destes s8o universais, como o princin5o-contradiq20
pio de nao-contradiq80 ("n8o se pode dizer e negar ao mes+§ 8
mo tempo e sob o mesmo aspecto um mesmo carater de uma
mesma coisa"), que vale para todas as ciencias, enquanto e
pressuposto por todo tip0 de demonstrag$o. Este principio n8o pode ser contradito, porque, para nega-lo, seriamo$compelidosa dele fazer uso, isto el a afirmalo: nisto, justamente, esta sua firmeza, necessidade e universalidade.
A retorica
e o silogismo
dialetico
-+ 9-10

0 silogismo dialetico, que se baseia na opinilo, serve para
fundar a retorica. A arte retorica propde-sea descobrir quais s8o os
meios e os modos de convencer. Ela, para atingir esta finalidade,
utiliza dois instrumentos: um e o entimema, que consiste em um
silogismo dialetico abreviado; e o outro e o exemplo, o qua1 tem a
vantagem de tornar evidente de mod0 imediato qualquer raciocinio.

Aristoteles, diferentemente de Platlo, n l o condenou a arte pelo seu carater ilusorio, e at& Ihe atribuiu valor catartico (purificatorio). A arte - sustenta o
Estagirita -6, sim, mimese da realidade, mas n l o imitaq80 pasA poetica
siva e mecdnica, e sim imitagao criativa que reproduz as coisas
e a fung20
segundo a dimenslo do possivel e do universal. 0 aspecto
ca tartica da arte
catartico consiste no fato de que ela liberta das paixaes, ou
+§ 11
que as sublima no prazer estbtico.
@

f\ Ibgica OM "anaIiticaN
A "logica" nZo tem lugar no esquema
em base ao qual o Estagirita subdividiu e
sistematizou as cigncias, porque considera

a forma que deve ter qualquer tip0 de discurso que pretenda demonstrar algo e, em
geral, que queira ser probante. A logica mostra como procede o pensarnento quando
pensa, qual C a estrutura do raciocinio, quais
sgo seus elementos, como C possivel apre-

Capitulo setzmo -

sentar demonstraqties, que tipos e modos de
demonstraqiio existem, de que C possivel
fornecer demonstraqoes e quando.
O termo organon, portanto, que significa "instrumento", introduzido por Alexandre de Afrodisia para designar a 16gica em
seu conjunto (e posteriormente utilizado
tambCm como titulo para o conjunto de todos os escritos aristotklicos relativos h logca),
define bem o conceit0 e o fim da 16gica aristotClica, que pretende precisamente fornecer os instrumentos mentais necessirios para
enfrentar qualquer tip0 de investigaqiio.
Entretanto, deve-se observar ainda que
o termo "logica" n i o foi usado por Aristoteles para designar aquilo que n6s hoje entendemos por ele. Ele remonta h Cpoca de
Cicero (e talvez seja de gcnese estbica), mas,
provavelmente, s6 se consolidou com Alexandre de Afrodisia. O Estagirita denominava a 16gica com o termo "analitica" (e
Analiticos siio intitulados os escritos fundamentais do Organon). A analitica (do grego analysis, que significa "resoluqiio") explica o mitodo p e l ~qual, partindo de dada
conclusio, n6s a resolvemos precisamente
nos elementos dos quais deriva, isto 6, nas
premissas e nos elementos de que brota, e
assim a fundamentamos e justificamos.

f\s categorias
OM

redicamentos"

O tratado sobre as categorias estuda
aquilo que pode ser considerado o elemento mais simples da 16gica. Se tomarmos formulaqoes como o "homem corre" ou entiio
"O homem vence" e lhes rompermos o nexo,
isto C, desligarmos o sujeito do predicado,
obteremos "palavras sem conexio", ou seja,
fora de qualquer laqo com a formulaqio,
como "homem", "corre", "vence" (ou seja,
termos niio combinados que, combinandose, diio origem a proposiqio).
Ora, diz Aristbteles, "das coisas ditas
sem nenhuma conexio, cada qual significa a
substincia, a quantidade, a qualidade, a relaqiio, o onde, o quando, o estar em uma
posiqiio, o ter, o fazer ou o sofrer". Como se
v;, trata-se das categorias, que ja conhecemos pela Metafisica.
Do ponto de vista metafisico, as categorias representam os significados fundamentais do ser, do ponto de vista 16gico elas
devem ser (conseqiientemente)os "gheros su-
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premos" aos quais deve-se reportar qualquer
termo da proposiqiio. Tomemos a formulaqio "Socrates corre" e vamos decomp6-la:
obteremos "Socrates", que entra na categoria de substiincia, e "corre", que se enquadra na categoria do "fazer". Assim, se
digo "S6crates esti agora no Liceu" e decomponho a formulaqiio, "no Liceu" seri redutivel a categoria do "onde", ao passo que
"agora" seri redutivel h categoria do "quando" e assim por diante.
O termo "categoria" foi traduzido por
BoCcio como "predicamento", mas a tradu@o s6 expressa parcialmente o sentido do
termo grego e, niio sendo inteiramente adequada, d i origem a numerosas dificuldades,
em grande parte eliminiveis quando se mantim o original. Com efeito, a primeira categoria desempenha sempre o papel de sujeito e
so impropriamente funciona como predi-
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cado, como quando digo "Socrates C um
homem" (isto C, Socrates C uma substiincia);
j i as outras funcionam como predicado (ou,
se quisermos, siio as figuras supremas de todos os possiveis predicados, os gtneros supremos dos predicados). E, naturalmente,
como a primeira categoria constitui o ser sobre o qua1 se ap6ia o ser das outras, a primeira categoria sera o sujeito e as outras categorias niio poderiio deixar de se referir a esse
sujeito e, portanto, s6 elas poder5o ser verdadeiros predicados.
Quando nos detemos nos termos da
formulaqiio, isolados e tomados cada qua1
em si mesmo, niio temos nem verdade nem
falsidade: a verdade (ou falsidade) niio esta
nunca nos termos tomados singularmente,
mas somente no juizo que os conecta e na
formulaqiio que expressa tal conexiio.

Naturalmente, como as categorias niio
siio simplesmente os termos que derivam da
decomposiqiio da formulaqiio, mas sim os
gtneros aos quais eles siio redutiveis ou sob
os quais recaem, entiio as categorias s5o algo de primario e ngo ulteriormente redutivel.
Assim, niio siio definiveis, precisamente porque niio existe algo mais geral a que possamos recorrer para determini-las.
Com isso, tocamos na quest20 da definiqiio, que Aristoteles niio trata nas Categorias, mas sim nos Analiticos segundos e
em outros escritos. Entretanto, como a definis50 diz respeito aos termos e aos conceitos, C bom falar dela neste ponto.
Dissemos que as categorias siio indefiniveis porque sao os gtneros supremos. 0 s
individuos tambim siio indefiniveis, embora por raz6es opostas, por serem particulares, colocando-se como que nas antipodas
das categorias: deles, so C possivel a percep$50. Mas, entre as categorias e os individuos,
ha toda uma gama de noq6es e conceitos,
que viio do mais geral ao menos geral: siio
aqueles que normalmente constituem os termos dos juizos e das proposiq6es que formulamos ( o nome indicador do individuo
so pode aparecer como sujeito). Com efeito, C precisamente atravis da definiqiio (horismds) que conhecemos todos esses termos
que estiio entre a universalidade das categorias e a particularidade dos individuos.

0 que significa "definir"? Sipifica niio
tanto explicar o significado de uma palavra,
mas muito mais determinar o que C o objeto
que a palavra indica. Por isso, explica-se a
formulaqiio que Aristoteles da da definiqiio
como "o discurso que expressa a esshcia",
"O discurso que expressa a natureza das coisas" ou "o discurso que expressa a substiincia
das coisas". E, diz Aristoteles, para se poder
definir alguma coisa necessita-se do "gtnero" e da "diferenqa" ou, como com formula
clissica foi express0 o pensamento arktotilico, o "gtnero proximo" e a "diferenqa especifica". Se quisermos saber o que quer dizer
" h ~ m e mdevemos,
~~,
atravis da analise, identificar o "gtnero proximo" em que ele se inchi, que niio C o de "vivente" (pois tambCm
as plantas siio viventes), mas o de "animal"
(pois o animal, alCm da vida vegetativa, tem
tambCm a vida sensitiva); depois, devemos
analisar as "diferenqas" que determinam o
ginero animal at6 encontrarmos a "diferenqa ultima" distintiva do homem, que C "rational". 0 homem, portanto, 6 "animal (ggnero proximo) racional (diferenqa especifica)".
A esstncia das coisas da-se pela diferenqa
ultima que caracteriza o gtnero.
Naturalmente, para a definiqiio dos conceitos isoladamente, vale o que se disse a proposit0 das categorias: uma definiqiio pode ser
valida ou niio valida, mas nunca verdadeira
ou falsa, porque verdadeiro e falso implicam
sempre uniiio ou separaqiio de conceitos e
isso so acontece no juizo e na formulaqiio
da proposiqiio, de que devemos falar agora.

Quando unimos os termos entre si, afirmando ou negando algo de alguma outra
coisa, temos entiio o "juizo". 0 juizo, portanto, C o ato com que afirmamos ou negamos
um conceito em relaqiio a outro conceito. E
a express50 16gica do juizo C a "enunciaqiio"
ou "proposiqiio".
0 juizo e a proposiqiio constituem a
forma mais elementar de conhecimento, a
forma que nos da a conhecer diretamente
um nexo entre um predicado e um sujeito.
0 verdadeiro e o falso, portanto, nascem
com o juizo, isto C, com a afirmaqiio e com
a negaqiio: temos o verdadeiro quando, com
o juizo, conjugamos aquilo que realmente C
conjugado (ou se separa o que 6 realmente

separado);ja o falso temos quando, ao contririo, com o juizo, conjugamos aquilo que
niio C conjugado (ou separamos aquilo que
niio C separado). A enunciagiio ou proposiqiio que expressa o juizo, portanto, expressa
sempre afirma~iioou negaqiio, sendo assim
verdadeira ou falsa. (Note-se que uma frase
qualquer niio C proposiqiio que interessa B
logica: todas as frases que expressam suplicas, invocaq6es, exclamaqoes e semelhantes
saem do 2mbito da logics, entrando no terreno do discurso de tip0 retorico ou poCtico;
s6 se inclui na 16gica o discurso apofintico
ou declaratorio.)
No iimbito dos juizos e das proposiq6es,
Aristoteles realiza depois uma sCrie de distin@es, dividindo-os em afirmativos e negativos,
universais, singulares e particulares. E estuda
tambCm as "modalidades" segundo as quais
conjugamos o predicado ao sujeito (segundo
simples assertiva, segundo a possibilidade ou
entiio segundo a necessidade: A C B, A C possivel que seja B, A C necessario que seja B).

0siIogisrv\o
e m gevaI e sua estvutura

Quando nos afirmamos ou negamos alguma coisa de alguma outra coisa, isto 6, quando julgamos ou formulamos proposi@es, ainda niio estamos raciocinando. E, obviamente,
tambCm niio estamos raciocinando quando
formulamos uma sCrie de juizos e relacionamos
uma sCrie de proposiqaes desconexas entre
si. Entretanto, estamos raciocinando quando passamos de juizo para juizo, de proposiq5es para proposiq6es, que tenham determinados nexos entre si e, de alguma forma, sejam
umas causas de outras, umas antecedentes e
outras consequentes. Se niio houver esse nexo
e essa consequencialidade, n%ohavera raciocinio. 0 silogismo C precisamente o raciocinio perfeito, isto C, aquele raciocinio em que a
conclus%oa que se chega C efetivamente a consequcncia que brota, necessariamente, do antecedente.
Geralmente, em um raciocinio perfeito
deve haver tris proposiqGes, das quais duas
funcionam como antecedentes, sendo assim
chamadas de premissas, e a terceira C a consequente, isto 6, a conclus%oque brota das
premissas. N o silogismo, sempre estiio em
jogo trBs termos, dos quais um funciona
como dobradiqa que une os outros dois.
Vejamos o exemplo clissico de silogismo:

1)Se todos os homens S ~ mortais,
O
2) e se Socrates C homem,
3) entiio Socrates C mortal.
Como se ve, o fato de Socrates ser mortal i uma consequ&nciaque brota necessariamente do fato de se ter estabelecido que todo
homem C mortal e que Socrates, precisamente, C um homem. Portanto, "homem" C o termo sobre o qual se alavanca a conclusiio. A
primeira das proposiq6es do silogismo chama-se premissa maior, a segunda premissa
menor e a terceira conclusiio. 0 s dois termos
que siio unidos na conclus%ose chamam, o
primeiro (que C o sujeito, Socrates), "extremo menor", o segundo (que 6 o predicado,
"mortal"), "extremo maior". E, como esses
termos s%ounidos entre si atravCs de outro
termo, que dissemos funcionar como dobradiqa, esse entiio chama-se "termo mCdio", ou
seja, o termo que opera a "media@on.
Todavia, Aristoteles n i o somente estabeleceu o que C silogismo: ele tambim fez
uma sCrie de complexas distinc6es das possiveis diversas "figuras" dos silogismos e
dos varios "modos" validos de cada figura.
As diversas figuras (sche'mata) do silogismo siio determinadas pelas diferentes posiq6es que o termo mCdio pode ocupar em
relaqiio aos extremos nas premissas. E como
o termo mCdio
a ) pode ser sujeito na premissa maior e
predicado na menor,
b) ou entiio pode ser predicado tanto
na premissa maior como na menor,
c) ou ainda pode ser tambim sujeito
em todas as premissas,
entgo siio trEs as figuras possiveis do
silogismo (nointerior das quais se diio, posteriormente, varias combinaq6es possiveis, conforme as premissas do silogismo sejam universais ou particulares, afirmativas ou negativas).
0 exemplo que demos acima C da primeira figura, que, segundo Aristoteles, i a
figura mais perfeita, porque C a mais natural, enquanto manifesta o process0 de media@~
do mod0 mais claro. Por fim, Aristoteles estudou o silogismo "modal, que C o
silogismo que considera a "modalidade" das
premissas, de que ja falamos no item anterior.

0silogismo cientifico
OM

Ndem~n~tvaG&"

0 silogismo enquanto tal mostra qual
i a propria essincia do raciocinar, isto C, qual
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a estrutura da inferincia e, portanto, prescinde do conteudo de verdade das premissas (e, conseqiientemente, das conclusdes).
Ja o silogismo "cientifico" ou "demonstrativo" se diferencia do silogismo em geral
precisamente porque, alim da correqao formal da inferencia, tambim diz respeito ao
valor de verdade das premissas (e das conseqiitncias). As premissas do silogismo cientifico devem ser verdadeiras, pelas razdes
apresentadas; alim disso, devem ser "primeiras", ou seja, nao tendo necessidade, por
seu turno, de ulteriores demonstraqdes, mais
conhecidas e anteriores, isto 6, devem ser,
por si mesmas, inteligiveis, claras e mais universais do que as conclusdes, porque devem
conter a sua razao.
E assim chegamos a um ponto delicadissimo da doutrina aristotilica da ciincia:
como conhecemos as premissas? Certamente
nao atraves de novos silogismos, porque, desse modo, se caminharia para o infinito. Portanto, i por outro caminho. Que caminho i esse?

0 conlqecimento irnediato:
indqGo e int~ziqGo

0 silogismo C um processo substancialmente dedutivo, porquanto extrai verdades
particulares de verdades universais. Mas como sao colhidas as verdades universais? Aristoteles nos fala de a ) "induqao" e de b) "intuiqao" como de processos em certo sentido
opostos ao processo silogistico, mas que, de
qualquer forma, o proprio silogismo pressunfie.
r
a ) A indugiio i o procedimento p e l ~
qual do particular se extrai o universal. Apesar de, nos Analiticos, Aristoteles tentar
mostrar que a propria induggo pode ser tratada silogisticamente, essa tentativa permanece inteiramente isolada. E ele reconhece,
ao contrhrio, habitualmente, que a induqiio
nao C um raciocinio, mas sim um "ser conduzido" do particular ao universal por uma
espicie de visa0 imediata ou de intuiqiio, que
a experiincia torna possivel. Em esstncia, a
induqiio i o processo abstrativo.
b) A intui~iio,ao contrario, i a captaqao
pura dos principios primeiros por parte do
intelecto. Assim, tambim Aristoteles (como
Platao ja havia feito, embora de mod0 diverso) admite uma intuiqao intelectiva; com efeito, a possibilidade do saber "mediato" pressupde estruturalmente um saber "imediato".
- -

- -

0 s pri~cipios
da demonstraCGo

e o principio

de n~o-contradic~o
As premissas e os principios da demonstraqao sao captados por induqao ou por intuiqao. A esse proposito deve-se notar que,
antes de mais nada, cada citncia assume
premissas e principios proprios, isto 6, premissas e principios que so a ela sao peculiares.
Em primeiro lugar, assume a existencia do Smbito, ou melhor (em termos 16gicos), a existencia do sujeito em torno do qual
verterao todas as suas determinaqdes, que
Aristoteles chama de genero-sujeito. Por
exemplo: a aritmitica assume a existencia
da unidade e do numero, a geometria a existincia da grandeza espacial e assim por diante. E cada ciencia caracteriza o seu sujeito
pel0 caminho da definiqao.
Em segundo lugar, cada citncia trata de
definir o significado de uma sirie de termos
que lhe pertencem (a aritmitica, por exemplo, define o significado de pares, impares
etc.; a geometria define o significado de comensuravel, incomensuravel etc.), mas niio
assume sua existincia e sim a demonstra,
provando precisamente que se trata de caracteristicas que competem ao seu objeto.
Em terceiro lugar, para poder fazer isso,
as ciencias devem usar de certos "axiomas",
ou seja, de proposiqdes verdadeiras de verdade intuitiva, e s a esses
~ os principios pelos
quais acontece a demonstra~ao.Um exem-

plo de axioma C o seguinte: "Se de iguais seu ponto de vista. Ensina-nos, portanto, a
tiram-se iguais, restam iguais."
discutir com outros, fornecendo-nos os insEntre os axiomas, ha alguns que s50 trumentos para nos colocar em sintonia com
" C O ~ U ~ Sa" varias ciincias (corno o axioma
eles. Ademais, para a ciincia, serve n i o apecitado), outros a todas as cihcias, sem exce- nas para debater corretamente os pros e conqio, como o principio da nio-contradiqio tras de varias questoes, mas tambCm para
("nio se podem negar e afirmar dois predica- determinar os principios primeiros, que,
dos contraditorios do mesmo sujeito no mesmo como sabemos, sendo indedutiveis silotempo e na mesma relaqio") ou o do tercei- gisticamente, so podem ser colhidos indutiva
ro excluido ("nio C possivel haver um ter- ou intuitivamente.
mo midio entre dois contraditorios"). S ~ O
Por fim, alim de derivar de premissas
os famosos principios que podem ser cha- fundadas na opiniio, um silogismo pode
mados transcendentais, isto C, vilidos para derivar de premissas que parecem fundadas
qualquer forma de pensar enquanto tal (por- na opiniio (mas que, na realidade, n2o o
que validos para todo ente enquanto tal), s i o ) . Temos entio o silogismo eristico.
Tambim ocorre o caso de certos silosabidos por si mesmos e, portanto, primarios.
Eles s i o as condiqoes incondicionadas de gismos que s6 o s i o na aparincia: parecem
toda demonstraqio e, obviamente, G Oinde- concluir, mas, na realidade, so concluem por
monstraveis, porque toda forma de demons- causa de algum erro. Temos entiio os paratraqio os pressupoe. No quarto livro da Me- logismos, ou seja, raciocinios errados. 0 s
tafisica, Aristoteles mostrou que e possivel Elencos sofisticos ou Refutap5es sofisticas
uma espicie de prova dialitica por "refuta- estudam exatamente as refutaqoes (elencbos
$20" (e'lenchos) desses principios supremos. quer dizer "refutaqiio") sofisticas, ou seja,
E a refutaqio consiste em mostrar como falazes. A refutaqio correta C um silogismo
todo aquele que negar esses principios sera cuja conclusiio contradiz a conclusio do adobrigado a usi-10s precisamente para negi- versario. As refutaqoes dos Sofistas, ao con10s. Quem diz, por exemplo, que "o princi- trario (e, em geral, as suas argumentaq6es),
pio da nio-contradiqio n i o vale", se quiser eram tais que pareciam corretas, mas, na reaque essa assertiva tenha sentido, deve ex- lidade, n i o o eram, valendo-se de uma sCrie
cluir a assertiva a esse contraditorio, isto 6 , de truques para enganar os inexperientes.
deve aplicar o principio da niio-contradiqiio
exatamente no momento em que o nega. E
assim s i o todas as verdades dtimas: para
negi-las, somos obrigados a fazer uso delas
e, portanto, a reafirmi-las.

0siIogismo dialktico
eo

silogismo

eristico

Tem-se silogismo cientifico so quando
as premissas siio verdadeiras e tim as caracteristicas que acima examinamos.
Quando, ao invCs de verdadeiras, as
premissas s i o simplesmente provaveis, isto
C, fundadas na opiniio, entio se tera o silogismo dialktico, que Aristoteles estuda nos
Tdpicos. Segundo Aristoteles, o silogismo
dialktico serve para nos tornar capazes de
discutir e, particularmente, quando discutimos com pessoas comuns ou mesmo doutas,
serve para identificar os seus pontos de partida e o que concorda ou n i o com eles em
suas conclus~es,n i o partindo de pontos de
vista estranhos a eles, mas precisamente do

Assim como Platiio, Aristoteles tinha a
firme convicqio, em primeiro lugar, de que
a retorica n5o tem a funqiio de ensinar e treinar acerca da verdade ou de valores particulares. Com efeito, essa funqio C propria
da filosofia, por um lado, e das ciincias e
artes particulares, por outro. 0 objetivo da
retorica 6, ao contrario, o de "persuadir"
ou, mais exatamente, o de descobrir quais
s i o os modos e meios para persuadir.
A retorica, portanto, C uma espCcie de
"metodologia do persuadir", uma arte que
analisa e define os procedimentos com que
o homem procura convencer os outros homens e identifica suas estruturas fundamentais. Assim, sob o aspect0 formal, a retorica
apresenta analogias com a logica, que estuda as estruturas do pensar e do raciocinar e,
particularmente, apresenta analogias com a
parte da logica que Aristoteles chama de
"dialitica". Efetivamente, como vimos, a
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dialitica estuda as estruturas do pensar e do
raciocinar que movem niio com base em elementos fundados cientificamente, mas sim
em elementos fundados na opiniiio, ou seja,
os elementos que se apresentam como aceitiveis para todos ou para a grande maioria
dos homens. Analogamente, a retorica estuda os procedimentos com os quais os homens aconselham, acusam, se defendem e
elogiam (estas, com efeito, s i o todas atividades especificas do persuadir), em geral niio
se movendo a partir de conhecimentos cientificos, mas de opinides proviveis.
As argumentaqdes que a retorica fornece, portanto, n i o deveriio partir das premissas originirias de que parte a demonstraqiio
cientifica, mas das convicqdes comumente
admitidas das quais parte tambim a dial&
tica. Ademais, em sua demonstraqio, a retorica niio apresenta as virias passagens, atravCs das quais o ouvinte comum se perderia,
mas extrai a conclusiio rapidamente das premissas, deixando subjacente a mediaqiio logica, pelas razdes apresentadas. Esse tip0 de
raciocinio retorico denomina-se "entimema". Portanto, o entimema i um silogismo
que parte de premissas proviveis (de convicqdes comuns e niio de principios primeiros), sendo conciso e niio desenvolvido nas
virias passagens. AlCm do entimema, a retorica se vale tambCm do "exemplo", que
niio implica mediaqio logica de qualquer
gtnero, mas torna imediata e intuitivamente evidente aquilo que se quer provar. Assim como o entimema ret6rico corresponde
ao silogismo dialitico, tambim o exemplo
retorico corresponde a induqiio 16gica, enquanto desenvolve funqiio perfeitamente
aniloga.

Qua1 a natureza do fato e do discurso
poitico, e a que visa? Siio dois os conceitos
sobre os quais devemos concentrar a atenqiio para poder compreender a resposta dada
por nosso filosofo a questiio: 1)o conceito
de "mimese" e 2) o conceito de "catarse".
1) Platiio havia censurado fortemente
a arte, precisamente porque 6 mimese, isto
e, imitaqiio de coisas fenomtnicas, que,
como sabemos, s i o por seu turno imitaqdes
dos eternos paradigmas das IdCias, de mod0
que a arte torna-se copia de copia, apargn-

cia de apartncia, extenuando o verdadeiro
a ponto de fazE-lo desaparecer. Aristoteles
se opde claramente a esse mod0 de conceber a arte, interpretando a "mimese artistican segundo uma perspectiva oposta, a ponto de fazer dela uma atividade que, longe de
reproduzir passivamente a apartncia das
coisas, quase recria as coisas segundo nova

dimens20.
A dimensio segundo a qua1 a arte "imitan 6 a dimensiio do "possivel" e do "verossimil". E C precisamente essa dimensiio que
"universaliza" os conteudos da arte, elevando-os a nivel "universal" (evidentemente,
niio "universais" logicos, mas simb6licos e
fantasticos, como se diri mais tarde).
2) Enquanto a natureza da arte consiste na imitaqio do real segundo a dimensiio
d o possivel, sua finalidade consiste na "purificaqio das paixdes". E Aristoteles o diz
fazendo refertncia explicita a tragidia, "que,
por meio da piedade e do terror, acaba por
efetuar a purificaqiio de tais paixdes". Mas
ele desenvolve urn conceito anilogo tambCm
em refertncia ao efeito da musica.
0 que significa, portanto, purifica@o

das paixoes?
Alguns acharam que Aristoteles falasse de purificaqiio "das" paixdes em sentido
moral, quase como que uma sublimaqiio das
paixdes obtida por meio da eliminaqiio daquilo que elas t t m de inferior. Outros, porim, entenderam a "catarse" das paixdes no
sentido de remoqiio ou eliminaqgo temporiria das paixdes, em sentido quase fisiologico, e portanto no sentido de libertaqiio "em
relaqio as" paixdes.
Pelos poucos textos que chegaram ate
nos, temos claramente que a catarse pokica n i o C certamente purificaqiio de carater
moral (ja que C expressamente distinta dela);
parece que, embora com oscilaqdes e incertezas, Aristoteles entrevia naquela agradivel libertaqiio operada pela arte algo de anilogo Aquilo que hoje chamamos "prazer
estCticon.
Platiio condenara a arte, entre outros
motivos, tambCm pelo fato de ela desencadear sentimentos e emoqdes, reduzindo o
elemento racional que os domina. Aristoteles
subverte exatamente a interpretaqio plat&
nica: a arte niio nos carrega de emotividade,
e sim nos descarrega; alim disso, o tip0 de
emoqio que ela nos proporciona (que C de
natureza inteiramente particular) n f o apenas n i o nos prejudica, mas ate nos recupera.

VII.

v+ida decadgncia

Com o sucessor Teofrasto, a Escola de Aristbteles (o Perlpato) assumiu uma
orienta@o principalmente cientifica e descurou os temas mais propriamente
metafisicos, tambem pelo fato de que as obras de escola do
fundador, por uma serie de circunstlncias, acabaram na Asia ~ ~ ~ ~ ~ ~
Menor, e por decCnios foram subtraldas ao conhecimento e

Foi bastante infeliz a sorte que coube a
Aristoteles em sua Escola durante toda a
Cpoca helenistica at6 os limiares da Cpoca
crist2. Seu maior discipulo, colaborador e sucessor imediato, Teofrasto (que, em 3231322
a.C., sucedeu Aristoteles n o cargo de
escolarca do Peripato, que manteve at6 2881
284 a.C.), embora certamente estivesse a
a h a pela vastid20 de seu conhecimento e

pela originalidade de sua investigaqiio no
Smbito das ciincias, niio se mostrou a altura para compreender e, portanto, fazer os
outros compreenderem o aspecto mais profundamente filosofico de Aristoteles. E ainda menos capazes de entender Aristbteles
mostraram-se seus outros discipulos, que rapidamente recuaram para posiqoes materialistas de tip0 prC-socratico, enquanto o
sucessor de Teofrasto, Estratiio de Limpsaco
(que dirigiu o Peripato de 2881284 a 2741
270 a.C.), marca o mais clamoroso ponto
de ruptura com o aristotelismo.
Todavia, para alCm desse esquecimento ou dessa nHo intelecqiio do mestre, que se
verifica nos discipulos e que, como vimos,
tem paralelo precis0 na historia da Academia platbnica, h i outro fato que explica a
ma sorte de Aristoteles.
Ao morrer, Teofrasto deixou os pridios
do Peripato a Escola, mas legou a Neleu de
Scepsi a biblioteca que continha todas as
obras niio publicadas de Aristoteles. Ora,
comq sabemos, Neleu levou a biblioteca para a Asia Menor e, ao morrer, deixou-a para
seus herdeiros. Estes esconderam os preciosos m-anuscritos em uma cantina, para evitar que caissem nas mHos dos reis Atalidas,
que trabalhavam na constituiqiio da biblioteca de PCrgamo. Assim, os escritos permaneceram ocultos a t i que um bibliofilo
chamado ApelicHo os comprou, levando-os
novamente para Atenas. Pouco depois da
morte de Apeliciio, eles foram confiscados
por Sila (86 a.C.) e levados para Roma, onde
foram confiados ao gramatico Tirinion para
transcriq20. Entretanto, uma ediqiio sistematica so foi feita por AndrBnico de Rodes (dicimo sucessor de Aristoteles), na segunda
metade do sCc. I a.C. Mas desse assunto deveremos tratar mais adiante.
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Portanto, da morte de Teofrasto em diante, o Peripato privou-se precisamente daquilo que se pode considerar o instrumento
mais importante de uma Escola filosofica. Em
especial, privou-se exatamente da produqiio
aristotklica que continha a mensagem mais
profunda e original do Estagirita, que consistia nas anotaq6es e no material dasJiq6es
(0s chamados escritos "esotiricos"). E bem
verdade que, como ressaltaram alguns, certamente foram feitas algumas reproduqoes
desses escritos e que, portanto, alguma copia ficou no Peripato, tornando assim um
tanto romanceado o relato que nos foi legado por Estrabio. E tambim C verdade que o
estudo atento dos antigos catalogos das obras
de Aristoteles que chegaram at6 nos permite
concluir que continuaram em circulaqiio outras copias dos esotiricos de Aristoteles, alim
das que foram levadas para a Asia Menor.
Entretanto, seja qua1 for a verdade a esse
respeito, restam dois fatos incontestaveis: o
Peripato mostrou durante longo tempo ig-

norar a maior parte dos escritos esotkicos e
eles so retornaram i cena depois da ediqgo
feita por Andrhico. Assim, se o Peripato permaneceu de posse de alguma obra esotirica
de Aristoteles depois de Teofrasto, o fato C
que, por mais de dois sCculos e meio, ninguem teve mais condiq6es de fazer com que
aquelas obras falassem. Desse modo, a Cpoca helenistica leu predominantemente, alias,
quase exclusivamente, e com interesse sempre menor, as obras exotkricas, as ~ n i c a que
s
Arist6teles publicara, e que careciam precisamente daquela forqa e daquela profundidade teoritica que caracterizavam as obras
esotkricas.
Assim, o Peripato n i o esteve em condiq6es de exercer influcncia filosofica de relev0 e suas discuss6es foram bem pouco
alCm dos muros da escola. 0 aliment0 espiritual da nova Cpoca provinha ja de outras
Escolas: do movimento cinico, do Jardim de
Epicuro, da Estoa de Zenio e do movimento citico de Pirro.

* *
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QUADRO RECAPITULATIVO SOBRE A L ~ G I C A
Categorias (Arist6teles delas trata nas Categorias)
SHo: substfncia, qualidade, quantidade, relaqgo, aqiio, paixHo, onde, quando, ter, jazer.
Re resentam os significados supremos do ser ao qual todo termo de qualquer proposiqiio pode se
re uzir; p. ex.: "S6crates (= subst2ncia) corre (= agir)".
NHo sHo nem verdadeiras nem falsas. Siio indefiniveis porque demasiado u

‘I'

-

DefiniqGes (Aristbteles delas trata nos Analitlcos segundos)
A definigiio de um termo se obtCm com o gCnero pr6xirno e a diferenqa especifica: p. ex.: "0hornem C um
animal (= gCnero pr6xirno) racional (= diferenga especifica)".

1

Juizos (Arist6teles dele trata no De interpretatione)
0 s termos se unern em urn juizo que 6 o ato com o qual se afirma ou se nega algo de alguma outra
coisa. 0 juizo C verdadeiro se no discurso se reline algurna coisa que na realidade est6 reunida; 6 falso
em caso contr6rio. Nem todos juizos, porim, siio parte da 16gica, mas apenas os que pretendem afirmar ou negar alguma coisa (= juizos apofiticos)
--

-

-

-

1
1

--

i

Silogismo (Arist6teles dele trata sobretudo nos Analiticos)
A uniHo de trCs juizos forma um silogismo. P. ex.:
"Se todos os hornens siio mortais
e se S6crates C um- h
entiio S6crates i mortal".
A primeira proposiqiio 6 a prernissa maior, a segunda C a premissa menor, a terceira C a conclusHo.
"Hornern" C o termo mCdio.
Existem virios tipos de silogismo:

~

~

I

formal
(Analiticosprimeiros)
niio se ocupa do contehdo, mas apenas da
forrna (=coercncia)do
silogismo

cientifico
(Analiticos segundos)
tem as prernissas verdadeiras.
Charna-se tarnbCrn demonstraqiio

eristico
dialktico
I
(Ebncos sofistas)
(T6picos)
tern as prernissas pro- , tern as premissas fal- j
viveis.
1 sas, mas que parecem 1
A ret6rica se baseia 1 verdadeiras. Estuda-se
sobre ester silogismos I I para poder refuti-lo

1

Existem virios modos de silogismo que dependem da posiqHo do termo midio.
Induqiio e intuiqiio
Quem garante a verdade das premissas do silogismo?
A indu@o, que C o procedimento atravis do qual do particular se chega ao universal,
e a intui~iioque C a captagPo pura e direta dos principios primeiros.
- -

Axiomas e principios
Siio proposig6es verdadeiras de verdade intuitiva (p. ex.: se de iguais se tiram iguais, permanecem
iguais). Toda cicncia tern seus pr6prios, mas alguns valem para mais cicncias e um - ainda que em
diferentes vers6es - para todas. 6 o principio de ndo-contradi@o.
Principio de nPo-contradiqlo
NHo se pode afirrnar ou negar do rnesmo sujeito no mesmo tempo e na mesma relag50 dois predicados
contradit6rios. 0 principio de niio-contradigiio niio pode ser demonstrado porque est6 no fundamento
de toda demonstragiio, mas pode ser provado por via de refutaqiio, mostrando que tambCm quem o
nega, para neg6-lo, deve dele fazer uso.
-

-

1
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como conhecimento teorico
no mais olto grou
A Metafisica Foi o rnois irnponente obro
de Rristoteles,junto corn os obros Iogicos e
as Qticos.
Rristoteles d~stinguiu
os ci&nciosem tr&s
grondes closses:
1 ) os ci&ncios teor&ticas;
2) 0s ci&nc~os
pr6ticas;
3) os ci&ncios poibticas, ou produtivos.
Rs prirneiros buscorn o sober ern si rnesrno, ou sejo, corn o ljnico escopo de conhecer a verdade. Rs segunhs buscorn, oo contrario, o saber corn o firn de olconprpor rnsio
dele a perfaigio rnorol. Fls terceiros parseguern o sober corn o sscopo de produzir deterrninodos objetos.
Rs ci&ncios qua Rristoteles considero de
long^ rnais altos pel0 dlgnidoda s palo valor sclo os teordticos, que incluarn o rnetofisico, o Wico e o rnoterndtico. E a rnetafisico,
por sua vez, Q supsrior ds outros duos ci&ncias twrtticos a, portonto, o t d o s os ci&ncios,
porque opressnto urno visdo do real ern sentido globol.
Ieiornos os pdginos corn os quois ss
obre a Metafisica.
Todos os homens por natureza tendem ao
saber. Sinal disso 6 o amor pelas sensagbes:
com efeito, eles amam as sensagbes por si mesmas, ainda que de forma independentede sua
utilidade, e, mais do que todas, amam a sensag60 do vista. Com afeito, n60 apenas com os
fins da ag60, mas tambhm sem ter alguma intsngdo de aglr, preferimos o ver, em certo sentido, a todas as outras sensagbes. € o motivo
est6 no fato de que a vista nos faz conhecer
mais do que todas as outras sensagdes e nos
torna manifestas numerosas diferengas entre as
coisos.
0 s animais s6o naturalmente providos de
sensagbo; mas, em alguns, do sensag60 n6o
nasce a memoria; em outros, ao contr6r10,nasca. Por tat motivo estas ljltimos s6o mais inteligentes e mais aptos a aprender em relag60 aos
qua n6o tam capacidade de recordar. Sdo inte-

ligentes, mas sem capacidade de aprender,
todos os animais que ndo t&m faculdade de
ouvir os sons (por exemplo, a obelha e todo
outro g&nero de anlmals deste tipo); aprendem,
oo inv&s, todos os que, al&m da memoria, possuem tambbm o sentido da aud~gdo.
Portanto, enquanto os outros anlmais vivem com imagens sensiveis e com lembrangas,
e pouco partic~pamda experi&ncia, o g&nero
humano vive, ao inv&s, tambhm de arte e de
raciocinios. Nos homens, a experl&ncia deriva
da memoria: com efeito, muitas lembran~asdo
mesmo objeto chegam a const~tu~r
uma experi&ncia ljnica. A experl&ncia,clepo~s,parece ser
um tanto semelhante 6 ci&ncia e b arte: com
efeito, os homens adquirem c~&nc~a
e arte pela
expsri6ncia. n experi&ncia,com efeito, [. ..] produz a arte, enquanto a ~nexperi&nc~a
produz o
puro acaso. A arte gera-se quando, por muitas
observogbes de experl&nc~a,se forma um julgamento geral e unico, referivel a todos os casos semelhantes.
Por exemplo, julgar que a Callias, sofredor de determ~nadadoenga, certo rem&dioajudou, s que este ajudou tambhm Socrates e a
muitos outros individuos, & proprio da experihncia; ao contr6ri0, julgar que a todos estes
ind~viduos,reduziclos a unidades segundo a
espbcie, sofredores de certa doenga, certo rembdio ajudou (por exemplo aos fl~um6ticos
ou aos bil~ososou aos febricitantes), & proprio do arte.
Pois bem, para os f~nsdo at~vidadepr6tica, a experi&nc~ando parece d~fer~r
em nada
da arte; ao contr6ri0, os empiricos saem-se at&
melhor do que aqueles que possuem a teorio
sem a pr6tica. E a raz8o ~ s t 6no segulnts: a
experi&nc~a& conhecimento dos particulares,
enquanto a arte & conhec~mentodos un~versais;
ora, todas as a@es e as produ@es se referem
ao particular: com efeito, o mdd~con8o cura o
homem a n60 sar por acidente, mas cura Callias
ou Socrates ou qualquer outro individuo que
leva um nome como estes, ao qual, justamente, acontece ser homem. Portanto, se algubm
possui a teoria sem a experi&nc~ae conhece o
universal mas n80 conhece o particular que nele
est6 contido, mais vezas error6 a cura, porque
aquilo a que se dirige a cura 6 ,justamente, o
individuo particular.
Todav~o,consideramos que o saber e o
entender sejam propr~osmals da arte do que
da exper~&ncia,e julgamos aqueles que possuem a arte mals s6bios do qus aqueles qua
possuem apenas a experi&nc~a,enquanto estamos convictos de que a sabedor~a,em coda
um dos homens, corresponda ao seu grau de
conhecer. E isto, porque os primeiros sabem a

causa, enquanto os outros dela n6o sabsm. 0 s
empiricos sabem o puro dado de fato, mas ndo
o porqui; dele; os outros, ao contrbrio, conhecem
o porqui; e a causa.
Por isso consideramos que os que t&m a
dirqdo nas artes part~cularessdo mais diqnos
de honra e possuem maior conhecimento e
sdo mais s6bios do que os trabalhadores bra~ais,pois conhecem as causas das coisas que
sdo feitas; os trabalhadores brapis, ao contrario, agem, mas sem saber o que fazem, assim como agem alguns seres inanimados, por
exemplo, assim como o fogo queima: coda urn
desses seres inanimados age por certo impulso natural, enquanto os trabalhadores brapis
agem por h6bito. Por isso consideramos os primeiros como mais sbbios, n6o porque capazes
de fazer, mas porque possuem um saber
conceitual e porque conhecem as causas.
Em geral, o car6ter que distinque quem
sabe em relaq3o a quem ndo sabe 6 o ser capaz de ensinar; por lsso consideramos que a
arte 6 sobretudo ci&ncia e ndo a experi&ncia;
com efeito, aqueles que possuem a arte s6o
capazes de ensinar, enquanto os empiricos n6o
sdo capazes d~sso.
RlBm disso, pensamos que nenhuma das
sansa<desseja sabedoria: com efeito, se tamb&m as sensaf$es sdo, por excel&ncia, os instrumentos de conhecimento dos particulares.
elas ndo nos dizem, porhm, o porqui: de nada:
ndo dizem, por exemplo, porque o fogo & quente, mas apenas marcam o fato de que ele 6
quentq.
E logico, portanto, que quem descobriu
em primeiro lugar uma arte qualquer, superando os conhecimentos sensivais comuns, tenha
sido objeto de admira<do por parte dos homens, justamente enquanto s6bio e superior
aos outros, e n6o apenas pela utilidade de
alguma de suas descobertas. E B Iogico tamb&m que, tendo sido descobertas numerosas
artes, umas dirigidas 6s necessidades do vida
e as outras ao bem-estar, tenham sido sempre julgados mais s6bios os descobridores
destas do que os descobridores daquelas,
pela raz6o que seus conhecimentos n6o eram
dirigidos ao Ijtil. Dai que, quando j6 haviamse constituido todas as artes deste tipo, passou-se 6 descoberta das ci&nciasque ndo s6o
dirigidas nem ao prazer nem 6s necessidades
do vida, e isso ocorreu primeiro nos lugares
em que os homens estavam l~vresde ocupa<des pr6ticas. Por isso as artes matematicas
se constituiram pela primeira vez no Egito: corn
efeito, 16 concedia-se esta liberdade 6 costa
dos sacerdotes.
Rristotsl~s,MataFisica.

de Deus
-

-0cora@o da Metafisica aristotdlica d

o problema do divino. Rristoteles oferece
uma dos primeiras demonstra@es racionois
da exist6ncia de Deus, que teve muito sucesso em todos 0s tempos. Recordernos brevemmte os pontos-chave da demonstrogio
da exist6ncia de Deus s da sua notureza.
Toda forma de movimento explico-se
com um princ@iomotor, qus djustammte suo
cousa. R Forma de movimento mois prh@ita
d a dos cdus, que d um movimento continua
a eterno. Mas, como todo outro movimento,
sle deve ter um princ@io que por sua vez
ndo 6 movido, o qua/, para produzir movimento sterno, deve ser eterno, e, para produzir movimento s e m p continuo, dem @star
sempre em ato. Portanto, deve hovw um motor primsiro eterno, ato puro, sem motdria e
sem potencialidode. E mquanto to/,eIe move
como objeto de amor, ou seja, como fim supremo. € este djustamente Deus, que d vida
pura, vido de intelig6ncia que psnsa o sr
mesma. Deus d suma bcsleza, sumo bem.
Urna vez que & possivel qua as coisas
estejam deste modo - a se assm n8o fosse
todas as cams deverlam derlvar da nolte, da
mlstura e do ndo-ser-, estas d~ficuldadaspoder6o ser resolv~das.
Ex~ste
algo qus ssmpra sa move corn rnov~mentocontinuo, e este 6 o rnovlrnento circular
(e lsso & ev~dentendo s6 corn o raciocho mas
tambbm como dado de fato): de rnodo que, o
prlmelro c&udeve ser eterno. Portanto, ha tarnb&malgo qua move. €, urna vez que lsso que &
rnov~dos move & um terrno lnt~rrnbdio,dave
exlstlr, como consequ2snc1a,algo que rnova sern
ser rnov~doe que seja subst6ncla eterna e ato.
€ deste modo movern o objeto do desqo e da
~ntel~g&nc~a:
rnovern sern ser rnov~dos.Ora, o
objato prlmalro do desejo e o objeto prlrneiro
da lntel~g&ncla
co~ncrdsrn:corn eFato, o objeto
do desejo & aqudo que aparme a n6s &lo a o
objeto pnmelro da vontade racional & aquilo
que 6 objettvamente belo, s desqarnos 0190
porque o cremos belo, e ndo, vice-vma, o cremos belo porque o desejarnos; corn sfeito, Q o
pensamento o prlncip~oda vontade racional. E
o ~ntelecto6 mov~dopala lntehgivel, e a s&ia
posit~vados opostos & por si rnesrna inteligivel; e nasta s&ne a subst6ncla tern o primelro
lugar, e, ulter~ormente,no 6rnb1todo subst6n-
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cla, tam o prlmslro lugar a subst6ncla que & dsm. R intelig&ncia 6 , com efeito, aqu~loque 6
s~mpless est6 em ato (o uno e o s~mplesndo capaz de captor o inteligivel e a substbncia, e
sdo a mesma colsa a un~dades~gn~f~ca
uma @st6em ato quando os possui. Portanto, mais
ainda que tal capacidade, & esta posse aquilo
med~dae, ao contr6r10,a s~mpl~c~dade
s~gn~f~ca
o modo de ser da co~sa),ora, tambhm o belo a que a intelig&ncia tem de d~vino;e a atividade
aqu~loque & por SI dssej6vsl estdo na mssma contemplativa 6 aquilo que existe ds mais agras&rre, e o que vem prlmelro na s&rle & semprs d6vel e de mais excelente.
Sa, portanto, nesta feliz condigdo em que
o 6t1moou aqu~loqus equlvale ao ot~mo
Qua, dapo~s,o f~msa encontre entre os nos encontramos 6s vezes, Deus se encontra
seres rmove~s,demonstra-oa d~st~ngao
(de seus parenemente, & maravilhoso;e se Ele se encontra em uma condigdo superior, 6 ainda mais ma( 0 ) alguma colsa em
s~gn~flcados),
hm s~gn~f~ca
vantagem do qua1 e (b) o pr6pr1osscopo de ravilhoso. € nesta condig60 Ele efetivamente ss
alguma colsa, no segundo destes slgn~f~cados encontra. E Ele & tamb&m Vida, porque a ativio f~m
pode encontrar-seentre os sera ~move~s, dade da intelig&ncia & vida, e Ele & justarnsnte
essa atividade. E a atividade dele, que subsists
no prlmelro slgnrf~cadondo.
Portanto, o prlmelro motor move como por si, & vida otima e eterna. Dizsmos, com efeiobjato ds amor, enquanto todas as outras col- to, que Deus & vivente, etsrno e otimo; de modo
que a Deus pertence uma vida perenemente
sas movem sendo movrdas
Ora, se alguma colsa se move, pode tam- continua e sterna: este 6,portanto, Deus.
b&m ser d~ferentede como & Portanto, o pnR r ~ s t o t ~ l eM&Yisisica.
s,
melro movlmento de translagdo, mesmo que esteja em ato, pode todav~aser dlverso de como
6 , ao menos snquanto 6 movlmento, evldentemsnte d~ferente
ssgundo o lugar, mesmo se ndo
conForme a subst6nc1aMas, uma vez que exlste algo que move sendo, ele mesmo, ~movels
R a h a foi cartomanta urno dos rnois
em ato, ndo pode ser de modo d~versode como
influantas obros da /3ristotalas. Hagsl, rafa& em nenhum sent~do0 movlmento de transrindo-sa2, problarndtico do aspirito objativo,
lagdo, com sfelto, & a prmelra forma de maturaFozio at6 astajulgornsnto: "0
tratodo R alma
gdo, e a prlmelra forma de translagdo & a clrcuda Rristotalas C oindo sarnpra o rnalhor a
lor. e tal & o mowmento que o prlmelro motor
tolvaz ljnico obro, da intarasse aspaculotivo,
produz Portanto, este 6 um ser que sxlste por
nacess~dads;e, anquanto exists por necess~da- sobre to1 objsto".
Dasda sarnpra asto obro suscitou prode, exlsts como bem, s deste modo & Prlnciplo
blarnos tornbdrn da cardtar intarpratotivo, srn
(Com ofelto, o "necsss6r10"tam os segumtes
porticulor no que sa rsfara 2, quastdo do irnor(o) aqudo que se faz por constrlgdo
s~gn~f~cados
tolidoda do olrno. Jd no drnbito dos Rristocontra a ~ncllnagdo,(b) aqullo sem o qua1 ndo
tClicos surgiu o intarpratogtio ssgundo a quo1
extste o bem, e, por f~m,(c) aqudo qua pods
Rristotal~sndo Folorio d~ irnortolidoda pssabsolutamente ser dlverso de como 6 )
sod, corn todo urno sCrie da discussbes 1;De tal Pnncip~o,
portanto, dependem o c&u
godas, a corn os rslativos conssqD&ncias.
e a natureza E seu modo de vlver & o mais
Rindo Mortinho lutaro ascravio o asts proexcelants: 6 aquele modo de vlver qus & conposito: 'Daus nos snviou nsla [Rristoteles]
ced~doa nos apenas por breve tempo E naurno progo para nos punir da nossos pscodos.
quela sstado Ele & semprs Para nos lsso &
Corn afaito, o q u ~ l dssgrogodo
a
amino, no sau
rmpossivsl, mas para Ele ndo & ~mpossivel,
pols
rnalhor ascrito, De anima, qua o alrna rnorra
o ato do seu vlver 6 prazer Etambbm para nos,
corn o corpo, ernborn rnuitos corn polavros
v~gil~a,
sensagdo e conhec~mentosdo agradainljtais tanhorn quarido solid-lo".
VGIS em sumo grau, sxatamente porque sdo ato,
No raalidoda o tasa da Rristotalas C
FZ, em v~rtude&so, tamb&m esperangas e requa ndo toch olrno C irnortol: ndo sdo irnorcordagdes
tois a olrno vagatotivo a o alrno sensitivo,
Ora, o pensamento qua & pensamento por
qua ndo possuarn axist&ncio a ndo ssr srn
SI, tam corno objeto aqullo que & por sl mals
excelente, s o pensamento que 6 tal em rn6x1- con~xdocorn a rnotCria, anquonto C irnortal
o olrno intalactivo.
mo grau tem por objeto aqu~loque & excelente
Urno vaz qua os pdginos rnois fornosos
pensa a SI masem mdx~mograu R lntellg&nc~a
sdo sobratudo as qua ss rafarsrn 2, alrno racioma, captando-se como ~ntellgivelcorn efato,
no/,citorarnos todas aqualosMginos cClabras.
ela se torna ~ntel~givel
lntulndo e pensando a
SI,do mod0 qus ~ntel~g&nc~a
e lntellgivel colncl-

1. A aima racional e suns Fun~8esessenciais

0 oto intelectivo Q ern certo sentido
on61ogo oo oto perceptive sansivel. Corno o
do
oto do psrcepgio sensi'vel Q ossirnilo~~o
Forrno sensivel, o oto do conhscirnsnto rociono1Q ossirnilog60 dos Formos inteligiveis.
RlQrn disso, ossirn corno o conh~imento sansivel irnplica possogerndo potbncia oo
ato, o mesrno ocontece no conhscirnento rocionol.
A intelig&ncio Q por si capacidade ou
pot&ncia de conhscirnento dos Forrnos puras
inteligiveis; por suo vez, os Forrnos inteligiveis est6o contidos Grn pothcia nos sensfv~is
e nos percepgbes sensiveis.
Corno se reolizo o possogsrn dessos
potenciolidodes poro o atualidade do verdodeiro e proprio conhscirnento intelectivo?
Aristoteles procurouresolver o problarno distinguindo urn intelecto potencial de urn intelecto atual, ou intelecto ogsnte, qus, corno o
luz Foz ver ern oto os co~sosvisiveis, nos Foz
coptor em oto os inteligiveis.
E s t ~int~lectoatual Rristotdes nos diz
expressornente qua @st6 "no olrno" (n6o
pode, portonto, identificor-se com um intelecto ljnico divino tronscsndente). ProvQrn,
todovio, no hornsm (ern codo hornern) "de
Foro ':no ssntido de que n6o B matrial, mas
sspiritual: 0 o divino em nos. E este justornente (n6o as outros duos Forrnos de olrno)
Q irnortol.

Em relagdo d parts da alma com que ela
conhece s pensa (seja esta parts separClvel,
seja ndo separClvel segundo a grandeza, mas
apenas logicnmente), devemos procurar qua1
seja sua caracterist~ca
especifica e de que modo
o pensamento se produz. Ora, se o pensar 6
anhlogo ao perceber, consistir6 em um sofrer a
agdo do inteligivel ou em alguma outra coisa
semelhante. Esta parte da alma deve, portanto, ser impassivel, mas receptiva da Forma, e
deve estar em pot&ncia tal qua1 6 a forma, mas
ndo id&nticaa ela; na mesma relagdo em que a
faculdade sensitiva se encontra em relagdo aos
objetos sensiveis, o intelecto se encontra em
ralagdo aos inteligiveis.
E necesst~rio,portanto, uma vez que o intelecto pensa todas as coisas, que seja ndo
misturado, corno diz AnaxClgoras, e isso para
qua domine, ou seja, para que conhega (a
intrusdo, com efeito, de a190 de estranho o
obstaculiza e interfere nele). Por conseguinte,
sua natureza ndo & mais que esta: de estar em

pothnc~aPortanto, o asslm chamado lntelec
qus pertance B a h a (charno de ~ntalsctoaq
lo com que a a h a pensa e aprenda), ndo
em ato nenhum dos sntes, antes de psns6-10s.
Por lsso n6o & rozo6vel admrtrr qua sstaja mrsturado ao corpo, porque assumlrla dada qualldads, s serla fr~oou quente, e tambQmtarla
um orgdo como a Faculdade sens~tlva,snquanto ndo tsm nenhum Portanto, expr~mem-se
bam
aqueles que af~rmamque a alma 6 o lugar das
Formas, embora rsso ndo sap a alma ~ntslra.
mas a ~ntelect~va,
s ela ndo Q am ato, mas sm
pot&nc~aas formas Que depo~sa ~mpasslblI~dade
do faculdade sensltlva e a do faculdade
lntelsctlva ndo sejam a mesma torna-se avldante, caso cons~daremosos orgdos sansoras e o
senso Com efelto, o senso ndo estd em grau
de perceber depo~sda agdo cle urn sensival
demaslado Intenso, por exsmplo, ndo pode
ouvlr o som depo~sde ter parceb~dosons damasrado fortes, nem pode ver ou odorar dspols de ter perceb~do
cores ou odoras demas~ado ~ntensosAo contrClr~o,o ~ntslscto,quando
pensou a190 multo rntelrgivel, ndo 6 manos,
mas, talvez, mais capaz de pensar os ~ n t e l ~ ~ i vsls ~nfer~ores,
urna vez que a foculdada sanstlva ndo & ~ndspendentado corpo, enquanto o
lntelecto & separado Quando depo~so lntslecto se tornou coda um de seus objetos, no
sent~doem que se d~z" d b ~ oqusm
"
o Q em ato
(e lsso acontece quando pode exercer por SI o
propno conhec~mento), tambbm entdo esta am
certo rnodo em pot&ncra, mas n8o como antas
de ter aprend~doou encontrado, s antdo pode
pensar a 51mesmo
Uma vez que sdo dlversas a grandeza a a
ess&nc~a
do grandeza, corno a 6gua e a ass&ncla da Clgua (e ~ssovale para multos outros casos, embora ndo para todos, uma vez que em
alguns elas se rdsntlhcam), o sujerto julga a
ess&ncla da corns s a carne ou com algo da
d~versoou com 0190 que se encontro om urna
condrgBo drversa Com eFerto, a corna ndo sxlste sem a mat&r~a,
mas, como o nanz achatado,
& detarm~nadaforma em detsrmrnada mat6r1a
Portanto, corn a Faculdade senslt~vao sujelto
d~st~ngue
o quente, o frlo e as outras quahdades das quals a carne constltul dada proporgdo, e com outra Faculdade - ou separada
daqusla ou em relagdo com ela B mansrra como
a lmha lnterromp~daesth para SI mesma, quando 6 estend~da- d~stlngue
a ess&nc~a
da carne AI&m d~sso,no caso dos antes obt~dospar
abstragdo, a forma reta & an61oga b forma chato (porque & un~dadeno continuo), anquanto
sua ess&nc~a,se a ess&ncla da rata & dlvarsa
da reta, Q 0190 de dlferente e poderla sar a
tal sss&ncra
diode 0 suje~topor lsso d~st~ngus
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6 sampre superior ao paciente e o principio &
superior b mathria [. . .]. Separado [do mat&ria],
ele & somsnte aquilo que justamente 6 , e apenas este & imortal e eterno [. . .].
Mas o intelecto parece estar em nos como
urna realidade substancial e nBo se corromper.
Corn sfeito, coso se corrompesse,deveria corromper-se pelo enfraquecimento da velhice. Ora,
ocorre ao inv&s aquilo que sucede 00s orgdos
sensoriais: se um velho recebesse um olho adequado, veria do mesmo modo que um jovem.
Portanto, a velhice n6o 0 devida a urna aFec~Bo
clue a alma soks, mas ao sujeito em que a alma
se encontra, corno aconteca nos estados deembriaquez e nos doenps. R atividade do pensar
e do especular se enFraquece quando outra
parts dentro do corpo se desgasta, mas ela 0
por si impassivel (opothas). 0raciocinar, o amar
e o odiar nBo sdo aFec~Oesdo intelecto, mas
do sujeito que possui o intelecto, justomente
enquanto possui o intelecto. Por isso, uma vez
~ U Geste
:
sujeito tenha perecido, ndo recorda e
ndo ama: com eFsito, recordar e amar n6o s6o
proprios do intelecto mas do compost0 que
pareceu e o intelecto & certamente 0190 de mais
divino e impassivel.
NBo h6 dirvida, portanto, que a alma nBo
6 separClvel do corpo, ou ao menos ndo o sBo
algumas partes suas, se ela 6 por sua natureza
divisivel: com efeito, a ental6quio de algumas
portes dsla s6o a entel8quio das partes correspondentes do corpo. Mas nada impede que
ao menos alqumas outras partes sejam separbvsis, pelo motivo ds nBo serem ental6quios
de algum corpo.
No que se refere ao intelecto e 6 Faculdade especulativa, nada, em certo sentido, & claro: parece, porbm, qua se trata de urn g&nero
de alma diverso e que ele apenas possa ser
separado do corpo como o eterno do corruptiAr~stotslss,/7 alma
vel. Ro contrdrio, as outras partes da alma &
claro [. ..] que ndo s6o separ6veis.
2. A irnortalidade do alma racionol
Se, portanto, sobrar a190 tambhm depois
Uma vez que em toda a natureza ex~ste [do corrup@o], 0 problema a ser exominado.
a l ~ que
o 6 mat0r1ae que & propno de cada g&- Para alguns seres nada o impede: por exemnaro de coms (e ~sto6 o que est6 em pot&n- plo, para a alma, ndo toda a alma, mas apecra em todas as colsas) e alguma outra colsa nos a intelectiva; inteira seria impossivel.
que & cnusa eflcmte, enquanto produz a todas,
Rristotsles. /7 almo.
como o Foz, por exemplo, a arts com a mathrra,
& necess6r10que tamb&m na alma exrstam tars
d~ferenc~ar;des
E h6, portanto, um rntelecto potenc~alenquanto se torna todas as colsas e h6
urn ntelato agent@,enquanto produz todas, que
6 como um astado semelhante b luz com efelto, tamb8rn a Iuz em certo sentrdo torna as co~ € t i caa Nic6maco constitui umo dos oures em pot&ncra cores em ato E este rntelecto
tros grondas obros filosoficos de ~ristotales
8 separado, rmpassivel e ndo m~sturadoe
que sa imp& como ponto de refarhncio irnpres~ntactopor sua sss6ncla: corn sfelto, o agente

ou com a190 de d~versoou com a190 que se
encontra em uma cond@o d~versaEm geral,
portanto, como os objetos sdo separados da
mat6ria. asslm vem a encontrar-seo lntelecto
Podsriamos Ievantar uma quest60 se o
& s~mplese rmpassivel, e n6o tern nada
~ntelecto
em comum com qualquer corsa, corno aF~rma
AnaxClqoras, ds que podo pensar6, se o pensar & uma esp&c~eda soker? (De fato, & enquanto dols entes t&m a190 em comum, que urn
parece aqlr e o outro sofrer). RlBm d~ssoo rnteIecto & ele mesmo ~ntelrgivel?
De fato ou tamb&m os outros seres serdo dotados de rntelecto, se o lntalecto ndo 6 ~ntel~givel
medmte
& 0190 asalquma outra c o m a sa o ~ntel~givel
peclflcamsnte Onlco; ou o mtelecto tsr6 m~sturado em sr alqb qua o torna ~ntel~givel
como o
sdo os outros seres Ora, em rela(do ao soker
em vlrtude de um elemento em comum dlscutluscz anterrormente, s ~ssopermrte af~rmarque o
intelecto & de certo mod0 potenc~almenteos
rntel~give~s,
mas em ato n6o 6 nanhum deles
antes de pens6-10s. D~zemos" potenc~almente"
do mesmo modo que uma tabumha para escrever, sobre a qua1 n6o hap atualmente nada de
escrlto. 6 psecmmente este o caso do ~ntelecto. Al8m drsso, ale propno 6 ~ntel~givel
como o
sZlo os objetos rntel~give~s
De fato, no caso dos
objetos sem matbr~a,o sujeto pensante e o
objeto pensado sdo a mesma com, pols a c16nc ~ ateorrca e seu objeto se rdentlf~cam(do Fato
de qua ndo ss psnse sempre, deveremos procurar a causa) Ro ~nv&s,nos objetos que t&m
mat&rracada um dos rntel~givers
est6 potsnclalmante presents Por consegu~nte,os antes mater~a~s
nBo ser6o dotados de ~ntelecto(uma
vez que o rntelecto & a faculdada de conhecer
tats antes sem suo matbrra), enquanto ele possurrd o ~ntelrgivel.

e resistir aos inimigos. E se & assim em todas
as coisas, tambBm a v~rtudedo homem ser6 um
hbbito gra<as ao qua1 o homem torno-se bom,
e torna-se valente no fozer sua obra de homem. Como isto poderb ser j6 o dissemos, mas
se tornarb a~ndamais manifesto se examinarmos qua1 & a natureza da virtude humana.
Em toda coisa continua e divisivel se verif~cao mais, o menos e o igual, tanto considerando-os em reIa<bo21 coisa, como em relag60
a nos. 0 igual est21 quase no melo, entre o excesso e a falta. Digo melo em rela@o d coisa
aquilo que dista igualmente cle um e do outro
dos extremos: ele 6 um e o memo para todos.
Digo meio em relogdo a nos aqu~loque n6o b
nem superabundonte nem deficiente: ele nZlo
& um nem o mesmo para todos. Por exemplo,
se o dez b demasiado e o dois & pouco, o sais
deverb ser assumido como o meio em relac;Zlo
b coisa, uma vez que de tanto supera o dois
quonto & supsrado pelo dez. Este & o msio segundo a proporgbo ar~tmBtica.
0meio em ralagao a nos nbo deve ser tomado do masmo
modo. Com efeito, se o destruir dez minos 6
demasiado e duos & pouco, nem por isso o professor de ginbstica prescreverb dsstruir sels
mlnas: pode acontecer, de fato, que tambbm
sels mlnas seja dsmaslado ou pouco demais
para quem deve tomb-10s.Seriam poucas para
M~lbo,
demasiado para um pr~ncipiante.R mesma colsa deve ser dita sobre a corrida e sobre
a luta. Este 6 o modo com o qua1 quem tam
ci6ncia evita o demasiado e o pouco; ele procura s escolhe o melo nbo em rela@o d coisa,
mas em rela<boa si mesmo. Se, portanto, toda
c16nciade tal modo cumpre bem sua obra olhando o meio e a ele dirigindo suas obras (de onde
se costuma dizer que quando a obra B perfeita
nbo h6 nada a acrescentar a nada a tirar, persuadidos de que o excesso e a falta arruinam a
perfeigbo; a med~edade,no contr6r10,a consewa); e se os bons artifices, como dizemos,
olhando para isso realizam sua obra, e se a
virtude, nbo menos que a natureza, & mais exatn
e melhor que toda arte, tarnbhm a virtude deverb, portanto, tender ao meio.
Digo a virtude &tica, que versa a respeito
das pa~xdese das agdes, onde justamente se
1. Rs virtudes iticas
verificam excesso e falta
meio: assim, por
Nbo 6 sufic~enteter d ~ t oseu g&nero, que exemplo, no temer, no ousar, no desejar, no
inflamar-se, no comover-se, e, geralmente, no
& um hbbito; ?evernos d~zersua esp&c~e,quai
hdib~toseja. E preclso portanto dizer que toda gozar e no sentir dor, h6 um muito e um pouco,
virtude aperfe~~oa
o ser em que & v~rtudee a e ambos nbo sbo bons. Mas, ter essas paix6es
operar$o que dai procede. Rss~m,a v~rtudedo quando & conveniente, e naqu~loque convbm,
olho torna excelente o olho e sua operaq30: 6, e para quem. 5 para o fim e no modo convecom efe~to,pela virtude do olho que vemos bsm. nient~,nisto se assenta a mediedade e a exDa mesma forma, a virtude do covalo o torna cel6ncia que s60 proprias da virtude. Da mesgalhardo e bravo para correr, levar o cavaleiro ma forma, tamb&m nos a ~ d e sse verificam o
cindivelporo quolquerpessoo que trote desto problemdtico de modo sistemdtico.
0bem supremo poro o homem, ofirma
Rristoteles, concordondo com o convic$iode
todos os pensodores gregos em gerol, 6 o
fel icidade. Esto, porkm, ndo consiste, como
comumente se diz, nos riquezos ou nos prozeres ou nos honros, e sim no virtude (no
sentido do helhnico arsth), ou sejo, no expiicogdo e otuogdo dos peculioridod~sdo homem, ou sejo, em urno vido segundo o ro260 e no otividode do olmo segundo o rozdo.
R este respsito, Rristoteles distingua os
"virtudes Qticos" e os "virtudes dionbticos",
os primairos referindo-se 6s portes irrocionois cio olmo, os segundos, oo contrdrio, 6
porte rocionol.
Rs virtudes bt~casconsistem em encontror e odquirir o meiojusto entre os excessos
e as foltos nos quais nos levoriom os opetites e os poix6es nos nossos ogbes. E este
"mediedode do msiojusto, longe de ser urno
formo de "mediocridode",represento o dp~ce,
do valor da razbo sobre
ou sejo, a ~mposigbo
a ~rrac~onal
idade. R corogem, por exemplo,
Q o meio-termo entre o temericiode e o vileza; o liberoliciode 6 o meio-termo entre o prodigolidode e o ovorezo, e ossim por dionte.
Rsv~rtudes
d~an&ticas
consistem no otuogdo cio rozdo considerodo em si mesmo. €,
urno vez que o rozdo pode ser oplicado o
coisos mut6veis e o coisos imutdveis, serd
precis0 distinguir duos formos diferentes de
virtude teorCtico: o sabedoria, que consiste
no direg6o reto do vido do homem por porte
cio roz6o e que indico os meios mois id6neos poro o/conpr os fins verdodeiros e supremos; o sapi&nc~a,que consist@no desdobromento do rozdo no coptogdo dos
verdodes supremos.
R felicidode mois olto se reolizo justomente por meio dos virtudes dionCticos, e,
em porticulor, medionte o sopihncio, no contemplog30 do verciode.
"
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excesso, a falta e o meio. A virtude, portanto,
versa a respeito das paixbes e das agbes, nos
quais o excesso 6 um erro e a falta & censurada; o meio, ao contr6rio. 6 louvado, e nele @st6
a retiddo: duas coisas proprias da virtude. A
virtude 8,portanto, uma mediedade, uma vez
que dirige sua meta a0 meio.
flristoteles, &a o Nicbmaco.

2. B virtudes dianiticas
Pois bem, comumente se diz que & proprio do sabio ser capaz de bem deliberar sobre
aquilo que 6 bom e vantajoso para ele, mas
ndo de um ponto de vista parcial, corno, por
exemplo, para a safide ou para a forgo, mas
sobre aquilo qua 6 bom e ljtil para uma vida
feliz em sentido global. [...I
Como conclusdo, temos que a sabedoria
& uma disposigdo verdadeira, razo6ve1, disposi<dopara a agdo que tem por objeto aquilo que
& bem e aquilo que & ma1 para o homem
Uma vez, pois, qua as partes racionais da
alma sdo duas, a sabedoria serd a virtude de
uma das duas, a opinativa: com efeito, tanto a
opinido como a sabedoria se referem 6s coisas
que podem ser de outra forma. Al&m disso, a
sabedoria ndo 6 apenas uma disposi@o razodvel: prova disso & que de semelhante disposigdo pods haver esquecimento; da sabedoria,
ao coptr6ri0, ndo.
Eclaro, portanto, que a sapi&ncia & a mais
perfeita das ci&ncias. for conseguinte, & preciso qua o sapiente conhega ndo so aquilo qua
deriva dos principios, mas tambhm qua capte o
verdadeiro no qua se refere aos propr~osprincipios. Pode-se dizer, portanto, que a snpi&ncia seja, ao mesmo tempo, intelecto e ci&ncia,
porquanto 6 cigncia, com fundamento, das mais
sublimes realidades. € absurdo, com efeito,
pensar que a politica e a sabedoria sejam a
forma mais aka de conhecimento, se 6 fato que
o homem ndo 6 a realidade de maior valor no

{...I.

universe.
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3. Felicidade e Cm
i supremo do homem

6 evidente qua, se verificarmos a variagdo das sortes, frequentamente deveremos dizer que um mesmo individuo & ora feliz, ora infeliz, representando-o como um camaledo e
como algo sobre bases instdveis. Entdo, talvez
a verificagdo da variagdo das sortes & algo nada
sensato: a felicidade e a infelicidade ndo estdo nelas, mas muito mais elas estdo a servigo
da vida humana daquele modo qua dissemos.
Para a felicidade, ao contrhrio, sdo decisivas

as atividades conforme a virtude, e para a infelicidade as atividades contr6rias.
Nossa sentenga recebe confirmagdo daquilo qua aqui sa discute. Com efeito, para nenhuma das obras humanas se encontra tanta
estabilidade como para as atividades segundo
a virtude: elas parecem ser at6 mais est6veis
que as c~&ncias.
E, entre elas, as que sdo mais
honr6veis s60 tambbm mais est6veis, uma vez
que nelas sobretudo e ininterruptamenta as
pessoas felizes transcorrem sua vida. E a raz6o
disso parece ser a de que delas ndo h6 esquecimento. Encontror-se-6,portanto, o qua se procura. no homem feliz, e ele ser6 tal por toda a
vida. Sampre ele, ou mais que qualquer outro,
dirigir6 a obra e a mente para aquilo que &
conforme b virtude, e suportar6 muito bem os
golpes da sorts, com dignidade em tudo e por
tudo, se ele de fato for bom e integro, sem qualquer censura.
Se a felicidade & ativ~dadeconforme b vlrtude, & Iogico que o seja segundo a mais excelente virtude, que 6 a da parte melhor da alma.
Seja ela o intelecto ou qualquer outra colsa, que
por natureza parece ter o comando e a diregdo
e ter nogdo das coisas belas e divinas, e seja
uma coisa divina ou o que de mais divino h6 em
nos, sua atividade, segundo a virtude que Ihe
6 propria, constituir6 a felicidade perfeita. Que
tal otividade seja a contemplativa j6 o dissemos; e isso est6 de acordo tanto com as coisas
anteriormente ditas, como com a verdade.
Tal atividade & a mais excelente, pois o
intelecto 6 a mais excelente das coisas que
existem em nos, e entre os objetos conhecidos
os mais excelentes sdo aqueles em torno dos
quais versa o intelecto. E 6 tambbm a atividade
mais continua; podemos, com efeito, permanecer na contemplagdo de modo mais continuo
que em qualquer outra ativ~dade.Consideremos, al&m disso, que b felicidade deve estar
unido o prazer, e convenhamos que entre as
atividades conformes b virtude deva ser
agradabilissima a que 6 conforms b sapihncia:
a filosofia, na verdade, traz consigo, como parece, prazeres admir6veis pela pureza s estabilidade; e 6 Iogico que aste modo de viver,
mais que bqueles que ainda buscam, deve ser
doce para aqueles que j6 sabem. Tamb&m
aquela qualidode que denominamos auto-sufic16nciase encontra sobretudo na atividade
contemplativa. Das coisas necess6rias para VIver t&m necessidade tanto o sapiente, como o
justo e os outros; todavia, uma vez que delas
estejam providos de modo suficiente, o justo
tem necessidade, al&m disso, de pessoas e de
coisas com as quais exercitar6 a justiga; e, da
mesma forma, o temperante, o forte e coda um

Capitdo sttimo
dos outros. 0sapiente, tambdm estando a sos,
est6 em grau de exercitar sua atividade contemplativa, e tanto mais quanto mais 8 sapient@.
Seria talvaz melhor se tivesse colaboradores,
mas tambdm a sos 6 plenamentesuficiente para
si mesmo. Paraceria tambdm que apenas a contempla@o seja amada em si mama, pois nada
provhm dela exceto o contemplar, enquanto das
atividades pr6ticas extraimos sempre, mais ou
manos, alguma vantagem oldm do propria atlvidade.
Parece, aldm disso, que a felicidade consiste na tranqu~lidade:
com efeito, livramo-nos
das obrigac;des para poder ficar tranqijilos, e
fazemos a guerra para depois gozar a paz. R
atividade propria das virtudes Bticas desenvolve-se nos obriga@es do Estado e da guerro;
mas as 0 ~ 6 que
~ s a elas se referem ndo concordam com a tranquilidode, sobratudo as da
guarra. Depois, n~ngudmsscolhe fazer guerra
por fazar guerra, nem se prepara para isso; e
pareceria at& sanguin6rio algudm que tornasse inimigos os amigos, para fazer surgir batalhas
e morticinios. Tambdm a atividade do homem
da Estado d sem tranqijil~dade,pois alBm das
obrigaq3es proprias da politico, empenha-seem
procurar poder e honros ou tambBm, para si e
para os cidaddos, a felicidada que d diferente
da polit~cae que, evidentemente, tambbm nos
buscarnos como algo diverso do politica.
Sa, portanto, entre as a@es conformes b
virtude, as politicas e as guerreiras excelem em
beleza e em grandeza, mas sdo sem tranquilidade e sdo buscadas ndo em si mesmas mas
por alguma outra coisa, e se, ao contrdrio, a
atividode do intelecto, que d a contemplaq30,
se mostra superior por valor e ndo visa a nenhum fim fora da si propria e tam seu prazer
proprio que faz crescer a at~vidadee 6 autosuficientee sem nenhuma ~nquietudes, no que
depende do homsm, continua, e todas as outras qualidodes que se atribuem ao homem feliz parscem estar unidas com tal atividade, ent60 ela seria justamente a perfeita felicidade
do homem, caso alcance perfeita dura~do-de
vida. Nada de imperfeito pods, com efeito, ser
adrnitido naquilo que pertence b felicidade.

4 . 0 ideal do homem 6 vivsr
na dimens60 do divino

-
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tra virtude. Se, portanto, o intelecto 6 algo ds
divino em confronto com o homem, tambhm a
vida segundo o intelecto ser6 vida divino am
confronto com a vida humana. Ndo convBm,
portanto, seguir a exorta$30 daqueles que dizem que deve atender a coisas humanas quam
tem natureza humana e a coisas mortais quem
d mortal. flo contr6rio: convdm, o quanto possivel, tornar-se imortal e fazer de tudo para
viver segundo a parte que em nos d a mais
excelente: mesmo que pequena por dimensdo,
ultrapassa enormemente todas as outras por
pothncia e por dicyidade. E se ela B de Fato a
parte soberana e melhor, poder-se-intamb&m
dizer que cada um se identifica com @la.De
modo que seria absurd0 qua algubm escolhesse ndo a vida que lhe d propria, mas outra
qualquer.
Rristoteles, itico o Nic6moco.

R Polit~caFoi umo dos obros m a lldas
~ ~
e mois opreciodos em todos os tempos €la se
ofasto notovelmantedo Repljbl~cade Plotdo,
que tern urn cordter ideolisto axtremo s que,
em certos ospectos, revela-se utopico, s sa
avizmha mois oo espirito do Polit~co
a das I e ~ s
que, em certo msdldo, lsvom em conta os
1nst6nclosreol~stos
Em pr~me~ro
lugar, davemos solientor
o grondosa representogdodo homem como
"anlrnalpolitico", o homsm ndo Q outdrqulco e por isso t m necessldode da rela@o
com outros e de entror em comunidoda Da
r~log2iod~homem e mulher que /avo d Famillo (em cujo nLiclso sagundo o conc~pgio
grego sntrovo tombQm o escravo) passose d comunidade do oldeio, e do comunidode dos olde~ossa chego 1, Oclode (ao
Estodo)
0Estodo, qua & cjltlmo cronolog~comente, 8, oo contrdrio, primsiro ontologicomsnte,
porque 6 como o "todo"do quo1 as oldems
e o F c ~ m is8o
l ~ ~as partes, s Q justomants o
"todo" (e openos o "todo'? qus dd sentido
ds partGs
leiornos ssto pdglno, muto bela

Todavia, uma vida de tal espdcie seria
superior d natureza humana; pols n60 mais
como homem Ihe ser6 possivel viver assim, mas
apenas enquanto nele existe algo de divino.
Destas duas comunidades [marido-mulher
E o quanto tal coisa excele o compost0 huma- e senhor-escravo]surge antes de tudo a Famino, de tal forma excele tambdm sua ativ~dade lia, assim como disse justamente Hssiodo,
sobre as atividades conformes a qualquer ou- poetando:

"
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E quem & tal por natureza & tamb&m deam pr~ma~ro
Iugor o coso, o mulher e o boi
sejoso de guerra, pois ndo tern Iiga~dess 6
qua orn'
porque o bbi, junto aos pobres, subst~tu~ como pega de jogo colocada ao acaso. Por isso
o servo A comun~dadeque se const~tuipara a & claro que o homem & animal mais soci6vel
vrda de todos os d~as& por natureza a famil~a, que qualquer abelha e qualqusr outro animal
qua viva em rebanho. Com efeito, conforme o
CUJOS mernbros Caronda charna de comensais.
Ep~rn&nides
de Creta companhe~ros
de mesa ou que sustentamos, a natureza nada faz em vdo
cornpanhe~rosde lar R prlmelra comunidade, e o homem & o unico animal que tem a fala: a
que der~vada unldo de mais familias voltadas voz 6 simples sinal de prazer e de dor e por
b satlsfa@o de uma necessdads ndo estrita- isso a t&m tambhm os outros animals, h medimente d16r10,
& a aldeia Rlids, poder-se-ladl- da que a natureza deles alcanga ter e significar
zer que a aldeia& por natureza urna col8nia da aos outros a sensagdo do p r a m e da dor. Ro
casa, cujos componentes alguns chamam ds Ir- passo que a palavra serve para indicar o util e
mZlos de late, e f~lhose f~lhosde filhos Por o danoso e por isso tamb&m o justo e o injusto:
ISSO, prlrnelro as cldades eram dir~gldas
por ras, e isto & proprio do homem am relagdo aos oucorno agora o 860 a~ndaos povos que prov&m tros animals, pols ele & o unico que tem nogdo
de nljcleos dlrig~dospor rels, porque toda casa do bem e do mal, do justo e do lnjusto e das
& o rerno do mas velho, e tamb&m as col8nias outras virtudes: a comunidade de homens consde casas, que a estas sdo af~ns,t$m o mesmo titui a famil~ae a cidade. € na orderr~natural a
cidade precede a familia a coda urn de nos.
regime E 6 ~ssoque dlz Homero
Com efato, o todo precede necessariamente a
cado um raino sobre os fiihos a sobre os
parte, porque tirando o todo ndo hover6 mais
mulharm,
nem p& nem mdo, a ndo ser por homonimla,
e, corn efato, as famillas habitavam se- que se tem, por exemplo, quando se fala de
paradamente, corno era costume dos antrgos
rndo de pedra; esta, por&m, no realidade & mdo
E por essa razdo, ou sqa, porque os propr~os morta. Mas todas as coisas sdo definidas pela
povos, alguns alnda hoje, os outros antlgamen
funq5o que realizam e por sua pot&nc~a,
de mote, t~nhamum re1 e porque os homens moldam do que n80 possuindo mais nem uma nem a
nZlo apanas as opar&nc~asdos deuses, mas outra, ndo poder8o mas ser ditas as mesmas
tarnb&m seu modo de v~da,tomando a 81mes- de antes, o nClo ser por homonim~a.€ claro.
mos como modelo, d~z-seque os deuses t&m portanto, que a cidade & por natureza, e que &
urn ra. A comun~dadeperfelto de mals aide~as anterior 00 individuo, porque se o ~nd~viduo,
constltur doravante a c~dnde,qua alcangou aqul- tomodo em si, ndo & auto-suf~c~ente,
estar6 em
lo qua sa charna de nivel da auto-suf1c16ncia
e rela$doao todo na mesma rela<doem que esque surge para tornar possivsl a v~dae subs~s- tdo as outras partes. Por isso, quem ndo pode
te para produz~ras condlg6es ds uma boa exls- entrar para fazer parte de uma comunidade ou
t&ncra Por isso cada c~dades uma ~nst~turgdo quem ndo necessita de nada, bastando a si
natural, caso o sejam tamb&m os tpos de co- mesmo, n8o & parte de uma c~dade,mas ou um
rnunidade qua a prscsdem, snquanto ela & seu bicho ou um deus.
Fm e a natureza de uma colsa & seu f~m,ou
Rristoteles, Politico, I , 2.
sap, dlzsrnos que o notureza de cada colsa e
aqudo que ela & quando foi concluida sua geracdo, como sucede corn o homem, o cavalo, a
casa. Ora, o sscopo e o fim sao aquilo que hd
de rnelhor. e a auto-sufic16nc1a
& um f~me o
que h6 ds melhor Dlsso, portanto, & claro qua
a cdade pertence aos produtos naturals, que
R Pohtica, emboro tenho chagodo incomo homern & um animal que por natureza deve
pleto otd nos, foi umo dos obros de Rristoviva- em uma c~dadee que quem ndo viva em
teles q u Gxerceu
~
moior inf/u$ncio tombdm
urno c~dade,pala sua propria natureza e ndo
nos tempos modernos. No reolidode, o &topor acaso, ou 6 urn ser ~nferiorou & mas que
girito ravolorizo o orte, e em lorgo meclicio o
urn hornern & o caso de quem Homero chama
resgoto do condenagdo faito por Plotdo, toncorn desprezo.
to em nivel metofisico, como em nivel gnossrn pdtrlo, sarn Iais, sam lor
siologico e morol.
Plot60 dizio que o orte B umo imitogtio
do reolidode que, por sua vez, d imitogdo do
'Hesiodo, 0 s trobalhos e os dm, v. 405
PHom~ro.
Odiss6io, livro IX, v. 1 14.
mundo ideol e, portonto, imitoc6o que ofos3Homwo, lliodo, livro IX, v. 63.

to do realidods supremo ern duplo ni'vel
Portonto, tornbtrn do ponto de visto cognoscitlvo, parrnonece oqutm do verdode E do
ponto de v!sto moral o orte dsve ssrjulgodo
nsgot~varnents,porqua se dmgs as partes
infsrlores ch olrno
Tornbtrn poro Rristoteles o arts 0 /mitogdo, mos ndo ern sentdo possivo, e sirn
ern sentido criotwo, pols represento ndo coisas ocontecidos corno foz, por exernplo, o
h~storio,rnos em certo sent~dotronshgurandoas poeticomente, ou sejo, opresantando-os
corno 'possiveis" em bosa ds leis "do verossirn~lhongos do necessldode' 0 s personogsns porticulores, nesto d~rnansbo,tornorn-sa quose universois, n80 em ssntido
Iogico, rnos em ssntido Fontdstico-poQtico,
corno irnogsns emblemdticos ds coroctsres
e de cornportornentos
Plotdo, oltm dlsso, tmho Iigodo o belezo, entsnd~docomo ~dQio~ntel~givel
ern
porte tornbtrn v~si'vel- enquonto suo ess&nc/o,qus 0 ordern, propor$io e horrnonio,
Q coptodo tornbem sensivelrnsnte -, ndo
corn o orte, rnos com o omor, que se ocende
corn o belezo e com elo se ol!mento Rrjst6teles 1190 oo contrdrio o bslezo tornbarn corn
o orte, e ofirrno justornsnte que o obra de
orte enquanto to1 opressnto seu objsto segundojusto proporgdo, ordem e hormon~a
e,
portonto, no d~rnensdodo belezo
Finolrnante, solisntsrnos qua, ern oposigdo o Plotdo, o quo1 afirmovo que o orte
provocossa no espirito humano sentirnentos
e emog6es qus fogern oo control: do rozdo,
Rristoteles oohrmo qus o orte, exotamenternedionte os erno@es que suscito, provoco umo
'cotorss ' e nos liberto ern umo dimensdo asthtico dos p ~ l x d de
~ sfundo
Rs possogens que tronscrevemos ilustrorn, no ordern, estes conceitos-chove

1. A arte poCtica corno representas80
das coisas segundo verossimilhanga
e possibilidade e em sentido universal
Do que dissemos torna-se manifesto tambGm o seguinte: que a tarefa do poeta & de dizer
nbo as coisas acontecidas mas as que poderiam
acontecer, e as coisas possiveis segundo a verossimilhan<ae a necessidade. E, com efeito, o
historiador e o poeta ndo diferem pelo fato de
dizer um em prosa e o outro em versos (uma
vez que a obra de Herodoto, se fosse posta em
versos, nem por ISSO seria menos historia, em
versos, do que o seja sern versos), mas d~ferem

nisto, que um diz as coisas ocorridas e o outro
as que poderiam ocorrer. E, por isso, a possia
& colsa mais nobre e mais filosof~caque a historia, porque a poesia trata mais do universal,
enquanto a historia do particular. 0 universal,
depois, & isto: quais espdcies de coisas a qua\
espdc~ede pessoa ocorra dizer ou fazer conforme a verossimilhan<aou necessidade, o qua 6
visado pela poesia, embora usando nomes proprios, enquanto, ao contr6ri0, & particular o qua
Rlcibiades fez ou o que sofreu.
Na com&diaisto j6 se tornou evidente, uma
vez que depois de ter composto o relato por
meio de Fatos verossimeis, colocam nomes ao
acaso, e nbo fazem poesia em torno do particular como os iambografos. Na traghdia, ao
contr6ri0, eles se at&m a nomes existentes a a
causa djsso & que 6 crivel aquilo que G possivel, e enquanto para as coisas que ndo acontecaram nbo confiamos ainda que sejam possiveis,
& claro qua sbo possiveis as que aconteceram;
e, corn efeito, ndo teriam acontecido se tivessem sido impossiveis. Rpesar disso, tambhm
em algumas traghdias um ou dois sbo nomes
conhecidos enquanto os outros sbo inventados,
e em outras de conhecidos nbo h6 nenhum [...I,
uma vez que nisto tanto os fotos corno os nomes sao igualmente inventados e, apesar disso, a traghdia agrada. Portanto, nbo & verdade que se deve procurar ater-se aos mitos
tradicionais, de que as trag6dias costumom tratar. E, com efeito, buscar isso seria ridicule, visto que as coisas conhecidas o s6o somente a
poucos, e todavia agradam a todos.
€, portanto, claro, por tudo o que dissemos, que o poeta deve ser feitor sobretudo de
relatos e nBo de metros, enquanto & poeta em
rela<do b imita~doe el@imita as as6es. Se,
portanto, suceder que ale faca poesia sabre
coisas acontecidas, nem por isso & menos poeto, uma vez que nada impede qua algumas das
coisas acontecidas sejam tais quais & verossimil que acontecessem, e nesta medida ser6 o
feitor delas.
RrisMtdes, Po6tica. 9.

2. Caractarkticas da tragbdia
e natureza do beleza
Qp6s tar definido estas coisas, digamos qua1
deva ser a composi<bodos fatos, uma vez que
esta & a primeira e mais importante parte da
trag&dia.
Foi por nos convencionado que a trag6dia & imita@o de uma a<bo realizada e qua
const~tuium todo que tenha certa grandeza, uma
vez que pods haver tambhm um todo que nbo
tsm nenhuma grandeza. Mas o todo & aquilo

qus tem pr~ncipio,rneto e frrn. Prrncipto 6 aqurlo
que ndo deve por necesstdade extsttr depors
de outro, anquanto dspors dele por sua natureza algurna outra cotsa exrste ou nasce, ftm,
ao contrbr~o,& aqurlo qua por sua natureza est6
depots de outro ou por necessrdade ou pelo
mars, enquanto depots dele n60 hb nada; rnelo,
por sua vez, 6 aqutlo que 6 ale mssmo depors
de outro e depas dele hb outro E, portanto, os
relatos bem compostos ndo devern nem comeGar onde ban se entenda ne,m termtnar onde
ban sa entende, mas valer-se das formas agora
indmdas.
flinda, o qua 4 belo, seja um antmal seja
qualquer outra cotsa constrtuida de partes, deve
ter nbo apenas estas partes ordenadas em seu
lugar, mas tambbm uma grandeza que ndo seja
casual; o belo esr6, corn efetto, no grandeza e
na dlsposrqdo ordenada das partes e, por rsso,
ndo poderia ser belo nern um ammal pequenissimo (porque a v~sdose confunde, atuandose am um tempo quase tmperceptivel), nern um
grandfsstmo (porque a vrsdo n6o se atua de urna
vez e para quem olha v6m a Faltar da vrsZIo a
untdada e a total~dade)como se, por exemplo,
Fosse urn anrmal de dez rnrl estbd~os.De modo
qus, asslm como para os corpos tnanrmados e
para os antmats deve haver de fato uma grandeza, mas qua seja fbctl de abarcar-se corn o
olhar, tambhm para os relatos deve haver uma
grandeza, mas que seja f6crl de abarcar-secom
a mern6ria.
Mas a quest60 do ltmrte do cornprrmento,
quando aste for referrdo aos espet6culos dramdticos e b senslbtltdads dos expectadores,
n6o pertenca b arte; SG, com eferto, Fosse preciso repr@sentarcem trag&drns,deveriamos recorer d clspsidra, como justarnente dtzem que
por vez~sem algurna ocosrdo se tanha ferto.
Quanto ao I~mitaao contrbrro, segundo a propria n a t u r w da colsa, o relato, em relaqdo b
grandeza, & tanto mais bolo quanto mats & longo, com a condiq60, porhm, que apareqa claro
no conjunto Contudo, para defrnrr a corsa em

geral, a grandeza em qua, desenvolvendo-se
em sucessdo os eventos conforme a verossirniIhanqa ou necessidade, aconteqa de passar da
infelicidade para a felicidade ou da felicidade
para a infelicidade, estb o limite justo da grandeza.
flristoteles, PoQtico.7.
Uma vez que o bam e o belo sdo diversos
(o primeiro, com efeito, encontra-sesempre nos
aqbss, snquanto o segundo est6 tarnbbrn nos
entes irn6veis), erram os que afirrnam que as
ci6ncias rnatembticas nada dizem a respeito do
belo e do bern. Com efeito, as matembticas falam do barn e do belo e os fazem conhecer ern
sumo grau: corn efeito, se 6 fato que nBo os
rnencionam explicitaments, das todavia fazem
conhecer seus efeitos e razdes e, portanto, n6o
se pods dizer que ndo falem deles. As forrnas
supremas do belo sdo: a ordem, a simetria e a
definiqdo, e as matembticas as fazem conhecer
mais que todas as outras ci&ncias. E urna vez
que estas formas - ou seja, a ordem e a definiqdo - sdo manifestamente causa de rnuitas
coisas, & evidente que as matembticas Falam
de algum mod0 tomb6m d a t e tipo de causa
qus, justamente enquanto belo, & causa.
Rristoteles, Metofis~co,XII, 3.
3. A "catarse" estitica
produzida peia tragidia r pela rnusica

Da arte imitativa sm hexdmetros e do com&dia falaremos mais tarde. Falamos, ao inv&s, do trag&dia,recolhendo da tudo o qus dissemos a defini~dodo essbncia que dai resulta.
R trag&dia &, portanto, imitaqdo de uma a@o nobre e completa, cheia de grandeza, em uma
linguagem ilustrada de modo especificamente
diverso para coda uma das partes, de pessoas
que agem e ndo por meio de narrac;do, a qual,
pela piedade e pelo terror, acaba por ~Fetuar
a purificaqdo de tais paixdes.
Rrist6teles. Pohtico, 6.
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fi passagem d a era cIbssica
para a era helenistica

A grande expedicao de Alexandre Magno (334-323 a.C.) para o Oriente e as
sucessivas conquistas territoriais, com a forma@o de um imperio vastissimo e a
teorizagao de uma monarquia universal divina, tiveram como
efeito imediato o de colocar em gravissima crise a Polis (a Cida- 0
de-Estado). NSo se tratou apenas de revolu@o politica, mas desmoronamento
tambem e sobretudo de revolu@o espiritual e cultural, a par- da
tir do momento que na dimendo politica (isto e, na vida dentro da Polis) se reconheciam todos os grandes filosofos gregos,
os quais justamente sobre este fundamento construiram seus sistemas morais e
sua antropologia.

'

0 ideal da Polk, portanto, e substituido pelo ideal "cosmopolitan (o mundo inteiro e uma Polis), e o homem-citadino 0 ideal
6 substituido pelo homem-individuo; a contraposi@o grego- cOsmOpO1ita
birbaro em larga medida 6 superada pela concepqao do ho32-4
mem em uma dimensao de igualitarismo universal.

Compreendemos ent%opor que todas as filosofias ate entao elaboradas com exceqao da socratica -arriscaram tornar-se desatualizadas e superadas pelos
tempos. Surgiu assim fortemente a exighcia de novas filosofias mais eficazes do ponto de vista pratico, que ajudassem a ~a cultura
enfrentar 0 s novos acontecimentos e a inversao dos antigos hel@nica
valores aos quais estavam estreitamente ligadas. De tal modo, a cultura
a cultura helGnica, difundindo-se em varios lugares, tornou-se helenistica
cultura helenistica, e o centro da cultura passou de Atenas para + 5 5
Alexandria. Como expressdes das novas exighcias impuseramse de mod0 particular a filosofia cinica, a epicurista, a estoica e a cetica, enquanto
o Platonismo e o Aristotelismo cairam em grande medida no esquecimento.

d a revoluG&ooperada
por Alexandre Magno
Siio poucos os eventos histbricos que,
por sua releviincia e suas conseqiitncias, assinalam de mod0 emblemiitico o fim de uma
Cpoca e o inicio de outra. A grande expedi$50 de Alexandre Magno (334-323 a.C.) C
um desses eventos, alias, um dos mais significativos, niio sb pelas conseqiitncias politi-

cas que provocou, mas por toda uma sCrie
de mudanqas concomitantes de antigas convicq6es, que determinaram reviravolta radical no espirito do mundo grego, o qua1
marcou o fim da kpoca classica e o inicio de
nova era.
A conseqiihcia politica mais importante produzida pela revolugiio de Alexandre
foi o desmoronamento da importiincia
sociopolitica da Pdlis. Ja Filipe da MacedGnia, pai de Alexandre, ao realizar seu projet0 de predominio macedenio sobre a
GrCcia, embora respeitando formalmente as
Cidades, comegou a minar sua liberdade.
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blimaram e hipostasiaram, fazendo da Pdlis
n i o apenas uma forma historica, mas inclusive a forma ideal do Estado perfeito.
Como conseqiiCncia, aos olhos de quem
visse a revoluqio de Alexandre, essas obras
perdiam seu significado e vitalidade, aparecendo imprevistamente em dissonhcia
com os tempos e colocando-se em perspectiva superada.
Difus2io

Mas Alexandre, com seu projeto de uma
monarquia divina universal, que deveria reunir n50 so as diversas Cidades, mas tambtm paises e raqas diversos, vibrou um golpe
mortal na antiga concepqio da Cidade-Estado. Alexandre niio conseguiu realizar esse
projeto por causa de sua morte precoce, ocorrida em 323 a.C., e talvez tambCm porque os
tempos ainda niio estavam maduros para tal
projeto. Todavia, depois de 323 a.C., formaram-se os novos reinos no Egito, Siria,
MacedGnia e PCrgamo. 0 s novos monarcas
concentraram o poder em suas mios e as
Cidades-Estado, perdendo pouco a pouco
sua liberdade e sua autonomia, deixaram de
fazer historia como no passado.
Encontravam-se assim destruidos aqueles valores fundamentais da vida espiritual
da GrCcia classics, que constituiam o ponto
de referincia do agir moral e que Platiio,
na sua Republicu, e Aristoteles, na sua Politic~,n5o so teorizaram, mas tambCm su-

do ideal coslnopolitcr

Ao declinio da Pdlis n5o corresponde
o nascimento de organismos politicos dotados de nova forqa moral e capazes de acender novos ideais. As monarquias helenisticas, nascidas da dissoluqio do impCrio de
Alexandre, ao qua1 nos referimos, foram organismos instaveis. Entretanto, niio o foram
de tal forma a provocar reaqio dos cidadios nem de constituir ponto de referincia
para a vida moral. De "cidadio", no sentido classic0 do termo, o homem grego torna-se "sudito". A vida nos novos Estados
se desenvolve independentemente do seu
querer. As novas "habilidades" que contam
n i o s i o mais as antigas "virtudes civis",
mas s5o determinados conhecimentos ttcnicos que niio podem ser do dominio de
todos, porque requerem estudos e disposiq6es especiais. Em todo caso, elas perdem
o antigo conteudo Ctico para adquirir conteudo propriamente profissional. 0 administrador da coisa publica torna-se funcionario, soldado ou mercenario. E, ao lado
deles, nasce o homem que, n5o sendo mais
nem o antigo cidadio nem o novo ttcnico,
assume diante do Estado uma atitude de
desinteresse neutro, quando n i o de aversio.
As novas filosofias teorizam essa nova realidade, colocando o Estado e a politica entre as coisas neutras, ou seja, moralmente
indiferentes ou francamente entre as coisas a evitar.
Em 146 a.C., a GrCcia perde totalmente a liberdade, tornando-se provincia romana. 0 que Alexandre sonhou, os romanos o realizaram de outra forma. E assim
o pensamento grego, n i o vendo uma alternativa positiva h Pdis, refugiou-se no ideal
do "cosmopo1itismo", considerando o mundo inteiro uma cidade, a ponto de incluir nessa cosm6polis niio s6 os homens mas tambCm os deuses. Desse modo, dissolve-se a
antiga equaqio entre homem e cidadiio e o
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degradada, parece apenas sobreviver a si mesma, linguida, intimidada, entre veleidades
de rea@es reprimidas e sem profundo consentimento dos espiritos. 0 individuo esti
doravante livre diante de si mesmo" (E. Big94 descoberta do i~dividuo none). E, como C 6bvi0, na descoberta do
individuo cai-se, i s vezes, nos excessos do
individualismo e do egoismo. Mas a revoluEsta nova identidade C a do "indivi- qio tinha tal importincia que n i o era ficil
duo". Na era helenistica o homem comeqa mover-se com equilibrio na nova direqio.
Como conseqiihcia da separaqiio ena descobrir-se nessa nova dimensio: "A educa@o civica do mundo clissico formava ci- tre o homem e o cidadio, nasce a separaq50
dadiios; a cultura da Cpoca de Alexandre entre "Ctica" e "politica". A Ctica clissica,
forjou, depois, individuos. Nas grandes mo- at6 Aristbteles, baseava-se no pressuposto
narquias helenisticas, os liames e as rela~Bes da identidade entre homem e cidadiio; por
entre o homem e o Estado tornam-se cada isso, baseava-se na politica e atC subordinavez menos estreitos e imperiosos; as novas va-se a ela. Pela primeira vez na hist6ria da
formas politicas, nas quais o poder C manti- filosofia moral, na Cpoca helenistica, graqas
do por um s6 ou por poucos, permitem sem- i descoberta do individuo, a Ctica se estrupre mais a cada urn forjar a seu mod0 a pro- tura de maneira aut6noma, baseando-se no
pria vida e a pr6pria fisionomia moral; e, homem como tal, na sua singularidade. As
mesmo nas cidades onde perduram as anti- tentaqdes e as concess6es egoistas que assigas ordenaqGes, como em Atenas (ao me- nalamos s i o precisamente a exasperaqio
nos formalmente), a antiga vida civica, agora dessa descoberta.
homem C obrigado a buscar sua nova identidade.
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0d e s m o r o n a m e n t o
d o s preconceitos racistas
entve G r e g o s e B 6 r b a r o s

0 s Gregos consideravam os Barbaros
natureza" incapazes de cultura e de
atividade livre e, em conseqiihcia, "escravos por natureza". Ati Aristoteles, como
vimos, teorizou na Politica essa convic@o.
Alexandre, ao contrario, tentou, nZo sem
sucesso, a empresa gigantesca da assimila$50 dos Birbaros vencidos e de sua equiparaqiio aos Gregos. Instruiu milhares de jovens
Birbaros com base nos cinones da cultura
grega e fe-10s prepararem-se na arte da guerra com ticnica grega (331 a.C.). Ordenou,
ademais, que soldados e oficiais maced6nios
desposassem mulheres persas (324 a.C.).
Tambim o preconceito da escravidao
viu-se contestado por filosofos, pelo menos
em teoria. Epicuro nZo so tratara familiarmente os escravos como tambim os desejari
participantes do seu ensinamento. 0 s Est6icos ensinariio que a verdadeira escravidiio i
a da ignorincia e que a liberdade do saber
podem aceder, quer o escravo, quer o seu senhor, e a historia do Estoicismo terminari
de mod0 emblemitico com as duas grandes
figuras de Epicteto e de Marco Aurilio, um
escravo liberto e outro imperador.
"POI

A cultura "heltnica", com sua difusiio
entre os varios povos e raqas, torna-se "helenistica". Essa difusZo comportou, fatalmente, perda de profundidade e pureza. Entrando em contato com tradiqoes e crenqas
diversas, a cultura helhica devia fatalmente assimilar alguns de seus elementos. Fezse sentir a influGncia do Oriente. E os novos
centros de cultura, tais como Pirgamo, Rodes e sobretudo Alexandria, com a fundaqZo da Biblioteca e do Museu, graqas aos
Ptolomeus, acabaram por ofuscar a propria

Atenas. Se Atenas conseguiu permanecer a
capital do pensamento filosofico, Alexandria
tornou-se inicialmente o centro no qua1 floresceram as cihcias particulares e, quase no
fim da Cpoca helenistica, e principalmente
na ipoca imperial, tambCm o centro da filosofia.
Tambim de Roma, vencedora militar
e politicamente, mas que a Hilade culturalmente conquistou para si, vieram estimulos
novos, adequados ao realism0 latino, que
contribuiram de mod0 relevante para criar
e difundir o fen6meno do ecletismo, do qua1
falaremos adiante. 0 s mais ecliticos dos fi16sofos foram os que tiveram contato mais
intenso com os romanos, e o mais eclitico
de todos foi Cicero.
Compreende-se assim que o pensamento helenistico tenha se concentrado sobretudo nos problemas morais, que se impoem
a todos os homens. E ao propor os grandes
problemas da vida e algumas soluqoes para
os mesmos, os filosofos dessa Cpoca criaram algo de verdadeiramente grandioso e
excepcional. 0 cinismo, o epicurismo, o estoicismo e o ceticismo propuseram, mode10s de vida nos quais os homens continuaram a se inspirar ainda durante outro meio
milinio e que, ademais, tornaram-se paradigmas espirituais.

0 fundador do Cinismo do ponto de
vista da doutrina (ou, pel0 menos, de suas
teses capitais) foi Antistenes, como jii sabemos. Mas coube a Di6genes de Sinope a
ventura de tornar-se o principal expoente
e quase o simbolo desse movimento.
Di6genes foi contemporineo (mais velho)
de Alexandre. Um testemunho antigo registra ademais que ele "morreu em Corinto
no mesmo dia em que Alexandre morreu na
Babil6nia".
Di6genes n5o s6 levou as ultimas conseqiigncias as instincias levantadas por Antistenes, mas tambCm soube tornii-las substincia de vida com rigor e coerhcia tiio

radicais que, por sCculos inteiros, foram considerados verdadeiramente extraordin6rios.
Di6genes rompeu a imagem cl6ssica do homem giego. E a nova que prop6s logo foi
considerada um paradigma: com efeito, a
primeira parte da Cpoca helenistica e depois
ainda a Cpoca imperial reconheceram nela
a express20 de uma parte essencial de suas
pr6prias exighcias de fundo.
0 programa do nosso fil6sofo se expressa inteiramente na celebre frase "procuro o homem", que, como se relata, ele
pronunciava caminhando com a lanterna
acesa em pleno dia, nos lugares mais apinhados. Com evidente e provocante ironia,
queria significar exatamente o seguinte:
busco o homem que vive segundo sua mais
autcntica essgncia; busco o homem que,
para alCm de toda exterioridade, de todas
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0wodo de viver do Cinico

t s t e hazxo-relevo retrata Dzbgenes, o Cinzco,
que escolhera como casa urn barrzl.
0 cao em clma do h a r d e' o simbolo do Cznzsmo.
0 personugem a d~rertac' Alexandre Magno.
Contu-se que certo dra, enquanto Dzbgenes
tomuva sol, aproxzmou-se Alexandre
(que era seu grande admzrador) e lhe perguntou:
"Pcde-me o que qulseres, e eu te d a m " .
Llrogencs Ihc respondeu:
" Nao me fa~assomhra; devolve meu sol".
A resposta d emblem~itzca,
resunundo o sentzmento de uma E'boca.
O baixo-relevo se encontra em ~ d m a ,
nu Villa Alhani.

as convenqdes da sociedade e do pr6prio
capricho da sorte e da fortuna, sabe reencontrar sua genuina natureza, sabe viver
conforme essa natureza e, assim, sabe ser
feliz.
E nesse contexto que se incluem suas
afirmacdes sobre a inutilidade das matemiticas, dB fisica. da astronomia. da mhica e
o absurd0 das construqdes metafisicas, substituindo a mediaqgo conceitual pel0 comportamento, o exemplo e a aqiio. Com
Diogenes, de fato, o Cinismo torna-se a mais
"anticultural" das filosofias aue a GrCcia e
o Ocidente conheceram.

E ainda nesse contexto estiio incluidas
suas conclusdes extremistas, que o levavam
a proclamar como necessidades verdadeiramente essenciais do homem as necessidades
elementares de sua animalidade. Teofrasto
narra que Diogenes "viu, uma vez, um rat0
correr daqui para la, sem objetivo (niio buscava lugar para dormir, nem tinha medo das
trevas, nem desejava algo daquilo que comumente se considera desejiivel)e assim cogitou
um remCdio para suas dificuldades". Logo,
C um animal que dita ao Cinico o mod0 de
viver: um viver sem meta (sem as metas que
a sociedade propde como necessirias), sem
necessidade de casa nem de moradia fixa e
sem o conforto das comodidades oferecidas
pel0 progresso.
E eis como Dibgenes, segundo testemunhos antigos, p6s em priitica essas teorias:
"Diogenes foi o primeiro a dobrar o manto
por necessidade tambtm de dormir dentro
dele, e levava um bornal no qual recolhia
comidas; servia-se indiferentemente de qualquer lugar para todos os usos, para fazer
refeiqdes, para dormir ou para conversar. E
costumava dizer que tambCm os atenienses
haviam providenciado para ele um lugar
onde pudesse morar: indicava o p6rtico de
Zeus e a sala das procissdes (...).Uma vez,
ordenou a alguCm que lhe providenciasse
uma casinha; e como este demorava, Di6genes escolheu como habitaqio um barril que
estava na rua, como ele pr6prio o atesta.. ."
TambCm a representaqiio de Diogenes no
barril tornou-se um simbolo do pouco que
C suficiente para viver.

Liberdade de palavra
e de vida, exevcicio e fadiga
Esse mod0 de viver, para Diogenes,
coincide com a "liberdade": quanto mais se
eliminam as necessidades supirfluas, mais
se C livre. Mas os Cinicos insistiram sobre a
liberdade, em todos os sentidos, atC os extremos do paroxismo. Na "liberdade de
palavra" (parrhesia), tocaram os limites da
desfaqatez e da arroghcia, at6 mesmo em
relaggo aos poderosos. Lan~aram-sea "liberdade de aqgo" (anhideia) at6 a licencio-
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deia Di6genes fundamentalmente tenha pretendido demonstrar a "niio naturalidade" dos
costumes gregos, nem sempre ele manteve a
medida, caindo em excessos que bem explicam a carga de significado negativo com que
o termo "cinico" passou a historia e que ainda hoje mantCm.
Di6genes resumia o mCtodo que pode
conduzir h liberdade e a virtude nos dois
conceitos essenciais de "exercicio" e "fadiga", que consistiam nurna pritica de vida capaz
de temperar o fisico e o espirito nas fadigas
impostas pela natureza e, ao mesmo tempo,
capaz de habituar o homem ao dominio dos
prazeres e at6 a despreza-10s.

Esse "desprezo do prazer", j i pregado
por Antistenes, C fundamental na vida do
Cinico, j i que o prazer nHo s6 debilita o fisico e o espirito, mas pde em perigo a liberdade, tornando o homem escravo, de virios modos, das coisas e dos homens aos
quais os prazeres est3o ligados. At6 o matrimbnio era contestado pelos Cinicos, que
o substituiam pela "convivihcia concorde
entre homem e mulher". E, naturalmente, a
Cidade era contestada: o Cinico proclamava-se "cidadiio do mundo".
A "autarquia", ou seja, o bastar-se a si
mesmo, a apatia e a indiferen~adiante de
tudo eram os pontos de chegada da vida cinica. 0 episodio seguinte, tornado famoso
e, alCm disso, marco simbdico, define o espirito do Cinismo talvez melhor do que qualquer
outro. Certa vez, quando Di6genes tomava sol,
aproximou-se o grande Alexandre, o homem
mais poderoso da terra, que lhe disse: "Pedeme o que quiseres"; ao que Diogenes respondeu: "Devolve-te do meu sol". Diogenes
nHo sabia o que fazer com o enorme poder de
Alexandre; bastava-lhe, para estar contente, o sol, que C a coisa mais natural, a disposi@o de todos, ou melhor, bastava-lhe a profunda convic@o da inutilidade de tal poder,
j i que a felicidade vem de dentro e niio de fora
do homem.

Talvez Di6genes tenha sido o primeiro
a adotar o termo "ciio" para se autodefinir,
vangloriando-se desse epiteto, que os outros
lhe atribuiam por desprezo, e explicando que
se chamava "ciio" pel0 seguinte motivo:
"Faqo festa aos que me dHo alguma coisa,
lato contra os que nada me d30 e mordo os
celerados."
Diogenes foi porta-voz de muitas instincias da era helenistica, mesmo que de mod0
unilateral. 0 s pr6prios contemporineos j i
o entendiam assim, erguendo-lhe uma coluna encimada por um ciio de mirmore de
Paros, com a inscri~iio:"At6 o bronze cede
ao tempo e envelhece, mas tua gloria, Di6genes, permaneceri intacta eternamente
porque so tu ensinaste aos mortais a doutrina de que a vida basta-se a si mesma, e
mostraste o caminho mais ficil para viver."

Fzgura de Didgenes de urn esho(-o
para " A Escola de Atenas", de Raffaello.
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Crates e o ~ l t r o scinicos
da & p c a helenistica

outras figupas significativas
do Cinismo helenistico

Crates foi discipulo de Diogenes e uma
das figuras mais significativas da historia do
Cinismo. Viveu provavelmente por volta do
inicio do sic. I11 a.C. Difundiu o conceit0
de que as riquezas e a fama, longe de serem
bens e valores. para o sabio siio males. E
ainda afirmou que seus contririos, "pobreza" e "obscuridade", siio bens.
0 cinico deve ser apdlide, porque a
Pdlis C expugnavel e niio o refugio do sibio.
A Alexandre, que lhe perguntava se queria
aue a sua cidade natal fosse reconstruida.
krates respondeu: "E para que serviriai
Talvez outro Alexandre a destruiri." E,
numa obra, escreveu: "Minha patria niio
tem so uma torre nem um so teto; mas onde
C possivel viver bem, em qualquer ponto de
todo o universo. 18 esta minha cidade. 1 i esta
minha casa."
2

1

Crates casou-se, mas com uma mulher
(chamada Hiparquia) que abraqara o Cinismo, e com ela viveu a "vida cinica". A completa ruptura com a sociedade demonstrase tambCm no relato segundo o qua1 teria
"casado a filha experimentalmente, por trinta dias".
No sic. I11 a.C. tivemos noticia de certo n ~ m e r ode Cinicos, como Bion de Boristene, Menipo de Gadara, Teles e Menedemo. A Bion parece que se deva atribuir a
codificaqiio da "diatribe", forma literaria
que teri larga repercussiio. A diatribe C um
breve dialog0 de cariter popular com conteudo Ctico, escrita freqiientemente com
linguagem mordaz. Trata-se, substancialmente, do diilogo socratico cinicizado. As
composiq6es de Menipo tornaram-se modelos literarios. Luciano inspirar-se-i nelas;
a propria s5tira latina de Lucilio e Horicio
inspirar-se-6 na caracteristica de fundo dos
escritos dos Cinicos, os quais, precisamente, "ridendo castigant mores" ("rindo, criticam os costumes").

Os comportamantor
de ~ i o j a n e s
a seu significado smblematico
0 s modos corn que Diogsnss se vestiu
s se cornportou no ero heleni'stico s imperiol
tornorom-ssvsrdodsiroments emblemdticos.
lodovia, o qus aindo hoje parmonecs
significotivo 8 seu vogueor ds dio corn o lontsma oceso, pronunciando o frose: 'Procuro
o homern". Corn evidsnte e provocative ironio, ele querio comunicor esto mensogem:
procuroo homem qus vive o vida no suo mois
out8ntica sss&ncio, ou seja, o hornem qus,
poro aldrn de todos as sxterioridodss e conveng6es sociais, e poro ol8m do proprio copricho do destino s da sorts, sobe viver segundo a noturm, qus exige pouquissimo, e
sobs ser feliz.
Chegando em Rtenas [Diogenes]deparou
corn Antistenes. Uma vez que esta, n6o querendo acolher ninguhm como aluno, o rejeitava, ele,
perseverando assiduamente, conseguiu vencer.
€ urna vez que'Rntistenes estendeu o bast60
contra ele, Diogenesofer~eu-lhe
a c a b ~ aacres,
centando: "Pods golpear, pois n6o sncontrnr6s
urn bast60 t6o duro que possa me fazsr deslstir
de obter que me digas algo, como a mim parece
que devas". A partir dai tornou-se seu ouvinte
a, destsrrado como ero, passou a ter um teor
de vida modesto.
Teofrasto, em seu Megdrico, conta que
certa vez Di6genas viu um rato correr de c6 e
de Ib, sem meta (n6o procurava urn lugar para
dormir nem tinha medo das trevas nem desejava qualquer coisa considerada desej6vel) a,
assim, dascobriu o remBdio para suas dificuldades. Segundo alguns. foi o primsiro a dobrar o manto pela necessidade tamb&m de
dormir dentro dele, s carrsgava um bornal para
a cornida; sarvia-se indiferantemente da todo
lugar para qualqusr uso, para comer ou para
dorrn~rou para conversar. E costumava dizer
que tamb&m os atsnienses Ihe haviam providenciado onde pudesse rnorar: indicava o portico de Zeus e a Sala das procissdes. [...I
Certa vez tinha pedido a alguBm que Ihe
providenciasse uma casinha; corno o outro

dernorava, ele escolheu como habita~bourn
tonel que estavn [na localidade do] Metroo.
conforme el@proprio atesta nas Epistolos. No
ver6o rolava sobre a areia ardente, no inverno
abrapva as estdtuas cobertns de nave, querendo de todo modo fortalecer-se para as dificuldades. [. . .]
Duranteo dla vagumva corn a lanterna aceso, dizendo: "Procuro o homem".
D ~ O Q Gk&rcio,
~S
\/idas dos fi/osofos.

A vido do Cinico, poro Diogenes, ss baseovo sobre o exercicio s sobre o fodigo,
considerados como instrumentos necessdrios
poro vivsr fellzes, porn sobsr dominar todos
os prozeres e pora olconpr o pleno liberdode.
Um tipo ds vido como ests levovo o homam, por foro de todo vinculo sociol, o considerar-sacidoddo do mundo inteiro, em umo
dimensdo cosmopolite.
Dizia qua o exercicio & duplo: espiritual s
fisico. Na prbtica constants do' exercicio fisico
formam-se pensamentos que tornam mais rClpida a atua$~o do virtude. 0 exercicio fisico se
integra e sa realiza corn o exercicio espiritual. 0
boa condi~60fisica e a forca s6o os elementos
fundamenta~spara a snljde da alma s do corpo. Suportava provas para demonstrar qua o
exercicio fisico contribui para a conquisto do virtude. Observava que tanto os humildes artes6os
corno os grclndes ortistas tinham adquirido not6vel habilidade pelo constante exsrcicio da sua
arta, e que os aulstss' s os atlatas dsviam sua
superioridade a um assiduo s trabalhoso ernpenho. € se estes tivessem transferido seu ampsnho tambhm para a a h a , teriam conseguido resultados irteis s concretos.
Sustentava por isso que nada se pode
obter no vida sem exercicio; ali6s, o exercicio &
'Tocodores de ou16s. Instrumento corocterist~code linguetn com dois cnnudos.
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o artifrca de qualquer sucesso. Elrmrnados, portanto, os esfor<os rnOters, o homem que escolhe as fad~gasrequeridas pela natureza vrve
felrz; a ~nrnteIig&ncra
dos esfor~osnacess6rros
& a causa da rnfelrcldade humana. 0 proprro
desprezo pelo prazsr para quem esteja a rsso
habrtuado Q a190 dulcissrmo. E assrm como os
que @st60habrtuadosa vrver nos prazeres passam de m6 vontads para um teor de vrda contr6r10, tamb&m aqusles que se exercrtam de
mod0 contr6ri0, com maior desenvoltura desprezam os mesmos prazeres Estes eram seus
preceltos e a eles conformou sua vrda. Fals~ficou realmente a moeda corrente, porque dava
menor valor as prescri(;dss das lers do qua bs
da naturezsza. Modelo de sua wda, dma, for H&racles, que nada antep6s b liberdada
Interrogado sobre sua p6trra, respondeu.
"CrdadBodo mundo".
D~ogenesla&rc~o,Mdas dos hlosofos

Didgenss sm confronto
com Alsxandrs Magno
Mu~tos~gn~hcativas
s8o as relogOes de
D~dgenes(ouque, em todo coso, a anhgurdade /he otrlbuw) corn Alexandre Mogno Espec~olmentemteressontes sdo os confrontos
antre a t e , protagon~stahistdrlco da era
helmist~ca,e D!dgsnes que por mu~tosaspectos d sua antitess trota-se de confrontos mtre duas hguras, entre duos mansagens,
qua, justamentG por ser ontlthtlcas, sdo expr@ssGode dols polos esp~r/tuois
da dpoco
Otamos duas belas passagens, uma de
Dldgenes LaQrclo e uma de Plutarco, que
@st80entre as mols s~gn~hcat~vas.

.

Certo dra Drogen~sestava tomando sol
no Craneu, quando Alexandre chegou inesperadamente s Ihe drsse. "Pede-meo que qulseres". Di6genes Ihe respondeu "Ndo me fops
sombra. Devolve meu sol"
D16genesla6rclo. Mdos dos hl6sofos

6 caracteristica tipm da alma do hl6sofo
amar a sakdorra s os homens sdbios: justamente esta for umo caracteristrca de Alexandre,
mais qus de qualquer outro rel. Quais tenham
sldo suas r@la$descom Rnstoteles j6 foi drto.
Rl&n disso, numwososautores atestam o que segue: honrou mats do que todos os seus amrgos
o mkico Rnaxarco; na prlmslra vez que se encontrou com Pino de dida, deu-lhedez mr l moedas

de ouro; a Xen&rates, p r m t e de Platdo, mandou
cinquenta talentos; escolheu Onesicrito, discipulo
de Di@enes, como comandonte de sua armada.
Quando discutiu com Di6genes nos proximidades de Corinto, espntou-ses ficou t6o maravilhado palo vida e pela posi~doassumida por
a t e homam, a ponto de, frquentamente, Ismbrando-sedele, dizer: "Se ndo fosse Alexandre,
au qusria ser Diogenes".0 qus significa: "Se eu
ndo tivesse feito FilosoFia por meio das obras,
ter-me-ia dedicado aos raciocinios". Rlexandre
n6o disse: "Ss su n60 fosse rico ou Argeadss";
com efeito, nbo p6s a fortuna acima do sabedoria e a pOrpura rml s a coroa acima do bornal s
do manto desgastado, mas disse: "Ss n6o Fosse Alexandre, eu seria Diogenes";o qua significa: "Se eu n60 me tivesse proposto reunir entre
si os Wharos e os gregos, percorrendo todos os
continantes para Iev6-10s b civiliza@o, e alcanGar os confins extremos da terra e do mar, reunindo a MacedGnia com o Oceano para lanqx
as sementes da GrGcia e difundir entre todos os
povos justip e paz, ndo estaria em ocio no luxo,
mas imitaria a simplicidade de Diogenes".
Plutarco,
Sobre a fortuna ou virtude de Rlexandre.

€is algumas oFirmog6es qus Didgenes
fez a proposito de chomor a si mssmo de 'b
cdo ".
Ele se definia um c6o daqueles universalmenteelogiados, mas, acrescentava,nenhum dos
que o slogiavam ousava sair com ele para cqar.
A certo homem qus se vangloriava da vencer os homens nas corridas piticas,' replicou:
"Eu ven<o homens; tu, escravos".
Interrogado sobre de que r q a canina fosse, respondeu: "Quando tenho fome, um malt&s;
quando estou saciado, um molosso; aquelas
esp6cies que as psssoas mais slogiam, mas
com as quais entretanto ndo t&m coragem de
sair para c a p por temor de Fadiga. Assim, nBo
podsis conviver comigo, porqus tendes medo
de sofrar".
Alexandre certa vez o encontrou e Ihe disse: "Eu sou Rlexandre, o grande rei". Didgenes,
por sua vez: "E eu sou Diogenes, o cdo".
Diogenes Labrcio, Vidas dos filosofos.
'860 jogos que se calebrovam o cad0 quatro
onos em Delfos, em honra de Apolo Pit~co.

e a fwl

ardim"

I. O "&wdiwnde 6picuro
e suas hovas

finalidades

Epicuro de Samos, que fundou sua Exola em Atenas em
3071306 a.C., retomou de Leucipo e Dem6crito a teoria atomista,
fundamentos
de S6crates o conceit0 de filosofia como arte de viver, e dos desua f;,osof;a
Cirenaicos a estreita rela@o entre felicidade e prazer, mas eng1
tendendo esta relaqao de maneira inteiramente diversa.
Epicuro dividiu sua filosofia (finalizando as primeirasduas partes com a terceira),
conforme a triparticao de Xenocrates, em:
1) I6gica (chamada "chon");
2) fisica;
3 ) etica.

,,

,

O s &pic~rista,s
e

a,

paz

do espirito

A primeira das grandes Escolas helenisticas, em ordem cronologica, foi a de Epicure, que surgiu em Atenas por volta do fim
do sic. IV a.C. (provavelmente em 3071306
a.C.). Epicuro nascera em Samos em 341 a.C.
e j i havia ensinado em Colofon, Mitilene e
Limpsaco. A transfertncia da Escola para
Atenas constituiu verdadeiro e precis0 ato de
desafio de Epicuro em relag20 ii Academia e
ao Peripato, o inicio de uma revoluqio espiritual. Epicuro compreendera que tinha algo
de novo a dizer, algo que em si mesmo tinha
futuro, ao passo que as Escolas de Plat20 e
Aristoteles, agora, possuiam apenas quase
que s6 o passado: um passado que, embora
proximo cronologicamente, tornara-se de
repente espiritualmente remoto em relagso
aos novos eventos. De resto, os proprios sucessores de Plat20 e Aristoteles, como j i vimos, estavam deturpando, no interior de suas
Escolas, a mensagem dos fundadores.
0 proprio lugar escolhido por Epicuro
para sua Escola C a express50 da novidade

revolucioniria do seu pensamento: n5o uma
palestra, simbolo da Gricia clissica, mas um
prCdio com jardim (que era mais um horto),
nos suburbios de Atenas. 0 Jardim estava
longe do tumulto da vida publica citadina
e proximo do siltncio do campo, aquele silcncio e aquele campo que n2o diziam nada
para as filosofias clissicas, mas que se revestiam de grande importincia para a nova
sensibilidade helenistica. Por isso, o nome
"Jardim" (que, em grego, se diz Kkpos) passou a indicar a Escola, e as expressoes "0s
do Jardim" e "filosofos do Jardim" tornaram-se sin6nimos dos seguidores de Epicuro, os Epicuristas. Da riquissima produqio
de Epicuro chegaram a nos integralmente
as Cartas endereqadas a Herodoto, a Pitocles, a Meneceu (que s2o tratados resumidos),
duas coleqoes de Maximas e virios fragmentos.
A palavra que vinha do Jardim pode
ser resumida em poucas proposiq6es gerais:
a ) a realidade i perfeitamente penetravel e cognoscivel pela intelighcia do
homem;
b) nas dimens8es do real existe espaqo
para a felicidade do homem;
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C) a felicidade C falta de dor e de perturbagiio;
d) para atingir essa felicidade e essa paz,
o homem s6 precisa de si mesmo;
e) n i o Ihe servem, portanto, a Cidade,
as instituigGes, a nobreza, as riquezas, todas as coisas e nem mesmo os deuses: o homem 6 perfeitamente "autarquico".

Epicuro
j.34 1-27l/270 a.C.)
C o fundador
d o "jardim",
uma das maiores
escolas filoscjficas
da era helenistica
e da filosofia
grega e m geral.

E clam que, no context0 desta mensagem, todos os homens S ~ Oiguais, porque
todos aspiram a paz de espirito, todos t t m
direito a ela e todos podem atingi-la, se quiserem. Por conseguinte, o Jardim quer abrir
suas portas para todos: nobres e nio-nobres,
livres e nio-livres, homens e mulheres, e at6
para prostitutas em busca de redengio.

Capitulo de'cimo -

6picuro e a

fuc?dac&odo "3ardiwN

Para Epicuro o conhecimento se fundamenta sobre a sensa~ao,sobre a prolepse
e sobre os sentimentos de dor e de prazer, A sensas%onasce do impact0 de fluxos de
atomos, provenientes dos objetos (chamados de "simulacros")
sobre nossos sentidos, os quais, nesta relaq%o,tCm um papel A sensa~ao
passivo e mecdnico, de mod0 que a marca do mundo externo PsemPre
(ou pelo menos dos efluvios) registrada pelos sentidos e perfei- verdadeira
tamente correspondente ao original, tanto que Epicuro pode -1
afirmar que a sensasao 6 sempre verdadeira e objetiva.
Tais sensa<des, por repetir-se inumeraveis vezes e mantendo-se na alma,
d8o lugar a imagens apagadas, que, por sua menor nitidez, podem se adaptar a
mtYtiplos objetos do mesmo gCnero, e, portanto, antecipar as
caracteristicas das coisas antes que estas se apresentem (por isso As prolepses,
s%ochamadas prolepses, isto e, antecipa~des),ou representa-las ou antecipa~ses
em sua ausCncia ( d o o correspondente sensista do conceito).
+
2
0 s sentimentos de dor e de prazer nascem da ressondn- Ossentimentos
cia interna das sensa<6es1ou seja, do efeito que elas produzem de dor
sobre n6s, e servem de fundamento para a etica, enquanto consde prazer
tituem os criterios para discriminar o bem do mal.
-53
0 homem pode tambCm construir, por via de media@o, partindo das
prolepses, dos julgamentos. Temos assim a opiniao.
Neste caso, por&m, falta a garantia da evidCncia el por A opinido
isso, 6 precis0 um critPrio de avalia<%o.
e seu criterio
Portanto, nem todas as opinides resultam verdadeiras, mas de verdade
apenas as que sSo confirmadas pela sensa@o ou n%odesmen- + § 4-5
tidas por eta.

f\s s e n s a ~ 6 e s
n a o ~ i g e mdo c o n h e c i m e n t o

Epicuro adota substancialmente a tripartigio de Xenocrates da filosofia em "16gican,
"fisica" e "Ctica". A primeira deve elaborar os
&nones segundo os quais reconhecemosa verdade; a segunda estuda a constituigio do real;
a terceira, o fim do homem (a felicidade) e os
meios para alcanga-la. A primeira e a segunda
s i o elaboradas apenas em fungio da terceira.
Plat50 ahmara que a sensagiio confunde
a alma e desvia do ser. Epicuro inverte precisamente essa posigio, afirmando que, ao contririo, a sensagio e somente ela "colhe o ser"
de mod0 infalivel. Nenhuma sensag50 jamais
pode falhar. 0 s argumentos que Epicuro
apresentava para provar a veracidade absoluta de todas as sensagoes s i o os seguintes:
1)Em primeiro lugar, a sensagio C uma
"afecgio" e, portanto, passiva; como tal, 6

produzida por alguma coisa da qual C o efeito correspondente e adequado.
2) Em segundo lugar, a sensaggo C objetiva e verdadeira, porque i produzida e garantida pela propria estrutura at6mica da realidade (da qual falaremos adiante).De todas
as coisas emanam complexos de atomos, que
constituem "imagens" ou "simulacros", e as
sensag6es siio exatamente produzidas pela
penetragiio, em nos, de tais simulacros.
3) Finalmente, a sensagiio t a-racional e,
portanto, incapaz de retirar ou acrescentar a
si mesma alguma coisa e, por isso, C objetiva.

Como segundo "critCrio" de verdade,
Epicuro punha as "prolepses", "antecipagoes" ou "prC-noqoes", que s i o as repre-
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sentaqdes mentais das coisas, as quais nHo
siio senio "memoria daquilo que freqiientemente mostrou-se a partir do exterior". Portanto, a experitncia deixa na mente uma
"impressiio" das sensaqdes passadas e essa
<<
impression permite-nos conhecer antecipadamente as caracteristicas das coisas correspondentes, mesmo sem tc-las atualmente presentes diante de nos.
Estas prolepses assumem, pois, a funqiio dos conceitos, mas sua validade depende direta e exclusivamente da ligaqHo que
t t m com a sensaqiio. 0 s "nomes" s i o expressdes "naturais" dessas prolepses, e
portanto constituem tambtm eles uma natural - isto t, niio convencional - manifestaqiio da aqHo originaria das coisas sobre nos.
'

sentimentos d e dor
e d e prazer

0s

Como terceiro crittrio de verdade, Epicur0 p6s os sentimentos de "prazer" e de
"dor". As afecqdes do prazer e da dor siio
objetivas pelas mesmas razdes que o siio
todas as sensaqdes (podem ser consideradas,
com efeito, como ressondncia interior da
sensaqiio). Ttm, todavia, importdncia inteiramente particular porque, altm de crittrio
para distinguir o verdadeiro do falso, o ser
do niio-ser, como todas as outras sensaqdes,
constituem o crite'rio axioldgico para distinguir o "bem" do "mal", constituindo assim o crittrio de escolha ou de niio escolha,
ou seja, a regra de nosso agir.

Sensaqdes, prolepses e sentimentos de
prazer e de dor tern caracteristica comum
que garante seu valor de verdade, e esta consiste na evidZncia imediata. Portanto, at6 que
nos quedamos na evidincia e acolhemos
como verdadeiro o que t evidente, niio podemos errar, porque a evidtncia se d i sempre a partir da aqiio direta que as coisas exercem sobre nosso espirito.
"Evidente" em sentido estrito 6 , entiio,
so aquilo que t imediato, como as sensaqdes, as antecipaqdes e os sentimentos. Mas,

helenistica

uma vez que o raciocinio niio pode parar
no imediato, sendo operaqiio de media~iio,
assim nasce a opiniiio e, com ela, a possibilidade do erro. Portanto, enquanto as sensaqdes, as prolepses e os sentimentos s i o
sempre verdadeiros e nHo t t m necessidade
de qualquer crittrio extrinseco de verificaqiio e convalidaqiio, as opinides poderiio ser
ora verdadeiras, ora falsas. Por isso, Epicuro
procurou determinar os crittrios em base aos
quais podemos distinguir as opinides verdadeiras das falsas.
Siio verdadeiras as opinides que:
a ) "recebem testemunho comprobat6rio", isto 6, confirmagiio por parte da experiincia e da evidcncia;
b) "niio recebem testemunho contrario", ou seja, niio recebem desmentido da
experiincia e da evidtncia.
Por sua vez, s i o falsas as opini6es que:
a) "recebem testemunho contrario", ou
seja, siio desmentidas pela experiincia e pela
evidencia;
b) "niio recebem testemunho probanten, ou seja, niio recebem confirmaqiio da
experikcia e da evidincia.

Ha tempo os estudiosos relevaram que,
a partir da afirmaqiio de que todas as sensaqdes siio verdadeiras, pode-se deduzir tanto
o objetivismo absoluto, como faz Epicuro,
quanto o subjetivismo absoluto, como fazia Protigoras.
0 objetivismo, com efeito, derivaria
do fato de ter posto na sensaqio um crittrio firme e absoluto para nele fundar qualquer opiniiio e, por conseguinte, qualquer
raciocinio. 0 relativism0 proviria, ao contrario, do fato de que a sensaqiio niio se refere diretamente A realidade em si, mas aos
simulacros - isto 6, ao fluxo de atomos -,
que podem ser diversos conforme as condiqdes externas ou a condiqio do sujeito.
Desse modo, cada um pode ter sensaqdes
diversas, ainda que em presenqa do mesmo objeto, e, portanto, caimos assim no relativism~.
A verdade t que tanto a fisica como a
ttica epicurista, em cada caso, viio muito altm
daquilo que o cgnon, por causa de seus limites estruturais, por si permitiria.

III.

fisica epickvista

Para fundamentar urna "ontologia materialista", Epicuro A fiSica coma
tomou dos Atomistas o conceit0 de atomo e a ideia de que n l o ,,ontologia
existe geraglo do nada nem aniquilamento, mas que o todo (a materialistau
totalidade dos dtomos, que para o materialista Epicuro esgota ,y 7.2
a totalidade do ser) se mantem identico. 0 cosmo, portanto,
que C infinito, C composto de "corpos" e de vazio, e os corpos stio ou simples
(justamente os atomos) ou compostos (toda a realidade).
Todavia, o mod0 com que Epicuro concebia os atomos nZio era perfeitamente idtntico aquele que era concebido pelos antigos Atomistas: estes os individuavam
gragas 8 figura, 21 ordem e a posigtio; Epicuro, ao contrhrio, os
caraderizava atraves da figura, do peso e da grandeza. Alem As diferenCas
disso, Epicuro considera os Btomos como realidades compostas
,,tigo
de partes praticamente n l o divisiveis (atomo significa justamen- Atomism0
te "indivisivel"), mas idealmente distinguiveis. Essas partes slo + 3 3
chamadas minimas; e o minimo constitui a unidade de medida
absoluta de todas as coisas. Outra diferenga importante refere-se ao seu movimento, que para Epicuro e de queda do alto para baixo.
Epicuro, contudo, foi forgado a introduzir um desvio (ou
clindmen
declina@o, clindmen) da linha de queda dos atomos - por- ou
que, de 0utr0 modo, eles jamais ter-se-iam encontrado, caindo "dec/jnaCdo
em linha reta -, da qua1 em ultima analise depende seu impac- do, dtomos"
t o e a formaglo do mundo e de todas as coisas.
-134
Do que, porem, deriva este desvio da vertical? Epicuro sustenta que n l o ha nenhuma causa e que vem do nada.

0 mundo que deriva do encontro dos atomos e infinito (0s &tornos, com
efeito, d o infinitos de numero), tanto no espago como no tempo (se regenera
infinitas vezes).
Tambem a alma (distinta em racional e irrational) e um o mundo,
agregado de atomos; trata-set porem, de atomos diferentes dos a alma
e os deuses
outros.
E ainda atornos de carhter especial slo os que constituem -'§ 5-6
os deuses, de cuja existencia Epicuro se mostra absolutamente
certo. 0 s deuses de Epicuro tem numerosas caracteristicas em comum com os deuses da religiao tradicional, exceto por um detalhe: n l o se ocupam de mod0 nenhum do mundo e dos homens, e vivem urna vida absolutamente feliz e beata.

Cscopo e v a i z e s

d a fisica

epic~vista

Por que i necessirio elaborar urna fisica ou ciEncia da natureza, da realidade em
seu conjunto? Epicuro responde: a fisica
deve ser feita para dar fundamento ii Ctica.
A "fisica" de Epicuro C urna ontologia,
urna visiio geral da realidade em sua totalidade e em seus principios ultimos. Epicuro,
na verdade, n i o sabe criar nova ontologia:

para expressar a propria visiio materialista
da realidade de mod0 positivo (ou seja, n i o
negando simplesmente a tese plathico-aristotilica), remete a conceitos e figuras teoriticas ja elaboradas no gmbito da filosofia
pri-socritica.
Entre todas as perspectivas pri-socraticas, era quase inevitivel que Epicuro escolhesse a dos Atomistas, exatamente porque essa, depois da "segunda navegagiio"
platbnica, revelava-se a mais materialista de
todas. Mas o Atomismo, como vimos, C urna
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resposta precisa as aporias levantadas pelo
Eleatismo, uma tentativa de mediar as instincias opostas do logos elehtico por um
lado, e da expericncia, por outro. Grande
parte da 16gica eleatica passa pela 16gica do
Atomismo (Leucipo, o primeiro atomista,
foi discipulo de Melissos e, em geral, o Atom i s m ~ entre
,
as propostas pluralistas, foi a
mais rigorosamente eleatica). Em conseqiizncia, era inevitavel que tambem estivesse presente em Epicuro.

PETRI

GASSENDI

ANIMADVERSIONES
IN DECIMVM LIBRVM
DIOGENlS

LAERTII,

0 s fundamentos
d a fisica e p i c ~ r i s t a

0 s fundamentos da fisica epicurista
podem ser enucleados e formulados como
segue:
a ) "Nada nasce do nio-ser", porque,
de outro modo, tudo poderia absurdamente gerar-se de qualquer coisa sem necessidade de nenhum szmen gerador; e nenhuma
coisa "se dissolve no nada", porque, de outro modo, neste momento, tudo pereceria e
nada mais existiria. E dado que nada nasce
e nada perece, assim o todo, isto 6, a realidade em sua totalidade, sempre foi como C
agora e sempre sera assim; com efeito, alCm
do todo, n i o existe nada em que ele possa
ser mudado, nem existe nada do qual possa
provir.
6 ) Esse "todo", ou seja, a totalidade
da realidade, C determinado por dois componentes essenciais: os corpos e o vazio. A existencia dos corpos prova-se pelos pr6prios
sentidos, enquanto a existencia do espaqo e
do vazio infere-se do fato de que existe movimento. Com efeito, para que exista movimento, C necessirio que exista um espaqo
vazio no qual os corpos possam se deslocar.
0 vazio n i o C absoluto nio-ser, mas exatamente "espaqo" ou, como diz Epicuro, "natureza intangivel". AlCm dos corpos e do
vazio tertium non datur, porque n i o seria
pensavel nada que exista por si mesmo e n i o
seja afecqiio dos corpos.
c) Tal como i concebida por Epicuro,
a realidade C infinita. Em primeiro lugar, C
infinita como totalidade. Mas C evidente que,
para que tudo possa ser infinito, cada um
dos seus principios constitutivos tambCm
deve ser infinito: infinita devera ser a multid5o dos corpos e infinita a extensio do vazio (se a multidiio dos corpos fosse finita,

Este perf11 de E p ~ u r o
apalece nu V ~ d ade Eplcuro
puhlxada pelo filosofo Gussentll qtte,
como veremos no vol. 11,
na rnetade d o S e m entos
se tornara promotor
de uma leedu$o da filosofia e p ~ u r z s t a .

eles se perderiam no vazio infinito e, se o
vazio fosse finito, n i o poderia acolher corpos infinitos). 0 conceit0 de infinito volta,
portanto, a se impor, contra as concepq8es
plathicas e aristotClicas.
d ) Alguns "corpos" s i o compostos;
outros, ao contrario, S ~ simples
O
e absolutamente indivisiveis (itomos). A admissio
de atomos torna-se necessiria porque, do
contrario, seria precis0 admitir uma divisibilidade dos corpos ao infinito, a qual, no
limite, conduziria a dissolu@o das coisas no
n2o-ser, o que, como sabemos, e' absurdo.

DiferenGas
entre o Atomismo de C p i c ~ r o

A concepqiio do atomo de Epicuro difere da dos antigos atomistas (Leucipo e
Dem6crito) em trzs pontos fundamentais.

Capitulo de'cimo -

1)0 s antigos Atomistas indicavam como caracteristicas essenciais do iitomo a "figura", a "ordem" e a "posiqiio". Epicuro, por
sua vez, indica como caracteristicas essenciais a "figura", o "peso" e a "grandeza".
As formas diferentes dos atornos (que niio
60somente formas regulares de cariiter
geomitrico, mas formas de toda espicie e
tipo, sendo em todo caso sempre e s6 formas quantitativas diferentes e niio qualitativamente diversas, como as formas plat&
nicas e aristotilicas, dado que os iitomos siio
todos de idtntica natureza) resultam necessarias para explicar as diversas qualidades
fenomtnicas das coisas que nos aparecem.
0 mesmo vale tambim para a grandeza dos
atomos (o peso, porim, como veremos melhor adiante, i necessario para explicar o
movimento dos atomos). As formas at6micas devem ser diversas e numerosissimas,
mas nZo infinitas (para ser infinitas, deveriam poder variar sua grandeza ao infinito;
mas, entiio, tornar-se-iam visiveis, o que niio
acontece), ao passo que o numero dos i t o mos em geral i infinito.
2) Uma segunda diferenqa consiste na
introduqiio da teoria dos "minimos". Segundo Epicuro, todos os iitomos, dos maiores
aos menores, sZo fisica e ontologicamente
indivisiveis; todavia, o fato mesmo de serem "corpos" dotados de figura e, conseqiientemente, de extensiio e grandezas diversas (embora no imbito dos dois limites
que assinalamos), implica que eles teriam
partes. (Seassim niio fosse, niio existiria qualquer sentido em falar de Atomos pequenos e
de iitomos grandes.) Obviamente, trata-se
de "partes" niio separiiveis ontologicamente,
mas apenas logica e idealmente distinguiveis,
porque o atom0 i estruturalmente indivisivel. E mesmo a grandeza dessas "partes" do
iitomo, devera se deter em um limite que
Epicuro chama exatamente de "minimo" e
que, como tal, constitui a unidade da rnedida. Epicuro - note-se - fala dos "minimos" niio s6 referindo-se aos atomos, mas
tambCm ao espaqo (ao vazio), ao tempo, ao
movimento e B "declina@on dos iitomos (de
que falaremos adiante). Em todos os casos,
os "minimos" constituem a unidade de medida analogica.
3 ) A terceira diferenqa diz respeito i
concepqiio do movimento originario dos
iitomos. Epicuro entende este movimento
niio como aquele voltejar em todas as direqdes d o qual falavam os antigos Atomistas, mas como urn rnovimento de que-

EPicuvo e a

f u n d a c 6 0 do ",=Jardim"

da para baixo no espago infinito, devido
a o peso dos atomos, corn urn movimento
t2o veloz quanto o pensamento e igual
para todos os atornos, sejarn eles pesados ou leves. Mas como entiio os atomos
nao caem segundo linhas paralelas, ao infinito, sem nunca se tocar? Para resolver
a dificuldade, Epicuro introduz a teoria
da "declina@om dos atornos (clinarnen),
segundo a qual os atomos podem desviar-se a
qualquer momento d o tempo e em qualquer ponto do espaqo num interval0 minimo da linha reta e, assim, encontrar outros atomos.

f\ teoria da "declina+o"
dos Atornos
A teoria da "declinaqiio" dos atomos
(clinarnen) foi introduzida niio s6 por raz6es fisicas, mas tambim e sobretudo por
raz6es eticas. Com efeito, no sistema do
antigo Atomismo tudo ocorre por necessidade: o fado e o destino siio soberanos absolutos; mas, num mundo no qual predomina o destino n5o h i lugar para a liberdade
humana e, em conseqiitncia, n5o hii lugar
para uma vida moral tal como Epicuro a
concebe e, portanto, tambim niio ha lugar
para a vida do sibio. Eis pois o que Epicuro
escreve, opondo-se ii necessidade dominante no sistema dos antigos Atomistas: "Na
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verdade, seria melhor acreditar nos mitos
sobre os deuses do que tornar-se escravo
do fado que os Fisicos pregam: aquele mito,
com efeito, oferece uma esperanqa, com a
possibilidade de aplacar os deuses com honras, enquanto no fado existe apenas uma
necessidade implacivel." Como os antigos
j5 observavam, a "declinaqio" dos itomos
contradiz as premissas do sistema, porque
C gerada sem causa a partir do "nio-ser"; o
que C tanto mais grave quando se sabe que
Epicuro repisa energicamente que "do nada,
nada procede". Por outro lado, estas aporias estio entre as coisas que melhor nos
ajudam a compreender a complexidade do
pensamento de Epicuro e sua verdadeira
estatura.

fi infinidade dos mundos
Dos infinitos principios at6micos derivam mundos infinitos. Alguns sao iguais
ou anilogos a o nosso, outros muito diversos.
E pois de se notar que todos esses mundos infinitos nascem e se dissolvem, alguns
mais rapidamente, outros mais lentamente,
na duraqio do tempo.
De mod0 que os mundos n i o s i o apenas infinitos nu infinitude do espago, num
dado momento do tempo, mas tambCm sso

infinitos nu infinita sucessiio temporal.
Embora em cada instante existam mundos que nascem e mundos que morrem,
Epicuro bem pode afirmar que "o todo n i o
muda". Com efeito, n i o s6 os elementos
constitutivos do universo permanecem perenemente como siio, mas tambCm todas
as suas possiveis combinaq8es permanecem
sempre em ato, exatamente por causa da
infinitude do universo, que d6 sempre lugar A concretizaqio de todas as possibilidades.
Na raiz dessa constituiqio de infinitos
universos n i o esta, portanto, nenhuma Inteligincia, nenhum projeto e nenhuma finalidade; tambim n i o esti a necessidade, mas,
como vimos, esta o clinamen e, logo, o casual e o fortuito. E Epicuro e n i o Democrito
o filosofo que verdadeiramente "p8e o mundo ao acaso".

$4 a l m a e os deuses
e s u a d e r i v a c ~ odos

Atornos

A alma, como todas as outras coisas, C
um agregado de atomos. Agregado formado
em parte de homos igneos, aeriformes e ventosos, que constituem a parte irracional e
alogica da alma, e em parte por atomos que
s i o "diversos" dos outros e que n i o tgm nome
especifico, constituindo a parte racional. Portanto, como todos os outros agregados, a
alma n i o C eterna, mas mortal. Essa C uma
conseqiiincia que decorre necessariamente
das premissas materialistas do sistema.
Epicuro niio nutre nenhuma duvida
sobre a existincia dos deuses. Entretanto,
nega que eles se ocupem com os homens ou
com o mundo. Vivem em bem-aventuranqa
nos "intermundos", ou seja, nos espaqos
existentes entre mundo e mundo; sso numerosissimos, falam uma lingua semelhante A
grega (a lingua dos sabios) e transcorrem a
vida na alegria, alimentada por sua sabedoria e por sua propria companhia. Epicuro
chegava a apresentar argumentos para demonstrar a existincia dos deuses:
1) temos deles um conhecimento evidente e, conseqiientemente, incontestavel;
2) tal conhecimento C possuido n i o so
por alguns, mas por todos os homens de
todos os tempos e lugares;
3) o conhecimento que temos deles, assim como nossos outros conhecimentos, n i o
podem ser produzidos senio por "simulacros"
ou "efluvios" que provim deles, sendo, em
consegiiincia, conhecimento objetivo.
E muito importante destacar o fato de
que, da mesma forma que sublinha a "diversidade" dos atomos que constituem a alma
racional em relaqso a todos os outros Btomos, Epicuro tambCm admite que a conformaqio dos deuses "nio C corpo, mas 'quase
corpo', n i o C alma, mas 'quase alma' ".
Seria o caso de destacar que, aqui, esse
"quase" arruina todo o raciocinio filosofico e p8e irreparavelmente a nu a insuficiincia do materialismo atomistico, revelando
inexoravelmente a incapacidade estrutural
do Atomismo de explicar os deuses, assim
como de explicar a unidade da conscihcia
que existe em nos, justamente como o
clinamen se revela estruturalmente insuficiente para explicar a liberdade.

Nasce como marca dos simulacros das coisas
sobre os sentidos:
C mecinica, a-racional e,
portanto, objetiva e sempre verdadeira
- --

b

Prolepses

Sentimentos
(dor, prazer)

Siio representa~Gesmentais das coisas
que nascem das marcas de repetidas
sensa~desde tip0 anPlogo sobre a mente.
Correspondem aos conceitos

Siio a ressonincia interior das sensac;Ges. ,
Sobre eles se funda a moral

~

nomes
referem-se naturalmente I
(isto 6, de mod0 nHo
convencional) i s prolepses

~

opini6es
formam-se a partir das prolepses.
Podem ser erradas.
Avaliam-se sobre a base da sensa~Ho
- -

-- --

TUDO C compost0 por

Vazio
I

I

4

b

/

I

- 6 natureza intangivel

-

-

Corpos

]

- permite o movimento
-

corpos simples o u Atomos
- sHo caracterizados por figura, peso, grandeza e, portanto, nHo ttm
qualidades (cores, odores etc.)
- sHo infinitos em nhnero (masnPo em tipo) e formam infinitos mundos
que se reformam infinitas vezes
- por agrega~iioe desagrega~gocausam o nascimento e a morte dos
corpos
- sPo dotados de um movimento de queda do alto para baixo, com
um minimo desvio (= declinado);-por causa deste se desencontram
e geram casualmente o mundo
- enquanto corpos d o idealmente distinguiveis em partes chamadas
"minimos"
- formam os eflGvios que se desprendem das coisas e dHo lugar i
sensac;Ho

11

-

compostos
- nascem da agregac;Ho
dos Ptomos

- tudo-o que existe C
formado por dtomos
e, portanto, i corpo:
tambkm a alma e os
deuses, que siio formados por dtomos
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IV. $\ Cticn epic~rista
Para Epicuro o verdadeiro bem e o prazer; mas seu hedonism0 tem um
carater todo particular. Esta tese que faz coincidir o bem do homem com o prazer ja fora formulada pelos Cirenaicos, que, porem, reduziam
o prazer a um doce movimento, negando que a ausencia de
o sumo bem
dor fosse prazer. Epicuro, ao contrario, identificou expressae a audncia
de dor
mente o maximo prazer com a ausencia de dor. E, sempre tomando distdncia dos Cirenaicos, considera os prazeres (e as
+§ 1
dores) da alma superiores aos do corpo. Com efeito, a alma
sofre tambem por causa das experihcias passadas e por causa das futuras, enquanto o corpo sofre apenas por aquelas presentes. A ausencia da dor, tanto em
relaqao a alma (ataraxia) como em relaqao ao corpo (aponia), e considerada como
sumo prazer, porque e o unico que n%opode crescer ulteriormente e, portanto,
n%opode nos deixar insatisfeitos.
Para poder alcanqar a ataraxia, Epicuro distinguiu acuradamente os varios
tipos de prazeres: os naturais e necessarios (comer o suficiente para matar a
fome, beber o suficiente para matar a sede etc.), os naturais e
nao necessarios (comer alimentos refinados, beber bebidas reA hierarquia
finadas
etc.), e, por fim, os nao naturais e nao necessarios (0s
dosprazeres
prazeres
ligados a riqueza, as honras, ao poder). Portanto, ape+§ 2
nas os primeiros devem sempre ser buscados, porque sSo os
unicos que encontram em si um limite preciso; os segundos,
podemos no-10s conceder apenas de vez em quando; os ultimos, que nos tornam
insaciaveis, nunca.
E o que dizer do ma1 fisico, do moral e da morte? Nao silo eles obstaculos
insuperaveis que se opdem a felicidade do homem? A resposta de Epicuro e um
nao categorico. Com efeito, o ma1 fisico ou e facilmente suportavel, ou, se e insuportavel, dura pouco e leva a morte. E a moro ma/
nso P O ~ S ~ S C U I O te nao e um mal: quando existimos, ela n%oexiste, e quando
ela existe, nos nao existimos. Com a morte vamos para o nada.
para alcanqar
a felicidade
No que se refere aos males da alma, a filosofia esta em grau de
333
cura-10s e de nos libertar completamente deles.

Para realizar seu ideal de vida, o homem deve fechar-se em si, e permanecer
distante da multidao e dos encargos politicos, que so trazem perturba~aoe fastio.
A unica liga@o com os outros a ser cultivada deve ser a amiza0 ideal da vida
de, que nasce certamente pela busca do util ou para ter deterdo filosofo
minadas vantagens, mas depois, uma vez nascida, torna-se ela
+ 5 4-5
propria fonte authoma de prazer.
Epicuro forneceu uma sintese de sua mensagem no assim chamado quadrifarmaco, ou seja, no quadruplo remedio para os males do mundo:
1) s%ovaos os temores dos deuses e do alem;
2) e absurd0 o medo da morte;
3) o prazer, quando for entendido de mod0 justo, esta a disposi@ode todos;
4) o ma1 ou e de breve duraqso ou e facilmente suportavel.
Aplicando estas regras, o homem pode assumir a atitude
de absoluta imperturbabilidade que distingue o sabio e que
O quadrifdrmaco lhe concede felicidade intangivel, analoga a divina: com exce+§6
@o da eternidade - diz Epicuro -, Zeus nao possui nada mais
que o sabio.

Capitulo de'cimo - Cpicuro e a fundac&o do "3ardim"

Se a esstncia do homem i material,
tambim necessariamente ser6 material o seu
bem especifico, aquele bem que, concretizado e realizado, torna o homem feliz. E este
bem i a natureza, considerada na sua imediaticidade, que nos diz sem meias palavras,
como j6 vimos: o bem i o prazer.
Essa conclusHo j6 fora tirada pelos Cirenaicos. Mas Epicuro reforma radicalmente seu hedonismo. Com efeito, os Cirenaicos
sustentavam que o prazer i "movimento
suave", enquanto que a dor i "movimento
violento"; e negavam que o estado de quietude intermediiirio, ou seja, a austncia de

dor, fosse prazer. Epicuro nHo so admite
esse tipo de prazer na quietude ("catastematicon), mas d6-lhe a m6xima import2ncia, considerando-o o limite supremo, o
cume do prazer. Ademais, enquanto os Cirenaicos consideravam os prazeres e dores
fisicos superiores aos psiquicos, Epicuro
sustenta exatamente o oposto. Como fino
indagador da realidade do homem, Epicuro compreendera perfeitamente que mais
do que os gozos ou sofrimentos do corpo,
que s5o circunscritos no tempo, contam as
resson2ncias interiores e os movimentos da
psique, que os acornpanham e duram bem
mais.
Para Epicuro, portanto, o verdadeiro prazer consiste na "austncia de dor no
corpo" (aponia) e na "austncia de perturbaqio da alma" (ataraxia).Eis as afirmaq6es do filosofo: "Assim, quando dizemos
que o prazer i um bem, nHo aludimos, de
mod0 algum, aos prazeres dos dissipados,
que consistem em torpezas, como crtem
alguns que ignoram nosso ensinamento ou
o interpretam mal; aludimos, ao contrario, h austncia de dor no corpo e h austncia de perturbaqzo na alma. Portanto, nem
libaqdes e festas ininterruptas, nem gozar
com crianqas e mulheres, nem comer peixes e tudo o mais que uma mesa rica pode
oferecer s50 fonte de vida feliz, mas sim o
s6brio raciocinar, que perscruta a fundo
as causas de todo ato de escolha e de recusa, e que expulsa as falsas opinioes por
via das quais grande perturbaqiio se apossa da alma."
Sendo assim, a regra da vida moral
nQo 6 o prazer como tal, mas a raziio que
julga e discrimina, ou seja, a sabedoria pr6tica que, entre os prazeres, escolhe aqueles
que nHo comportam em si dor e perturbaq50, descartando aqueles que dQogozo momentsneo, mas trazem consigo dores e perturbaqoes subseqiientes.
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0 s diversos tipos d e prazeres

Para garantir o alcance da aponia e da
ataraxia, Epicuro distinguiu:
1)prazeres naturais e necess6rios;
2) prazeres naturais mas ndo necess6rios;
3) prazeres ndo naturais e niio necess6rios.
Estabeleceu depois que atingimos o objetivo desejado satisfazendo sempre o primeiro tip0 de prazeres, limitando-nos em
relaqio ao segundo tip0 e fugindo do terceiro. Nesse terreno, Epicuro manifesta uma
posiqio que n i o seria exagero chamar de
"ascCtica", pelas razdes seguintes:
1)Entre os prazeres do primeiro grupo, isto C, os naturais e necessiirios, ele pde
unicamente os prazeres que estio estreitamente ligados a conservaqio da vida do individuo: estes seriam os unicos verdadeiramente vilidos, porque subtraem a dor do
corpo, como, por exemplo, comer quando
se tem fome, beber quando se tem sede, repousar quando se est6 cansado e assim por
diante. Ao mesmo tempo, exclui deste grupo o desejo e o prazer do amor, porque s i o
fonte de perturbaqio.
2) Entre os prazeres do segundo grupo, ao contrario, pde todos os desejos e prazeres que constituem as variaqdes sup&fluas dos prazeres naturais: comer bem,
beber bebidas refinadas, vestir-se com apuro e assim por diante.
3) Por fim, entre os prazeres do terceiro grupo, n i o naturais e n i o necessLrios,
Epicuro coloca os prazeres "vios", isto C,
nascidos das "vis opini6es dos homens",
que s i o todos os prazeres ligados ao desejo
de riqueza, poder, honras e semelhantes.
1) 0 s desejos e prazeres do primeiro
grupo s i o os unicos que devem ser sempre e
habitualmente satisfeitos, porque tgm por
natureza um precis0 "limite", que consiste
na eliminaqio da dor: obtida a eliminaqio
da dor, o prazer n i o cresce ulteriormente.
2) 0 s desejos e prazeres do segundo
grupo jL n i o tCm mais aquele "limite", porque n i o subtraem a dor do corpo, mas variam somente no grau do prazer e podem
provocar not6vel dano.
3) 0 s prazeres do terceiro grupo n i o
tolhem a dor corp6rea e, por acrCscimo,
produzem sempre perturbagio na alma.
Refreemos pois nossos desejos, reduzamo-10s ao primeiro nucleo essencial e te-

remos copiosa riqueza e felicidade, porque,
para nos propiciar aqueles prazeres, bastamo-nos a n6s mesmos, e neste bastar-se-asi-mesmo (autarquia) C que est6 a maior riqueza e felicidade.

0 que devemos fazer quando somos
atingidos pelos males fisicos n i o desejados?
Epicuro responde: se C leve, o ma1 fisico C
suportiivel, nunca serido tal que ofusque a
alegria do espirito; se C agudo, passa logo;
se 6 agudissimo, conduz logo A morte, a qual,
em todo caso, como veremos, C um estado
de absoluta insensibilidade.
E os males da alma? A respeito destes
n i o C o caso de nos alongarmos, porque s i o
apenas produtos de opinides falazes e dos
erros da mente. E toda a filosofia de Epicuro
se apresenta como o mais eficaz remCdio e
o mais seguro antidoto contra eles.
E a morte? A morte C um ma1 s6 para
quem nutre falsas opinides sobre ela. Como
o homem C um "composto alma" em um
"composto corpo", a morte n i o 6 sen50 a
dissolu@o desses compostos, na qual os atomos se espraiam por toda parte, a conscisncia e a sensibilidade cessam totalmente e,
assim, s6 restam do homem ruinas que se
dispersam, isto 6, nada. A morte, portanto, n i o C pavorosa em si mesma, porque,

Capitulo dtcimo -

com sua vinda, niio sentimos mais nada;
nem pel0 seu "depois", exatamente porque
niio resta nada de n6s, dissolvendo-se totalmente nossa alma, assim como nosso cor-

f u ~ d a do
~ ~"Jardimn
o

prazeres naturais necessa'rios
(p. ex.: comer quando se tem fome)

\

prazeres naturais e niio necessa'rios
(p. ex.: comer alimentos refinados)

--

- -

-

I
I

~

-

prazeres nZo natzkrais e nLio necessarios
(p. ex.: a busca da riqueza)
\\
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po; nem, enfim, a morte tolhe nada da vida
que tenhamos vivido, porque a eternidade
niio C necesshria para a absoluta perfeiqso
do prazer.

/

'4

Cpicuro e a

---

1

I

Sumo bem
C o que niio
comporta nenhum mal;
C a falta de dor
no corpo
(aponia)
e na alma
(ataraxia)

f

0 mal, para o homem siibio,
niio t nada
-

--

i

I

I-*\

a morte niio C um ma1 porque quando
existe a morte n6s niio existimos

1

1

o ma1 da alma se cura
corn a filosofia

\

(

o ma1 do corpo, se 6 fraco, se suporta;

, se 6 intenso, dura pouco, porque leva ii morte 1

1
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DesvalorizaG~o
epicurista
da vida politics
A vida politica, para o fundador do
"Jardim", C substancialmente niio-natural.
Por conseguinte, ela comporta continuamente dores e perturbaqGes, compromete
a aponia e a ataraxia e, portanto, compromete a felicidade. Com efeito, os prazeres
da vida politica, a que muitos se prop6em,
S ~ puras
O
ilus6es: da vida politica os homens esperam poder, fama e riqueza, que
sao, como sabemos, desejos e prazeres nem
naturais nem necessirios, sendo portanto vazias e enganosas miragens. Assim, C compreensivel o convite de Epicuro: "Livremonos de uma vez do carcere das ocupag6es
cotidianas e da politica." A vida publica
niio enriquece o homem, mas o dispersa e
o dissipa. Por isso i que Epicuro se apartava e vivia separado da multidio: "Retira-te para dentro de ti mesmo, sobretudo
quando 6s constrangido a estar entre a multidiio."
"Vive oculto", soa o cilebre mandamento epicurista.
Somente nesse entrar em si e permanecer em si C que podem ser encontradas a
tranquilidade, a paz da alma e a ataraxia.
Para Epicuro, o bem supremo niio esti nas
coroas dos reis e dos poderosos da terra, mas
na ataraxia: "A coroa da ataraxia C incomparavelmente superior a coroa dos grandes
impCrios."
Com base nessas premissas, C claro
que Epicuro devia dar do direito, da lei e
da justiga uma interpretagiio em nitida antitese tanto em relagio opiniio classica
dos gregos como em relagio as teses filos6ficas de Platso e Aristoteles. Direito, lei
e justiga s6 tgm sentido e valor quando e a
medida que sao ligados ao "util"; seu fundamento objetivo n i o C sen50 a utilidade.
Assim o Estado, de realidade moral dotada de valor absoluto que fora no passado,
torna-se instituiqio relativa, nascida de simples contrato tendo em vista o util; do mesmo modo, de fonte e coroamento dos supremos valores morais torna-se simples meio
de tutela dos valores vitais; por fim, tornase condiqiio necessaria para a vida moral,
mas niio condiqio suficiente. A justiqa torna-se um valor relativo, subordinado ao
util.

CXaltaG2;oepicurista
da arnizade
0 desmoronamento do mundo ideal
plat8nico niio poderia ser mais radical e a
ruptura com o sentimento da vida classicamente grego niio poderia ser mais decisiva:
o homem deixou de ser homem-cidadiio
para tornar-se puro homem-individuo.
0 unico liame admitido como verdadeiramente factivel entre esses individuos
C a "amizade", laqo livre que reune juntos
aqueles que sentem, pensam e vivem de
mod0 idhtico. Na amizade, nada C imposto de fora e de mod0 n2o-natural; sendo
assim, nada viola a intimidade do individuo. N o amigo, o epicurista v? outro si
mesmo.
A amizade niio i mais que o util, mas
o util sublimado. Com efeito, primeiro se
busca a amizade para conseguir determinadas "vantagens" estranhas a ela; depoi;,
uma vez nascida, a amizade torna-se, ela
mesma, fonte de prazer e, consequentemente, um fim.
Epicuro, portanto, pode afirmar o que
segue: "De todas as coisas que a sabedoria
busca, em vista de uma vida feliz, o maior
bem i a conquista da amizade". "A amizade anda pela terra anunciando a todos que
devemos acordar para dar alegria uns aos
outros".

0quadrifArrnaco
eo

ideal do sClbio

Epicuro forneceu pois aos homens um

quadruple remCdio da seguinte forma.
Mostrou:
1)que s i o viios os temores em relagiio
aos deuses e ao alim;
2) que o pavor em relagiio a morte i
absurdo, pois ela n i o C nada;
3) que o prazer, quando o entendemos
corretamente, esti B disposigiio de todos;
4) finalmente, que o ma1 dura pouco
ou C facilmente suportivel.
0 homem que souber aplicar esse quadruplo remCdio em si mesmo podera adquirir a paz de espirito e a felicidade, que nada
e ninguCm poderiio atingir. Tornando-se assim totalmente senhor de si, o sibio nada

mais tem a temer, nem mesmo os mais atrozes males e sequer as torturas: "0sabio sera
feliz mesmo entre os tormentos."
Evidentemente, dizer que o sabio pode
ser feliz mesmo sob as mais atrozes torturas
i um modo paradoxal de dizer que o sabio C
absolutamente "imperturbiivel", e o proprio
Epicuro deu demonstraqiio disso quando, por
entre os espasmos do ma1 que o levava a
morte, escrevendo a um amigo o ultimo
adeus, proclamava que a vida i doce e feliz.
E assim, fortalecido por sua "ataraxia",
Epicuro capacita-se para afirmar que o s i bio pode competir, em felicidade, a t i com
os deuses: exceto a eternidade, Zeus niio
possui nada a mais que o siibio.
Para os homens de seu tempo, atormentados pelo pavor e pela angustia do viver,
Epicuro indicava novo caminho para o reencontro da felicidade, e pregava uma palavra que era como que um desafio sorte e a
fatalidade. Mostrava que a felicidade pode
vir de dentro de nos, apesar de como as coisas estejam fora de nos, porque o verdadeiro bem, a medida que vivemos e enquanto
vivemos, esta sempre e somente em nos: o
verdadeiro bem C a vida, e para mants-la
basta pouquissimo, e esse pouquissimo esta
2 disposiqiio de todos, de cada homem; e
tudo o mais i vaidade.
Socrates e Epicuro siio os paradigmas
de duas grandes "fCsn e, alias, de duas religi6es leigas: a f i e a religiiio da "justiqa", a f i
e a religiiio da "vida".

Epicuro niio so prop&, mas imp& essa
doutrina aos seus seguidores com fCrrea disciplina, a ponto de no "Jardim" niio haver
lugar para conflitos de idiias e desenvolvimentos doutrinirios de relevo, pelo menos
sobre quest6es de fundo. 0 s estudiosos se
sucederam em Atenas, da morte de Epicuro
(2711270 a.C.) at6 a primeira metade do sic.
I a.C. Sabe-se que, na segunda metade desse
siculo, o terreno no qua1 surgira a Escola
de Epicuro fora vendido e que, portanto, o
"Jardim" j i estava morto em Atenas.

Mas a palavra de Epicuro encontraria
uma segunda pitria na Itilia. No sCc. I a.C.,
por obra de Filodemo de Gadara (nascido
por volta de fins do sic. I1 a.C. e morto entre 40 e 30 a.C.), constituiu-se urn circulo
de Epicuristas, de carater aristocritico, que
teve sua sede em uma vila de Herculano. de
propriedade de Calpurnio Pisib, notivk~e
influente politico (foi c6nsul em 58 a.C.) e
grande mecenas. As escavaq6es realizadas em
Herculano levaram a redescoberta dos restos
da vila e da biblioteca, constituida por escritos de Epicuristas e do pr6prio Filodemo.
Mas a contribuiqiio mais significativa
para o Epicurismo veio de Tito Lucricio
Caro, que constitui um unicum na historia
da filosofia de todos os tempos. Nasceu no
inicio do sic. I a.C., morreu por volta de
meados desse siculo. 0 seu De rerum natura, que canta em versos adrniriiveis o pensamento de Epicuro, constitui o maior poema
filosofico de todos os temDos.
Quanto a doutrina, Lucricio repete fielmente Epicuro. Sua inovaqiio consiste na
poesia, ou seja, no modo como soube expor a mensagem que vinha do "Jardim".
"Para libertar os homens. Lucricio compreendeu que n5o se tratava de obter, nos
momentos de fria reflexiio, sua adesiio a alguma verdade de ordem intelectual, mas que
era preciso tornar essas verdades, como diria Pascal, compreensiveis ao coraqiio" (P.
Boyanci). Com efeito, confrontando as passagens do poema lucreciano com as correspondentes passagens de Epicuro, podemos
concluir que a diferenqa e quase sempre esta:
o filosofo fala com a linguagem do logos,
ao passo que o poeta acrescenta os tons persuasivos do sentimento e da intuiciio fantastica; em suma, i a magia da arte. Uma so
diferenqa subsiste, de resto, entre Epicuro e
Lucrkcio: o primeiro soube aplacar suas
angustias, at6 existencialmente; Lucricio, ao
contririo, foi vitima delas, suicidando-se aos
quarenta e quatro anos.
0 E~icurismosobrevivera tambkm na
era imperial, mas sem inovaq6es. 0 documento mais significative que atesta a vitalidade do Epicurismo i um grandioso I-ro
mural que Diogenes de Enoanda (na Asia
Menor) mandou escul~irno sic. I1 d.C. No
siculo seguinte o ~ ~ i & i s m se
o extinguiu.
m e bB
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corno a r k do viver
A Carta a Msneceu 6 o ma15bslo s mors
toconte escrlto de Ep~curoqus nos For conservodo.
Rpc~
drzer q u ssmprs
~
6 tsmpo ds hlosofar, porque ao FllosoForsa sncontra o Fs/ladode, Eprcuro rslembra suos 1d6rasFundomentars sobre os dsusss e sobrs o morte.
Seguem-se, dspols de algumos mdm@es sobre o mod0 ds entsndsr o v~dos o
Futuro, a concep@30sobre o mod0 am que
devsm sar sntsndidos os prazsres, as dores
s os dessjos e como o homsm devs comportor-se sm r~lag6oo elss
Conclur a cork um chamado 2, responsob~lldadedo homem s o sxaltog5o do sdbro que 6 como um deus sntrs os homsns.

tranha b imortalidade ou de pouca conr;onbncia com a Felicidade. Em relagdo b divindade,
pensa tudo o que serve para preservar sua Felicidade unida com a imortalidade. 0 s deuses
existem de fato e o conhecimento que ddss se
tem 6 evidente. Elas, porbm, ndo siio como a
maioria os cr&, pois ndo continuam coer$mtemente a considera-los como os concabem. lmpio
ndo 6 quem nega os deuses como a maioria os
quer, s sim aquele que atribui aos deuses as
opinides que deles tam a maioria. Corn efeito,
as opiniaes do maioria sobre os deuses niio
sdo prolepses, mas enganosas hipolepses.' Daqui se segue que dos dsuses ss fazem derivar para os homens as razdes de todo maior
dano e de todo bem; os deuses, com efeito,
entrquss continuamente Bs suas virtudes, s60
queridos por todos os seus semelhantes, mas
rejeitam como estranho tudo o que ndo i; semelhante a eles.

3 . 0 qur i a mortr para o homrm

Habitua-te a considerar que a morte B
nada para nos, do momento que todo bem e
todo ma1 residem na sensagdo, e a morte 6 privagdo de scsnsagdo. Por isso, a nogdo correta
de que a morte B nada para nos, torna alegre
o Fato de que a vida seja concluida com a mor1. Srmprr i tempo dr filosofar,
te, ndo Ihe concadendo um tsmpo infinito, e sim
sejamos velhos ou jovrns
Ihe subtraindo o desejo da ~mortolidade.Ndo
h6 nada de tenivel na vida para quem tenha
E~icurosaOda Meneceu
compreendido bem quo ndo h6 nada ds terriQuem & jovsm ndo espere para Fazer F~lovel no Fato de ndo viver mais. Por isso, & tolo
sofla; quem 6 velho ndo se canse d~sso.Com
quem diz temer a morte, n60 porque trara dor
efe~to,nmgu&m & ~moturoou superado em reao momento em que ela se opresentar a nos,
lagdo a sairde do alma. Quem d~zque a~nda
mas porque nos faz soFrer na sua espera; com
ndo 6 hora da fazer hlosoha, ou qua o hora j6
deito, tolomente pode causar sofrimsnto na
passou, parece-secom quem d~z,em relagdo 2.1
espera, aquilo que ndo faz sofrer com sua preFel~c~dade,
que amda ndo & o momento dsla,
senga.
ou que ele j6 passou. Por ISSO, tanto o jovem
Portanto, o ma1 qua mais nos atemoriza,
como o velho devem fazer f~losoha;um para
ou sejo, a morte, B nada para nos, a partir do
que, embora envelhecendo, permonega semmomento que, quando vivemos, a morts ndo
pre jovem de bens por causa do passado, o
existe, e quando, ao contrdrio, sxiste a morte,
outro para qua se smta jovem e velho ao mesnos ndo existimos mais. A morte, portanto, ndo
mo tempo, para qua ndo tema o Futuro. E preclnos concerns, nem quando estamos vivos, nam
so, portanto, ocupor-se de tudo o que leva b
quando estamos mortos, porque para os vivos
felic~dade,se & Fato qua quando ela est6
ela ndo exists, s os mortos, ao contrario, ndo
conosco possuimos tudo, e que, quando n60
existem mais. 0 s outros, por outro lado, Fogem
est6 conosco, Fazemos de tudo para obt&-la.
Bs vezes da morte como do pior dos males,
outras vezes a [procuram]como alivio [das desP. 0 s deuses @xistema: s8o imortais e frlizes
grogas] do vida. [0s6bi0, ao invBs, nem rejeita
Pratica e m d t a aqu~loque te enslnel con- a vida], nem teme o ndo viver mais; com efeito,
trnuamante, conv~ctode que se trata do abec& a vida ndo Ihe molesta, e tombhm n60 cr6
para uma vrda felrz. Em prlmerro lugar, cons~de- que a morte seja um mal. Assim como para o
ro qus a dlv~ndade6 um vlvente lncorruptivsl e
feltz, como a no@o comum do dlvmo costuma
'Conceito inodequodo, Fundado sobra n opini6o correnk
acertar, e ndo lhe atr~buasqualquer colsa es-

Capitulo de'cimo alimento, ele ndo se serve dele em abund8ncia, mas escolhe o melhor; tamb&rn ndo procura gozar o tempo rnais longo, mas o melhor.

4. Indicag6es sobre o mod0 de entender
a vida e o futuro

E quern exorta o jovern a viver bem, s o
velho a concluir bem a sua histbria mortal O urn
tolo, ndo 5.6 por tudo o qua & digno de ser aceito
do vida, mas tambhrn porque uma s6 O a reta
preparqbo para bern viver e para bem morrer.
Ainda pior 6 o que diz: "[ ...I nbo nascer G otirno,
mas, se nascidos, passar o mais depressa possivel pelas portas do Hades".'
Se tal pessoa est6 mesmo convencida do
que diz, por que ndo rnorre irnediatarnante? E
seu direito legitirno faze-lo, se de fato sst6 convicto disto; no contrdrio, se quer brincar, age
corno tolo em coisas que ndo comportam brincadeira. preciso Iembrar que o futuro nbo Q
inteirarnente [nosso], nern inteirarnente nbo
nosso, para ndo ssperar que absolutarnente
tenha de se raalizar, nem desesperar-se, corno
se absolutamente ndo tenha de se realizor.

<

5. Como 6 preciso julgar os prazeres
e as dores

<

nscess6rio depois pensor por analogia
que alguns desejos sdo naturais, outros vdos;
entre os naturais, alguns sbo nacessdrios, outros
sbo simplesmente naturais. Depois, dos nacessbrios alguns sd0 tais ern rela<do2.1 felicidads,
outros sdo assirn em rela@o ao bern-@starfisico, outros ainda ern rela<bob propria vida. Corn
afeito, uma s6lida n o ~ d o
de desejo sabe guiar
cada escolha e coda rejei<dopara a saude do
corpo e para a ataraxia do a h a , urna vez que
justamente este & o firn da vida feliz. Com sfeito, justamante com sste escopo fazernos ds
tudo, a fim de ndo expsrirnentar nern sofrimento nem perturbqdo. Urna vez que isto se verifiqua ern nos, toda tempestade da alrna se aplaca, porque o ser hurnano nbo sabe que outra
coisa desejar, que Ihe falta, nem que outra coiso pedir para tornar pleno o bern do alma e do
corpo. Sentimos necessidade do prazer, quando sofrernos pela sua falta, [quando, ao contrbrio, nbo sofremos], entdo nBo tarnos nenhuma necessidade de prazer.
Por estes rnotivos, dizemos qua o prazer
6 principio e terrno ultimo de urna vida feliz. Corn
e f ~ i t osabernos
,
qus o prazer & o barn prirneiro
e conatural a nos, a partir do prazer permitimos
toda escolha e toda rejeiq30, e ao prazer nos

Epiruro e a
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reportamos para avaliar todo barn com a sensagdo assumida corno norrna. E a partir do rnomento que a t e Q o bern prirneiro e conatural a
nos, justarnente por isto ndo acsitamos todo
prazer, mas da-se o caso de qua descurornos
rnuitos deles, quando disso provbrn urn inc6rnodo rnaior; e assim considerarnos que rnuitas
dores sdo preferiveisaos prazeres, no caso que
um prazer rnaior nos toque depois de tar resistido longarnente ao sofrimento. Todos os prazeres, portonto, porque tarn urna natureza congenita a nos, sBo urn bem, todavia, nern todos
devern ser aceitos. Da rnesrna forrna, toda dor
6 urn mal, porQrn,nsm todas sbo d? tal gQnero
que delas devamos fugir sempre. E preciso julgar tudo isso em base ao c6lculo s a uma visdo
geral da utilidade e do dano. Com efeito, podernos experimentor qua o bern, por certo tempo,
& mal, e, vice-versa,que o rnal pode ser urn bern.

6. R independ6ncia em relag60 aos desejos
TornbQrn considerornos um grands barn a
independhncia em relacdo 00s desejos, nbo
com o escopo de gozar apenas da pouco, mas
porque se ndo ternos o rnuito, posso bastarnos o pouco, corretarnante convictos ds que
rnelhor goza da abund6ncia quern rnanos sente a sua necessidade, qus tudo o qus 6 requsrido por natureza Q facilrnente obtenival, e tudo
o que, ao contrdrio, Q vdo, dif~cilrnentese adquire, que os alirnantos fruga~sproduzern prazer identico ao ds uma mesa farta, quando elimino-saa dor do necessidade,s qus pdo e 6gua
oferecam o rnbxirno dos prazeres, quando deles se serve quern dales tsm necessidade.

7. Como devemos entender o prazer
G a sua ligg6o com a virtude
Portanto, o hbbito de urn alimento simples
s de mod0 nenhurn refinado, de urn lado confere saude, do outro torna o homsm 6gil nas ocupasdes nacess6rias do vida, e se nos nos aproxirnarnos, de vez am quando, a um teor da vida
suntuoso, disp6e-nos rnelhor ern relagdo a ele,
e tira-nos o rnsdo do dsstino. for conseguinte,
quando dizernos que o prazer Q o firn ultimo,
nbo pretendernos falar dos prazeres dos dissolutos e nern dos que consistern na crbpula,
corno pensam aqueles que ndo conhecern, nbo
partilham ou rnal entendern nossos principios,
e sim, ao contrbrio, pretendernos falar da falta
de dor no corpo e da falta de perturbasdo na
alma. Corn efeito, ndo sdo os simposios ou 0s
banquetss continuos, o aproveitar do jovenzinhos s mulheres, ou o peixe s tudo o que pode
oferecer farta mesa que Ievam a urn0 existcin-
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LUCR~C~O

e bam supremo C a

0 De rerurn noluro
------,---.--

nsideras melhor
santas sobrs os

nada C realizado

ouco de sabadoria,

0sistema de Epicuro ndo Foi modificodo em suo substdncio pelos numerosos ssguidores, rnos Foi ssrnpre considerodo como
verdode imodificdvel, completo em si s definitivo; lucrQao,todovio, o repensou e rsviveu
em dimens80 podtico, e as novidodes que
ale troz estdo justomente nesto dimens80,
ou sejo, no mogio ch orts, qua se ocrescento
a fi1osoFio e o tronsfiguro, fozendo-o penstrar no mente, mos tambQmno corogdo.
Rlgumos diferengos que os estudiosos
encontrorom entre o pensomento de Epicuro
e o de IucrQcio,580, no moiorio, inconsistentes, se considerodos no optico qus indicomos. lucrtcio, com efeito, tem umo visdo p a simisto do noturezo, no santido d~ que o
mundo porece ndo feito poro nos, tonto Q
nele o dor. Mos os grondes a numarosos ofds
que nos circundom podem ser superados com
3 razdo humana, porque o conhecimento do
verdodeiro e o luz clo rozZio nos indicom o
via justo do viver.
leremos, em ssguido, possogens em
qua o sentimento pottico de lucrtcio vive o
senso do infinito que nos circundo, s nos
quois ressoom ocentos que trozem 2, mente
oqueles desifoisc~mentosno infinito, de sobor quose Ieopordiono.
RlQmdisso, citoremospossogens sm q u ~
o ssnso cis meloncolio, qus hovio tombQmem
Epicuro, rnos muito contido a superodo pel0
rozdo, em lucrQciosa torna proeminente e ompliFico-se-oem dimensdo poQtico.€m porticulor, notoremos a gronde pledod~pelo homem,
sobrstudo pel0 homam ndo-sdbio que nd0
conhece o verclode de Epicuro, que orrosto
umo vido inijtil, vivendo no of8 e no Fostio,
poro se perder no nado. Poro lucrQcio,aqueIes que ignorom o sobedorin epicuristo sdo
condenodos, que vivem jd no terro o ssu inFano, sem parcebsr, s sem espsrongo.

r meio da luz da raz6o

s G mtcrimos.

derei "do saber do mundo as origens,
mas. plos sinais do cbu e de multas coisas criadas,
estou certo de que o mundo ndo 6 feito para nos,

porque ele & fonte de tanto mal.
No espqo qua cobre o impulso terrastre
grande parte t&m os montes
dvidos, as selvas gratas bs feras, os rochedos,
os phtanos acinzentados de logos
e os mares que tornom longinquas as tsrras;
aqui a aridez deserta, acol6 o gelo perene
nos tolhem a extensdo do solo:
e o pouco que sobra de terra mais docil,
se a forp do homem, para permanecer vivo,
ndo preme com suor a p6, se enche de mato.
E n6s fecundamos as glebas com o arado,
tornamos grandes as plantas
porque sozinhas ndo cresceriam.
Mas, enquanto os campos frondejam
e as 6rvores e ervas respirom, com assiduo
cuidado ducadas, chqa sobre as obras humanas
a chuva improvisa e a geada ou o chama
quente demais do sol: ou ent6o
desca para arranc6-las o sopro do furacdo.
E a natureza em todo lugar,
pela terra e nos fundos
do mar que sustenta as estirpes das feras,
impele sobre nos os sopros malignos
das esta<des:
e a morte circula, inesperada.
E o menino, como n6ufrago lan<adod margem
pelas ondas enfurecidas,
jaz nu por terra, sem poder falar,
precisando de quda;
e quando pelo grito materno
a natureza o jogou 16, no luz,
chora e torna Iljgubre o d ~ a
de lamentos:
press6gio do ma1 que Ihe rssta viver.
Ao invbs, os animais, os rebanhos, as feras
crescem variadas,
nem de brinquedos t&m necessidade,
nem de amas com brandas e ternas vozes,
nem de vestes que mudam ao mudar o tempo,
nem de armas, nem ds muralhas
para se defenderam:
pois tudo para eles produz a terra
generosa, tudo para eles prov& a natureza.
Ora, se isto 6 um rem6dio ridiculo'
e os terrores humanos e os afds seguidores
ndo temem o som das armas nem guerras,
que se misturam audazes entre os reis
e os podarosos,
nem o fulgor do our0 os fascina ou a pirrpura,
por que duvidar que apenas o poder
da raz6o esteja em grau de abat&-los?
Tanto mais qua a vrda est6 envolta em trevas.
E como os meninos v&em de noite, aterrados,
no vazio da sombra, fantasmas de g&lidasasas

--'0remQdioridiculo oo quo1 LucrQc~o
sa refara conslsta
nos ilusdas dos homms qua buscam o poder, a riquazo e
coisos samalhantas.

e imaginam outros em caminho pelo or,
tambbm na luz tremem os homens
por corsas mars exiguas que as sombras
Nem servsm
os raros do sol desfazendo as trevas
e este terror do Bnrmo, mas apenas
o estudo do verdadeiro,
mas apenas a luz da r~Zd0

2. Sentimento Je desfalecimento no infinito
0 todo exrstents n6o est6 da modo nenhum
term~nado.se assrm fosse terla um extremo:
mas & claro qua jamas de uma colso
pode hover extremo se outra colsa nbo exrste
que marque seu confrm. de mod0
que ss veja o ponto para al&m do qua1
termme o vrs6o dela
E como admitlmos que nada exists
para alQm do todo,
ao todo falta o extremo s o hm;
nem rmporta em qua ponto te encontrasdo todo:
porque um ponto qualquar tam diante de si
o rnflnlto.
Tu pensa o sspaCo como um momento acabado:
se algu6m se lancar 16 emba~xo
em direg6o as ljltrmas prolas do mundo
e atrrar uma flecha veloz, o qua
te agradarra esperar? que o dardo
lan<adocom for~aatrnja a meta
e voe para longe ou que possa
algo par6-lo e ~mpsdl-lo?
Obrigado est6s a acertar
uma destas duas colsas, todavra
tanto uma como a outra te rmpedem
qualquer caminho
e te for<am o admrt~r
que o todo se estende, rnhnrto:
pols, mesmo que 0190 Irnpqa
o v60 do dardo de atrngrr a meta,
mesmo que o v6o prossrga fora,
ele certamente n60 partru de um termo 6ltimo.
Se qurseres contlnuar eu te sigo
aonde quer que ponhas o extremo llrnltee saber,
desejarar a sorts daquele dordo
Ndo ter6s um Irmrte para parar
e aberta sempre terds a fuga.
em busca de novos Iim~tss.
€15 uma corsa limrta a outra ao olhar
de modo que todo Iimite
marca as formas do mundo
o ar 6 confim da uma collna, o monts do ar;
a terrcl& termo do mar, o mar da terra.
Ndo ha nada que o todo Feche em urn circulo
por fora
Se todo o espa<o do mundo
fosse fechado por hmites certos e acabado,
j6 dsscrdo ao fundo estcm o amontoado

da mat&rra por causa do peso, e sob
a abdbada do c6u mars nada vwerla
s nern c6u nern sol da fato exrstrrlam:
pols acumulada estar~apor tempo
~nhnrtono barxo a mat6rra rnerte.
Mas agora, como & natural,
os germes clos corpos
jomars t&m descanso, porqus ndo ex~sts
um fundo onde possam calr s parar;
e m p r e com movrmento continuo acorrem 6tomos
para Formar as colsas, de todos os lados
a tamb6m de barxo, velozes, do rnf~n~to.
Tal & portantoa naturezadovozro, asslm do e s p ~ o
6 fundo o abrsmo que nsm sequer o ralo
podsr6 jamals percorrWo rnta~ro
nern abreviar de urn d ponto o seu cammho,
nern mesmo se o foco luzente durasse
o curso perane do tempo,
t60 grande & o espac;o aberto ds corsas
por todos os lados, Irvre e 1nesgot6velvaz~o.
A prbprra natureza, o116s,prov&
que o mundo ndo tenha Irm~tes.obrrga
os corpos a ftcarc2m envoltos pelo vazlo
e o vaz~opelos corpos: de mod0 qus por esta
alterndnc~ade vazro e mat&r~a,
por estas duos co~sasseja o todo ~nfrnrto.
e mesmo que uma ndo fosse Ilmrte para a outra,
a outra sozrnha serla rnf~n~ta

3.0s mundos infinitos nos espa~osinfinitos

nlmo peregrrnar.

e o mundo terrestre

que t d a a em dos vivos ndo bsta para conta-los,
se a propria forc;a permanece podendo
os masmos elementos reunir em todo lugar
do mod0 como os reuniu aqui, 8 certo
que alhures existem outras terms
e outros mares,
existem outras formas de animais s de homens.
No conjunto de todas as coisas
ndo pods existir apenas uma qua, sozinha,
tenha sido gerada,
que ndo seja parts ds uma ssp&cie
e da uma ordem: como para as feras dos montes,
como para asta prole dos homens,
para as mudas familias dos peixes,
para os corpos dos p6ssaros no vento.
Destas compara@es tu v&s
que n60 sdo 6nicas as coisas que existern:
ndo & ljnico o c&u nern o sol nem o mar;
mas sdo infinitos em n0mer0,
justaments porqus esta fixado
no fundo de todo ser um limite,
justamente porque tudo 6 formado p r o a morte.
E para todos os espacos
6 o mesmo como aqui para as coisas terrenas.

4 . 0 homem que n80 conhece o verdadeiro
vive na angirstia e sobre a terra
est6 como nos infernos
Se os homens, assim como sentem o peso que
0s consa.
ao rnsnos pudessem de tanto ma1 descobrir a
causa teriam quam sabe vida melhor.
E assim os vemos
incertos, sem saber o qua querem:
vemo-10s procurar inquistos outros lugares,
um lugar diferente do costumeiro
onde possam depor aqusle peso:
sste, enjoado de seus aposentos, sai
ds seu rico palacio e para ai retorna: viu
que Fora ndo h6 nada melhor;
este outro impale os cavalos
para a casa campsstre,
a~oita-osapressado
como para apagar dos tetos
as chamas, e j6 a porta boceja:
pega no sono e o pesado a 6 interrompe,
ou volta para a cidade e as costumeiras
estradas rev&.
Cada um desejaria separar-se de si
e fugir para longs,
mas ndo consegue; ao contr6rio.
sempre mais a si mesmo
constrangido se apega
e ao mesmo tempo se odeia:
doente, ndo sabe como o ma1 Ihe acontece,
ndo v& a causa do mal.

C a p i t ~ l odkcimo primeiro

I. C i g n e s e e d e s e n v o l v i m e n t o s
A filosofia estdica formou-re principalmente pela aglo origens
de tres filosofos que, um depois do outro, deram cada um a
periodizar30
propria original e conspicua contribui@oAs doutrinas da Esco- do Estoicismo
la, chamada Estoa (termo que significa "portico", lugar em que
g1
os filosofos se encontravam).
0 primeiro deles foi Zenao de Cicio (que chegou em Atenas em 31U311 a.C.),
o segundo foi Cleanto de Assos (que dirigiu a Escola entre 262 e 232 aproximadamente), e o terceiro, ao qua1 se deve a sistematiza~aodefinitiva da doutrina, foi
Crisipo de S61i (que foi escolarca de 232 ate quase o fim do s4culo).
0 s estudiosos dividem a historia da Estoa em tr& periodos:
- a Antiga Estod de Zenlo, Cleanto e Crisipo;
- a Media Estoa de PanCcio e Possiddnio;
- a Nova Estoa de Seneca, Epicteto e Marco Aurelio.

,

,

No fim do sCc. IV a.C., pouco mais de
um lustro da fundaqzo do "Jardim", nascia
em Atenas outra Escola, destinada a tornarse a mais famosa da Cpoca helenistica. Seu
fundador foi um jovem de raqa semitica,
Zen50, nascido em Cicio, na ilha de Chipre,
por volta de 3331332 a.C., e que se transferiu para Atenas em 3121311 a.C., atraido
pela filosofia. Zen50 teve primeiro rela~des
com Crates, o Cinico, e com Estilpio Megarico. Ouviu tambCm Xen6crates e Polemon.
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Releu os antigos Fisicos e fez seus principalmente alguns conceitos de Hericlito, como veremos. Mas o acontecimento que mais
o influenciou talvez tenha sido a fundaqiio
do "Jardim". Como Epicuro, ele renegava
a metafisica e toda forma de transcendencia.
Como Epicuro, concebia a filosofia no sentido de "arte de viver", ignorada pelas outras escolas ou entfo so imperfeitamente
realizada por elas. Mas, embora compartilhasse o conceit0 epicurista de filosofia, bem
como seu mod0 de propor os problemas, Zen f o niio aceitava sua solu@o para esses problemas. tornando-se severo adversiirio dos
dogmas do "Jardim". Repugnavam-lhe profundamente as duas idCias basicas do sistema, quer dizer, a reduciio do mundo e do
homem a mero agrupamento de homos e a
identificaqfo do bem do homem com o prazer. bem como suas conseau&nciase corolarios. Niio 6 de surpreender, portanto, que
encontremos em Zenio e em seus seguidores a clara inversfo de uma sCrie de teses
epicuristas. Todavia, niio devemos esquecer
que as duas Escolas tinham os mesmos objetivos e a mesma fC materialista e que, portanto. trata-se de duas filosofias aue se movem
no mesmo plano de negaqio da transcendencia e n f o de duas filosofias que se movem em planos opostos.
Zenfo niio era cidadfo ateniense e,
como tal. n f o tinha direito de adauirir um
edificio; por isso, ministrava suas aulas em
um portico, que fora pintado pelo pintor
Polignoto. Em grego, "portico" diz-se stoa.
Por essa razfo, a nova Escola teve o nome
de "Estoii" ou "Portico" e seus seguidores
foram chamados "0s da Estoi", "0s do Portico". ou sim~lesmente"Est6icos".
NO ~6rt;code Zenfo. diversamente do
Jardim de Epicuro, admitia-se a discussiio
critica em torno dos dogmas do fundador
da Escola, fazendo com que tais dogmas ficassem sujeitos a aprofundamento, revis6es
e reformulaciio.
Em consequGncia, enquanto a filosofia
de Epicuro n f o sofria modificaq6es relevantes, sendo na pratica somente ou preponderantemente repetida e glosada, e permanecendo assim substancialmente imutivel, a
filosofia de Zeniio sofreu inovac6es at6 notiveis, apresentando uma evoluqiio bastante considerivel.

0 s estudiosos hoje tem bem claro que

C necessario distinguir tres periodos na historia da Estoh:
1) 0 periodo da "Antiga Estoi", que
vai de fins do sic. IV a todo o sic. I11 a.C.,
no qual a filosofia do Portico foi pouco a
pouco desenvolvida e sistematizada na obra
da triade da Escola: o proprio Zeniio, Cleanto de Assos (que dirigiu a Escola de 262 a
232 a.C., aproximadamente) e, principalmente, Crisipo de S61i (que dirigiu a Escola
de 232 a.C. at6 o ultimo lustro do sCc. I11
a.C.). Foi principalmente este ultimo, talvez
de origem semitica que, corn mais de setecentos livros (infelizmente perdidos), fixou
de mod0 definitivo a doutrina do primeiro
estagio da Escola.
2 ) 0 periodo assim chamado da "MCdia Estoi", que se desenvolve entre o I1 e o
I sic. a.C. e que se caracteriza por infiltraq6es eclCticas na doutrina originiria.
3 ) 0 periodo da Estoii romana ou da
"Nova Estoi", que se situa jA na era cristii,
no qual a doutrina faz-se essencialmente
meditaqiio moral e assume fortes tons religiosos, em conformidade com o espirito e
as aspiraq6es dos novos tempos.
0 pensamento dos primeiros representantes da velha Estoi C dificilmente diferenciavel, porque todos os textos se perderam
e, alCm disso, aqueles que recuperavam as
doutrinas est6icas atravis de testemunhos
indiretos atinham-se as inumeraveis obras
de Crisipo, que, elaboradas com dialitica
e habilidade refinadas, obscureceram toda
a produqfo dos outros pensadores da Estoi,
at6 faze-la quase desaparecer. Alim disso,
foi Crisipo quem derrotou as tendhcias heterodoxas da Escola, que se haviam verificad0 com Aristiio de Quios e com Erilo de
Cartago, desencadeando verdadeiros cismas. Por isso, a exposiqio da doutrina da
velha Estoi C sobretudo uma exposiqiio da
doutrina na formulaqfo que recebeu de
Crisipo. Tambim sfo escassos os testemunhos precisos sobre os pensadores da MCdia Estoa PanCcio e Possid6ni0, mas os dois
pensadores sf0 nitidamente diferenciiveis.
JQ no que se refere ao estoicismo romano,
possuimos obras completas, numerosas e
ricas.
Vamos comecar ilustrando as teses capitais da doutrina da Estoa antiga.

Capitulo de'cimo primeiro

- O Estoicismo

A Estoa, aceitando a tripart@
a Iogica a tarefa de fornecer o crit
Como os Epicuristas, os Est6icos tomaram
sensaqao, entendida como im
bre os sentidos. Nos confrontos
(logos) do homem exprime seu acor
quando recebeu nosso
preensiva" ou "catale
aprovasao - isto e, supera
cataleptics", e pode entrar de fato
aprova@o, deve ser descartada.
A seguir, a representa@o cat
torna-se universal, e sobre os universais se fundamenta
proprio, que para os
de modos diversos 0 s Estoicos admi
ou seja, de noqdes inatas, ineren
conseguinte, tiveram de enfrent

Tanto Zenio quanto a Estoi aceitam
a tripartigiio da filosofia estabelecida pela
Academia (que fora substancialmente acolhida por Epicuro, como ja vimos), inclusive acentuando-a e niio se cansando de forjar novas imagens para ilustrar do mod0 mais
eficaz a relag20 existente entre as trCs partes. A filosofia em seu conjunto C comparada por eles a um pomar, no qual a 16gica corresponde ao muro circundante, que delimita
o 2mbito do pomar e que cumpre ao mesmo tempo o papel de baluarte de defesa; as
Arvores representam a fisica, porque s2o
como que a estrutura fundamental, ou seja,
aquilo sem o que n i o existiria o pomar; finalmente, os frutos, que siio aquilo a que
todo o plantio visa, representam a Ctica.
Assim como os Epicuristas, os Est6icos atribuiam primariamente B logica a tarefa de fornecer um critirio de verdade. E,
como os Epicuristas, indicavam a base do
conhecimento na sensa@o, que C uma impress20 provocada pelos objetos sobre os
nossos 6rgiios sensoriais, a qual se transmite B alma e nela se imprime, gerando a representa@o.

PorCm, segundo os Estoicos, a representaq2o da verdade n5o implica so um "sentir", mas postula ademais um "assentir", u m
consentir o u aprovar proveniente d o logos
que esta e m nossa alma. A impress50 n i o
depende de nos, mas da ag2o que os objetos
exercitam sobre nossos sentidos; n6s n i o
somos livres de acolher essa agiio ou de nos
subtrair a ela, mas estamos livres para tomar posigiio diante das impress6es e representaq6es que se formulam em nos, dandolhes o assentimento (synkatathesis) de nosso
logos ou recusando dar-lhes nosso assentimento. So quando existe o assentimento C
que temos a "apreensio" (katalepsis).E a
representaqiio que recebeu nosso assentimento C ''representa@o compreensiva ou
catalCptican, constituindo o unico critCrio
ou garantia de verdade.

Em substbcia, para os Estoicos, a verdade propria da representagiio cataliptica
deve-se ao fato de que esta C uma aqiio e
uma modificagio material e "corporea" que
as coisas produzem sobre nossa alma, provocando resposta igualmente material e
"corporea" por parte da nossa alma. Por
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raz6es que esclareceremos melhor adiante,
a prdpria verdade, segundo os Estdicos, e'
algo de material, "e' urn corpo".
Contudo, os Estoicos admitiram que passamos da representas20 cataliptica h intelec@o e ao conceito. Admitiam, ademais,
"noq6es ou prolepses inatas na natureza
humana". E, em conseqiiincia, obrigaramse a dar conta da natureza dos universais.
0 ser, para os Estoicos, C sempre e somente
"corpo" e, ademais, individual; portanto, o
universal n2o pode ser corpo, C um incorporeo, n2o no sentido positivo plat6nic0, mas
no sentido negativo de "realidade empobre-

cida de ser", uma espCcie de ser ligado somente h atividade do pensamento.
0 s Est6icos afastaram-se notavelmente de Aristoteles, apoiando-se na proposi@o como elemento-base da 16gica (16gica
proposicional) e privilegiando os silogismos hipotiticos e disjuntivos, sobre os quais
Aristoteles n2o havia teorizado. Mas esta
parte da 16gica estoica, hoje grandemente
revalorizada, permanece h margem do sistema. A "representas20 cataltptica" cont i n u o ~sendo o verdadeiro ponto de referCncia para a Esto6, em virtude das razBes
expostas.

nasce da impress50
dos objetos sobre os sentidos

nasce quando o dado
sensivel se apresenta
i alma

_

I;&,,
\

prolepses
1

conceitos

s80 nogBes inatas
presentes em toda alma

Capitulo de'cimo primeiro - O Estoicismo

III. $\ Fisita
d a amtiga &to6
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A presenca do Deus-logos na realidade implica que tudo seja por ele dirigido de mod0 infalivel, isto e, que tudo seja endere~adoao melhor fim (o logos nao
pode errar): neste sentido, o finalismo universal se traduz em
Provid@ncia,
uma forma de providencia geral. Mas esta forma de "provid6nnecessidade
cia" coincide com o destino inelutavel, que nzo e mais do que
e destino
aquilo que se segue a ordem necessaria de todas as coisas devi-+ § 4
da ao logos.
Aqui, porem, surge um problema: se a razao imanente implica necessidade
imanente, entilo, tambem o homem continua implicado nesta necessidade. 0 que
sera, portanto, da sua livre vontade? A vontade do homem A liberdade
observam os Estoicos - nao e livre, ou seja, ela encontra obstahumana
culos que impedem sua realizasao, apenas quando se opde ao
+§ 5
destino (= ao logos); ao contrario, quando o atende e quer aquilo
que o destino quer, entao nao so nao encontra impedimentos,
mas tem efeito seguro. A verdadeira liberdade, portanto, estaria em uniformizarse ao logos: querer o que o Destino quer.
A ideia de que o mundo seja formado de fog0 implica
que nele se manifestem, embora em tempos diversos, os dois
aspectos tipicos da atividade do fogo, isto e, o vivificante
-+§6
(lembremo-nos da rela@ofogo-calor-vida, mais vezes salientado) e o destrutivo. Assim, enquanto prevalece o primeiro aspecto o cosmo vive, quando prevalece o segundo ele se consuma em total combustso.
A conflagra~'o
cosmica

A pa/ing@nese

+§6

Todavia, desta conflagrac;aoo mundo renascera (paling&nese), e renascera igual, porque a lei que o dirige e sempre a
mesma, justamente a do logos: e tambem os eventos da historia se repetirao identicos ate a sucessiva conflagra@o; e assim
por diante.

0 logos que penetra o universo se manifesta, em particular medida, na alma humana que e fog0 ou pneuma - uma
+§7
parte do fog0 ou pneuma cosmico - e e dividida em oito partes: os cinco sentidos, uma parte destinada a fona@o, uma a
reproduc;ao, e a parte racional chamada de "hegem6nico", ou seja, que domina
as outras.
humans

A

O

materialismo

monists

dos E s t b i c o s

A fisica da antiga Estoa C uma forma
(talvez a primeira forma) de materialismo
monista e panteista.
0 ser, dizem os Estoicos, C so aquilo
que tem a capacidade de agir e sofrer. Mas
este C apenas o corpo: "ser e corpo S ~ iOd h ticos"; C, portanto, sua conclus5o. Corp6reas sso tambtm as virtudes e corporeos os
vicios, o bem, a verdade.
Esse materialismo, em vez de tomar a
forma do mecanicismo pluralista atomista,

como nos Epicuristas, configura-se em sentido hilemorfico, hilozoista e monista.
0 s Est6icos falam, na verdade, de dois
principios do universo, um "passivo" e um
"ativo", mas identificam o primeiro com a
matiria e o segundo com a forma (ou meIhor, com o principio informante) e sustentam que um C inseparavel do outro. A forma, alCm disso, segundo eles, C a Razso
divina, o Logos, Deus.
Compreende-se bem, deste modo, que
os Estoicos pudessem identificar seu DeusPhyszs-Logos com o "fogo artifice", com o
"raio que tudo governa", de Heraclito, ou
ainda com o pneuma, que C "sopro ardenten, ou seja, ar dotado de calor. 0 fogo, com
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efeito, C o principio que tudo transforma e
tudo penetra; o calor k o principio sine qua
non (imprescindivel) de todo nascimento,
crescimento e, em geral, de toda forma de
vida.
Para o Estoicismo, a penetraqiio de Deus
(que C corporeo) atravts da matkria e de toda
a realidade (que tambkm C corporea) C possivel por causa do dogma da "mistura total
dos corpos". Recusando a teoria dos Atomos do; Epicuristas, os Est6icos admitem a
divisibilidade dos corpos ao infinito e, assim,
a possibilidade de que as partes dos corpos
Dossam se unir intimamente entre si. de modo que dois corpos,possam, perfeitamente,
fundir-se num so. E evidente que essa tese
comporta a afirmaqiio da "penetrabilidade
dos corpos", alias coincide com ela. Por mais
aporktica que seja, essa tese, em todo caso,
C requerida pela forma do materialism0
monista adotado pela Estoa.

14 doutrina
das raz6es seminais

0 monism0 da Estoi compreende-se
ainda melhor se considerarmos a doutrina
das assim chamadas "raz6es seminais". 0
mundo e as coisas do mundo nascem da
unica matCria-substrato qualificado, pouco
a pouco, pelo logos imanente que 6, este tambCm, uno, mas capaz de diferenciar-se nas
infinitas coisas. 0 logos k como o stmen de

todas as coisas, e como um stmen que contern muitos stmens (0s logoi spermatikdi),
que os latinos traduziriam com a expressio
rationes seminales (raz6es seminais). Uma
fonte antiga diz: " 0 s Estoicos afirmam que
Deus C inteligente, fog0 artifice, que metodicamente procede iigeraqio do cosmo e que
inclui em si todas as raz6es seminais, segundo as quais as coisas sio geradas segundo o fado. Deus C [...] a raziio seminal do cosmo."
As IdCias ou Formas plat6nicas e as
formas aristotClicas siio assim assumidas
no unico logos, que se manifesta em infinitos stmens criativos, for~asou pottncias germinativas que operam no interior da mattria, imanentes h estrutura da matiria a ponto
de serem inteiramente inseparaveis dela. 0
universo inteiro C assim como que um unico grande organismo, no qua1 o todo e as
partes se harmonizam e "simpatizam", ou
seja, sentem em correspondtncia uma com
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a outra e em correspondtncia com o todo
(doutrina da "simpatia" universal).

O

panteismo estbico

Dado que o principio ativo, que C Deus,
C inseparavel da matiria e como niio existe
matiria sem forma, Deus esta em tudo e
Deus 6 tudo. Deus coincide com o cosmo.
Dizem as fontes antigas: "Zenio indica o
cosmo inteiro e o cCu como substiincia de
Deus." Ou ainda: "Chamam de Deus o cosmo inteiro e as suas partes".
0 ser de Deus C uno com o ser do mundo, a ponto de tudo (o mundo e as suas partes) ser Deus. Essa C a primeira concepqio
explicita e tematica de panteismo da antiguidade (a dos PrC-socraticos era somente
uma forma de panteismo impli'cito e inconsciente; s6 depois da distinqio dos planos
da realidade em Platio e da negaqio critica
dessa distin~iiose torna possivel um panteismo consciente de si mesmo).

Sexta parte - ASescolas filosbficas

d a era helenistica

Contra o mecanicismo dos Epicuristas,
os Est6icos defendem uma rigorosa concepqiio finalistica. Com efeito, se todas as coisas
sem exceqio s i o produzidas pelo principio
divino imanente, que C Logos, inteligincia
e raziio, tudo 6 rigorosa e profundamente
racional, tudo C como a razio quer que seja,
e como ela n i o pode deixar de querer que
seja, tudo C como deve ser e como C bom que
seja, e o conjunto de todas as coisas C perfeito; n i o existe obsticulo ontologico a obra
do Artifice imanente, dado que a propria
matiria C veiculo de Deus; assim, tudo o que
existe tem seu significado precis0 e C feito
do melhor dos modos possiveis; o todo, em
si, C perfeito; as coisas singulares, consideradas em si imperfeitas, tim sua perfeiqiio
no quadro do todo.
Estreitamente ligada a essa concepqio
encontra-se a noqio de "Providincia" (Prdnoia). A Providincia estoica, tenha-se presente, nada tem a per com a Providincia de
um Deus pessoal. E o finalismo universal que
faz corn que cada coisa (mesmo a menor das
coisas) sej? feita como C bom e como C melhor
que seja. E uma Providincia imanente e nio
transcendente, que coincide com o Artifice
imanente, com a Alma do mundo.

" F a d o n O M 'DestinoN
e liberdade d o shbio
Desse modo, a Providhcia imanente
dos Estoicos, vista por outra perspectiva,
revela-se como "Fado" e como "Destino"
(Heimarme'ne),ou seja, como Necessidade
inelutivel. 0 s Est6icos entendiam esse Fado como a sCrie irreversivel das causas, como
a "ordem natural e necessiria de todas as
coisas", como a indissolfivel trama que liga
todos os seres, como o logos segundo o qua1
as coisas acontecidas aconteceram: "aquelas que acontecem, acontecem; e aquelas que
acontecerio, acontecerio." E posto que tudo depende do logos imanente, tudo 6 necessbrio (assim como tudo C providencial,
do mod0 como vimos), mesmo o acontecimento mais insignificante. Estamos diante
do oposto da visiio epicurista, que, com a
"declinaqio dos itornos", ao contrario, pu-

sera todas as coisas ao sabor do acaso e do
fortuito.
Mas, no context0 desse fatalismo, como
se salva a liberdade do homem? A verdadeira liberdade do sibio consiste em conformar a propria vontade B do Destino, consiste em querer, com o Fado, aquilo que o
Fado quer. Isso C "liberdade", enquanto aceita@o racional do Fado, que C racionalidade.
Com efeito, o Destino t o Logos; por isso,
querer os quereres do Destino C querer os
quereres do Logos. Liberdade, pois, C p6r a
vida em total sintonia com o Logos. Por isso
Cleanto escrevia:
"Guia-me, 6 Jiipiter, e tu, Destino, ao fim,
seja qua1 for, que vos praza assinalar-me.
Seguirei irnediatamente, pois se me atraso,
por ser vil, mesmo assirn deverei alcanqar-vos" .
Eis uma bela passagem, referida por
fonte antiga, que exemplifica muito bem o
conceit0 express0 acima: " 0 s Est6icos tambCm afirmaram com certeza que todas as
coisas ocorrem por fado, servindo-se do seguinte exemplo: um ciio que esti amarrado
a um carro, se quiser segui-lo, C puxado e o
segue, fazendo necessariamente aquilo que
tambCm faz por sua vontade; se, ao contrario, niio quiser segui-lo, sera obrigado, de
toda forma, a fazi-lo. A mesma coisa na verdade ocorre com os homens. Mesmo que
n i o queiram seguir [o Destino], serio em
todo caso obrigados a chegar ao que foi estabelecido pelo fado." Sineca dira, traduzindo um verso de Cleanto com sentenqa
lapidar: "Ducunt volentem fata, nolentem
trahunt" ("0destino guia quem o aceita, e
arrasta quem o rejeita").

concep@o estbica

da conflagraG2;o ~ n i v e r s a l
e da palingZnese
Mas h i ainda um ponto essencial a ser
ilustrado no que se refere a cosmologia dos
Est6icos. Como os PrC-socriticos, os Est6icos
propuseram um mundo gerado e, em conseqiiincia, corruptive1 (aquilo que nasce deve,
em certo momento, morrer). De resto, era a
propria expericncia que lhes dizia que, como
existe um fog0 que cria, existe tambCm um
fog0 ou um aspect0 do fogo que queima,
incinera e destroi. No entanto, era impensivel que as coisas singulares do mundo fos-
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estrutura geral, mas tambCm nos acontecimentos particulares (uma espCcie de eterno
retorno), e renascera cada homem sobre a
terra, e sera como foi na vida anterior, at6
nas minimas particularidades. De resto,
idhtico i o logos-fogo, idgntico C o &men,
idikticas siio as raz6es seminais, idcnticas
siio as leis em sua explicaqiio, identicas siio as
concatenaq6es das causas segundo as quais
as razoes seminais se desenvolvem em geral
e em particular.

sem sujeitas h corrupqiio mas niio o mundo
que C constituido por elas.
Assim, a conchs20 era obrigatoria: o
fogo alternadamente cria e destr6i; em conseqiihcia, no fatidico final dos tempos haveri a "conflagraq50 universal", uma combust50 geral do cosmo (ekpyrosis), que sera
ao mesmo tempo a purificagiio do universo,
passando a haver somente fogo. A destrui$50 do mundo se seguira um "renascimento"
(paling8nese), pel0 qual "tudo renascera de
novo exatamente como antes" (apocatastase), ent5o renascerh o cosmo, esse mesmo
cosmo que continuara pela eternidade a ser
destruido e depois reproduzido, niio so na

Como vimos, o homem ocupa posiqiio
predominante no imbito do mundo. Esse
priviligio, em ultima analise, deriva do fato
de que, mais do que qualquer outro ser, o
homem participa do logos divino. Com efeito, o homem constitui-se de corpo e alma, a
qual C um fragmento da Alma cosmica; C,
pois, urn fragmento de Deus, ja que a Alma
universal, como sabemos, C Deus. Naturalmente, a alma C corporea, ou seja, fogo ou
pneuma.
A alma permeia o organismo fisico inteiro, vivificando-o; o fato de ela ser material niio C impediment0 para isso, pois, como
sabemos, os Estoicos admitem a penetrabilidade dos corpos. Exatamente por permear
todo o organismo humano e presidir i s suas
funq6es essenciais, a alma C dividida em oito
partes pelos Estoicos: uma, central, chamada "hegem8nican, isto 6, a parte que dirige,
coincidindo essencialmente corn a raziio; cinco partes constituindo os cinco sentidos; a
parte que preside h formaqiio; finalmente, a
que preside h geraqiio. AlCm das oito "partes", os Estoicos distinguiram, numa mesma parte, diferentes "funqoes": assim, a
parte hegem6nica ou parte principal da alma
tem em si as capacidades de perceber, concordar, apetecer e raciocinar.
A alma sobrevive morte do corpo,
ao menos por certo periodo; segundo alguns
Estoicos, as almas dos sabios sobrevivem at;
a proxima conflagraqiio.
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Todos os seres vivos sao dotados de um principio de conservaq30 (chamado
oik&osis), que instintivamente os leva a evitar aquilo que os prejudica e a buscar
aquilo que os beneficia, que acresce seu ser: em uma palavra, o
o principio
bem de um ser e aquilo que Ihe e benefico, e o ma1 e o que
da oikeiosis
danifica.
+§ 1
Por conseguinte, todo ser vivo pode e deve viver segundo
a natureza, segundo a sua natureza. Ora, a natureza do homem C racionai e a sua essencia e a razao. Assim, para o homem atuar o principio
de conservaq%odeve buscar as coisas e apenas as coisas que incrementam sua
razao e fugir das que o prejudicam.
As realidades que correspondem a estas caracteristicas sao a virtude e o
vicio: portanto, apenas a virtude e "bem" e so o vicio e "mal". E todas as outras
condiqbes que concernem a natureza fisica do homem (por
exemplo: a saude, a doenqa, a riqueza, a fama, a morte etc.),
Bens, males
como deverao ser julgadas? Conforme as premissas, a conclue "indiferentes"
s%oque dai deriva e a seguinte; nao d o nem bens nem males,
+§2
mas moralmente "indiferentes".
Esta soluq3o era demasiadamente rigorosa e drastica e, portanto, pouco
praticavel. Por t a l motivo, foi posteriormente mitigada. 0 s Estoicos chegaram a
admitir que tambem para a componente fisica devia existir uma
oikeiosis especifica, que permitiria distinguir as coisas que pre0s indiferentes
judicam
o corpo das que o beneficiam, atribuindo as primeiras
que devem
o
carater
de "indiferentes que devem ser rejeitadas" e as seser ,,reieitadosM
gundas de "indiferentes preferiveis". Todavia, enquanto os bens
e os lrpreferjvejsff
e os males tern valor absoluto, os preferiveis sao preferiveis
+9 3
apenas em relaqao aos rejeitaveis e vice-versa: a saude e preferivel a doenqa, mas nem por isso e em si um bem em sentido
absoluto.
0 s Estoicoselaboraram tambem um quadro das aqdes, distinguindo as "aqbes
retas" (ou moralmente perfeitas) e as "aqbes convenientes" ou "deveres". A diferenqa entre os dois tipos depende nao da natureza da aq%o(uma
mesma aqao pode ser tanto dever como aqao correta), mas soAS aq8es
bretudo da intenqao de quem a realiza: se quem a realiza esta
"perfeitas"
em sintonia com o logos e, portanto, e um sabio, suas aqdes
e os deveres
sera0 sempre aqbes corretas; se, ao contrario, age sem esta cons+§ 4
ciencia, suas aqbes, embora formalmente conformes a natureza, sao deveres. Disso derivam duas consequ@nciassignificativas: de um lado, que
quem n%oe sabio, faqa o que fizer, jamais realizara uma asao correta; do outro,
que quem e sabio, qualquer coisa queira ou faqa, realizara sempre aqbes corretas,
justamente porque sua vontade quer aquilo que o logos quer.

o homem
coma "animal
c~munitario"

+ 3 5-6

0 s Estoicos consideravam que a oik6iosis n3o era um fato
apenas individual, mas devia estender-se a familia e a toda a
humanidade, de mod0 a definir o homem "animal comunitario" (isto e, participante da comunidade humana), e nao mais,
como queria Aristoteles, "animal politico" (isto e, inserido na
Pdlis).

Capitulo decimo primeiro - O Cstoicismo
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Esta mudansa de perspectiva favoreceu a difusao de ideais de igualitarismo e
de aversio a escravidio (todos os homens participam do logos e, portanto, todos
os homens sao iguais, e ninguem e por natureza escravo).
Nao se deve pensar que o sabio prove um "sentimento" de simpatia ou
solidariedade com os outros homens: com efeito, os sentimentos de misericordia,
de participasao humana, de amor sio entendidos como "paixdes" e, portanto,
como vicios da alma. 0 ideal do sabio e a "impassibilidade"
(apatia), pela qua1 nao se trata apenas de moderar as paixaes,
pa;xBes
mas de elimina-las inteiramente, nem mesmo senti-las. E isso e a apatja
se compreende bem, se considerarmos que as paixdes sao a d o d b i o
fonte do ma1 e do vicio e se configuram como erros do logos. E + § 7
claro, portanto, que os erros n i o podem ser moderados ou atenuados, mas devem ser cancelados.

0viver. s e g u n d o

a natu~eza

A parte mais significativa e mais viva
da filosofia do Portico, contudo, niio C sua
original e audaz fisica, e sim a Ctica: com
efeito, foi com sua mensagem itica que os
Estoicos, durante meio milinio, souberam
dizer aos homens uma palavra verdadeiramente eficaz, que foi sentida como particularmente iluminadora acerca do sentido da
vida.
Tambim para os Estoicos, como para
os Epicuristas, o escopo do viver i a obtenq5o da felicidade. E a felicidade se persegue
vivendo "segundo a natureza".
Se observarmos o ser vivente, em geral
constatamos que ele se caracteriza pela constante tendencia de conservar a si mesmo, de
"apropriar-se" d o proprio ser e de tudo
quanto e' capaz de conserva-lo, de evitar
aquilo que lhe e' contrario e de "conciliarsex consigo mesmo e com as coisas que siio
conformes a prdpria essincia. Essa caracteristica fundamental dos seres t indicada pe10s Estoicos com o termo oike'iosis (= apropriaqio, atraqio = conciliatio). Da oike'iosis
e que se deve deduzir o principio da Ctica.
Nas plantas e nos vegetais em geral essa
tendencia C inconsciente; nos animais, consigna-se a um preciso instinto ou impulso
primiggnio; ji no homem esse impulso i especificado ulteriormente e sustentado pela intervengiio da raziio. Viver "conforme a natureza" significa, pois, viver realizando plenamente
essa apropriaqiio ou conciliaqio do proprio
ser e daquilo que o conserva e ativa. Em particular, posto que o homem niio i simplesmente ser vivente mas i ser racional, o viver segun-

do a natureza sera um viver "conciliando-se"
com o prdprio ser racional, conseruando-o e
atualizando-o plenamente.

"

,

Conceitos

de

bem e

de

mal

0 fundamento da Ctica epicurista, desse
modo, t marcado por tais conceitos da oike'iosis e do instinto originario: corn efeito,
considerados a luz destes novos par;metros,
prazer e dor tornam-se niio um prius (prioridade) mas um posterius (elemento secundario), isto 6, algo que vem depois e como
conseqiiincia, quando a natureza j i buscou
e encontrou aquilo que a conserva e realiza.
E posto que o instinto de conservaqio e a
tendincia ao increment0 do ser S ~ primeiO
ros e originarios, entio "bem" e' aquilo que
conserva e increments nosso ser e, ao contrario, "rnal" e' aquilo que o danifica e o
diminui. Ao primeiro instinto esti pois estruturalmente ligada a tendincia a avaliar,
no sentido de que todas as coisas siio reguladas pelo instinto primeiro: a medida que
se mostrem benivolas ou malCvolas, as coisas serio consideradas "bem" ou "mal". 0
bem e', portanto, o vantajoso e o htil; ma1 e'
o nocivo. Mas atenqiio: como os Est6icos
insistem em diferenciar o homem de todos
os outros seres, mostrando que ele esti determinado n i o so pela sua natureza puramente animal, mas sobretudo pela natureza
racional, isto C, pel0 privilegiado manifestar-se do logos nele, entio o principio da
valorizaqiio acima estabelecido assume duas
valhcias diferentes, conforme se refira a

290

Sexta parte

-A

s escolas f!losificas

da

physis racional ou biologica; uma coisa, de
fato, C o que promove a conservaqio e o
incremento da vida animal; outra C o que
promove a conserva@o e o incremento da
vida da razio e do logos.
.
Pois bem, segundo os Est6icos, o bem
moral e' exatamente aquilo que incrementa
o logos, e o ma1 e' aquilo que lhe causa dano.
0 verdadeiro bern, para o homem, e' somente a virtude; o verdadeiro ma1 e's6 o vicio.

Como considerar entio aquilo que C hi1
ao corpo e i nossa natureza biologica? E
como denominaremos o contrario disso? A
tendencia de fundo do Estoicismo i a de negar a todas estas coisas o qualificativo de
"bem" e de "mal", exatamente porque, como
se viu, bem e ma1 s i o somente aquilo que C
util e aquilo que C nocivo ao logos, portanto,
s6 o bem e o ma1 morais. Por isso, todas as
coisas que s i o relativas ao corpo, quer sejam
nocivas, quer nio, s i o consideradas "indiferentes" (adiaphora) ou, mais exatamente,
"moralmente indiferentes". Entre as coisas
moralmente indiferentes colocam-se consequentemente quer as coisas fisica e biologicamente positivas, como vida, saude, beleza,
riqueza etc., quer as fisica e biologicamente
negativas, como morte, doenqa, brutalidade,
pobreza, ser escravo ou imperador etc.
Esta nitida separaqio, operada entre
bens e males, por um lado, e indiferentes, por
outro, C indubitavelmente um dos traqos
mais caracteristicos da Ctica estoica, que ja
na antiguidade foi objeto de enorme espanto e de vivazes concordincias e discordsncias, suscitando mdtiplas discussdes entre
os adversaries e as vezes entre os pr6prios
seguidores da filosofia do Portico. C o m efei-

to, com essa radical cis20 os Estoicos podium
p6r o homem ao abrigo dos males da e'poca
e m que viviam: todos os males derivados d o
desmoronamento da antiga polis e todos os
perigos, insegurangas e adversidades provenientes das convuls6es politicas e sociais, que
se seguiram a tal desmoronamento, eram
simplesmente negados como males e confinados entre os "indiferentes ".
Esse era um mod0 bastante audaz de
dar nova seguranqa ao homem, ensinandolhe que bens e males derivam sempre e s6 do
interior do proprio eu e n5o do exterior, con-

e m helenisiiia

vencendo-o, assim, de que a felicidade podia
ser perfeitamente conseguida de mod0 absolutamente independente dos eventos externos,
e que se podia ser feliz at6 em meio aos tormentos fisicos, como tambCm Epicuro dizia.
A lei geral da oike'iosis, ou seja, o principio da conservaqio de si mesmo, implicava que se devia reconhecer como positivo
tudo o que conserva e incrementa o proprio
ser, mesmo em simples nivel fisico e biol6gico. Assim, n i o so para os animais, mas
tambCm para os homens, se devia reconhecer como positivo tudo o que esti em conformidade com a natureza fisica e que garante, conserva e incrementa a vida, corno,
por exemplo, a saude, a forqa, o vigor do corpo e dos membros, e assim por diante. 0 s
Estoicos chamaram esse positivo segundo a
natureza de "valor" ou "estima", enquanto
o oposto negativo foi chamado de "falta de
valor" ou "falta de estima".
Portanto, os "intermediirios" que est i o entre os bens e males deixam de ser de
todo "indiferentes", ou melhor, embora permanecendo moralmente indiferentes, tornam-se, do ponto de vista fisico, "valores"
e "desvalores". Dai decorre, em conseqiiencia, que, da parte da nossa natureza animal,
os primeiros serio objeto de "prefercncia";
os segundos, ao contrario, serio objeto de
"aversao". E nasce assim uma segunda distinqio, estreitamente dependente da primeira: os indiferentes "preferidos" e os indiferentes " n i o preferidos" ou "recusados".
Essas distinqdes correspondiam n i o so
a uma exigtncia de atenuar realisticamente a
demasiado nitida dicotomia entre "bens e
males" e "indiferentes", em si paradoxal, mas
encontravam nos pressupostos do sistema uma
justificativa ainda maior que a referida dicotomia, pelas razdes ja ilustradas. Por isso, C
compreensivel que a tentativa de Aristio e de
Erilo, de defender a absoluta adiaphoria ou
"indiferenqa" das coisas que n i o s i o nem
bens nem males, tenha encontrado tZo nitida
oposiqio em Crisipo, que defendeu a posiqio de Zen20 e a consagrou definitivamente.

ASN a C 6 er~e r f e i t a ~ N
e os "deveres"

As aqdes humanas cumpridas em tudo
e por tudo segundo o logos chamam-se
"aqdes moralmente perfeitas"; as contrarias
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siio "agoes viciosas ou erros morais". Mas, entre as primeiras e as segundas h6 todo um
feixe de aqoes relacionadas com os "indiferentes". Quando essas aq6es forem cumpridas "conforme a natureza", ou seja, de mod0
racionalmente correto, terio plena justifica$50 moral, chamando-se assim "aqoes convenientes" ou "deveres". A maior parte dos homens, que C incapaz de aq6es "moralmente
perfeitas" (porque, para cumpri-las, C necessirio adquirir a cihcia perfeita do filosofo,
j6 que a virtude, como aperfeiqoamento da
racionalidade humana, s6 pode ser cihcia,
como queria Socrates), C, no entanto, capaz
de "aqdes convenientes", ou seja, C capaz
de cumprir "deveres". 0 que as leis mandam (as quais, para os Estoicos, longe de
serem convenqijes, sHo expressdes da Lei
eterna que provim do Logos eterno) siio
"deveres" que, no sabio, graqas B perfeita
disposiqiio de seu espirito, tornam-se verdadeiras e exatas aq6es morais perfeitas, enquanto que, no homem comum, permanecem s6 no plano de "aq6es convenientes".
Esse conceito de kathe'kon i substancialmente criaq5o estoica. 0 s romanos, que
o traduziram pel0 termo "officium", com
sua sensibilidade pratico-juridica, contribuiram para talhar mais nitidamente os contornos desta nogiio moral que nos, modernos,
chamamos de "dever". Mas o certo C que
Zenio e a Estoh, com a elaboraqiio do conceito de kathe'kon, deram B historia espiritual do Ocidente uma contribuiqiio de grande relevo: com efeito, embora modulado de
varias maneiras, o conceito de "dever" se
manteve como verdadeira e propria categoria do pensamento moral ocidental. Mas os
Est6icos tambim apresentaram novidades
no que diz respeito a interpretaqiio do viver
social.

0h o m e m
c o m o "animaI ~ o m ~ n i t & r i o ' '

0 homem C impulsionado pela natureza a conservar o pr6prio ser e amar a si
mesmo. Mas esse instinto primordial niio
esta orientado somente para a conservaqiio
do individuo: o homem estende imediatamente a oike'iosis a seus filhos e parentes e
mediatamente a todos os seus semelhantes.
Em suma: C a natureza que, como impde o
amar a si mesmo, imp6e tambCm amar aos

que geramos e aqueles que nos geraram; e C
a natureza que impulsiona o individuo a unirse aos outros e tambim a ser util aos outros.
De ser que vive encerrado em sua individualidade, como queria Epicuro, o homem
torna-se "animal comunitirio". E a nova
formula demonstra que niio se trata de simples retomada do pensamento aristotilico,
que definia o homem como "animal politico": o homem, mais ainda do que ser feito para associar-se em uma Polis - de onde deriva justamente o termo "politico" -, C feito
para consorciar-se com todos os homens.
Nessa base, os Estoicos s6 podiam ser fatores de um ideal fortemente cosmopolita.

S u p e r a C E i o do c o n c e i t o
de e s c r a v i d ~ o

Com base em seu conceito de physis e
de logos, os Estoicos, mais do que os outros
filosofos, tambCm souberam pBr em crise
mitos antigos da nobreza de sangue e da
superioridade da raqa, bem como a instituiqiio da escravidiio. A nobreza C chamada cinicamente de "esc6ria e raspa da igualdade"; todos os povos siio declarados capazes
de alcanqar a virtude; o homem 6 proclamado estruturalmente livre: com efeito, "nenhum homem C, por natureza, escravo". 0 s
novos conceitos de nobreza, de liberdade e
de escravidio ligam-se B sabedoria e B igno-
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r2ncia: o verdadeiro homem livre C o sabio,
o verdadeiro escravo 6 o tolo.
Dessa forma, os pressupostos da politics aristotklica s5o completamente quebrados: pel0 menos no plano do pensamento,
o logos restabeleceu a igualdade fundamental e estrutural entre os homens.

A

concep@o est6ica
da "apatia"

Um ultimo ponto a considerar: a cClebre doutrina da "apatia". As paixdes, das
quais depende a infelicidade do homem, siio,
para os Estoicos, erros da raziio ou, de qualquer modo, conseqiihcias deles. Enquanto
tais, ou seja, enquanto erros do logos, C claro que nao tem sentido, para os Estoicos,
"moderar" ou "circunscrever" as paix6es:
como ja dizia Zenso, elas devem ser destruidas, extirpadas e erradicadas totalmente. Cuidando do seu logos e fazendo-o ser o
mais possivel reto, o sabio n2o deixarii sequer nascerem as paixdes em seu coraqiio,
ou as aniquilara ao nascerem. Essa C a cClebre "apatia" estoica, ou seja, o tolhimento
e a aussncia de toda paixiio, que C sempre e
s6 perturbaqao do espirito. A felicidade, pois,
e' apatia, impassibilidade.
A apatia que envolve o est6ico C extrema, acabando por se tornar verdadeira-

em

helenisiica

mente enregelante e at6 desumana. Com
efeito, considerando que piedade, compaix5o e misericordia s5o paixdes, o Est6ico
deve extirpa-las de si, como se 1t neste testemunho: "A miseric6rdia C parte dos defeitos e vicios da alma: misericordioso C o
homem estulto e leviano. (...) 0 sabio n i o
se comove em favor de quem quer que seja;
n5o condena ninguCm por uma culpa cometida. Niio C proprio do homem forte deixar-se vencer pelas imprecaq6es e afastarse da justa severidade."
A ajuda que o est6ico d a r i aos outros
homens n3o podera, assim, revestir-se de
compaixao, mas sera assiptica, longe de
qualquer "simpatia" humana, exatamente
como o frio logos esta distante do calor do
sentimento. Assim, o sabio mover-se-a entre os seus semelhantes em atitude de total
distanciamento, seja quando fizer politica,
seja quando se casar, seja quando cuidar dos
filhos, seja quando contrair amizades, acabando assim por tornar-se estranho a propria vida; com efeito, o estbico n5o C um
entusiasta da vida, nem um amante dela,
como o epicurista.
Enquanto Epicuro apreciava at6 os ultimos instantes da vida e os gozava, feliz,
embora entre os tormentos da doenqa, Zenao, numa atitude paradigmatica, apos uma
queda na qual divisou um sinal do Destino,
atirou-se, quase feliz por terminar a vida,
aos braqos da morte, gritando: "Venho, por
Om
que me chamas?"
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d

matiria

logos

principio
passivo

,id0

principio
c6smico

logos

- tanto o logos como a matCria siio

corpos, embora possam
perfeitamente compenetrar-se
pel0 principio da total mistura
- como o logos (razso) C imanente
no cosmo, tudo C rational,
e existe uma Providtncia
inelutavel (= fado)
como o fog0 C tanto principio
de vida (enquanto calor vital)
como de destruiq20,
o mundo nasce
ciclicamente (palingi?nese),
morre ciclicamente
(por conflagraqiio cosmica)
e se reproduz sempre
de mod0 igual (apocatastase)

principio ativo
= Deus
= natureza
= semente de outras sementes
= pneuma afogueado
= fog0

- o instinto primeiro G o se refere apenas ao individuo, mas

Instinto primigBnio
bem C o que incrementa
nosso ser,
ma1 C o que danifica

quando se aplica
ao logos
determina

tambem a familia, A sociedade e a todo o ggnero humano.
0 homem torna-se assim animal comunitario,
e todos os homens siio iguais
- as a ~ d e perfeitas
s
se verificam quando o instinto
primeiro aplica-se ao logos que esti em n6s.
Quando, ao invCs, se aplica aos indiferentes
(riquezalpobreza, saudeldoenqa) verificam-se os deveres

indiferentes

4

quando se aplica
ao c o r p o
determina

,
L

%

bens
Bem em sentido pleno
C apenas a
virtude,
isto C, o conhecimento.
Ma1 t apenas o
vicio,
isto C, a ignoriincia

males

0 ma1 nasce das paixbes,
enquanto ofuscam o logos
que esti em nos.
As paixdes s5o erros ou fruto de err0 e,
portanto, devem ser canceladas
e niio moderadas.
0 ideal Ctico dos Estoicos
6 , portanto,
a apatia

1
\

rejeitados

,
\

'I

I

,
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Sexta par& - A s escolns filosoficas d n ern helenistlca

PanCcio (nascido em Rodes por volta
de 185 a.C. e morto no inicio do sic. I a.C.)
tornou-se chefe da Estoa em 129 a.C.
Teve o mirito de reconduzir a Escola
ao antigo esplendor, embora ao preqo de alguns compromissos com os Eclkticos. Modificou alguns pontos da psicologia e recuperou alguns aspectos da fisica (abandonou a
idCia da conflagraqio &mica e abraqou a
idCia da eternidade do mundo). Mas, principalmente, mitigou a aspereza da Ctica, sustentando que a virtude sozinha n5o i suficiente
para a felicidade, sendo precis0 ainda boa
saude, meios econ6micos e forqa. Valorizou
os "deveres", dedicando a eles toda sua atenqiio. Por fim, repudiou a apatia.
A importincia de PanCcio esti principalmente na valorizaq50 dos "deveres".
Sua obra Sobre os deveres influenciou Cicero, inspirando-lhe o conceit0 de "officium", conquista definitiva do pensamento
moral.

Possid6nio (nascido em Apamtia entre 140 e 130 a.C. e morto pouco depois de
51 a.C.) prosseguiu na nova linha que o mestre PanCcio imprimira i Esto6. Possid6nio
abriu o Portico i s influtncias plat6nicas e
tambim aristotklicas, n5o hesitando em corrigir Crisipo com Platso, embora mantendo substancialmente firme a visio de fundo
da Estoi.

Mais do que pelas tentativas de correq50 dos dogmas da Estoi (das quais, por
outro lado. estamos escassamente informados, pois s'6 possuimos fragmentos delas),
PossidGnio se distinguiu por seus formidiveis conhecimentoscientificos. Provavelmente seu maior mCrito consiste, como destacaram pesquisas recentes, em ter procurado
atualizar a doutrina estbica em relaq50 ao
progress0 que as citncias alcanqaram depois da fundaq5o do P6rtico. E todavia certo que, pela vastid50 dos conhecimentos e
variedade do saber, Possid6nio foi a mente
mais universal que a Grecia teve depois de
Aristoteles.
Esta passagem de Cicero d i uma idiia
da estatura de PossidBnio: "TambCm eu vi
Possid6nio muitas vezes pessoalmente, mas
quero narrar aquilo que Pompeu contava sobre ele. Pompeu voltava da Siria. Chegando
a Rodes, quis ouvir Possid6nio. DisseramIhe que estava muito doente - tivera violenta crise de artrite -, mas Pompeu quis
ver de qualquer jeito o grande filosofo. Quando chegou at6 ele, saudou-o, elogiou-o e disse-lhe que lamentava n2o poder ouvi-lo. Ent5o Possid6nio respondeu: 'Niio, n5o: n5o
permitirei nunca que, por culpa de uma dor
fisica, um homem como voc: tenha vindo at6
aqui para nada'. E assim, Possid6ni0, deitado na cama, como narra Pompeu, discutiu
com profundidade e eloqiitncia exatamente a tese de que n5o h6 nenhum bem fora do
bem moral. E, nos momentos em que a dor
era mais intens?, repetia: 'No entanto n5o
venceras, dor! Es incGmoda, sim, mas nunca admitirei que Cs um mal.' "
A antiga doutrina do Portico, segundo
a qua1 a dor fisica n i o C um verdadeiro
"mal", encontra neste testemunho uma espltndida confirmaqiio.

0 €sto~c~smo
fol a corrente esp~r~tual
mais notdvel e mfluente da era helenistico
Sobretudo no carnpo da Qtlcaconst~tu~u
ponto de reFer&nclo tambdm na sucess~voQpoco imper~al,at6 para os Plotdnicos e pora
os pnmelros pensodores cr1st6os.Rllds, o
sentlmento moral de fundo s o gronde for$a de Bn~moque ~nsprrovaSG: tornorom
paradigmas de v~domoral adotados tambQm na Itnguagem comum, quejustamante
usa o termo "est61co"pora ind~carum homem que tern grande forp de Gnlmo e conspicua copac~dodede enfrentar as adversldades
ZenBo, que Q o fundador da escola,
jd devm ter tragado os ltnhos de base do
slstema, que depols Cris~podesenvolveu
em todas as suas 1mpl1cag3ese cons@qu&nclos 0pr~meirofnstlnto n0o Q de Foto
o prazer e a dor, como quer~omos Eplcuristas, e sim a tend&ncio de todo s w de
consenfar o si mesmo s de oproprior-se de
tudo o que 6 apto justammte a consewtilo, e o conciliar-sa portanto consigo mesmo 0termo tQcnlco usodo pelos Esto~cos
IS,
para lndlcar este concelto Q O I ~ ~ I O S que
slgn~hcoapropr/a$Bo,conc1l10~60
(em latlm conc~l~at~o)
0homem, em particular, para olQms
mais que 1, conservagBo e ao Incremento
do pr6pr1o ser an~mal,tende a apropr~arse e a Incrementar a pr6prm rac~anol~dade
fporque 6 justamsnte o raz6o que o distingue de todos as co~sos),escolhendo aqurlo qus serve 21racional~dades Fuglndo daquilo que com el0 contrasto
Com base nesse princijxo, "bem vein
a ser aquilo que conservo e mcrementa o
nosso ser, e "mol"oquilo que o donlhca e o
depaupera Mas o ponto sobre o qua1 todos os Est61cos~ns~st~ram
Q este. verdodelros "bens" e verdode~ros"males"s60 openas aqu~lesqua se referem ao nosso ssr
rac~onals nBo ao nosso ssr Fis~coTodas as
coisas que se referem ao nosso ser Fis~co
devem ser cons~deradosmoralmente "mdlferentes ".
"
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corde, ao passo que aquelss que vivsrn de
modo contraditorio sdo infelizes.
Dizernos firn (talos) urn bern perfeito, corno
dizemos que & firn a coer6ncia; mas dizemos
firn tamb6m o escopo, corno dizamos que 6 urn
firn o viver coerentemente s tarnbbrn dizemos
firn o ultimo dos bens desej6veis, ao qua1 todos os outros se reportarn.
Fim 6 a felicidade, para a qua1 toda coisa
se faz, onde ela se faz, sim, mas ndo para um
ascopo estranho a ela: e consiste em viva virtuosamente, em viver coerenternente, e ainda,
que Q afinal urna coisa sb: viver segundo a natureza.
Zendo. fr. 26-28.

4. A virtude corno "bern",
o vicio corno "mal" e a felicidade
A virtude & urna disposi<do coerente, s
dsvemos procurd-la por si mesrna, ndo por algum ternor ou por alguma esperan<ade coisas
externas; s nela consists a felicidade, pois a
alma foi feita para a coer&ncia de toda a vida.
0 sumo bem consiste ern viver de rnodo
conforrne 6 natureza; isso &, afinal, o rnesrno
que viver virtuosamsnte, urna vsz que a propria
natureza nos guia para a virtude.
0 bern Gltirno consiste na vida vlrtuosa,
derivada da uniformiza~docorn a natureza.
Ma1 6 apenas o vicio. Mal & apenas a
idiotice.
Zando, fr. 29-32.

5.As coisas qua est6o no meio,
entre o bem e o mal,
580 moralmente "indiferentes"
Todas as outras coisas que estdo no rneio,
entre o verdadeiro barn e o verdadeiro mal, ndo
sdo nem bens, nern males; todavia, algurnas
s6o conforrnes B natureza, outras ndo, e tamb8m aqui h6 v6rios graus intermedi6rios.
As coisas conformes b natureza devern ser
tomadas e Ievodas em algurna considerq60; as
contrdrias B natureza devern ser rejeitadas e
desprezadas; as interrned16riassdo indiferentes.
0 s entes dividern-seem bons, maus e indif~rentes.Rons (ou bens) sdo os seguintes: inteligkncia, temperanGa, justica, fortaleza e tudo
aquilo que hvirtude ou participa do virtude. Maus
(ou males) sdo os seguintes: idiotice, dissolu<do, injustip, vileza e tudo aquilo que & vic~oou
participa do vicio. Indiferentes sdo: a vida e a
morte, a celebridode e a obscuridada, a dor e o
prazar, a riqusza e a pobrsza, a doenca e a boa
saude, a coisas sernelhantes a estas.
ZanZlo. h. 38-39.

Poro ndo coir am conssqu&nc~os
porodoxois a am si obsurdos, os Estoicos (corn
GXCG<~Oda ~ O U C O S
axtrernistos) d~stinguirorn
os "md~farantas"
rnoro~sam coisas qua do
ponto da vista fisico a biolog~copodarn tar
"volor" ou "dasvolor", a am coisas qua podarn sar cornplatornanta nautros, conforms
tragorn vontogsns ou dasvontogens fisicobiologicos, ou ant60 ndo sajorn narn urno
narn outro coiso Rs co~sasqua t6m valor
f k ~ c obiologico
sdo ditos 'prornovidos" ou
'prafaridas', os qua t&rn dasvolor 860 ditos "rarnovidos"ou "rajeltados",os nautras
sdo raconhacidos corno cornplatornantaindiferantas
"Hvar ssgundo o noturazo ", qua 6 o
princ@iofundornantol do 6 t m astoico, sign/hca portonto vivar segundo o rozdo, otuondo por consaguinta o vardadairo barn Ejustornante o isso sa raduzarn o virtuda a o vido
wrtuoso conduzido palo sdbio Mos, urno vaz
qua ~ssoraprasanto o parfato otuogdo do
naturazo hurnona rocionol, nelo consista o
vardodalro falicidoda, qua 8 o plano a o
parfaita raalizo@o do noturazo hurnona
0 concaito da davar 6, portonto, urno
crio<dotpicornentaastdlco 0 s rornonos (corn
Ci'carono franta), corn suo sans1b111doda
prdtico, contribui'rornda rnodo cloro poro rassoltor asto hguro Ct~co-juridico,passodo palo
Idoda MQdio 2, aro rnodarno, a tornodo no
asfaro Qtico um concaito taorico assanciol a
bos~lar
Ceiornos os frogrnantos otribui'vais o
Zando qua ~lustrorntodos astas concaitos qua
axpusarnos

6. As coisas "indiferentes"
podem ter valor ou desvalor
e, portanto,
ser "promovidas" ou "removidas"

Entra as coisas indiferentes algurnas t&m
em si algum rnotivo de serern escolhidas, outras de serern rejeitadas, outras ndo t&m rnotlvo algum em um ou no outro sentido.
T&rn rnotivo de serern escolhidas, e serdo
chamadas de prornovidos, as coisas suscetiveis
de estima consider6vel. ern rela<do a outras,
segundo urn critbrio de prela@o; t&rn motivo
de serern rejeitadas, e serdo chamadas de ramovidos, as coisas sujeitas a desestima.
0 terrno prornovido ndo pods ser aplicado aos bens qua atingem o rndximo da estima;
ele reprssenta quase qus urn segundo grau,
que de certo modo confina corn o barn. Tarn-
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b&m em um govern0 o promovido ou prelado
n6o 6 o re;, mas olgubm da sua corte, isto 6,
aqueles que v&m depois dele.
Promovidas sdo aquelas tais coisas ndo
como elementos ou coeficientes da Felicidade,
mas enquanto & nscessbrio escolh&-las prefersntemente bs removidas.
Exemplos de coisas promovidas sdo:
no campo espiritual: o engenho, a arte, o
proveito etc.;
no campo fisico: a vida, a saude, a robustez, a boa complei<do,a ~ntegridade
dos membros, a bsleza;
no mundo externo: a riquszo, a fama, a
nobreza stc.
Exemplos de coisas removidas:
no campo espiritual: a obtusidode, a rudez etc.;
no campo fisico: a morte, a enfermidade,
a fraqueza, a m6 constitu~gdo,a mutila(do, a
fealdade etc.;
no mundo extarno: a pobrsza, a obscuridads, a vulgaridada etc.
Zsndo. fr. 41.

7. A560 virtuosa e perfaita,
a560 viciosa a a@ks convanientas
Conveniente (kothQkon) & aquilo qua,
quando realizado no a<do,pods ser plenamente justificodo diante do raz6o. Examplo: a coer&ncia na vida, urn principio natural qua sa estends tambhm ds plantas 8 aos animais, qua
vemos desenvolver-se e agir de modo conforme b propria natursza. Este mesmo principio,
aplicado ao animal racional, d6 a formula "coerencio na vida". 0kothtkonh, portanto, urn ato
insrsnte bs instituigdes conformes b natureza.
Entre a 0580 virtuosa (kotorthomo) e ag8o
viciosa (homortsmo) encontram lugar o conven i e n t ~e o inconvenients. Apenas a a<do virtuoso 6 bem, e apenas o seu contrario & mal; o
convsniente e seu contr6rio sBo coisas indiferentes.
Mitigando seu principio severo, Zendo
admite entre o sumo bsm e o ma1 extremo coisas indiferentes, por6m mais ou menos aceitdveis; e, assim, entre a acdo perfeita e o srro
colocou v6rios graus de coisas convenientes e
dsveres intermedi6rios.
Em relagdo 6s riquezas, tudo o mais & indifersnte, exceto o modo ds ud-las como homem honesto. 0 s6bio rsnuncia a buscar a riqueza, assim como ndo se propde de fugir d&,
mas prsferentemente prascrevs o uso de uma
comodidada modesto e ndo sxcessiva. R disposic;do do Bnimo para as coisas qua ndo sdo
nsm bslos nem fsias devs estar livre de temo-

res s de fanat~smosas conformes b natursza
se usam ds modo comum, as outrcls nbo dsvsm causar msdo 6 preciso se abstsr dslas
ndo por tamor, mas por clara raz8o.
ZenBo,Fr 1-4

Hino a Zeus
0 s €st6icos, como os €p~cur/stos,reyatorom a concapg6o plot6nica do realidode
incorporao, s sustantarom qua tudo o que
exista Q corporeo Por isso o Deus estdico
foi faito coincidir com o noturezo, a por conssguinta hiidanthcado corn o pr~ncpioogmta intrhsaco 2, motdrio, qua Q Forrna de todos as conas. Naturalmanta, interpretodo
d a t a modo, o Deus estdico ndo pod@sar
passool, a, por consaguinte, a preca n6o term
um santido praciso. Todovla, jd no Srnb~to
do primairo Estod, corn Claonto ss rnoniFestou vivo sanso rali~ioso,como dernonstra
asta H~noa Zeus, no quo1 a rocional~dade
irnpassool do un~versosa colore corn bntos
passools.

6 glor~osomas qus qualquar
pot&ncia sterna, Deus dos mult
Jljprter, guio e senhor da natumza.
que com lei regss o unlvarso,
salve! Pols a t~drrlgir a saudagbo
6 d~rs~to
ds cada um de nos, mortals.
somos de tua estrrpe, e a palavra
temos como reflexo de tua ments,
unicos entre todos os sera an~mados
qus sobrs nossa tsrra t&m v~dae mow
A tl do msu 16b10,portanto, s h e - s e
o h~no.e que eu semprs cante o tsu
A t~todo o admirdvsl unlverso,
que glra sempre ao redor dssta t
obedece, por tl gum se ~ G I X O
e do teu comando faz o ssu qusrer.
tal instrumento, nas lnvlctas mdos,
tans de tau poder o raio forcado,
todo de fogo semprs aceso e vivo,
sob cujos golpes toda a natursza
rsal~zaS U ~ Sobras uma a uma.

E com ele d~rrgeso razbo
comum, qua em todos penetra,
tocando lgualmente o grande
e os menores lumes,
e por ISSO,Senhor, tu, asslm tbo grande,
tens o alto senhor~oem todo tempo.
Sobre a terra nenhuma obra se realm,
Dsus, sem tr, nem para a sagrada ssfera
do amplo c&u, nem entre os ab~smosmar~nhos;
axceto as que espirrtos perversos
fazem, segu~ndossus conselhos rd~otas.
Mas at6 mesmo os excessos nlvelar sabes,
dar ordem d desordem; s60 caras
a tr as crraturas Inrmlgas de t ~ :
o todo, junto, em harmonla, Senhor,
tu reunrste, o bem, o mal, de modo
que uma razbo, h c a de todos.
ss desenvolve s v~vepara a etern~dade.
E s ~ que
s dala partem, fug~ndo,
aqusles mortars da alma corromp~da,
miseros, que alnda vbo em todo tempo
procurando adqulr~rsau bem,
mas nbo v&em a l a un~versal
de Deus, e nbo ouvam mas sua voz,
pols, se a SeguIssem com bom senso,
podenam gozar a mas bela v~da
Mas par SI cada um ora esta procura,
ora aquele desastre, na sua rd~ot~ce.
um para adqu~r~r
fama, em asperas corr~das
de amb~c~osos
culdados & todo preso;
outro 00 ganho dlnge seus pensamentos
ssm moderag50 e ssm qualquer decoro,
outro arnda busca uma v~da~nljt~l,
e para gozar todo prazer carnal,
ora Ievado a uma colsa, ora a outra,
~nsacradoe sempre ~nsat~sferto,
no entanto faz com todo empenho e cu~dado
que tudo acontqa contra seu desejo.
Mas tu, drspsnsador de todos os bens,
senhor dos nrmbos e do lum~nosora~o
do erro desv~asos homens todos,
s a 1gnor6nclaqua a sofrer os leva,
6 Pal, tu da alma afugentas
cada um, e fazes qua coda um alcancs
o teu pnsamento,
sobre o qua1 apo~andor q e s
com a JustlCao unlverso ~ntelro;
de mod0 qua
de tal honra por t~drgnrhcados,
n6s te prestamos por nossa vez honra,
cc?lebrandocom hrnos sem f~m
as tuas obras.
asstm como conv6m ao mortal.
Nbo hd mots alto valor
tanto para os homens como para os deuses
que, cam h~nos,louvar como se deve
a comum l a qua governa o mundo
Cl~anto.H~noa Z~us

Se Zendo foi o Fundador do Otod, Crisipo foi seu sisternatizador, enquanto escreveu urna quontidode de obras verdadsirarnante imponante, que tiverarn irnport6ncia
excepcional.
Dele escolhernos as passagens ern que
sa exalta o "sdbio" qua encarno a vido
estoico. Recordarnos qua o figura do sdbio
era o paradigma vivo de vida e, portanto,
um ponto de refer6ncia essenciol. Certarnente os Estoicos dovarn 2, figuro ernblsrndtica
do 'sdbio" urn valor quase mitico. Todavia,
estavorn firrnsmente convencidos (apsnas
S2neco rnanifestou olgurna dcjvida a proposito) do perfeita possibilidads de rsalizar o
modelo. 0 sdbio pode atuar a virtude do
hornem (e, portanto, ser feliz) tarnbarn entre
tormentos. lsto 6 afirrnodo tambarn pelos
Ep~curistas,
mas corn (parcial) incosr6ncia corn
o Fundarnento de ssu sisterno, que punha o
bern no prazer (ainda que racionolmente
entendido) s o ma1 na dor; os Estoicos, poram, que separavarn clararnente o bern a o
ma1 dos prazeres e das dores, pondo estas
cjltirnas entre os "indiferentes", acabavarn
sendo rnuito rnois cosrentes. Tornou-sebostante farnoso o episddio norrado por Ckero,
do qua1foi protagonisto o estoico Possidbnio
(que viveu entrs os sacs. I1 e I a,(.). Quando
o grande Pornpsu Foi procurd-lo, snquanto
estava grovernente doente, corn Fortissimos
dores de artrite, rnanteve discusstio s fez
palestra entre as dores, exclarnando: "No
entanto ntio conseguirds, dor! 6s coisa grave, sirn, mas jamais adrnitirei que seja urn
rnal". 0mold apenos o moral, ndo o flsico.
No bern moral que otua s no paz intsrior que
alcanp, o 'sdbio", conF0rm.e 0s Est6icos, se
assernelha a Zeus.

1. A figura do sabio
E o sabio, servindo-se nos coisas por ele
feitas da experi&ncia do vida, faz tudo bem,
de forma prudente, moderada s conforme as
outras virtudes; o idiota, ao contrdrio, de modo mau. E o sClbio 6 grande, firme, alto, forte.
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Grande, enquanto pode consegurr as corsas
que sscolhe e se propbe; hrme, enquanto cresceu em todas as partes; alto, enquanto partlcrpa da altura qua cabe a um homem sgr&gio
e s6bro: forte, enquanto C provido do forca
que lhe toca, tornando-se lnvicto e rnvencivel.
for isso tamb&mnbo & forpdo por algu&mnern
constrange nrngu&m, nbo & rmpedido nem Impede, nbo sofre vrol&nclade nrngubm nern el@
propr~o
corn @laameaga alguQm,ndo & senhor
de nrngu&mnern tem senhores, ndo faz ma1 a
nrngu6m nern ele propno & drsso alvo, nbo cai
nos males nam neles faz alguhm car, nbo &
enganado nern angana outros, nbo msnte,
nern se esconde de nada, nsm Ihe foge qualquer corsa, nern absolutamsnte admrte a mentrra; & felrz em mClxrmo grau, afortunado, rrco,
piedoso, caro a deus, drgno de honra, e al&m
disso r&gro, condutor hdbrl, homem politrco,
habrl admrnrstrador, homem de negocios. 0 s
~dlotastBm tudo aqu~loque & contrano a estas
COISQS.
0sdbro faz tudo bem; e, com eferto, serve-se contrnuamente, sabramente, fortemente,
convenlentementee ordsnadamente dos experiBnclas da v~da.0rdiota, ao contrdrlo, por ser
rnsxperrsnte no reto julgamento e agrndo segundo a dlsposr<boqua tam. faz ma1 qualquer
corsa. pols & muito inst6vel e supto a orrependrmento em todas as corsas. 0 arrependrmento
& dor pelas coisas feitas como se fossem malfatas, funssta parx6o da alma e causa ds
drssensbes. Com efeito, aquela qua se arrepende enquanto soke por aqurlo que aconteCBU, rra-SO
contra sr mesmo como sa fosse a
causa dlsso.
Crispo, Fr 567

0 . 0 shbio 6 imune 2, dor,
que 6 uma perturba@o da alma
Quem Q forte 4, 00 mesmo tempo, conhants, e quem 8 confrante certamente nbo terns;
com efe~to,o ser conhante ndo esth da acordo
com o temer. Mas quem & tornado pala dor 6,
ao mesmo tempo, tomado pelo temor; com eferto, nos tsmemos como domrnantas e rnevtcivers as corsas por cuja presansa nos atemorrzamos. Assrm a dor est6 em contraste com a
fortaleza. verossimrl, portanto, qus quem esta
sujeito a dor, estd ao mesmo tempo suje~toao
temor, ao avrltamsnto e ao abatrmento do 6nimo. Acontece que aquele mesmo ao qua1 ocorrem tars coisas, torne-sa delas escravo e, na
ocasrdo, se confesse vencrdo. Quem soke rsso
deve tamb&m sofrer a trmrdez e a rndolBnc~a.
Estas coisas, porhm, nbo sucedem ao homern
forte; portanto, nem a dor. Mas nrnguhm & sa-

-

prents se nBo for forte: ao sabro, portanto, nbo
caber6 a dor.
RlQm drsso, quem & forte 6, n~essariamente, magndnlmo; (quem & magndnimo) & Invrcto; qusm & tnvrcto desprem as corms terrenas
e julga que astejam a ele sujeitas; mas nmgu&m
pode desprezar aquelas colsos pelas qunrs dspols pods ser tomado pela dor; do qua sa daduz que o homem forte jamars & atrngido pela
dor; mas todos os sapientes sbo fortes; a dor,
portanto, jamars atinge o saprente.
E como um olho perturbado nbo estb em
boa condrgbo para realrzar sua tarefa, e as
partes restantes e todo o corpo, quando se
afastam de seu estado natural, faltam ao seu
dever e b sua tarefa, tamb&m a alma perturbada nbo estd em grau de desenvolver sua tarefa. A torefa da alma & servrr-s~
bern do razbo,
e a alma do saprente esta sempre em condrc;do
de servrr-se otimamente da razbo; @la,portanto, jamas Q psrturbada. Mas a dor & perturba$60 da alma; o sabra, portanto, estarb sempre
dela pr~vado.
Crrsrpo, ha.570.

3 . 0 dbio vive uma vida hliz
Se a alma for sabra e a mente tiver bom
senso e estwerem aptas a raalizar retamente
as proprias coisas e as dos outros, 8 necessbno qua vivam felizes, sendo obdientes bs lers,
tendo destrno Felrz a sendo caros aos deuses,
Com eferto, ndo Q verossimrl qus os prudentes
nbo sejam experrentes sobre as aqbes humanas, nern qua os que conhecem as corsas humanas ndo conhegam as dlvrnas, nern que os
exprrantes sobre co~sasdivinas ndo sejam piedosos, nern qus os prdosos ndo sejam caros
ao deus; nern sardo diferentes os que forem
caros ao deus e 0s Felizes.
Nem os homens imprudentes sdo d~ferentes daquales que lgnoram aquilo que lhas cab;
nsm aquelas que ndo conhecem suas colsas
conhecem as corsas dwinas; nem aqueles quo
tBm idQrasrd~otassobre as coisas divinas sdo
ndo impros. Nem 6 possivsl que sejam caros
ao deus os imp~os,nem qua 9s ndo caros ao
deus nbo sejam rnfelrz~s.
Crrs~po,fr. 584.

4 . 0 dbio pode w r hliz bmWm
nos dlerryenhlrcts
Aprovo os sentrmentos fortes e generosos dos Est6rcos, que drzem qua as coisas externas n6o sbo lmpedimento para a felicidade,
mas clue o s6bio Q felrz, mesmo aue o tor0 de
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0 s idiotas ndo participam de nenhum
bem, pois o bem 6 virtude ou aquilo qus participa cle virtudes; as coisas qua prov&m dos
bans, qua sdo aquelas das quais se tem necessidade, sendo vantajosas, cabem apenas
aos sdbios, assim como as coisas que prov&m
dos malss, qus s6o aquelas das quais ndo se
tem nscsssidads, cabem apenas aos viciosos.
Sdo, com efeito, coisas nocivas. E por isso todos
os s6bios sdo estranhos a0 dono em ambos os
ssntidos; ndo s6o capazes cle causar dano, nem
de sofrsr dano. enquanto os idiotas estao em
situac;do contr6ria.
Crispo.fr. 586.

5 . 0 s6bio possui todos os bans
A quem 6 s6b1ocabs absolutamente todo
bam, aos ldrotas todo ma1 Ndo C preclso crer
qus elas asslm d~gamque, se existem bens,
elas cabem aos bons, e ~gualmentetambdm
para os males. D~gam,slm, que uns t&m tantos
bens qua nada lhes falta porque t&m v~daper-

helenistica

feta e feliz, os outros tantos malss porque t&m
vida impsrfsita e infeliz.
(Enumerando os paradoxos sobre o sapient~)diremos justamante que tudo pertencs
a ele, que sozinho sobe fazsr uso de tudo, justamente sera tamb6m chamado belo (0s delinsamantos do alma 560, com efeito, mais be10s que os do corpo), justamente o ljnico livre e
ndo submisso, justamente invicto, porque mesmo que ss acorrente seu corpo, todavia ndo se
poder6 acorrentar sua alma.
Ndo se pense, porbm, que agora smparelhemos a beleza fisica B g r q a ds que falamos, qus consists na simetria das partss e em
um aspect0 decoroso, como ss sncontra tambCm nos meretrizes, que todavia jamais dirsi
que sdo balas, mas, ao contrdrio, torpes; a t e
atributo 6, com efsito, convenisnte a elas, uma
vez que assim como no espelho aparecem as
caracteristicas do corpo, tamb6m no rosto s no
semblants as do alma.

[..I

Crisipo,fr. 586-589.591-593Q. 598.

8 Ceti

Ietis rno

de Pirro de &ida
Pirro de Clida (3651360 - 2751270 a.C.), que nao nos deixou escritos, 6 o iniciador do Ceticismo. Sobre ele influiu o encontro, depois de Alexandre Magno, com os Gimnosofistas, especialmente Calano, que ateou fog0 em si mesmo diante do
exercito maced6nio sem emitir urn so lamento.

pi,
(3651360
- 2751270)
tj 1

,

Segundo Pirro as coisas d o em si indiferenciadas, incomensurdveis e indiscriminaveis, ou seja, n%ot6m em si uma es- A natureza
s6ncia e~tavel,e por isso seu ser se reduz a puras apar6ncias. indiferenciada
Seu carater de provisoriedade e de inconsisthcia emerge so- das coisas
bretudo quando as comparamos com a natureza do divino, que -+ 5 2-3
e absolutamente estavel e sempre igual.
Se as coisas assim se apresentam, os sentidos e a razlio nlio estlio em grau de
discriminar a verdade e a falsidade. Portanto, o homem deve permanecer sem
opiniao e abster-se de qualquer julgamento definitivo. Por conseguinte, nlio tem
sentido agitar-se por nenhum acontecimento, dado, justamente, que este 6 pura
apardincia.
A atitude que o sabio devera assumir e a da afasia, ou seja, 0 d,o
calar e jamais expressar qualquer julgamento definitivo, e asgue
sim atingira a ataraxia ou imperturbabilidade (nlio se deixara a~canqaa afasia
perturbar por nada). Pondo-sea parte de tudo aquilo que pode e a ataraxia
perturba-loou toca-lo, o shbio podera viver a vida "mais igual" -+§ 4-5
e, portanto, viver feliz.
O sucesso de Pirro foi notavel, e isso mostra como seu
mod0 de ver estava em sintonia com o da sua epoca. Entre seus
discipulos dintinguiu-se Timon, pelo qua1 foram fixados por
escrito os pontos-chave do seu pensamento.

figura

de Piwo

Antes ainda que Epicuro e Zen50 fundassem suas Escolas, Pirro, da cidade de Elida, a partir de 323 a.C. (ou pouco depois),
difundia seu novo verbo "cCtico", dando

Tj,,,on

os squidores
de P~UO
+§6

inicio a um movimento de pensamento destinado a ter notavel desenvolvimento no
mundo antigo e tambim destinado, como o
Jardim e a Estoa, a criar novo mod0 de pensar e nova atitude espiritual, que permaneceriam como pontos de referEncia fixos na
hist6ria das idCias do Ocidente.
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Pirro nasceu em ~ l i d entre
a
365 e 360
a.C. Juntamente com Anaxarco de Abdera,
um fil6sofo seguidor do Atomismo, participou da expediqio de Alexandre ao Oriente
(334-323 a.C.), um acontecimento que deveria incidir profundamente em seu espirito,
demonstrando-lhe como podia ser imprevistamente destruido tudo o que at6 entio era
considerado indestrutivel e como diversas
convicqdes arraigadas dos gregos eram infundadas. No Oriente, Pirro encontrpu os
Gimnosofistas, espCcie de sibios da India,
com os quais aprendeu que tudo C vaidade
(um destes Gimnosofistas, chamado Calano,
matou-se voluntariamente, jogando-se entre
as chamas e suportando impassive1 os espasmos das queimaduras). Por volta de 324323 a.C., Pirro retornou a Elida, onde viveu
e ensinou, sem nada escrever. Morreu entre
275 e 270 a.C.
Pirro n i o fundou uma Escola propriamente dita. Seus discipulos ligaram-se a ele
fora dos esquemas tradicionais. Mais do que
verdadeiros discipulos, eram apreciadores,
admiradores e imitadores, homens que buscavam no mestre sobretudo um novo mod e l ~de vida, um paradigma existencial ao
qual se referir constantemente, uma prova
segura de que, apesar dos tragicos eventos
que convulsionavam os tempos e malgrado
o desmoronamento do antigo quadro de
valores Ctico-politicos, a felicidade e a paz
de espirito ainda podiam ser alcanqadas,
quando se considerava at6 mesmo impossivel construir e propor novo quadro de valores.
0 s fundamentos
d a m e n s a g e m d e Pirro
Nisso consiste a novidade que distingue a mensagem de Pirro, niio apenas, obviamente, da dos fil6sofos anteriores, que buscavam a solugio de outros problemas, mas
tambCm da dos fil6sofos de sua Cpoca, dos
fundadores do Jardim e do P6rtic0, que buscavam a solugio do mesmo problema de
fundo, ou seja, o problema da vida: consiste, precisamente, na convicqio de que C possivel viver "com arte" uma vida feliz, ainda

que sem a verdade e sem os valores, ao menos como eles foram concebidos e venerados n o passado.
Como Pirro chegou a essa convicqio,
t i o atipica em relaqio ao racionalismo ca-

racteristico dos gregos? E como p6de deduzir uma "regra de vida" e construir uma
"sabedoria", renunciando ao ser e a verdade e declarando que todas as coisas sio aparincias vis?
A resposta de Pirro esta contida num
testemunho precioso do peripatktico Aristocles, que o extraiu das obras de Timon,
discipulo imediato de Pirro: "Pirro de Elida
(...) n i o deixou nada escrito, mas seu discipulo Timon afirma que aquele que quer
ser feliz deve atentar para estas tris coisas:
1)em primeiro lugar, como siio as coisas,
por natureza; 2 ) em segundo lugar, qual
deve ser nossa disposiqio em relaqio a elas;
3) finalmente, o que nos ocorrera, se nos
comportarmos assim. Timon diz que Pirro
mostra que as coisas: 1)s i o igualmente sem
diferenqa, sem estabilidade, indiscriminadas;
logo, nem nossas sensag6es nem nossas opinides s i o verdadeiras ou falsas; 2) niio C pois
necessario ter fC nelas, mas sim permanecer
sem opiniGes, sem inclinaqdes, sem agitaqio, dizendo a respeito de tudo: '6 n i o mais
do que n i o C', '6 e niio C', ou h e m C, nem
n i o 6'; 3) aos que se encontrarem nessa
disposiqio, Timon diz que em primeiro lugar viri a apatia, depois a imperturbabilidade."

Todas as coisas
s ~ so
em diferenp

Dos tris pilares do Pirronismo, fixados na passagem lida acima, o mais importante C o primeiro.
Segundo Pirro as prdprias coisas sdo,
em si e por si, indiferenciadas, sern medida
e indiscriminadas, e justamente "em conseqiiincia disso" sentidos e opini6es n i o podem nem dizer o verdadeiro nem dizer o
falso. Em outras palavras, siio as coisas que,
sendo feitas assim, tornam os sentidos e a
razHo incapazes de verdade e de falsidade.
Pirro, portanto, negou o ser e os principios do ser, e resolveu tudo na "aparincia".
Esse "fen6meno" ("apar@ncia"),como
podemos ver, transformou-se, nos CCticos
posteriores, no fen6meno entendido como
aparincia de algo que est5 alCm do aparecer (ou seja, de uma "coisa em si"). Dessa
transformagio foram extraidas numerosas
dedug6es que, na verdade, n i o parecem estar presentes em Pirro.

Capitulo dCcimo segundo - B

A posiqiio de Pirro C mais complexa,
como se vi em outro fragment0 de Timon,
que pbs nos 16bios de Pirro estas palavras:
"Ora, direi, como a mim parece ser
uma palavra de verdade, tendo um reto
&none,
que eterna C a natureza do divino e do bem,
dos quais deriva para o homem a vida mais
igual. "
As coisas, segundo nosso filosofo, resultam ser mera aparincia, niio mais em funqiio do pressuposto dualista da existincia
de "coisas em si" e , como tais, inacessiveis
e de um seu "puro aparecer a nds", e sim
em funs50 da contraposiqiio com a "natureza do divino e do bem". Medido com o
metro dessa "natureza do divino e do bem",
tudo parece irreal para Pirro e, como tal, C
"vivido" por ele tambCm praticamente.
Se assim 6, niio podemos negar a existincia de um substrato quase religioso que
inspira o Ceticismo pirroniano. 0 abismo que
ele cava entre a unica "natureza do divino e
do bem" e todas as outras coisas implica uma
visiio quase mistica das coisas e uma valoriZa~50da vida que C de extremo rigor, precisamente porque niio concede i s coisas do
mundo nenhum significado autbnomo, porquanto concede realidade ao divino e ao bem.
Cicero jamais considerou Pirro como
citico, e sim como moralista que professava uma doutrina extremista, segundo a qual
a "virtude" era o unico "bern", em relaqiio
ao qual tudo o mais niio merecia ser buscado. A ligaqiio precisa e sistemitica de Pirro
com o ceticismo ocorre apenas com Enesidemo, do qual falaremos mais adiante.

0 permanecev
s e w opinises e indiferentes
Se as coisas siio "indiferentes", "sem
medida" e "indiscerniveis" e se, em conseqiiincia, os sentidos e a raziio niio podem
dizer nem o verdadeiro nem o falso, a unica
atitude correta que o homem pode ter C a de
niio dar nenhuma confianqa, nem aos sentidos nem 2 razzo, mas permanecer "sem opiniiio", ou seja, abster-se de $gar (o opinar C
sempre um julgar) e, em conseqiiincia, permanecer "sem nenhuma inclina@o" (niio se
inclinar mais em direqiio a uma coisa do que

Ceticismo

e o CcIetismo

em direqiio a outra), e permanecer "sem agita@o", ou seja, niio se deixar perturbar por
algo, isto C, "permanecer indiferentes".
Esta "abstenqiio de juizo" se expressa
posteriormente com o termo epoch&,que C
de derivaqiio estoica, mas exprime o mesmo conceito.

Muitas vezes, na Metaflszca, Arist6teles
repisa o conceito de que quem nega o principio
supremo do ser, para ser coerente com essa negaqiio, deveria calar e niio expressar absolutamente nada. E tal C precisamente a concluS ~ aOque Pirro chega, proclamando a "afasia".
E a afasid comporta a ataraxia e a imperturbabilidade, ou seja, a ausEncia de perturba$50, a quietude interior, "a vida mais igual".
Pirro foi famoso porter dado provas, em
muitos casos, de tal aushcia de perturbaqiio e de total indiferenqa. Narra-se que duas
vezes mostrou pouca imperturbabilidade. Numa delas, agitou-se pel0 ataque de um ciio
enraivecido. A quem o reprovou por niio ter
sabido mostrar e manter a imperturbabilidade, respondeu que "era dificil despojar
completamente o homem".
Nessa resposta, indubitavelmente, esti
contida a marca do filosofar pirroniano.
Esse "despojar completamente o homem" niio tem como fim a anulaqiio total
do homem, ou seja, o niio-ser absoluto, mas,
ao contririo, coincide com a realizaqiio da
"natureza do divino e do bem, da qual deriva, para o homem, a vida mais igual", ou
seja, a realizaqiio daquela vida que nao sente o peso das coisas, as quais, em relaqiio
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aquela natureza, s i o apenas aparhcias indiferentes, sem medida e indiscriminadas.

0 sucesso alcanqado por Pirro t bastante significativo: com efeito, ele demonstra que niio nos encontramos diante de um
caso esporadico nem de um sentir estranho
a sua Cpoca, devido as influhcias do Oriente, mas que, ao contririo, encontramo-nos

diante de u m homem que foi essencialmente
considerado como modelo e ate' como inte'rprete dos ideais da sua e'poca. Muitos dos
tragos do sibio estoico refletem os traqos do
sibio cttico; o pr6prio Epicuro admirava o
mod0 de viver de Pirro e freqiientemente pedia a Nausifanes noticias dele. Em sua p i tria, Pirro foi estimado e honrado a ponto
"de ser eleito sumo sacerdote", e Timon chegou a canti-lo como "semelhante a um Deus".

em

heienistiio

0 discipulo mais significativo de Pirro
foi Timon de Fliunte (nascido entre 325 e
320 a.C. e morto entre 235 a 230 a.C.).
A importhcia de Timon reside em ter
posto por escrito as doutrinas do mestre,
em te-las sistematizado e em ter tentado
p6-las em confront0 com as dos outros filosofos, lanqando-as assim em circulaqiio.
Se Timon niio houvesse existido, a historia do ceticismo provavelmente n i o teria
sido a que foi e o patrim6nio pirroniano
talvez tivesse sido em grande parte dispersado.
Segundo algumas fontes, com Timon
a Escola acaba e silencia at6 o sCc. I a.C.
Outras fontes, ao contririo, dao uma lista
de nomes que atestariam a continuidade da
Escola at6 Sexto Empirico e Saturnino, que
foram os Gltimos ctticos da antiguidade.
Mas, mesmo que tenha sido assim, os representantes da Escola, depois de Timon e
Enesidemo, permaneceram apenas como
nomes vazios, privados de significado. Com
Enesidemo inaugura-se, na realidade, uma
nova fase do Ceticismo, da qua1 falaremos
no proximo capitulo.

-

As coisas e m si sao indiferencia
indiscriminadas.
Niio existe verdade certa.
Segue-se que o homem

I

sem inclinaciio,
indiferente
porque ndo existe nada
We seja digno de interesse
e de temor

I

sem opiniiio
ou seja, deve abster-se
do julgamento,
porque n l o existem
as condi~6espara formular
julgamentos verdadeiros

sern exprimir
julgamentos
(= afasia)

,

porque seriam imediatament
desmentidos pelos fatos

Capitulo de'cimo segundo - O Cetlcismo

e o Ecletismo
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II. 0Ceticismo e o Ecletismo
na Academia

plat6nica

0 Ceticismo entrou tambem na Academia, com Arcesilau de Pitane (315240 a.C. aproximadamente). Ele interpretou e desenvolveu em sentido cetico
algumas afinidades entre a ironia socritica e a doutrina de Pirro.
Objetivo pokmico de Arcesilau foi sobretudo a filosofia estoica, e particularmente o conceito de "representa@o cataleptics", que, como vimos, i!o fulcro da
logica estoica. Arcesilau negava que na representa@o pudessem existir os elementos necessarios para garantir alem de qualquer duvida sua
verdade, e afirmava, portanto, que se devia suspender o assen- Arcesilau 4 § 1
timento.
0 academic0 Carneades (aproximadamente 219-129 a.C.) introduziu o conceito de "provavel", seguindo este raciocinio: as coisas s%oem si incompreensiveis, mas, devendo tomar posiqao diante delas, nos as julgamos
Carneades 4 3 2
limitando-nos ao provavel.
Depois de Carneades a Academia assumiu, com Filon de Larissa, uma posi$80 ecletica, ou seja, julgou oportuno acolher contributos de outras escolas filosoficas, tentando sua mediaqao. Por conseguinte, afastou-se da
linha cetica que fora introduzida na Academia.
A Academia
Filon introduziu novo conceito de "probabilidade", que ecletica
podemos chamar de "positiva". Enquanto para Carneades as -+ 3 3
coisas s%oincompreensiveis e nos as declaramos provaveis (probabilidade negativa), para Filon as coisas s8o "compreensiveis" e, portanto, a verdade existe; somos nos que n%oconseguimos capta-la de mod0 adequado e, portanto, devemos contentar-nos com um saber provavel.

0 sucessor de Filon, Antioco de Ascalon (falecido pouco
depois de 69 a.C.), rompeu definitivamente as pontes com o
Ceticismo e declarou a verdade nao so "existente", mas tambCm "cognoscivel". Procurou mediar de mod0 ecletico contributos de Aristoteles, de Plat80 e em particular dos Estoicos.

d, Asca,on

,
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Um ecletismo moderadamente ceticizante foi defendido tambem por
Cicero (106-43 a.C.), o qual, embora n%otivesse excelsa voca@o filosofica, foi
todavia a mais solida ponte atraves da qua1 a filosofia grega
Cicero -+ 3 5
entrou no mundo romano.

0 Ceticismo n5o se exaure com o circulo de pensadores vinculados a Pirro: enquanto Timon fixava e desenvolvia em seus
escritos as linhas mestras do Pirronismo, na
Academia plat6nica Arcesilau (nascido em
Pitane mais ou menos em 315 a.C. e morto
aproximadamente em 240 a.C.) inaugura-

va nova fase da Escola, assumindo posiq6es
em certos aspectos prbximas as de Timon e
Pirro.
Em especial, Arcesilau contrap% uma
critica acerba ao critkrio estoico da verdade, que os fil6sofos do Portico identificavam, como sabemos, com a "representaqiio
cataliptica".
0 eixo de sua critica consistia em negar a possibilidade de um acordo fundado
sobre a verdade e a certeza.
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Entiio, das duas, uma: ou o sibio est6ico deveri contentar-se com opiniGes, ou
entiio, se isso for inaceitivel para o sabio,
ele devera suspender o acordo, ser "acataliptico".
A "suspensiio de juizo", que os Est6icos recomendavam s6 nos casos de falta de
evidincia, t assim generalizada por Arcesilau, uma vez estabelecido que "nunca existe evidincia absoluta".
Para viver praticamente, uma vez que
falta um critCrio absoluto de verdade, bastar5 a "razoabilidade", a qual, de fato, todos os homens sibios se atim, e que, portanto, demonstra-se suficiente.

O Ceticismo acadgmico
de Carnkades
Durante cerca de meio sCculo a Academia moveu-se lentamente ao longo do caminho aberto por Arcesilau, at6 que novo
impulso lhe foi dado por CarnCades (nascido em Cirene aproximadamente em 214
a.C. e morto em 129 a.C.), homem dotado
de notavel empenho e de excepcional capacidade dialitica, unida a uma habilidade
ret6rica extraordinaria. CarnCades tambCm
nHo escreveu nada, confiando seu magistCrio inteiramente a palavra.
Segundo CarnCades, niio existe nenhum
critCrio de verdade em geral e, faltando um
critirio absoluto da verdade, desaparece tambCm toda possibilidade de encontrar qualquer verdade particular.
Mas nem por isto d,esaparece tambCm
a necessidade da aqio. E exatamente para
resolver o problema da vida que CarnCades
cogita sua cClebre doutrina do "provivel".
A doutrina do "provivel" de CarnCades, mais que como profissio de dogmatismo mitigado, deve-se entender como argumentaqzo dialitica voltada para derrubar o
dogmatism0 extremo dos Est6icos. Em outros termos, CarnCades teria procurado mostrar que, como n i o existe crittrio absoluto
de verdade, o sabio estoico (assim como todos os outros homens comuns) regulava-se
segundo o crite'rio d o "proua'uel".
Eis o seu raciocinio. Se n i o existe representaqio abrangente, tudo C incompreensivel (acatalCptico)e a conseqiiente posiqiio
a assumir 6: a) ou a epoche', isto C, a suspens i o do acordo e do juizo, ou entio b) o as-

sentimento dado aquilo que C e m si objetivamente incompreensivel, mas que para nds
pode aparecer como "provivel". Se, teoricamente, a primeira posiqao C a correta, ao
contrario, C a segunda que praticamente nos,
como homens, somos obrigados a abraqar
para viver.

Fdon de L a r i s s a
A partir do sic. I1 a.C., faz-se sempre
mais forte, at6 tornar-se dominante no sic.
I a.C. e tambCm mais tarde, a tendincia ao
"ecletismo" (termo derivado do grego ekle'ghein, que significa "escolher e reunir, tomando de virias partes"), que visava a reunir
e fundir o melhor (ou o que era considerado tal) das virias Escolas.
As causas que produziram esse fen&
meno foram: a exaustao da vitalidade das
Escolas singulares, o difundido probabilismo
da Academia, a influincia do espirito priitico romano e a valorizaqiio do senso comum.
0 Ecletismo foi introduzido oficialmente na Academia (a Escola que, mais de
todas as outras, o acolheu e divulgou) por
Filon de Larissa (que se tornou chefe da Escola por volta de 110 a.C.). A novidade de
Filon, introduzida por volta de 87 a.C. atravCs de dois livros escritos em Roma, deveria
indubitavelmente ser a que Sexto Empirico
assinala na seguinte passagem: "Filon afirma que, quanto ao critkrio estoico, isto 6, a representaqiio catalCptica, as coisas sio incompreensiveis; mas, quanto a natureza das

prdprias coisas, compreensiveis".
A passagem, na interpretaqio de Cicero, diria isto: o critCrio de verdade est6ico
(a representaqao compreensiva) n i o C sustentivel; e, posto que n i o C sustentivel o
critCrio estoico, que 6 o mais refinado, nenhum critCrio se sustenta; isto n i o implica,
todavia, que as coisas sejam "objetivamente incompreensiveis"; elas s%o,simplesmente, "incompreendidas por nos". Com esta
afirmaqio, Filon se coloca fora do Ceticismo. Com efeito, dizer que as coisas "siio
compreensiveis quanto a sua natureza" significa fazer uma afirmaqio cuja pretensa
intencionalidade ontol6gica t "dogmitica",
segundo os cinones cCticos. Significa, de
fato, admitir uma verdade ontologica, mesmo negando a possibilidade do seu correspondente 16gico e gnosiologico. 0 cCtico nio
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pode dizer "a verdade existe, eu C que niio a
conheqo", mas so pode dizer: "niio sei se a
verdade existe; sou eu, em todo caso, quem
n5o a conhece".
Eis, entiio, a posiq5o de Filon, que
Cicero faz sua: niio 6 necessiirio suprimir
totalmente a verdade, mas C necessiirio admitir a distinqgo entre verdadeiro e falso;
todavia, n5o temos um critCrio que nos leve
a esta verdade e, portanto, a certeza, mas
temos somente aparhcias, que conduzem a
probabilidade. N5o chegamos a percepq50
certa da verdade objetiva, mas nos avizinhamos dela com a evidgncia do provavel.
Nasce assim novo conceit0 de "proviivel", que niio C mais o ir6nico-dialCtico, com
o quai CarnCades refutava os Estoicos, porque este vem carregado de vakncia decisivamente positiva, que deriva da admissiio
da existtncia da verdade.
CarnCades nega as duas proposiq6es estoicas: a ) o verdadeiro existe, b ) existe um
critCrio para colher o verdadeiro; Filon nega
somente a segunda. Mas a admissiio da primeira muda o sentido da negaqio da segunda e, principalmente, modifica a valcncia do
"provivel" que, posto ao lado de uma verdade objetiva, torna-se de qualquer mod0
seu reflex0 positive.

Antioco, que foi discipulo de Filon
(nasce por volta do inicio dos anos vinte do
sic. I1 a.C. e morre depois de 69 a.C.), separou-se do Ceticismo carneadiano antes do
mestre e, com suas criticas, induziu o mestre a mudar de rota.
Todavia, enquanto Filon se limitava a
afirmar a existhcia da verdade objetiva sem
ter a coragem de declari-la cognoscivel pel0
homem e punha no lugar da certeza a probabilidade positiva, Antioco deu o grande
passo, com o qua1 se encerra definitivamente a hist6ria da Academia cCtica, declarando
a verdade niio somente existente, mas tambCm cognoscivel, e substituindo a probabilidade pela certeza veritativa.
Com base em tais afirmaqijes, ele podia muito bem se apresentar como o restaurador do verdadeiro espirito da Academia.

Todavia, as aspiraqoes de Antioco niio
corresponderam resultados efetivos. Na
Academia de Antioco, de fato, niio C Plat50
que renasce, mas sim um amontoado eclCtico
de doutrinas verdadeiramente acCfalo, sem
alma e privado de vida aut6noma. Contudo, ele estava convencido de que Platonismo
e Aristotelismo eram filosofias identicas, que
expressavam simplesmente os mesmos conceitos com nomes e linguagens diferentes.
Contudo, o que C altamente indicativo,
Antioco chegou at6 a declarar a propria filosofia dos Estoicos como substancialmente idhtica a plat6nico-aristotilica, diferindo apenas na forma. E certas novidades
inegiveis dos Estoicos foram por ele consideradas nada mais que melhoramentos,
complementaq6es e aprofundamentos de
Platiio, a ponto de Cicero poder escrever:
"Antioco, que era chamado de acad@mico,
era, na verdade, bastando mudar pouquissimas coisas, um verdadeiro Est6ico."

Cicero nasceu em 106 a.C. e morreu
em 43 a.C., assassinado pelos soldados de
Ant6nio. As numerosas obras filosoficas
que chegaram at6 nos foram escritas por ele
no ultimo period0 da sua vida. Em 64 a.C.,
escreveu os Paradoxa Stoicorum; em 45 a.C.,
os Academica, que nos chegaram s6 parcialmente. De 45 a.C. C tambCm o De finibus
bonorum et malorum. Em 44 a.C. foram
publicadas as Tusculanae disputationes e
o De natura deorum; ainda em 44 a.C. foi
escrito o De officiis. A estas obras se agregam
ainda: De fato, De divinatione, Cato maior
de senectute e Laelius de amicitia, e tambCm
as obras politicas De re publica e De legibus. Do De re publica chegaram-nos os primeiros dois livros incompletos, fragmentos do 111, do IV, do V e grande parte do
livro VI, que ainda na antiguidade teve vida a u t h o m a , sob o titulo de Somnium

Scipionis.
Assim como Filon e Antioco foram os
mais tipicos representantes do Ecletismo na
GrCcia, Cicero foi o mais caracteristico representante do Ecletismo em Roma. Diriamos, com uma metafora moderna, que
Antioco coloca-se claramente "a direita" de
Filon, enquanto Cicero segue mais a linha
de Filon. 0 primeiro elaborou um Ecletismo

decididamente dogmzitico, o segundo um
Ecletismo precavido e moderadamente
ceticizante. Sem dGvida, do ponto de vista
filosofico, Cicero est4 abaixo de um e de
outro, nHo apresentando nenhuma novidade que seja comparivel as formulaqdes do
probabilismo positivo do primeiro ou i sagaz critica anticitica do segundo.
Se estamos nos ocupando de Cicero no
imbito da hist6ria da filosofia, C mais por
motivos culturais que teoriticos. Em primeiro lugar, Cicero oferece, em certo sentido,
o mais belo paradigma da mais pobre filosofia, que mendiga em cada Escola migalhas de verdade. Em segundo lugar, Cicero
C de longe a mais eficaz, a mais vasta e a
mais significativa ponte atravts da qua1 a

filosofia grega se introduziu na area da cultura romana e, depois, em todo o Ocidente:
e isso tambCm C mCrito nHo teoritico, mas
de mediaqiio, de difusiio e de divulgaqHo cultural.
0 que n i o impede que Cicero tenha
intuiqdes felizes e at6 agudas sobre problemas particulares, especialmente sobre as
questdes morais (o De officiis e as Tusculanae siio, provavelmente, suas obras mais
vitais), e ati mesmo anilises penetrantes.
Trata-se, porCm, de intuiqdes e anilises que
se colocam, por assim dizer, abaixo da filosofia; sobre os problemas que estio nas montanhas ele tem pouco a dizer, como, de resto,
pouco tiveram a dizer todos os representantes da filosofia romana.
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A verdade existe,
mas o homem nHo a conhece
e, portanto,
deve contentar-se
com o provhvel

CarnCades
Probabilismo negativo.
"Tudo t incompreensivel",
portanto:
-ou se suspende
o julgamento (= epoche')
-ou t preciso ater-se ao
que a n6s parece provhvel

\

~

I

Arcesilau
Jamais se verificam
as condi~bespara a evidtnci:
falta um crittrio
absoluto de verdade e,
por isso, C preciso
ater-se
ao que C razohel

I

I

Enesidemo
Resolve o ser no aparecer,
a substsncia nos acidentes,
o que t esthvel no que
muda continuamente.
Tudo escorre
e nada pode ser
fixado no pensamento

Filon de Larissa
Probabilisrno positivo.
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Sexto Empirico

0 homem n l o conhece
as coisas,
, mas o que aparece das coisas
I
( o fenbmeno)
!
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0 ceticismo pirroniano
como caminho
para a falicidade
Pirro renuncio o quolquer critQrioqua Ieve o individuor volores. fls coisos, Wro ele, ndo
sbo ontologicomente "mois isto qua oquilo"
e, portonto, sdo imensur6veis a indetermindveis; o homem Q Frdgil e como folho oo vento.
cpreciso, pon'onto, renuncior o quolquer
critdrio de ovoliogdo, permonecer sam opinido e sem agitogdo, ssm julgomentos, e o
portir disso sa olcongo o imperturbabilidade.
Pirro, porQm,ndo nagovo qua existisse umo
noturezo eterno do divino, mos ofirmovo qua
em relogdo o esto notur~zo,tudo d como que
irreol e, portonto, como to1 deve sor vivido.
Sou Ceticismo esM ligodo o urno dimensdo
de "morolismoextremo".
0Ceticismo posterior, emboro inspirondo-se em Pirro, el~rninou
esto componente de
morolismo oscQtico levodo oo extremo.

1. A imagem de Pirro
transmitida pelos antigos
Pirro de €lido era filho de Plistarco, conforme refere tambhm Diocles; segundo o que dlz
Rpolodoro na Cronogroh, foi primeiro pintor e
ouviu as aulas de Brisdo, filho de Estilpdo (como
afirma Rlexandre nos Sucessbes),depois as de
Anaxarco, qua seguiu em todo lugar, de rnodo
que teve contatos com os gimnosofistas na India
e com os magos; de onde parece ter cultivado
a mais nobre filosofia, introduzindo o conceit0
da ndo-apreeensibilidadee da suspensdo, conforme diz RscBnio de Rbdera: com efaito, dizia
que nada & belo nem feio nem justo nem injusto; e do mesma forma de todas as coisas disse
que nado 6 conforme 6 verdade; e que os homens agem am tudo por conveng3o e hdbito;
qualquer coisa 6 ndo mais isto que aquilo.
Comportava-sede modo conseqijente tamb&m na vida, nada evitando e de nada se preservando, permanecendo firme diante de tudo,
carros, se acontecasse, precipicios ou cdes, de
fato nada concedando aos sentidos. Mas era
salvo, conforme contam os que seguem Antigono da Caristo, p l o s amigos que o acompmhavam.

Rntigono de Caristo, no livro Sobre Pirro.
conta dele o seguinte: no inicio era d+xonhecido, pobre e pintor; no gin6sio de Elida conservam-sealguns seus porta-IBmpadasde bom
feitio.
Retirava-se por sua conta e procurava a
soliddo, mostrando-se raramenta aos familiares. Comportava-se assim por ter ouvido um indiano advertir Rnaxarco qua nGo teria podido
ensinar outra pessoa a ser virtuosa, frsqijsntando ao mesmo tempo as cortes dos reis.
Conservava sempre a mama disposi@o,
ds mod0 qua, ss algu6m o abandonava no
meio de um discurso, ele o tsrminava igualmsnte, embora tendo sido, na juventude, temperamental.
Frequentemente, conta, deixava a p6tria
sem de antemdo avisar a ningu6m e acompanhava vagabundaando a quem Ihe agradasse.
E quando certa vez Rnaxarco caiu em um pbntano, passou de lado sem o ajudar; alguns Ihe
dirigiram reprova@es, mas o proprio Rnaxarco
elogiou diversas vezes sua indiferenp s
imperturbabilidade.Pego certa vaz falando consigo mesmo, a quem Ihe perguntava a razao
respondeu que se exercitava para ser virtuoso.
Chegou a ser tdo admirado na p6tria que
foi eleito sumo sacerdota e, em homenagem a
ale, estabeleceu-se por decreto que todos os
fi losofos Fossem isentos das taxas.
Pirro, text. 1 fl, 6, 10 e 1 1 ,
por Dioganss LoQrcio,Vidas dos filosofos,
IX, 61-64.

2. A imperturbabilidade de Pirro
Contam tambbm que, quando por causa
de uma ferida se Ihe aplicarnm Mrmacos dssinfetantes, incisdes e cauterizag3esr nem piscou
os olhos.
PossidBnio conta sobre ele tamb6m o saguinte: certa vez, quando os que com ale navegavam foram tornados pelo terror por causa cle
uma tempestads, ele, permanecendo calmo,
racobrou a for~ada Bnimo, mostrando um porquinho que sobre a nave continuava a comer e
dizendo que o sapiente deve manter-se em
semelhante estado de impertui-babilidade.
Pirro, test. 16 e 17A,
por Di6c~enesla6rci0, Vidos dos fildsofos,
IX 67-68.
3. A precariedade dos homens
Pirro afirmava qus ndo existe nanhuma
diferenp entre vida a morte. RIguBm Ihe perguntou: "EntGo, por que ndo morres?", e ele:
"Porque ndo ha nenhuma difersnqa", respondau.

Sexta parte

- A s escolas filosbficc~sda era helenistica

Tamb&mFilon de Atenas, tornando-seseu
segu~dor,drzra que Prrro costumava lembrar-se
sobretudo de Demc~crrtoe depots tambQmde
Homero, admrrando-os e frequentemente repet~ndo:
como o est~rpedas Folhas, to1 a dos homens.

'

s que costumava comparar os homens 6s abeIhas. 6s moscas, aos passaros, crtava tambQm
estes versos:

vomos, omlgo, morre tombdm tu; por que tc! lamentos assim?
morreu tombdm Pcitroclo, que ero muto melhor
que
e todos aqueles que se referem 6 tnstabrlrdade, b vacuidade e 6 puertlrdade dos homens.
Pirro, test. 19-20.

4. As condi~ilespara ser feiiz
Contro os quc! sc!guGm hrro, chomodos cdtlcos ou 'Bfdt~cos':que ohrmam que nodo 6
apresnsivd.
Antes da tudo B nscessdrro rndagar sobra nosso conhecrmento; com efeito, se por
nntureza nada conhecemos, 6 supBrfluo rndngar sobre o resto TambBm entrs os antrgos
houva alguns que ahrmaram rsso, aos quals
replrcou Arrstoteles Partrcular forgo em d~zerisso
teva tambbm Prrro de illdo, que porhm nBo
derxou nada escrrto; mas seu drscipulo Timon
afrrma que aquela que quer ser feltz deve consrdarar estas t r a ~corsas: em prrmerro Iugar,
como as coms sbo por natureza; em segundo
lugar, qua1deve ser nossa drsposrc;bopara com
elas; por hm, o qus nos v~rddrsso, comportando-nos assrm. EIe diz que Prrro mostra qus as
cotsas sbo rgualmsnta sem dtferenps, sem es'Hornaro, iliodo. VI, v 146
PHomaro.Iliado. XXl w 1 06- 1 07

tabrltdade, rndrscrrmrnadas, por rsso nem as
nossas sensa@esnem as nossas oprnides 560
verdaderras ou falsas. NBo se deve, portanto,
crer nelas, mas estar sam oprnides, sem ~ncltna~des,sem sobressaltos, drzendo sobre coda
corm "& nao mais que nBo B", ou "6e nBo &",
ou "nsm 6, nsm n60 6".Ros qua se encontraram nessa disposrq50, Timon diz qua darivar6
sm primerro lugar a afasta, depois a rmperturbabrlrdade.
Prrro, test. 53.

5. A vida na dimenslio da rsrrernidads
e da quietude
Teve na verdade muttos 6mulos no n6o
preocupar-secom nada; por rsso tambQmTimon
dele drz o segutnte no Piton s nos Sdos:
Isto, Prrro, meu cora@o desqa ouvrr,
como entBo, homem que arnda 65,
vrves serenamente em quietude,
sempre sern pensamentos a imtjval nas identicas condrQ3as,
sern prestar aten@o aos redemornhos de uma
sabedorra Irsonjerra
e, sozrnho, aos homens serves de gura como o
dsus
que vrajando sobre toda a terra volta atras seu
curso,
mostrando o circulo inflamadodo bem torneada
esfera.
Isto, Prrro, meu cot-as60 deseja ouvrr,
como entBo, homem quo ornda Qs,
vives serenamente em quietude,
sozrnho aos homem sewrndo do gura como um
deus.
Vamos, direr eu, como a mim parece ser,
uma palavra de verdade, tendo um reto cdnon,
qua sempre & a natureza do d~vinoe do bern,
dos quais derrva ao homsm a vrda mais ~gual.
P m , test 61A, 618, iSe.

I. 0'')Uuse~'' e a "Biblioteca"
A grande expediqao de Alexandre no Oriente teve, entre outras coisas, o
efeito de deslocar de Atenas o baricentro da cultura de lingua grega. Sobretudo a
cientifica encontrou sede ideal em Alexandria (fundada em 332
a.C.). Aqui, promovido pela dinastia dos Ptolomeus, nasceu o
f,orescimento
Museu (que significa "lnstituiqiio consagrada as Musas), ao qua1 da ci6ncia
estava anexa a Biblioteca: o primeiro continha os laboratorios he/en/'~tjca
cientificos, a segunda todos os livros que era possivel recolher + g 1-2
(vBrias centenas de milhares).
Como efeito dessas instituiqbes houve o grande florescimento da ciencia que,
da filosofia, ampliou-se para a gramatica, a geografia, a medicina, a geometria, a
mecanica e a astronomia.

No inicio do capitulo anterior examinamos o surgimento de novos centros culturais em PCrgamo, Rodes e, sobretudo, Alexandria. Atenas ainda conseguiu manter seu
primado no campo da filosofia, mas Alexandria tornou-se o grande centro da cultura cientifica, que ai alcan~ouos mais altos cumes
tocados no mundo antigo.
0 s trabalhos de construqiio da cidade,
desejada por Alexandre em memoria do seu
pr6prio nome, iniciaram-se em 332 a.C. e
prolongaram-se por muito tempo. A posisiio foi escolhida com intuit0 infalivel: com
efeito, encontrando-se junto a foz do Nilo,
ela se beneficiava ao mesmo tempo dos resultados do cultivo das ferteis terras adjacentes e dos resultados do comCrcio. A populaqiio cresceu rapidamente, agregando-se
aos elementos locais aqueles provenientes de
toda parte, entre os quais destacam-se sobretudo os Hebreus. Naturalmente, o elemen-

to grego era predominante. Mas foi precisamente nesse context0 cosmopolita que a
dimensiio cultural propriamente "helinica"
ampliou-se para o sentido "helenistico" que
explicamos (cf. p. 230).
Depois da morte de Alexandre, Ptolomeu Lago recebeu o Egito e seus sucessores
o mantiveram durante longo tempo, conservando as tradicionais estruturas sociopoliticas que haviam assegurado ao pais uma
vida milenar. Assim, impediram a heleniza@o do Egito, com a unica exceqiio de Alexandria, para a qual, ao contriirio, procuraram atrair os intelectuais gregos, na tentativa
de transform;-la por todos os meios na capital cultural do mundo helenistico. E assim nasceu uma cidade modernissima em um
Estado de estrutura oriental, a qual teve um
destino pode-se dizer unico ou, pel0 menos,
inteiramente excepcional.
Jii a partir de aproximadamente 297
a.C., DemCtrio de Falera, que provinha das
fileiras dos PeripatCticos e que havia sido
obrigado a refugiar-se em Alexandria por
raz6es politicas, passou a manter intensos
contatos com Ptolomeu I Soter. aue pouco
a pouco tornaram-se mais estreitos. DemC,

A

trio pensava fundar em Alexandria algo que
fosse como que um Peripato de proporq6es
multiplicadas, construido e adaptado com
base nas novas exigincias. Chamou a Alexandria o proprio Estratiio de Limpsaco,
escolarca do Peripato, que se tornou inclusive preceptor do filho do rei.
A intenqiio de DemCtrio e de Ptolomeu
era a de reunir em uma grande instituiqso
todos os livros e todos os instrumentos cientificos necessiirios i s pesquisas, de mod0 a
fornecer aos estudiosos material que niio
encontrariam em nenhum outro lugar, induzindo-os assim a ir para Alexandria.
Desse modo, nasceram o "Museu" (que
significa "instituiqio sagrada dedicada as
Musas", protetoras das atividades intelectuais) e a "Biblioteca" a ele anexa. 0 primeiro oferecia todo o instrumental para as
pesquisas mkdicas, biologicas e astron6micas; a segunda oferecia toda a produqio literaria dos gregos. Sob Ptolomeu 11, a Biblioteca encaminhou-se para a imponente cifra
de quinhentos mil livros, que pouco a pouco
cresceu para setecentos mil, constituindo a
mais grandiosa coleqio de livros do mundo
antigo.
A Biblioteca teve diretores famosos,
sendo de nos conhecidos todos os nomes do
periodo h r e o : Zenodoto, Apol6nio de Rod e ~ Eratostenes,
,
Aristofanes de Bizincio,
Apol6nio Eidografo e Aristarco de Samotricia. Como veremos logo, esses homens lanqaram as bases da ciincia filologica.
Ja o Museu atraiu matematicos, astr6nomos, midicos e geografos, que, no imbito dessa instituiqiio, expressaram o melhor
de tudo o que a antiguidade produziu a esse
respeito, como veremos adiante.

0n a s c i m e n t o d a fiIoIogia
Zenodoto, que foi o primeiro biblioteciirio, iniciou a sistematizaq20 dos volumes,
mas foi Calimaco que, no reinado de Ptolomeu I1 (283-247 a.C.), compilou os Pinakes, ou seja, os "Catalogos" (em 120 livros),

nos quais ordenou os volumes por setores e
gineros literirios, com ordenaqiio alfabCtica dos autores, breve biografia de cada um,
sistematizaqao da produqio individual dos
autores e soluqio dos problemas de atribui$20 diibia. 0 s Catalogos de Calimaco foram a base de todo o trabalho posterior.
Zenodoto, no entanto, aprontou a primeira ediqio de Homero e talvez tenha sido
precisamente ele quem dividiu em vinte e
quatro livros tanto a Iliada como a Odzsse'ia.
Arist6fanes de Bizincio (257-180 a.C.) e
Aristarco de Samotricia (217-145a.C.) tambCm realizaram ediq6es de Homero. Mas sobremodo importante foi Aristarco, que constitui a principal fonte de nossa tradiqso. 0
controle dos numerosos exemplares da Biblioteca permitiram-lhe identificar e expurgar versos interpolados e apontar versos
suspeitos. Foi a seus comentarios que se ativeram os pesquisadores posteriores.
Dionisio de Tricia, discipulo de Aristarco, elaborou a primeira Gramatica grega por
nos conhecida, beneficiando-se da contribuiqiio que os PeripatCticos e Estoicos deram
nesse campo (em 145 a.C. refugiou-se em
Rodes, expulso por Ptolomeu Fiscon, pelas
raz8es de que adiante falaremos).
J i a interpretaqso alegorica de Homero
e de outros poetas, codificada por Crates
de Malo em Pkrgamo, desde entiio se difundiu e fortaleceu (tendo sido adotada, entre
outros, pelos Estoicos), at6 se tornar predominante na Cpoca imperial.
Nesse periodo, tambim se difundiu o
ginero literario da biografia, do qua1 pouco restou. Entretanto, no que se refere aos
filosofos, conhecemos pelo menos a tardia
exemplificaqiio sintetizadora de Diogenes
LaCrcio, que utilizou amplamente muito do
material recolhido nesse periodo.
Por fim, devemos recordar que foi esse
movimento filologico e suas aquisiqoes que
tornou possivel a ediqiio das obras esotCricas de Aristoteles, de que j6 falamos amplamente.
Assim, 6 na Alexandria helenistica que
estiio as raizes historicas das modernas e
refinadissimas ticnicas de ediqio critica de
textos antigos.
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* Na geometria sobressai o nome de Euclides (viveu em tor- progrerro
no de 330277 a.C.), que nos seus Elementos apresentou de modo da geometria
sistemStico e rigoroso todas as descobertas da geometria he@nica, segundo a metodoiogia fornecida por Aristbteles na sua
Ibgica, ou seja, sobre a base de defini~aes,postulados e axiomas (que s%oespecifica~aesdo princfpio de nSo-contradi@o).
No ambit0 da geometria 6 necessariotambem mencionar o nome de Apolcinio
de Perga (s6c. Ill a.C.) por seus estudos fundamentais sobre as secsaes cbnicas.

,,

No que re refere a mecdnica o nome de maior destaque
progresro
6 o de Arquimedes (287-212 a.C.), que foi um genie polikdrico, da
pois ocupou-se de hidrostdtica, de estatica (descobriu as leis da
g2
alavanca), de matemdtica e de engenharia.
Com ele se parelha o matematico Heron (que pode colocar-se entre o sec. 111
a,C. e o sCc. I d.C.), cuja atividade 6 dificil de se reconhecer porque com seu nome
foram transmitidos escritos de outros.

,

IEQ Euclide~,uutor d o "SMWIU"
da

matem6tica

gregu

Em virtude da disposiqio pr6pria do
pensamento grego, a matemitica foi sem duvida a cicncia que gozou de maior estima,

de Pitggoras a Platso. Basta lembrar que,
segundo a tradiqio, Plat50 mandou inscrever na entrada da Academia a frase "n5o
entre quem n5o for geemetra". E ja vimos o
papel e o peso que a matemitica desempenhou tanto entre os Pitag6ricos como no
Platonismo.
Coube a Euclides, um dos primeiros
cientistas que se transferiu para Alexandria, a honra de elaborar a suma do pensamento matemitico grego com aqueles Ele-
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mentos, cuja base conceitual resistiu praticamente at6 o sCculo XIX. N2o sabemos
quase nada da vida de Euclides. Todos os
dados em nosso poder levam-nos a situar o
ipice de sua vida em torno do ano de 300
a.C. (as datas de 330-277 a.C. para sua vida
s2o convencionalmente assumidas como
proviveis).
Outras obras euclidianas (0s Dados, a
Otica e Sobre as divis6es, que nos chegaram
em versijes irabes) tambCm se conservaram,
mas s20 obras menos significativas. Se C verdadeiro um episodio relatado por Proclo,
seu cariter torna-se perfeitamente iluminado: como o rei Ptolomeu lhe perguntara se
n2o havia um caminho mais simples para
introduzir as pessoas na matematica, Euclides respondeu que "ngo h i caminhos rigios
nas matemiticas".

EQ A estrutura met0dol6~ica
dos "Elementos" de Cuclides

0 procedimento dos Elementos i o do
discurso axiomatico, ou seja, o procedimento
segundo o qual, postas certas coisas, seguemse necessariamente outras, estruturalmente
concatenadas. Nessa obra encontramos em
operaq20, de mod0 preciso, as estruturas da
deduq2o proprias da logica aristotClica, assim
como sua base teoritica geral. Como a base
da logica aristotilica prev: precisamente definiqijes, principios ou axiomas comuns, e
postulados especificos para cada cihcia, os
Elementos de Euclides apresentam urna sCrie de definigoes, cinco postulados e os axiomas comuns. As definiqijes calibram os termos que entram no discurso; os axiomas
comuns sao especificaqijes do principio da
n2o-contradi~ao,sobre o qual, segundo Aristoteles, nos devemos basear para desenvolvei qualquer discurso 16gico; os "postulados"
s2o afirmaqijes de base, de carater fundamentalmente intuitivo (e, portanto, afirmaqijes imediatas, ou seja, n2o demonstriveis
e n i o mediiveis), que constituem o proprio
substrato da exposiqso. Como 6 sabido, o
quinto postulado provocou inumeros problemas e foi na tentativa de resolv&los que
nasceram as geometrias nHo-euclidianas.
Mas, como falaremos disso a seu tempo, n2o
entraremos aqui nos detalhes das questijes
relativas aos postulados.
Destacar porim que, em seus procedimentos argumentativos, Euclides usa
freqiientemente o mitodo da "redug20 ao
absurdo", que outra coisa n2o i sen20 o

cilebre "elenco", portador de gloriosa historia, que inicia inclusive a Escola eleiitica,
particularmente os cilebres argumentos de
Zenao, prosseguindo depois com Gorgias
e a dialitica socratica, com Plat20 e Arist6teles.

Juntamente com esse mitodo, Euclides
tambtm usa aquele que, mais tarde, seria
chamado "mitodo da exaustio", aplicado
sobretudo nos ultimos livros, mas que tem
no dCcimo livro a sua primeira formulaq20
paradigmatica: "Tomando-se como dadas
duas grandezas desiguais, se se subtrai da
maior urna grandeza maior do que a metade, parte restante outra grandeza maior
do que a metade e assim sucessivamente,
restara urna grandeza que seri menor do
que a grandeza menor tomada." 0 exemplo que se costuma apresentar para esclarecer de mod0 intuitivo essa proposiq20 i
o seguinte: seja A a gandeza maior, por
exemplo um circulo, e B a grandeza menor; agora, subtraiamos ao circulo urna
grandeza maior do que a sua metade, por
exemplo, inscrevendo no circulo um quadrado (e, portanto, subtraindo da irea do
circulo a irea do quadrado); depois prosseguimos, subtraindo a parte restante outra grandeza maior do que a metade, por
exemplo, bissectando os arcos determinados do lado do quadrado e assim obtendo
um octagon0 (que subtrairemos da Area do
circulo); assim procedendo, por bissecg50,
obteremos pouco a pouco um poligono que
tende a aproximar-se cada vez mais do circulo e, portanto, urna grandeza tal que,
subtraida a do circulo, torna-se menor do
que a grandeza B dada, qualquer que esta
seja. Assim, por esse caminho, i sempre
possivel encontrar urna grandeza sempre
menor do que qualquer grandeza dada, por
menor que ela seja, porque n2o existe urna
grandeza minima.
A. Frajese, a este proposito, recordou
justamente Anaxigoras, que sustentava que
h i sempre um menor do que o menor (divisibilidade ao infinito das homeomerias), assim como tambim h i sempre um maior em
relaqzo a qualquer coisa grande. Portanto,
em Anaxagoras encontra-se um antecedente desse mitodo.
Muitas vezes discutiu-se sobre a "originalidade" do conteudo desses Elementos.
Esti fora de d ~ v i d aque Euclides recuperou
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houvesse aplicado suas descobertas a astronomia, teria revolucionado as teorias gregas das orbitas planetarias. Mas, como se
sabe, essas aplicaq6es efetuar-sedo so na Cpoca moderna, por Kepler.

~ r q u i l n e d e se suds o b r a s

Uma pagina dos Elementos de Euclides
(XVII teorema do XI11 livro)
no mais famoso codice desta obra
que remonta ao ano 888
(Oxford, Bodleian Library).

tudo o que os gregos haviam pensado sobre
a quest20 nos tris sCculos anteriores. Mas
tambim esta fora de duvida que, no caso, a
genialidade esti na sintese, e tambem que foi
na forma dessa sintese que a matematica grega fez historia.

A parte Arquimedes, de quem logo falaremos, o maior matematico grego depois
de Euclides foi Apolanio de Perga, que viveu
na segunda metade do stc. I11 a.C. Estudou
em Alexandria, mas lecionou em PCrgamo.
De sua autoria, chegaram at6 nos as Sec6es c6nicas. Esse tema n2o era comvletamente novo. mas A~olaniorevensou a fundo
a disposiqiio da matiria e a expas de mod0
rigoroso e sistematico, introduzindo inclusive a terminologia ticnica para designar os
tris tipos de cones, isto i , "elipse", "parabola" e "hi~Crbole".As Sec6es c6nicas siio
consideradas ~ e l o historiadores
s
da matematica como obra-prima de primeira grandeza, dado que os proprios modernos pouco
puderam acrescentar a matkria. Se Apolanio

Arquimedes nasceu em Siracusa por
volta de 287 a.C. Seu pai, Fidias, era astranomo. Esteve em Alexandria, mas niio ficou
ligado ao ambiente do Museu. Viveu a maior
parte do tempo em Siracusa, uma vez que
era ligado i casa reinante por laqos de parentesco e amizade. Morreu em 212, trucidado
durante o saque da cidade pelas tropas romanas comandadas por Marcelo. Apesar de
Marcelo haver ordenado que lhe poupassem a vida, em sinal de homenagem ao grande adversirio que, com engenhosas maquinas bClicas, defendera longamente a cidade,
um soldado o matou enquanto se ocupava
de seus estudos, como quer a tradiqgo, que
Ihe p6e nos labios, no extremo instante, a
frase que se tornou celebre: "Noli turbare
circulos meos" (a forma original relatada
por ValCrio Maximo C "Noli obsecro circulum istum disturbare"). Por seu desejo,
como simbolo, foi inscrita no tumulo de Arquimedes a esfera inserida em um cilindro,
em lembranqa de algumas de suas mais significativas descobertas nesse campo. Quando foi questor na Sicilia, em 75 a.C., Cicero
encontrou a tumba e a fez restaurar como
prova de grande veneraqzo.
Muitas de suas numerosas obras foram conservadas: Sobre a esfera e o cilindro,
Medida do circulo, Sobre espirais, Sobre
a quadratura da parabola, Sobre conoides e
esferoides, Sobre o equilibrio dos planos,
Corpos flutuantes, 0 arenario, e um escrito Sobre o metodo, dedicado a Eratostenes.

N2o s2o poucos os historiadores da
ciincia antiga que consideram Arquimedes
como o mais genial dos cientistas gregos.
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Suas contribuiqoes mais destacadas siio a da
problemitica da quadratura do circulo e a
da retificaqiio da circunferhcia. No escrito
original Medida do circulo, do qua1 nos chegou apenas um extrato, Arquimedes teria
chegado at6 o poligono de 384 lados. 0 material tratado nas obras Sobre a esfera e o cilindro e Sobre conoides e esferdides contCm
importantes integraqoes dos Elementos de
Euclides e ainda constitui um capitulo importante dos tratados de geometria. 0 mesmo se pode dizer das conclus6es a que chegou em seu tratado Sobre espirais.
No Corpos flutuantes, Arquimedes lanqou as bases da hidrostatica. Nas proposiqoes
5 e 7do livro Item-se dois conhecidos principios. 0 primeiro: "Das grandezas solidas,
aquela que C mais leve que o liquido, abandonada no liquido, imerge de mod0 que tal
volume do liquido qua1 C o da parte submersa
tenha o mesmo peso de toda a grandeza solida." 0 segundo: "As grandezas mais pesadas
do que o liquido, abandonadas no liquido,
siio transportadas para baixo, at6 o fundo, e
seriio tanto mais leves no liquido quanto C o
peso do liquido que tem tal volume quanto o
volume da grandeza solida" (esse i o conhecido "principio de Arquimedes").
N o Equilibrio dos planos lanqou as
bases te6ricas da estatica. Em especial, estudou as leis da alavanca. Imaginemos uma
reta em forma de haste, apoiando-se sobre
um ponto de apoio, e coloquemos nos extremos dois pesos iguais: a distincias iguais
do centro, estiio em equilibrio; a distincias
desiguais, temos uma inclinaqiio para o lado
do peso que se encontra a maior distsncia.
Com base nisso, Arquimedes chega a lei segundo a qua1 duas grandezas estiio em equilibrio a distincias que estejam em reciproca
proporqiio as proprias grandezas. A frase
com que passou para a historia e que costuma ser citada em latim, "Da mihi ubi consistam et terram movebo" ("Da-me um ponto de apoio e erguerei a terra!"), define a
grandiosidade da descoberta. (Arquimedes
teria pronunciado a frase fazendo descer ao
mar uma gigantesca nave mediante um sistema de alavancas. A frase C registrada por
Simplicio, um dos ultimos neoplat6nicos do
mundo antigo).
Ja o Arenario C importante para a aritmCtica grega. Nele, Arquimedes constroi um
sistema para expressar numeros muito grandes, coisa que at6 aquele momento era impossivel devido ao sistema grego de indicar
os numeros com as letras do alfabeto. De

mod0 intencionalmente provocador, ele calculava o numero de griios de areia (dai o
titulo do livro) que seriam necessarios para
encher o cosmo. Mas, por maior que seja o
suposto numero de griios de areia (que ele
calcula), trata-se de numero muito grande,
sim, mas determinado.
No passado, destacou-se o fato de que
as demonstraqoes de Arquimedes siio frequentemente complicadas e pesadas (sobretudo quando faz uso do mitodo por exaustiio). Entretanto, seu escrito Sobre o me'todo,
dirigido a Eratostenes (de que falaremos
adiante), descoberto no inicio de stculo XX,
mostra que, em suas descobertas, Arquimedes niio procedia de acordo com aqueles
mktodos complexos e artificiosos. Para chegar as descobertas, ele se entregava frequentemente a um mitodo indutivo e intuitivo ("POI via mecinica"), ou seja, construindo
figuras e depois passando i comprovaqiio,
demonstrando rigorosamente aquilo que
alcanqara por aquele caminho.
Qfjl f \ r q u i m r d e s
e seus estudos

dr

evyenharia

Arquimedes foi matematico e assim se
considerava, ou seja, alguim que tratava
teoreticamente os problemas, considerando
seus estudos de engenharia como algo marginal. E, no entanto, precisamente por isso,
foi admiradissimo em sua epoca e por seus
posteros, dado que suas descobertas nesse
campo atingiram muito mais a fantasia das
pessoas do que suas dificilimas especulaqdes
matematicas. As maquinas balisticas inventadas para defender Siracusa, os aparelhos
para transporte de pesos, a idealizaqiio de
uma bomba para irrigagiio baseada no principio da chamada "rosca sem fim" e as suas
descobertas ligadas a estatica e hidrostatica
fizeram dele o maior engenheiro do mundo
antigo. Quer a tradiqiio que, durante o cerco de Siracusa, chegou a pensar at6 mesmo
no uso dos espelhos ustorios (dificilmente
trata-se de pura lenda, pois Luciano de Samosata ja falava disso). TambCm construiu
um planetirio, que depois foi levado para
Roma, despertando a admiraqiio de Cicero.
A narrativa de Vitruvio sobre como Arquimedes alcangou a descoberta do "peso especifico" (a relaqiio entre peso especifico e
volume), contada at6 mesmo nos livros das
escolas de Ensino Fundamental, i pelo menos muito verossimil, considerando tudo o
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que Arquimedes alcanqava suas descobertas antes de dar-lhes prova racional, muito
embora ninguim possa garantir a historicidade do relato.
Vejamos o episodio. Geron, rei de Siracusa, quis oferecer uma coroa de our0 no templo. Mas o ourives subtraiu parte do ouro,
substituindo-o por prata, que combinou com
a restante parte de our0 na liga. Aparentemente, a coroa ficou perfeita. Mas, surgindo a suspeita de falsificaqHo, e como Geron
nHo podia dar corpo h suspeita, pediu a
Arquimedes que lhe resolvesse o caso, refletindo sobre o que estava ocorrendo. Arquimedes comeqou a pensar intensamente na
questHo. E, no momento de tomar banho,
observou que, ao entrar na banheira (que,
naquela Cpoca, era uma tina), saia agua na
mesma proporqHo do volume do corpo que
entrava. Assim, de repente, intuiu o sistema
com o qual poderia determinar a pureza ou
nHo do our0 da coroa. (Arquimedes prepararia dois blocos, um de our0 e um de prata, cada qual de peso igual ao da coroa;
imergiria os dois na agua, medindo o volume de igua deslocado por cada um deles e a
relativa diferenqa; depois, verificaria se a
coroa deslocaria um volume de agua igual
ao deslocado pel0 bloco de ouro; se n i o
acontecesse isso, significaria que o our0 da
coroa havia sido alterado.) No entusiasmo
da descoberta, precipitou-se para fora da
tina e correu para a casa, nu como estava,
gritando "descobri, descobri", que em grego se diz eureka, exclamaqHo que se tornou
proverbial, permanecendo em uso at6 hoje.
Discutiu-se longamente sobre o procedimento usado por Arquimedes, ja que Vitruvio C
muito genirico. Galileu comeqara precisamente com um escrito sobre esse tema: Discurso do sabio Galileu Galilei a respeito do
artificio usado por Arquimedes para descobrir o furto do ouro na coroa de Geron.

Entre os matematicos e engenheiros do
mundo antigo, deve-se mencionar Heron, a
quem sHo atribuidas diversas descobertas. Infelizmente, os dados de sua vida sHo desconhecidos. Viveu provavelmente entre os sCcs.
I11 a.C. e I d.C. A questso C complicada por
dois fatores: a ) o fato de Heron ser nome comum; b) o fato de que com esse nome tambCm se designava o engenheiro como tal.

6 s desevolvimentos e as conquistas

Talvez aquilo que nos chegou sob o nome
de Heron nHo seja obra de um tinico autor.
Parece certo que muito daquilo que
aparece sob o nome de Heron pertenqa ii
era helenistica.
Contudo, a questgo heroniana ainda
est6 por ser resolvida de mod0 satisfatorio.

P\ astvonomia:
o geocentviswo
tvadicional dos gvegos,
a tentativa. heliocihtvica
revol~cion6ria
de f\vistavco
e a. vesta.ura@o geoc&ntl*ica
de tlipavco

Salvo algumas exceqoes de que falaremos, a concepqHo astron6mica dos gregos
era geoccntrica. Imaginava-se que em torno
da terra girassem as estrelas, o sol, a lua e
os planetas, com movimento circular perfeito. Assim, pensou-se que deveria haver
uma esfera que guiava as chamadas estrelas
fixas e uma esfera para cada planeta, todas
conchtricas em relaqiio ii terra. Deve-se recordar que "planeta" (deriva de planomai,
cujo sentido 6 "vou errante") significa "estrela errante", ou seja, estrela que apresenta
movimentos complexos e aparentemente nHo
regulares (de onde o nome, precisamente).
Plat50 ja compreendera que uma s6
esfera para cada um era insuficiente para
explicar o movimento dos planetas.
Seu contemporineo Eud6xio de Cnido
(viveu aproximadamente entre 408-355
a.C.), que foi o cientista mais ilustre que se
hospedou na Academia, procurou a soluqHo
para o problema. Mantendo firmemente a
hipotese do movimento circular perfeito das
esferas que guiam os planetas, era precis0 explicar quantas esferas seriam necessarias para
dar conta de suas aparentes anomalias (sua
aparente aproximaqHo regular ou seu deslocamento para a direita e para a esquerda,
segundo a latitude). A hipotese de Eudbxio,
de cariter geomitrico, foi realmente muito
engenhosa: para explicar as "anomalias" dos
planetas, introduziu tantos movimentos esfCricos quantos, combinando-se entre si, po-
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deriam dar como resultado os deslocamentos dos astros que nos observamos.
Ao todo, portanto, Eudoxio sup& vinte e seis esferas. N i o se preocupou com as
relaqoes das esferas motrizes de cada planeta com as do planeta seguinte, nem com as
eventuais influtncias de umas sobre as outras. Talvez pensasse o complexo sistema
como hipotese geomttrico-matemitica, n i o
fisicizando as esferas.
Seu discipulo Calipo considerou necessari0 aumentar o numero das esferas em sete,
transformando-as em trinta e trts. Por seu
turno, introduzindo o elemento celeste do
Cter, Aristoteles fisicisou o sistema, tendo
conseqiientemente de introduzir esferas
reativas, com movimento refluente, destinadas a neutralizar o efeito das esferas do planeta superior sobre a esfera do planeta inferior. E constata-se que essas esferas com
movimento refluente s i o tantas quantas as
esferas dos movimentos supostos necessarios para cada planeta, menos uma. Obteve-se, assim, um numero de cinqiienta e cinco esferas. Eis um quadro sin6tico que ilustra
os sistemas astronbmicos de Eudoxio, Calipo e Aristoteles.
Uma tentativa verdadeiramente nova
e original foi feita por Her6clides do Ponto,
contemporineo de Eudoxio, que sup6s que
"a terra situa-se no centro e gira", "enquanto que o cCu esta parado". Segundo um testemunho antigo (de resto, nHo completamente seguro), Heraclides sup6s tambCm, para
explicar alguns fen6menos que a hip6tese
de Eud6xio nHo explicava, que Vinus e Mercurio girassem circularmente em torno do
sol que, por seu turno, rodava em torno da
terra. Mas a tese nHo teve sucesso, ao menos
imediatamente.

+istarco

d e Samos,

o " C o p k r n i ~ oantigo":

suds teses e a s razses
q u e obstaculizaram seu sucesso

Foi na primeira metade do sic. I11 (e,
portanto, na era helenistica de que nos estamos ocupando) que se teve a tentativa mais
revolucioniiria da antiguidade, por obra de
Aristarco de Samos, chamado "o Copirnico
antigo". Como registra Arquimedes, ele sup6s "que as estrelas fixas sio imutaveis e que
a terra gira em torno do sol, descrevendo um
circulo". Como se vG, Aristarco retoma a
idCia de Heraclides do Ponto, mas vai mais
alCm, sustentando que o sol C o centro em
torno do qual giram todos os astros. Parece
que ele concebia a ideia de um cosmo infinito. Com efeito, dizia que a esfera das estrelas
fixas, que tem como centro o proprio centro
do sol, era ti0 grande que o circulo segundo
o qual a terra se movia estava a tal distincia
das estrelas fixas "como o centro de uma esfera est6 para a sua superficie". 0 que significa, precisamente, uma distiincia infinita.
Um unico astr6nomo seguiu a tese de
Aristarco: Seleuco de SelGucia (que teve seu
auge em torno de 150 a.C.) Ao contrario,
Apol6nio de Perga, o grande matematico de
que j6 falamos, e sobretudo Hiparco de NicCia, reprovaram a tese e reimpuseram o geocentrismo, que resistiu at6 CopCrnico.
As razdes que obstaculizaram o sucesso da tese helioctntrica s i o numerosas:
a ) a oposiqio religiosa;
6) a oposiqio das seitas filosoficas, inclusive as helenisticas;
C) a deformidade em relaqgo ao senso
comum, que vi o geocentrismo como muito mais natural;

Capitulo de'cimo terceiro d ) alguns fen6menos que pareciam permanecer inexplicados.
Bastava eliminar as complicaqbes criadas por Eud6xio com a multiplicaq50 do
n h e r o de esferas atravis da formulaqiio de
novas hipoteses que, embora mantendo a
construq50 geocintrica geral e as orbitas circulares dos planetas, podiam muito bem "salvar os fenbmenos", como ent5o se dizia, ou
seja, explicar aquilo que aparece para a vis5o e a experitncia. Essas hip6teses se reduzem a duas, muito importantes:
1)a dos "epiciclos" (em certa medida
ja antecipada por Heraclides);
2) a dos "exctntricos".
1)A hip6tese dos "epiciclos", como ja
acenamos, consistia em admitir que os planetas giravam em torno do sol, que, por seu
turno, girava em torno da terra.
2) A hipotese do "exci?ntrico" consistia em admitir orbitas circulares em torno
da terra com um centro n50 coincidente com
o centro da terra, sendo, portanto, "exctntrico" em relag50 a esta.
tliparco

de N i c k i a

e os consensos p o r ele obtidos

Hiparco de Nickia, no auge por volta
de meados do skc. I1 d.C., deu a explicaq50
mais convincente, para a mentalidade da
ipoca, sobre os movimentos dos astros com
base nessas hip6teses. A distiincia diversa
do sol e da terra e as estaqbes, por exemplo,
S ~ facilmente
O
expliciiveis supondo-se que
o sol gira segundo uma orbita excintrica em
relag50 a terra. Com habeis combinaqbes das
duas hipoteses, ele conseguiu dar conta de
todos os fen6menos celestes. Desse modo,
o geocentrismo foi salvo e, ao mesmo tempo, nenhum fenbmeno celeste parecia ficar
sem explicaq50.
E assim que Plinio louva o nosso astr6nomo: " 0 proprio Hiparco, que nunca
sera suficientemente elogiado, ja que ningukm mais do que ele mostrou que o homem tem afinidade com os astros e que nossas almas s5o parte do cku, descobriu uma
estrela nova e diferente que nasceu na sua
ipoca. E, constatando que o lugar em que
ela refulgia se deslocava, questionou-se se
isso n5o deveria acontecer com mais frequtncia e se as estrelas que nos consideramos fixas tambim n5o se moveriam: consequentemente, ousou lanqar-se numa empresa

0 s desevolvimentos e as conquistas
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que seria irdua at6 mesmo para um deus, a
de contar as estrelas para os pdsteros e catalogar os astros, mediante instrumentos por
ele inventados, pelos quais podia indicar suas
posiqbes e grandezas, de mod0 que se pudesse facilmente reconhecer daqui n5o apenas se as estrelas morriam e nasciam, mas
tambkm se alguma se deslocava ou se movia, crescia ou diminuia. E assim deixou o

ce'u como heran~apara todos os homens,
para o caso de que se encontrasse um homem que estivesse em condiqbes de recolher
sua heranqa."
E como heranqa deixou um catalog0
de nada menos que 850 estrelas!

0apogeM da wedicina
helenistica corn Crbfilo

e &rolsistrato
e sMa involuG&o posteriov

N o Museu de Alexandria, na primeira
metade do skc. I11 a.C.. realizaram-se Desquisas de anatomia e fisiologia muito importantes, sobretudo pelos midicos Er6filo
de Calced6nia e Erasistrato de Jdida. A possibilidade de dedicar-se B pesquisa voltada
para o puro increment0 do saber, a aparelhagem posta B disposiq50 pelo Museu e a
proteqzo de Ptolomeu Filadelfo, que permitiu a dissecaqzo de cadaveres, fizeram com
que tais ,citncias realizassem notaveis progressos. E certo que Er6filo e Erasistrato chegaram at6 a realizar operaq6es de vivissec$50 em alguns malfeitores (com permiss50
real).
, , suscitando muito alvoroco.
A Er6filo devem-se muitas descobertas
no iimbito da anatomia descritiva (algumas
ainda levam seu nome). Ele superou definitivamente a concepq50 de que o 6rgZo central do organism0 vivo fosse o coraq50, demonstrando aue. ao contrario. era o ckrebro.
Conseguiu tambkm estabelecer a distinqzo
entre nervos sensores e nervos motores. Retomando uma idkia de seu mestre Praxigoras, Er6filo estudou as pulsaqbes e indicou seu valor dia~n6stico.
Por fim. retomou
"
a doutrina dos humores, de ginese hipocratica.
Erasistrato distinguiu as artkrias das
veias e sustentou que as primeiras conttm o
ar, ao passo que as segundas conttm o sangue. 0 s estudiosos de historia da medicina
1

,
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explicaram o equivoco, esclarecendo que: a )
com a denominaqio de "artiria", os gregos
indicavam tambim a traquiia e os br6nquios
e b) que nos animais mortos (que eram seccionados) o sangue passa das artirias para as
veias. As suas explicaqoes fisiologicas adotaram critirios inspirados no mecanicismo
(especialmentede Estratao de LBmpsaco).Toda a digestso, por exemplo, era explicada em
fun$io da mecinica dos musculos, ao passo que a absorqio do aliment0 por parte dos
tecidos explicava-se com o principio que passou para a historia como principio do horror vacui, segundo o qual a natureza tende
a preencher todo vazio.
Esse momento de gloria, porim, n i o
durou muito tempo. Filino de Cos, discipulo de Erofilo, se afastou do mestre e, provavelmente sob a influencia do Ceticismo,
abriu caminho para a Escola que seria chamada dos Me'dicos empiricos, que rejeitavam o momento teoritico da medicina, confiando unicamente na experihcia. Serapiio
de Alexandria consolidou essa orientaqio,
que teve longa historia at6 que, ja na era
cristi, fundiu-se com o Neoceticismo, por
obra de Menodoto. Por fim, devemos recordar que a doutrina de Erasistrato, segundo
a qual nas artirias circula ar, constitui um
antecedente da medicina que, sobretudo por
influencia da Estoa, daria muito relevo ao
pneuma, fluido vital de natureza airea que
inspiramos com o ar (medicina pneumati-

helenisiica

ca). Mas teremos oportunidade de examinar a formulaqiio mais sofisticada dessa
doutrina, sintetizada com a tradicional doutrina humoral, quando falarmos de Galeno.

A geogradia encontrou sua sistematizaqio na obra de Eratostenes. Em 246 a.C.
ele foi chamado pel0 rei Ptolomeu I1 a
Alexandria como diretor da Biblioteca, conforme recordamos, e foi amigo de Arquimedes. Era versado em muitos campos do saber, mas nao a ponto de impor-se de mod0
peremptorio. Seu mirito historic0 foi o de
ter aplicado a matematica B geografia e o
de ter esboqado o primeiro mapa do mundo seguindo o critirio dos meridianos e dos
paralelos.
Baseando-se em cilculos engenhosos,
fundamentados e com correqio metodologica, Eratostenes tambim conseguiu calcular as dimensoes da terra. 0 resultado por
ele obtido foi de 252 mil esthdios (aproximadamente 39.960 quil6metros). Na antiguidade, o valor do estadio n i o era uniforme. Mas, se i verdade que o estadio adotado
por Eratostenes equivalia a 157,5 metros,
entio a cifra que dai resulta i apenas poucas dezenas de quil6metros inferior a que
hole se calcula.

Capi'tulo d6cimo terceiro -
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III. CoucIus6es
sobre a ci&cia heleuistica

* Em uma avaliac$o complexiva da ciencia helenistica salta aos olhos o carater especializado que ela assumiu, bem como sua autonomia tanto em relaq%oa
religiao como em rela@o com a filosofia, autonomia que Ihe
adveio sobretudo a partir da sua origem aristotelico-peripate- Camcteristicas
tica. Mas a independdncia da filosofia vale apenas quanto ao da ci6ncia
objeto de pesquka (que no caso da cidncia e parcial e especifi- helenistica
co. e no caso da filosofia e universal e aeral), e n3o auanto a + § 1-2
intenc;%o
que permaneceu contemplati&, is& e, teoretica.

Como nos mostra a exposiqiio da ciincia helenistica em seus diversos setores, encontramo-nos diante de um fen6meno em
larga medida novo, tanto na qualidade como
na intensidade.
0 s historiadores da ciCncia destacaram
bem que o aspecto que define o fen6meno
esta no conceito de especializa@o. 0 saber
se diferencia em suas "partes" e procura se definir de modo aut6nomo em cada uma dessas partes, ou seja, com logica propria e niio
como simples aplicaqiio da logica do todo
em que as partes se inserem.
Segundo o modo comum de entender
esse fenemeno, essa especializaqiio pressup8e dupla libertaqiio: a ) da religiiio tradicional ou de um tip0 de mentalidade religiosa
que defende certos limites, em determinados imbitos, como intransponiveis; b) da
filosofia e seus respectivos dogmas.
Ora, isso C indubitavelmente verdadeiro, mas $ necessario precisar algumas coisas.
a) E inegavel a liberdade religiosa de que
os pensadores sempre gozaram na Gricia.
Deve-se reconhecer, porim, que a disseca$50 de cadiveres e a vivissecqiio humana
teriam sido impossiveis em Atenas, so se tornando possiveis pela proteqiio dos Ptolomeus e em um ambiente como Alexandria,
sem preconceitos e paradoxalmente situado em um Egito ainda fechado em estruturas
orientais. (Mas a vivissecqiio em criminosos
teri sido verdadeiramente um progresso? Ou

niio teri sido antes uma concessiio total a
curiosidade do cientista? Para o cientista, o
criminoso ja niio C um homem?).
b) A independincia em relaqiio a filosofia tambCm C verdadeira, mas niio deve
ser exagerada; ao contririo, deve ser redimensionada. Como vimos, os sistemas helenisticos S ~ os
O mais dogmdticos que o mundo
antigo conheceu. Niio menos que a Esto$ Epicure sustentava que o sabio deve ter "dogmas" e que esses dogmas siio intocaveis. 0
fato de Atenas ter permanecido como capital da filosofia e Alexandria ter-se tornado
a capital da ciincia, com a grande distincia
que havia entre as duas cidades, colocou a
ciincia alexandrina ao abrigo daqueles dogmas e deixou-a livre para se desenvolver.
Entretanto, nunca sera demais insistir
no fato de que foram os PeripatCticos, como
DemCtrio de Falera e Estratiio de Lsmpsaco,
que projetaram para Alexandria uma organizaqiio que reproduzisse o Peripato em grande escala. E como Demitrio fora discipulo
de Teofrasto, o cientista do Peripato, niio se
deve portanto exagerar a cisiio destacada
por muitos. De resto, o proprio Aristoteles
deu provas de saber conduzir pesquisas corn
mitodo empirico rigoroso (na Historia dos
animais ou na sua Coletrinea das constituigdes), pesquisas que Teofrasto continuou na
bothica, de modo que a pesquisa especializada alexandrina tem seus antecedentes
precisamente no Peripato. Em linhas gerais,
poderiamos dizer que avesso a pesquisas
especializadas era o novo espirito das novas
Escolas helenisticas mas niio o antigo espirito aristotilico.
De qualquer modo, resta o fato de que
o elemento essencial que caracterizou a citn-

Sexta parte - As esrolas filos6ficas d a e r a helrnfsticu
cia nesse momento foi a especializa~iio, sito, recorde-se a distin~iiode Varriio entre
perseguida sem a necessidade de elabora- trts tipos de instrumentos:
qiio de uma base filosofica; ao contrario,
a ) os "falantes" (os escravos);
b) os "falantes pela metade" (os bois);
pondo explicitamente essa base entre paC) os "mudos" (os instrumentos me&rtnteses.
nicos).
Arist6teles chegara a t i a teorizar isso:
"nas ticnicas o operario esta na categoria
dos instrumentos", e "o escravo i urna propriedade animada e todo operh-io C como
um instrumento, que precede e condiciona
os outros instrumentos". Tudo isso, sem
Todavia, ha outro ponto importante a duvida, i fundamental para explicar os fedestacar. A citncia especializada de Alexan- nBmenos que estamos estudando.
dria niio apenas se libertou dos preconcei0 ponto chave, porim, C outro: a citntos religiosos e dos dogmas filosoficos, mas cia helenistica foi o que foi porque, embora
pretendeu assumir identidade aut6noma mudando o objeto da investigaqiio em relapropria tambim em relaqiio a "ticnica",
qiio a filosofia (concentrando-senas "partes"
com a qual, ao invis, se f6ssemos julgar com ao invis de no "todo"), manteue o espirito da
a mentalidade de hoje, pareceria natural es- velha filosofia, o espirito "contemplativo"
tabelecer uma alianqa.
que os gregos chamavam de "teoritico".
A citncia helenistica desenvolveu o as0 espirito do velho Tales, que, como se
pecto te6rico das citncias particulares, mas conta, caiu no fosso enquanto caminhava a
apenas isso, desprezando o momento aplica- contemplar o ciu, e que Platiio apresentava
tivo-tkcnico em sentido moderno. A menta- como simbolo do mais autintico espirito teolidade tecnol6gica i o que de mais distante rCtico, encontra-se inteiramente em Arquise possa pensar da ciincia antiga. Costuma- medes, naquela sua adverttncia superior:
se citar a atitude de Arquimedes em relaqiio "Noli turbare circulos meos ",dirigida ao solas suas proprias descobertas no campo da dado romano que estava para mata-lo, bem
mecsnica, que ele interpretava, se niio como como naquele seu entusiasmado "e'ureka!".
distraqiio, certamente como momento mar- Encontra-se tambim naquela historieta seginal de sua verdadeira atividade, que era a gundo a qua1 Euclides, instado por alguim
de matematico puro.
a explicar-lhe para que servia a sua geomeMuita gente se perguntou o porqut tria, como resposta deu-lhe dinheiro, uma
desse fato que hoje nos parece tao pouco espicie de esmola, como se da a um mendinatural. N o mais das vezes, buscou-se a res- go. E o proprio Ptolomeu apresentara sua
posta nas condiqoes socioecon6micas do astronomia como a verdadeira cihcia no
mundo antigo: o escravo estava no lugar da sentido da antiga filosofia, ao passo que
miquina, raziio pela qual o senhor niio ti- Galeno dira que, para ser tal, o otimo midinha necessidade de aparelhos especiais para co devera ser filosofo.
evitar esforqos ou resolver problemas pratiEm suma, a citncia grega foi animada
cos. Ademais, como somente uma minoria precisamente por aquela forca "teoriticose beneficiava do bem-estar, niio havia ne- contemplativa", ou seja, aquela forqa que
cessidade de desfrute intensivo, nem da pro- impelia a considerar as coisas visiveis como
duqiio agricola nem da artesanal. Em suma: abertura atravis da qual se acede ao invisia escravidiio e a discriminaqiio social seriam vel, coisa que a mentalidade "pragmaticoo pano de fundo que torna compreensivel a tecnologica" moderna parece ter dissolvido
falta de necessidade de maquinas. A propo- ou, pelo menos, marginalizado.
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"0anseio do homem deveria tender na"o apenas
a manter-se sem culpa, mas a ser Deus."
Plotino
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A cicncia antiga na era imperial

mo:

v c o $LvkIio

- I. Caracteristicas do Neo-estoicismo =
A filosofia est6ica encontrou terreno fertil em Roma. 0 s romanos tinham
interesse especial pelos problemas eticos, e o mod0 especifico com que os Est6icos
os apresentavam estimulava de mod0 particular sua sensibiliCaracteristicas
dade.
Em Roma, porem, o Estoicismo absorveu tambem elemen- do Estoicismo
tos do Platonismo, forte tens%oespiritualista e profundo alen- rOmano
to religioso.
+§ 1

Cavacteristicas gerais
d o & s t o i c i s ~ ? or o w a n o

0 ultimo grande florescimento da filosofia do Portico deu-se em Roma, onde
assumiu caracteristicaspeculiares e especificas,
tanto que os historiadores da filosofia utilizam unanimemente o termo "Neo-estoicismo" para designa-lo.
A proposito, deve-se observar que o Estoicismo foi a filosofia que, em Roma, sempre teve maior niimero de seguidores e admiradores, tanto no periodo republican0 como
no periodo imperial. Alias, o desaparecimento da Republica, com a consequente perda
de liberdade do cidadiio, fortaleceu notavelmente nos espiritos mais sensiveis o interesse pelos estudos em geral e pela filosofia
estoica em particular.
Ora, precisamente as caracteristicas gerais do espirito romano, que s6 sentia como
verdadeiramente essenciais os problemas
priticos e niio os puramente teoriticos, juntamente com as caracteristicas particulares
do momento historic0 de que falamos, C que
nos permitem explicar com facilidade a curvatura especial sofrida pela problematica da
ultima Cpoca da Estoa.
a ) Em primeiro lugar, o interesse pela
Ctica, j i em primeiro plano a partir da Estoa
mCdia, sem duvida tornou-se predominante

na Estoa romana da ipoca imperial e, em
alguns pensadores, quase exclusivo.
b) 0 interesse pelos problemas lbgicos
e fisicos reduziu-se consideravelmente e a
propria teologia, que era uma parte da fisica, assumiu coloraq6es que podemos qualificar pelo menos de exigencialmente espiritualistas.
C) Reduzidos consideravelmente os laqos
com o Estado e com a sociedade, o individuo
passou a buscar a propria perfeiqiio na interioridade da consciencia, criando assim um
clima intimista, nunca encontrado at6 entao
na filosofia, pel0 menos nessa medida.
d) Irrompeu forte sentimento religioso,
transformando de mod0 bastante acentuado
a tempera espiritual da velha Estoi. Mais
ainda: nos escritos dos novos Est6icos encontramos inclusive uma sCrie de preceitos que
lembram preceitos evangClicos paralelos,
como o parentesco comum de todos os homens com Deus, a fraternidade universal, a
necessidade do perdiio, o amor a o proximo
e at6 o amor por aqueles que nos fazem mal.
e) 0 platonismo, que ja exercera certa
influencia sobre Possidhio, inspirou niio poucas paginas dos estoicos romanos, com suas
novas caracteristicas "mCdio-plathicas". Em
especial, merece relevo o fato de que o conceito de filosofia e de vida moral como "assimilaqiio a Deus" e como "imitaqiio de Deus"
passou a exercer influencia inequivoca.
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Seneca (falecido em 65 d.C.) oscilou constantemente entre o naturalismo da
Estoa e o dualismo plathico, sustentado por sincero sentimento religioso. Todavia, Seneca n%osoube dar fundamento filosofico a estas ultimas instdncias, nem
em Bmbito teologico (sua representaqao de Deus oscila entre o
personalismo e o panteismo), nem antropologico (a alma e conSeneca entre
siderada superior ao corpo, mas acaba por ser da mesma subsnaturalismo
estoico
tiincia do corpo).
e dualismo
Do ponto de vista etico Seneca introduz duas grandes noplatonico
vidades na doutrina estoica: o conceit0 de "consciencia" (cons+ § 1-4
ciencia originaria do bem e do mal) e o de "vontade", ao qua1
se liga agudo senso do pecado e da culpa.
Sobretudo o conceito de vontade em SCneca e de grande importdncia, porque p6e em evidencia uma faculdade distinta da razao, em parte superando o
intelectualismo etico dos gregos, ou seja, a convicsao de que basta conhecer o
bem para pratica-lo.
Quanto ao agir humano, Seneca deu grande importdncia a dimensao moral
interior, e negou qualquer valor as diferensas sociais e politicas dos homens: todos
os homens sao iguais enquanto tais. Nao ha filosofo estoico que, mais do que ele,
tenha-se oposto a instituiqao da escravidao e exaltado o amor e a fraternidade
entre os homens.

Sgneca,

J\ concep@o

teoIbg ica

entre nclthralismo estbico
e d ~ a l i s m oplat6nieo

Lucio Aneu Sineca nasceu em Cordoba, na Espanha, entre o fim da era pa@ e o
principio da era crista. Em Roma, participou ativamente e com sucesso da vida politics. Condenado por Nero ao suicidio em
6 5 d.C.. Sineca matou-se com estoica firmeza e Admirive1 forga de espirito.
Da rica produg50 de Sineca, chegaram
a t i n6s: De providentia, De constantia sapientis, De ira, Ad Marciam de consolatione,
De vida beata, D e otio, D e tranquillitate
animi, De brevitate vitae, Ad Polybiurn de
consolatione. Ad Helviam matrem de consolatione (esses escritos tambCm siio indicados
pel0 titilo geral de Dialogorum libri).
AlCm desses, tambCm nos chegaram: De
dementia, De beneficiis, Naturales quaestiones
(em oito livros) e a imponente colethea das
Cartas a Lucilio (124cartas divididas em vinte livros). ~ a m b &nos chegaram algumas tragidias, destinadas mais a leitura do que a representagao, em cujas personagens se encarna
a Ctica de Sineca (Hercules furens, Troades,
Pboenissae, Medea, Phaedra, Oedipus, Agamemnon, Tbyestes e Hercules Oetaeus).

Sineca C um dos expoentes da Estoa em
que mais se evidenciam a oscilagao em rela$50 ao pensamento de Deus, a tendcncia a sair
do panteismo e as instincias espiritualistas
de que falamos, inspiradas em acentuado
sopro religioso. Na verdade, em muitas passagens, Sineca parece perfeitamente alinhado com o dogma panteista da Estoa: Deus i
a Providincia imanente, 6 a RazZo intrinseca
que plasma a matkria, C a Natureza, i o Fado.
Entretanto, onde a reflex50 de Sineca 6 mais
original, ou seja, no captar e interpretar o
sentimento do divino, seu Deus assume traqos espirituais e at6 pessoais, que ultrapassam
os marcos da ontologia estoica.

Um fen6meno analogo descobre-se tambCm na psicologia. Sineca destaca o dualismo entre alma e corpo com acentos que
n2o raramente recordam de perto o Fe'don
plat6nico. 0 corpo C peso, vinculo, cadeia,
prisso da alma; a alma t o verdadeiro ho-

Capitulo de'cimo quarto - 6 Nee-esto~c~smo

mem, que tende a lil?ertar-se do corpo para
alcangar sua pureza. E evidente que essas concepg6es atingem as afirmaqoes estoicas de
que a alma C corpo, subst2ncia pneumiitica
e halito sutil, afirmagoes que Sineca, no entanto, reafirma. A verdade C que, em nivel
intuitivo, Sineca vai alCm do materialism0
est6ico; depois, porkm, faltando-lhe as categorias ontologicas para fundamentar e desenvolver tais intuigoes, as deixa suspensas
no ar.
Ainda corn base na andise psicolbgica, da qua1 C mestre, Sineca descobre a "consciincia" (conscientia)como forga espiritual
e moral fundamental do homem, colocando-a em primeiro plano corno, antes dele,
ninguCm fizera no imbito da filosofia grega
e romana. A conscihcia i o conhecimento
do bem e do mal, originirio e ineliminivel.
NinguCm pode esconder-se dela, porque o
homem n5o pode esconder-se de si mesmo.
Como vimos, a Estoi insistia no fato
de que a "disposiqiio de espirito" determina a moralidade da ag5o. Entretanto, em
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conformidade com a tendincia fundamentalmente intelectualista de toda a Ctica grega, essa disposi@o de espirito deriva do "conhecimento", que C proprio do sabio e nele
se resolve. Indo alCm, Sineca fala expressamente de "vontade". E mais: pela primeira
vez no pensamento classico, fala da vontade como de uma faculdade distinta do conhecimento. Nessa descoberta, Skeca foi
ajudado de mod0 determinante pela lingua
latina: com efeito, o grego n5o tem um termo que corresponda perfeitamente a voluntas. Entretanto, n5o soube dar um adequado fundamento teorCtico a essa descoberta.
Outro trago diferencia Sineca da antiga Estoa, bem como da totalidade dos f i b
sofos gregos: o acentuado sentido de pecado
e de culpa de que cada homem estii maculado. 0 homem C estruturalmente pecador, diz
nosso filosofo. E, indubitavelmente, essa C
uma afirmaq50 que se coloca em clara antitese em relagso ii pretensiio de perfeigso que,
dogmaticamente, o estbico antigo atribuia
ao seu sabio. Sineca ja pensava diferente: se

a l g d m nunca pecasse, n50 seria homem; o
pr6prio sibio, enquanto permanece homem,
n5o pode deixar de pecar.
13/

fraternidade universal
N o imbito da Estoa, SGneca talvez tenha sido o pensador que mais acentuadamente contrariou a instituiq50 da escravidPo
e as distinq6es sociais: o verdadeiro valor e
a verdadeira nobreza s i o dados somente
pela virtude, que esta indistintamente a disposig5o de todos, pois exige unicamente o
"homem nu".
A nobreza e a escravidiio social dependem da sorte; todos incluem servos e nobres entre seus mais antigos antepassados;
na origem, todos os homens eram inteiramente iguais. A unica nobreza que tem sentido C a que o homem constroi para si na
dimens50 do espirito. E eis a norma que
SGneca prop8e para regular o mod0 como o
senhor deve se comportar em relaq5o ao escravo e o superior em relaqio ao inferior:
"Comporta-te com os inferiores como gostarias que se comportassem contigo aqueles
que te s5o superiores." Trata-se de mixima
que se aproxima bastante do espirito evangilico.
N o que se refere as relaq6es entre os
homens em geral, SGneca p6e como fundamento a fraternidade e o amor. A passagem
seguinte expressa seu pensamento de mod0
paradigmatico: "A natureza nos produz
como irmiios, gerando-nos dos mesmos elementos e destinando-nos aos mesmos fins.
Ela inseriu em nos um sentimento de amor
reciproco, com que nos fez sociaveis, deu a
vida uma lei de equidade e justiqa e estabeleceu, segundo os principios ideais de sua
lei, que C coisa mais misera ofender que ser
ofendido. Ela ordena que nossas m5os estejam sempre prontas a fazer o bem. Conservemos sempre no coraq5o e nos Iabios aquele

verso: 'Sou homem e n5o consider0 estranho a mim nada do que C humano.' Tenhamos sempre presente esse conceit0 de que
nascemos para viver em sociedade. E nossa
sociedade humana i precisamente semelhante a urn arc0 de pedras que n5o cai justamente porque as pedras, opondo-se umas as
outras, sustentam-se reciprocamente e, assim, sustentam o arco."
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III. Epicteto

Cpicteto:
"di6iresisNe "p~06iresis"

Epicteto nasceu em Hiergpolis, na Frigia, entre 50 e 60 d.C. Pouco depois de 70
d.C., quando ainda era escravo, comeqou a
freqiientar as aulas de MusGnio, que Ihe revelaram sua propria vocaqio para a filosofia. Expulso de Roma por Domiciano, juntamente com outros filosofos (em 88/89 ou
em 92/93 d.C.), deixou a Italia, retirandose para a cidade de Nicopolis, no ~ ~ i ronde
o,
fundou uma escola que alcanqou grande
sucesso, atraindo ouvintes de todas as partes. N5o se conhece a data de sua morte (alguns pensam em 138 d.C.). Querendo aterse ao modelo socratico do filosofar, Epicteto
niio escreveu nada. Felizmente, suas aulas
eram freqiientadas pelo historiador Flavio
Arriano, que (talvez na segunda dtcada do
sic. I1 d.C.) teve a feliz idtia de p6r seus
ensinamentos por escrito. Nasceram assim
as Diatribes (Discursos ou Disserta~Ges),em
oito livros, dos quais quatro chegaram at6
nos. Arriano tambCm compilou um Manual
(Encheiridion), extraindo das Diatribes as
maximas mais significativas.
0 grande principio da filosofia de Epicteto consiste na divisio das coisas em duas
classes:
a) aquelas que estio em nosso poder (ou
seja, opiniGes, desejos, impulsos e repuls6es);
b) aquelas que n i o estio em nosso poder (ou seja, todas as coisas que n i o s i o ati-

vidades nossas, como, por exemplo, corpo,
parentes, haveres, reputaqiio e semelhantes).
0 bem e o ma1 residem exclusivamente na classe das coisas que estiio em nosso
poder, precisamente porque estas dependem
de nossa vontade, e niio na outra classe, porque as coisas que n i o estio em nosso poder
n5o dependem de nossa vontade.
Nesse sentido, niio ha mais lugar para
compromissos com os "indiferentes" e com
as "coisas intermediirias". A escolha, por-tanto, C radical, peremptoria e definitiva:
n i o se pode buscar as duas classes de coisas
a0 mesmo tempo, porque umas comportam
a perda das outras e vice-versa. Todas as
dificuldades da vida e os erros que se cometem derivam de n5o se levar em conta essa
distinqio fundamental. Quem escolhe a segunda classe de coisas, isto t, a vida fisica,
os bens, o corpo e seus prazeres, n5o so vai
ao encontro de desilus6es e contrariedades
como tambtm perde at6 a liberdade, tornando-se escravo das coisas e dos homens que
constituem ou concedem os bens ou vantagens materiais. Quem, ao contriirio, rejeita
em bloco as coisas que n i o dependem de
nos e se concentra nas coisas que dependem
de nos torna-se verdadeiramente livre, porque confronta-se com atividades que S ~ O
nossas, vive a vida que quer e, conseqiientemente, aleanla a satisfaqio espiritual, a paz
da alma.
Ao inv6s de p6r como fundamento moral um critirio abstrato de verdade, Epicteto
colocou a prohairesis. A prohhiresis (prC-

escolha, prC-decisiio)C a decisio e a escolha
de fundo, que o homem faz de urna vez para
sempre e com a qual, portanto, determina o
diapasio do seu ser moral, e disso dependera tudo o que fari e como o far&
Esti claro que, para Epicteto, a autintica prohairesis coincide com a aceitaq5o do
seu grande principio, que distingue as coisas
que estio em nosso poder das coisas que niio
estiio em nosso poder, estabelecendo que o
bem esta exclusivamente nas primeiras. Fica
claro que, urna vez realizada essa "escolha
de fundo", as escolhas particulares e as aqdes
singulares brotariio como consequincia dessa escolha. Assim, a "escolha de fundo" constitui a substincia de nosso ser moral. Consequentemente, Epicteto pode muito bem
afirmar: "Nio 6s carne nem pilo, mas sim
escolha moral: se esta for bela, seras belo."
Para o leitor moderno, a "escolha de
fundo" poderia parecer um ato de vontade.
Se assim fosse, a Ctica de Epicteto seria urna
Ctica voluntarista. Mas n5o C assim: a prohuiresis C ato de razio, juizo cognoscitivo.
A "ciincia" socratica continua sendo o fundamento da prohairesis.
Epicteto n i o rejeita a concepqio imanentista pr6pria da Estoa, mas injeta-lhe
fortissima carga espiritual e religiosa. Desse
modo, embora n5o levando a urna superaq5o
do panteismo materialista, os fermentos que
ele introduz levam a urna posiqio que se encontra no limite da ruptura, atingindo a doutrina da velha Estoa em varios pontos.
Deus k inteligincia, ciincia, bem. Deus
C providincia, que n i o cuida somente das
coisas em geral, mas tambCm de cada um de
n6s em particular. Obedecer ao logos e fazer
o bem, portanto, significa obedecer a Deus
e fazer sua vontade. Servir a Deus quer dizer,
tambCm, louvar a Deus. A liberdade coincide com a submissiio A "vontade de Deus".
0 tema do parentesco do homem com
Deus, que ja era tema da antiga Estoa, tambCm assume conotaqdes fortemente espiritualistas e quase cristis em Epicteto.
Infelizmente, como ja vimos verificarse com Sineca, Epicteto tambkm n i o soube

Com Epicteto
(Hierapolis, "50160 - Nicdpolis, t 138)
a Estoa demonstra que urn escrauo
pode ser fil6sofo.

dar adequado fundamento ontologico as
novas instincias que propunha. Tudo o que
Epicteto nos diz sobre o homem (sobre a
"escolha de fundo") estaria teoreticamente
bem mais correto se colocado no imbito de
urna metafisica dualista de tip0 plat6nico do
que posto no campo da concepqiio monistico-materialista da Estoa. Assim, tudo o que
ele diz de Deus implicaria em aquisiqdes
metafisicas ate mesmo mais maduras do que
as alcanqadas por Plat50 e Arist6teles a esse
respeito.
rn
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IV. Marco $brkIio
Marco Aurelio (121-180 d.C.) escreveu as Recordaqjes (ou Solildquios), uma
colethea de reflexijes cuja nota predominante e o sentido da caducidade das
coisas. 0 resgate desta condi@o se tem, no plano ontologico,
na concepr;%odo Uno-Tudo que da significado a todas as coi- A "nulidade"
sas; no plano moral e, ao inves, o sentido do dever que da valor das coim
moral ao viver.
+§ I
As novidades mais conspicuas introduzidas por Marco Aur6lio na doutrina
da Escola se referem a antropologia: o homem e compost0 de corpo, alma -que
e sopro ou pneuma -e de intelecto ou mente (ou nous), que 6
A antropologia
superior a alma.
Do ponto de vista moral, o intelecto esta acima de todo -+ 3 2
evento: nada o pode atingir, a n%oser o julgamento que ele
proprio formula sobre as coisas. 0 verdadeiro ma1 para o homem estd nas falsas
opinities. Com efeito, n%os%oas coisas que fazem ma1ao homem, mas seus julgamentos errados sobre as prdprias coisas.

f\ "n~lidade"d a s

coiscls

Marco AurClio nasceu em 121 d.C. Subiu ao trono aos quarenta, em 161, e morreu em 180 d.C. Sua obra filos6fica, redigida
em grego, intitula-se Recordagoes (ou Solildquios) sendo constituida por uma strie de
maximas, sentenGas e reflex6es (de "fragmentos", como diriamos hoje), escritas at6
mesmo durante suas duras campanhas militares (e que n i o tinham por objetivo a publicagio).
Uma das caracteristicas do pensamento de Marco Aurtlio, a que mais impressiona os leitores de Recordagoes, t a insistincia
com que ele tematiza e reafirma a caducidade das coisas, sua passagem inexoravel, sua
monotonia, insignificfncia e substancial
nulidade.
Esse sentimento das coisas jii se encontra decididamente distante do sentimento
grego, n i o apenas da Cpoca classics, mas
tambCm do primeiro helenismo. 0 mundo
antigo est5 se dissolvendo e o cristianismocomega inexoravelmente a conquistar os espiritos. Encontra-se em andamento a maior
revolugio espiritual, que comega a esvaziar
todas as coisas de seu antigo significado. E
6 essa reviravolta, precisamente, que d i ao
homem o sentido da nulidade de tudo.
Marco AurClio, porCm, est6 profundamente convencido de que o antigo verbo es-

toico continua em condig6es de mostrar que
as coisas e a vida, para altm de sua aparente nulidade, tCm sentido preciso.
a ) No plano ontol6gico e cosmol6gic0,
C a visio panteista do Uno-todo, fonte e estuirio de tudo, que resgata as existincias
individuais da falta de sentido e da vaidade.
6) No plano Ctico e antropol6gic0, C
o dever moral que d5 sentido ao viver. E,
nesse plano, Marco AurClio acaba, em mais
de um ponto, por refinar alguns conceitos
da Ctica est6ica a ponto de leva-10s a tocar
conceitos evangilicos, embora em bases diferentes. Aliis, Marco AurClio n i o hesita em
infringir expressamente a ortodoxia est6ica, sobretudo quando procura fundamentar a distingio entre o homem e as outras
coisas, e a tangincia do homem com os
deuses.

Como sabemos, a Esto6 distinguira o
corpo da alma no homem, dando clara proeminCncia h alma. Entretanto, essa distingio
nunca chegou a ser radical, porque a alma
continuava como ente material, um sopro
quente, ou seja, pneuma, permanecendo portanto com a mesma natureza ontologica do
corpo.

Marco AurClio rompeu esse esquema,
assumindo trcs principios como constitutivos do homem:
a ) o corpo, que C carne;
b) a alma, que C sopro ou pneuma;
c ) o intelecto ou mente (nous), superior
a pr6pria alma.
Enquanto a Estoa identificava o hegem6nico ou principio diretor do homem (a inteligtncia) com a parte mais alta da alma,
Marco AurClio o coloca fora da alma, identificando-o precisamente com o nous, o intelecto.
Com base no que dissemos, pode-se entender muito bem porque, para Marco AurClio,
a alma intelectiva constitui nosso verdadeiro
eu, o refugio seguro para o qua1 devemos nos
retirar para nos defendermos de qualquer
perigo e para encontrar as energias de que
necessitamos para viver uma vida digna de
homens.
0 hegemhico, isto C, a alma intelectiva, que C o nosso Demenio, C invencivel, se
assim o quiser. Nada pode obstaculizii-lo,

nada pode dobra-lo, nada pode golpea-lo,
nem fogo nem ferro nem v i o l k i a de qualquer espCcie, se ele n8o o quiser. Somente o
juizo que ele emite sobre as coisas pode
golpea-lo; mas, entio, n8o s8o as coisas que
o atingem, e sim as falsas opini6es que ele
mesmo produziu. Desde que conservado
reto e incorrupto, o "nous" C o refugio que
da ao homem a paz absoluta. A velha Estoi
ja destacara o vinculo comum que liga todos
os homens, mas somente o Neo-estoicismo
romano elevou esse vinculo ao tlreceito do
amor. E Marco AurClio encaminhou-se sem
reservas nessa direqiio: "E ainda C pr6prio
da alma racional amar o pr6xim0, o que C
verdade e humildade (...)".
TambCm o sentimento religioso de
Marco AurClio vai muito mais alCm do aue
o da velha Estoa: "dar graqas aos deusesho
fundo do coraqiio", "ter sempre Deus na
mente", "invocar os deuses" e "viver com
os deuses" s8o express6es significativas que se
repetem nas Recorda~des,prenhes de novas
valtncias. Mas o mais si~nificativo
de todos
"
a respeito disso C o seguinte pensamento:
" 0 s deuses n8o podem nada ou podem alguma coisa. Se niio podem, por que lhes diriges
preces? Se podem, por que n8o lhes suplicas que te concedam niio temer nem deseiar
a l"~ u m a sdessas coisas e de n80 te amareu"
rares por algumas delas, ao invCs de obt&
las ou evita-las? Porque, de qualquer forma, se eles podem ajudar os homens, devem
ajuda-10s tambCm nisso. Talvez digas: ' 0 s
deuses deram-me faculdade para agir a esse
restleito.' Ent8o. n8o C melhor aue te sirvas
livremente daquilo que esta em teu poder
ao invCs de inquietar-te servil e vilmente por
aquilo que n8o esta em teu poder? Ademais,
quem te disse que os deuses n8o nos coadjuvam tambim naquilo que esta em nosso
poder? Comeqa a suplicar-lhes nesse sentido e veras."
Com Marco AurClio. o estoicismo sem
duvida alcanqou seu mais alto triunfo, no
sentido de que, como j6 se observou justamente, "um imperador, o soberano de todo
o mundo conhecido, professou-se est6ico e
agiu como est6icon (M. Pohlenz). Mas, logo
detlois de Marco AurClio. o estoicismo iniciou seu declinio fatal: poucas geraq6es depois, no sic. I11 d.C., desapareceu como corrente filos6fica autbnoma.
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Deus estii proximo do ti,
esth contigo,
est8 dentro de ti

.- Nos rnomentos ds introspec$io s de
ondl~seps~cologico,S&naco descobre urn
Dsus bsrn dlfsrante do sstoico Q urn Deus
qus ossurne trogos pessools s esplrltuo~s,
que tern corn o hornern indiv~duol,em port/culor com o hornam born, umo IigogCio estrsltisslmo, que ouve suo prace, qus o oux111o.
0hornern virtuoso, de resto, tsm em s/ olgo
ds d~v~no,
qus se rnonifesto em urn comportornento que ~rnitoo de Deus a qua susclto
nos outros hornsns urn ssnt~mentods vensroc60

Fazes alqo otirno e salutar a ti, se, corno
escreves, persktas em tender b sabedoria, que
& tolice pedir aos deuses, dado que podes
obt&-la por ti mesrno. NBo & precis0 levantar
as mdos no c&u nern implorar ao guarda do
ternplo que nos deixe aproxirnar da orelha da
sst6tua, corno se assirn pud&ssernos contar
corn rnelhor audi<do: Deus est6 proximo de ti,
est6 contigo, est6 dentro de ti. Quero dizer,
lucilio, em nos habita urn espirito sagrado, que
observa e controla nossas aq3es boas e m6s;
conForrne nos o tratamos, assirn tarnbhrn ele nos
trata. Na verdade, nenhum hornern pode ser
virtuoso sem Deus: poderia algurna coisa erguer-se acirna da sorts sern ser ajudado por
ale? Ele nos inspira principios nobres e elevados. Em todo hornern virtuoso habita urn Deus
(ndo sabernos qual). Se te encontrares diante
de urn bosqus espesso de 6rvores secularas
e que superarn a altura costurneira, que tira a
visBo do cbu corn a extensdo dos galhos que,
entrelapndo-se, cobrern-se urn ao outro, a altura desmesurada da selva e a solid60 do lugar e a rnaravilha que suscita urna sornbra t6o
espessa e ininterrupta em urn espac;o aberto,
te convencerdo de que existe urn Deus. Se urn
antro nBo produzido artificialrnsnta psla rn6o
do hornem, mas slaborado corn tanta amplltude por causas naturais, rnant&m corno que
suspenso sobre rochas profundaments erodidas urn monte, certo sentido de religiosa veneragBo atingir6 tau 6nirno. Venerarnos as nas-

centes dos grandes rios; 16 onds do profundidade irrompe corn irnpeto e de repents urn
vasto rio, elevarn-se altares; as fontes de
6guas terrnais s6o objeto de culto, e a corescura ou a profundidads desrnesuroda tornaram sagrados certos lagos. Se viras urn hornem imp6vido dianta dos perigos, purificado
das paix6es, sereno entre as adversidadss,
calmo ern msio bs tsmpsstades, que olha os
hornens do alto e os deuses Facs a face, ndo
ser6s tomado por urn sentimento da venera$50 para corn ele? NBo dir6s: "H6 algo de dernasiado grands e dernasiado elevado, para
que se possa considerar sernelhante ao pequeno corpo em que se encontra?" Urna Forca
divina nele desceu; uma pot&nciaceleste guia
este 6nimo superior, extraordin6ri0, moderado,
qua passa sobre todas as coisas, consciente
do sun insignific6nci0, que ri de nossos tamores e de nossos desejos. [Vdo pode um ser
tBo grande perrnanecer firme sem o ouxilio de
um Deus; por isso, corn a maior parts ds si,
encontra-se 16, de onde desceu. Como os raios do sol que tocarn a terra, mas parmanecem
16, de onds emanaram, tarnbism a t e dnirno
grand@e sagrado, descido no corpo para que
conhec&ssernos mais de perto [certos aspactos] da divindade, habita conosco, mas perrnanece ligado b sua origern: dela depends,
para ela olha anela, e est6 no meio de nos,
mas corno urn ssr rnslhor.
S&nsca, Cartas a Iuci'lio.

R consci6ncia
6 o juit de nossas culpas

1

Da todo ogbo nosso sornos charnodos
o prsstor contos, rnssrno qus ndo d~ontedos
hornsns, mas, sm todo coso, d~ontsd~nos
mesrnos Rinds qus cons~gamosmontsr sscond~dosdos outros nossas culpos, nsrnpor
~ssopodsrnos hcor tronqu~los.o j u ~ zrno~s
/rnp/~cdvd
ssta, ds Foto, de.ntro ds nos, e
dsle noda podsmos ssconder Nenhurn d ~ //topermonece, portonto, ~rnpuna,porque a
consciQnc~a
do culpo otorrnsnto quern o cornets~
s nbo o dmxo em paz, fozsndo-o VIvsr constontsmants no onsmdods s no
medo.

- ----"

De resto, sa~basque no Fundo tambism
nos espiritos rnais depravados exists o senso do bem, e que ndo ignoram o que & o mat,

-
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mas ndo ddo atenc;do a el@;todos dissimulam suas culpas e, embora estas tenham tido
final Feliz, eles gozam seus frutos, mas procurando mant&-las escondidas. A consci&ncia
reta, ao contrdrio, quer mostrar-se a fazer-se
notar: a maldade teme at& as trevas. Por isso,
parece-ma qua Epicuro tenha dito com fineza:
"R um delinqijente pode acontecer permanecer escondido, mas ndo pode ter certezo disso", ou antdo, se julgas que o significado torne-se mais claro d a t e modo: "Aos culpados
rid0 adianta permanecar escondidos, porque,
mesmo qua tenham a sorte de permanecer
escondidos, ndo t&m certeza disso". o seguinte: quem comete um delito poda estar
imune de perigos, [mas ndo dos temores]. Ndo
creio que este pansamento, explicado assim,
esteja am contraste com os principios de nossa escola. Por quh? Porque a primeira e a mais
grave puni~dodos culpados consiste no fato
de ter cometidop culpa, e nenhum delito, por
mais que a sorts o adorne com seus dons, o
proteja a o defenda, permanace impune, pois
a pena do delito esta no pr6prio delito. Ndo
bastasse isso, a esta pena seguem logo outras: o ter constantemente medo, o espantarse a o ndo crer na propria seguranp Por que
libertar a maldade deste tormento? Por que
ndo deixa-la continuamente abalada? Ndo
estamos de acordo com Epicuro quando diz
que nada 6 justo por natureza e que os delitos devem ser evitados porque nBo s~ pode
evitar o medo: admitamos com ale que as mas
ac;bes sdo torturadas pala consci&ncia, e que
seu tormento & a Bnsia continua qua a incomoda a molasta a o ndo poder confiar em
quem Ihe garante a tranquilidade. Exatamente
esta, com efeito, Epicuro. & a prova de qua
n6s. por natureza, detestamos o delito: todos thm medo, masmo que astejam em seguranGa. A sorts subtrai muitos ao sofrimento, ninguCm a0 medo. E por que, a ndo ser
porque est6 enraizada em nos a aversdo por
aquilo que a natureza condenou? Por isso, tamb&m os que estdo escondidos jamais t&m
certeza de assim permanecer, porque a
conscihncia 0s inculpa e os denuncia a si masmos. Mas estar constantemente em ansiedada 6 pr6prio dos culpados. Uma vez qua muitos delitos fogem b lei, aos juizes e 6s penas
sancionadas pela lei, seria grand@ma1 para
n6s se tais delitos ndo fossem imediatamenta
castigados com as duras punic;bes infligidas pel0
natureza, e o medo ndo substituisse o sofrimento de uma pena.

<

@.

$;I

AC. 0 belo sonho

da imortalidads
da alma
Em S6naca Q fortiss~moo desejo de crer
em uma sobrev~v&uaeterna da olma depois
da morte. R ontologla estolca n8o Ihe perm/te, pordm, fundamentar rac~onalmentetal
tese, que 51e apressnta, portanto, como um
"belosonho", oo quo1 Q agradavel abandonor-se. R vida terrena aparece, em tal perspsctwa, como Fase transitor~a,~ s ~ & cde
;e
gestaq3o qua nos prepara para o verdodw
ra v~da,a qus tem ~niciocom o morte e a
Iibartogdo da alma em relac$o ao corpo que
a mant~nhapnwone~ra.

AtravBs d a t a vida mortal, somos preparados para aquela outra vida, melhor & mais
longa. Como o irtero materno nos cont&m por
nove meses e nos prepara ndo para si, mas
pora aquele lugar em que somos mandadosj6
capazes de respirar e de resistir ao ar livre, tamb&m atravhs deste period0 que se estende da
inencia a velhice amadurecemos para outro
parto. Outro nascimento nos espera, outra condi~do.Ndo podemos ainda suportar a visdo do
cbu, a nBo ser de longe. Por isso, olha intrQpido para aquela hora decisiva: 6 a Oltima, nBo
para a alma, mas para o corpo. Olha tudo isso
qua esta ao teu redor como a mobilia da um
Iugar onde 6s hospede: 6 precis0 passar al6m.
A natureza despoja quem sai da vida como
qusm entra. Ndo podes levar embora mais do
que trouxeste nascendo; 00 contr6rio. & preciso deixar tambbm grand@parte daquilo que
carregaste pela vida: sar-te-a tirado o involucro mois extarno que te envolve, a pele; ser-tea tirada a carne e o sangue que corre e circula
por todo o corpo; sar-te-do tirados os ossos e
os mirsculos, qua sustantam as partes moles e
liquidas. Este dia que temes como o Oltimo 6 o
do noscimento para a sternidode. Depbe o
peso: por que temporizas, como sa antes ndo
tivesses saido, deixando o corpo em que estavas escondido?Tu te manthns agarrado, ofereces resisthncia: tambQm entdo foste expulso
com grande esforGo por parte de tua mde. Gemes, te lamentas: tamb6m este choro 6 proprio
de quem @st6nascendo, mas entdo era preciso perdo6-lo:tinhas vindo ao mundo ignorante
e inexperiente. Saido do quente e macio refirgio do ventre materno, o ar livre soprou em cima
de ti, depois foste tocado por mdo demasiado

dura, e, ainda tanro e absolutarnsnte sem expari&ncia, ficaste atbnito no rneio de coisas
desconhecidas, mas agora, ao contrario, para
ti ndo t: coisa nova ser separado daquilo de
que antes Azeste parts; abandona sarenarnente estes rnernbros doravante inljteis e deixa este
corpo por longo tempo habitado. Sera dilacerado, sepultado, dsstruido: por que te entristecas? Aconteca sarnpre assirn: perde-se o involucre que envolve quern nasce. Por que arnas
estas coisas corno se fossern tuas? Apenas te
recobrirarn: cheqarin o dia que te separara a
forp e te arrancara da conviv&ncia corn a t e
repelante e fbtido ventre.
S&neca, Cartas o luci'lio.

lmitemos os deuses ,
e comportemo-nos
com todos os homens
corno com irmdos
17ssrm corno os deuses sa comportam
em relagdo a nos, tarnbQm nos devernos
nos comportar nas r~log6ascorn nossos semelhontes lsto srgnihca n8o so qua n8o
dsvemos Fozer o rnol, mas tambQmque devemos Fazer o bsrn, ath Bquslss qua nos
Fozem ma1 Descandernos todos da rnesma
origem. somos mernbros de um rrnenso organrsmo, sornos rrrnLios, e, pelo barn, nos- !
so s do todo de que sornos porte, nossas ,
agbss devem ser marcodas pelo ornor reci'proco

0primeiro verdadeiro ato de venera<do
para corn os deusas 6 crer nelss; depois reconhecer sua rnajestade e rsconhecer sua
bondade, sern a qua1 ndo ha rnajestade; saber que sdo eles qua governarn o rnundo, que
regularn tudo corn sua form, que protegern o
g h e r o hurnano, as vezes descurando os individuos singularss. Eles n60 infligern e n6o
sofrern o mal; por outro lado, punern alguns,
sagurarn-nos corn freio e por vezes irnpdem
puni<dessob a apar&nciade baneficios.Queres propiciar-te os deuses? S& born. Quern
os irnita presta-lhes o devido culto. Cis outro
problerna: corno devernos nos cornportar corn
os hornens? 0 que fazernos? Que preceitos
ordenornos? De ndo derrarnar sangus hurnano? rnuito pouco ndo fazer o rnal aqusle a
quern deverias fazer o bern! Certarnente t:

<

g r a d e rn6rito que o hornern seja hurnilds em
rela~doa outro hornern. Ensinarnos a astsnder a mdo ao ndufrago, a indicar o caminho a
quern se extraviou, a dividir o pdo corn quern
tern forne? E por que enurnerar todas as a(;6es
que se devem Fazer ou ndo fazer, enquanto
posso dar-lhs ssta brevs formula, que compraende todos os deveres do homern? Tudo
aquilo que v&s, que sncerra o divino e o hurnano, t: urn uno: somos os rnernbros de urn
imenso organisrno. A natureza nos criou irrndos, qerando-nos dos mesrnos slernsntos
e para os rnesmos fins; infundiu-nosum amor
reciproco s nos tornou sociaveis. Estabelsceu
a eqijidade e a justica: por seu dscreto Q mais
triste fazer o ma1 que sofr&-lo; por seu cornando as rndos devern ssrnpre estar prontas
para ajudar. Tenharnos sernpre este verso no
coraq5o e nos Ibbios: "Sou urn homern, e ndo
julgo estranho a rnim nada daquilo que t: humono". Coloquernos tudo ern cornurn: nascernos para [urna vida em cornurn]. Nossa socisdads 6 rnuito semelhante a urna ab6bada de
pedras: ela cairia, caso as pedras ndo se sustentassern reciprocamente, e & justarnsnte isto
clue a rnant6m.
S6neca. Cart~sa Lucilio.

0 homem
corno escolha moral
-Corn Ep~ctetoa €st06 dernonstra que
urn escravo pode ser hlosofo e pode ser at6
mars "lrvre do qua os Irvres no sentrdo comum da polovra Sua excepqonal personolidode moral s sua mats voca@o educattva
foram causo do notdvel sucesso de sua 6scola
Corno Socrates, ale n8o quls ascrsvsr
nada Mas, por sorte, o hrstor/odor Fldvio
flrrrano frequentou suas oulas, pondo por acrrto s publrcando muitas das colsas q u ~
Eprcteto drzra, e em todo caso as corsos qus
exnrrrniarn o nljcleo do seu nensarnanto
171&ndrsso comp6s tarnbhm urh Manual, ex. . . --".
L
"
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Lltimos desenvolvimentos da filosofia paga antiga

tramdo as co~sosessenc~oisdos oulos de
Ep1cteto.
As D~atr~bes
ou Conversac;6esde Epi'cteto tronscrltos por Rrr~ono,osslrn corno o Manual, Forom sampre rnulto lidos em todos os
tempos 560 de Foto lnvest~go@%sdo espirito humano de extroord~ndr~o
luc~deze proFund~dode
610s percorrern exatomante em sentdo
oposto o cornmho hoje seguido pelo homarn,
que gosta do opul&nc~oe sstd ern continuo
busco de r~quezoa de poder E justomante
por lsso Eplcteto desernpenho em carto sent ~ d o papel de voz do consc~&noo,qua ndo
pod@se color

0que 6 qua se serve de tudo? R escolha
moral. 0qua se encarrega de tudo? A escolha
moral. 0que destr6i totalmente o homem, ora
com a fome, ora com o l q o , ora atirando-o de
um precipicio?A escolha moral. E, entdo, o que
hd dc: mais Forte nos homens?6 corno pode ser
que aquilo que & coercive1 seja mais forte do
que aquilo que & incoercivel? 0 que pode impedir por natureza a faculdade visiva? R escoIha moral e os objetos que n6o dependem do
sscolha moral. 0mesmo vale para a faculdade
auditiva e para a da linguagem. E a escolha
moral, o que por natureza pode impedi-la?Nenhum dos objetos que n60 dependem do ascolha moral: ela propria se impede quando &
sxtraviada. Por isso, sozinha se torna vicio ou
virtude.
Portanto, a partir do momento que & uma
Faculdade t60 poderosa e proeminente a tudo
o mais, venha dizer-nosque a carne & superior
a qualquer outra realidode. Nem se a propria
corns se dissesse superior, nos poderiamos
tolerar! Pois bem, Epicuro, o que Faz esta afirmaq3o? Rquilo que escreveste Sobre o Firn, R
Fisico e Sobre o Cdnon? Que te impeliu a deixar crescer a barba? Que escreve, no momento
de morrer: "Vivendo o irltimo dia, que 6 tamb&m urn dia feliz ..."? R carne, ou a escolha moral? EntBo podes sustentar have! 0190 superior
b ascolha moral, sem ser louco?Es de fato a tal
ponto cego e surdo?
E antdo? Pr~tende-se
talvez desprestigiar
as outras faculdades? De forma nenhuma! Sustmta-se talvez que n6o h6 nenhuma utilidade
nsm progress0 fora da faculdade do escolha
moral? De mod0 nenhum! Saria tolice, impiedade e ingratidao para com Deus. Atribui-se, sim,
a cada coisa o sou valor.
Epicteto. Diatribes, 11, 23.

Sobrs aquilo
qua dspsnds ds nos
s aquilo
qus n6o dspsnds ds nos
R possogsm qus segue opressnto, ernboro de rnodo surndr~o,urn rnopo quose
cornpleto dos ternos de Fundo do hlosoho de
Ep~cteto0esqusrno Iog~codo d~scursopode
ser resurnido nos dols pontos ssgulntes
1 ) Entre todos as foculdodas, openos
urno 6 copoz de tornor corno okysto e cornpreender o s~mesrno s os outros colsos, 6 o
foculclode do roc~ocinio(a rozdo, o logos), o
foculdode de usor os represento@es
2) Urno vez que esto 6 o foculdode de
Ionge rnols ~rnportonte,os deusss o tornororn dependente de nos, ou sejo, Ilvre, anquonto todos as outros colsos (o corpo e tudo
~ ~ U I qU6
/ O @st61190d000 COrpO e 0.5 oSSlrn
chornodos bsns exter~ores)ndo qu~sarorn,ou
rnelhor, ndo puderorn torn6 -10s dependentes de nos, ou sejo, colocd-10s em nosso
poder.

0que diz Zeus? "Epicteto, se tivesse sido
possivel, tambBm teu corpo e tuas pobres substdncias eu teria feito livres e isentas de impedimentos. Mas - n6o ignores - este corpo n60
& teu: & barro habilmente amassado. E, uma
vez que n6o pudemos fazer isto, te demos certa parte de nos, esta faculdade de tender e de
repelir, de desejar e de ter avers60, ou seja,
em resumo, a faculdade de usar as representaq5es; se te preocupas com isso e nela colocas aquilo que & teu, jamais ser6s impedido,
jamais embarapdo, n6o te lamentar6s, nbo
reprovar6s e n60 adular6s ninguhm. E entdo?
Parece-te coisa de pouca importdncia este
dom?"
"De modo algum!"
Est6s contents com isso?
"Sim, com o auxilio dos deuses".
Nos, por&m, agora, mesmo podendo cuidar de uma so coisa e a uma so coisa mantermonos ligados, preferimos ocupar-nos de muitas
coisas e a muitas nos ligarmos: ao corpo, ao patrimhio, ao irm60, oo amigo, ao filho, ao escravo. Desse modo, ligados a muitas coisas, ficamos pesados por causa delas e arrastados. Por
conseguinte, se o tempo & desfavor6vel para a
navegaq30, sentamo-nos, tensos e agitados,
e olhamos ao redor a todo o momsnto. "Qual

Capitulo dBcimo quarto - 0 Nee-estoirismo: S B n e c a ,
vento sopra? Roreo". "E o qua ha entre nos e
sle?". "E ZCFiro, quando soprara?". "Quando a
s
el@porecer bem, meu caro, ou a €010.D ~ u ndo
fez a ti administra9or dos ventos, mas Eolo".0
qua fazar entbo? E preciso tornar melhor aquilo que esta em nosso poder, e das outras coisas usar como rsquer sua natureza. "E como
raquer sua natureza?". Como Deus qusr.
"Rp~nasa mim se deve cortar a cabeca,
agora?"
Como? Desejarias qua a cabqa de todos
fosse cortada para tua comod~dade?
Ndo queres estender o pesco~o,como o Latarano' em
Roma, qua Nero mandou decapitar? Estendeu
o pascoc;o, de fato, e o golpearam; como o
golpe nbo foi suFicientementeforte, endireitou5 8 por um momento, mas imadiatamente tornou a apresentar a cabe~a.Algum tempo anliberto de Nero, e
tes fora at& el@Epafr~dito,~
Ihe perguntara a razdo do seu desentendimento com o principe. "Se eu quiser - respondsuIhe -, direi a razdo a0 teu senhor pessoalmente".
"0
qua, entbo, 6 preciso ter presentatem
tais circunst6ncios?".Qua outra coisa a ndo ser
esta pergunta: o que me pertence e o que nbo
me pertence? 0 que est6 em meu poder e o
que nbo esta am meu poder? Devo morrer: talvez entre gsmidos? Devo ser preso em correntes: talvez tambbm entre lamentos?Devo ir pora
o ex-xilio: pois bam, que me impede de partir
rindo, sereno e com bom humor?
"Dize-meo sagredo".
Nbo o digo; em eFeito, isto depsnde de
mim.
"Mas GU t8 porei em grilhdes".
Homem, o que dizes? R mim? Por6s em
grilhdes minha perna; minha escolha moral de
Fundo nem Zeus podera ~ e n c $ - l a . ~
"Eu ts jogarei no prisbo".
Jogar6s meu corpo.
"Mandarei cortar tua cabep".
E quando acaso su te dissa sar o unico
cuja cabep jamais poderia ser cortada?
Sobre estas co~sasdeveriam reFlstir aqusIss que se dedicam b FilosoRa, estas coisas deveriam ser escritas todo dia, nelas se exercitar.
E~icteto,Diotribss, II, 23.
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Morco Rur&lio C o Liltirno dos grondes
figuros cia Estod. Depois de se ter encornodo no escrovo Epicteto, o Estod tomou corpo
em urn irnperodor rornono. Esto C urno demonstro@o de que suos idbios sobre o iguoldode de todos os homsns no virtude do Estoico verdndeiromente se reolizorom.
0 s Pensamantos qua Morco Rur&lio nos
deixou sdo umo sCrie de Frogmentos ou,
corno tornbdrn st: d~z,corn ~magsrnliterdrio,
"estilho~os",
escritos de rnodo penetronte e
por vezes cotivonte.
R vida se apresenta corno urn escorrer
de todos os coisos poro o dissolugdo, corno
Futilidode de urn continuo repetir-se. Contudo, poro oldm de suo oporente nulidode,
vistos no unidode do todo, t&m seu sentido
preciso.
€, onologamante, no dirnensdo rnorol,
odquire sentido preciso o v i h do homern e
suos o@ss se revestem tic: significodo preciso. Rs proprias odversiciodes ndo ssrnogom o hornsrn, porque a olrno pode dornindlos e submet&-10sjustomante em dirnensdc
rnorol.
Ern Morco RurClio ressoorn olguns conceitos cristc?os,que toclovia ale ndo opressnto corno tois, rnontendo dist6ncio dos cristdos.
Notemos, por exemplo, tudo o que eke
diz sobre perdoor os outros s sobre o orogdc
o Deus nos passagens que citomos.
Corocteristico de Morco Rurtlio & o concepgdo do refugio no interior~dadedo almo.
no suo porte intelectivo. €lo 6 corno o nossc
dembnio, e, coso queiro, torno-seobsoluto
mente invencivd.

1 . 0 raoido Ruir 3s todas as coisas
e a ;uperaS60 destas na visa0 do realidads
adquirida pela tilosofia
k t e parsonogem, cBnsul da ranoma, foi decapitodo
por ordam da Naro, por ter particpado do conjura~boda
PlsBo am 65 d C
eEpaFrod~to
f o ~par algum tampo sanhor da Epictato
3Poda ser urn0 aiusho o um apis6dio outob\ogr6fico
Ep~cteto
aro cox0 a, conforma olguns tsstamunhos (cf Calso am Orinenas. Contra C ~ l s oVll
. 53) foi lustomenta
EpaFrodito &a Iha quebrou a perno

R vida humana tem a dura~bode um dtimo;
a substdncia, fluida; as sansa@es, obscuras; a
estrutura do corpo inteiro, corruptivel; a alma,
errante; a sorts, incerta; a fama, casual: em poucas palavras, aquilo que se refere ao corpo 6
uma correntc:aue passa; aquilo que se refere b

alma, sonho e valdade, a exrst6ncra & batalha
e estad~aem terra estrangelra, a 916r1apostuma, esqueclmento
0,que resta, portanto, que nos possa es€ esta concoltar? Unrca e somente, a f~losof~a
srste em consarvar ~ncontamrnadoo teu g h r o
Intarlorde qualquer rnsulto e dano, superror a dor
e ao prazsr, em jamals aglr de modo desconsldarado ou falso ou hpocrlta, em ndo ter necassldade da que outros operem ou ndo, al&m
dlsso, am estar preparado para acolher qualquer acontacimento s destmo como colsa provsnlenta de onde ele proprro vao, e, sobretudo, frrme am esperar a morte serenamente,
como colsa ndo d~faranteda d~ssolu~bo
daquales 6tomos dos quals todo ser an~mado& comp o s t ~Se,
. portanto, a tals elementos de nenhum
modo 6 danoso transmutar-se contlnuamente
um no outro, por qua1 motrvo deveremos temer
de todas as colsas a sua dlssoa transforma~do
Iu@o? lsso ocorre sagundo a natureza, e nada
do qua acontece sagundo a natureza 6 mau

porhm, & digno de um homem vulgar e ignorante, pois podss, quando quiseres, retirar-te em
ti mesmo. Com efeito, o homem ndo pode se
retirar em algum lugar em qua haja tranqijilidade maior ou calma mais absoluta a nbo ser no
intimo do propria alma, e especialmente para
aquela que tam am si idbias tais que, apenas
por contemplci-las, imediatamente readquire
toda a paz do proprio espirito. E por paz nbo
entendo outra coisa que a boa ordem. Recolhete, portanto, Freqijentemente nssta soliddo s
renova-tecom as msdita@esbs quais recorrss.
Estas devem, por&m,ser concisas, simples
e tais que, logo que as encontres, possam bastar para excluir de ti toda a tua melancolia s
para deixar-te sem iras. Com efeito, com o que
te irritarcis? Com a maldade dos homens? Records aquela ssntansa que afirma que os seres racionais nasceram um para o outro, qua a
paci6ncia & tambGm parte da justisa, que elss
erram sem querer; s se pansares em todos os
qua dspois de serem combatidos, enganados,
detestados, feridos, agora estdo reduzidos a
cinzas, sem duvida te acalmarcis.
2. f4 parts mais alevada de nossa alma
Ou ficarcis irado por aquilo que te foi reniio 6 dominada palas advarsidades,
servado
psla ordem universal?
mas as domina
Entdo lembra-te do dilema: "ou provid&nQuando o orgdo qua nos domlna rnter~or- cia ou citomos", e de todas as raz6es com as
menta 6 conforms b natureza, sua at1tud.z dram quais foi demonstrado que o mundo & como
ta daqu~loqua sucade & tal qus ele sempre uma cidade.
poda se dlrlg~rcom fac~l~dads
para aqurlo que
Ou ainda te perturbarci aquilo que se re6 possivel e perm~trdo,dado que ndo nutre pre- few ao corpo?
fer8ncia por nenhuma mat&r~a
dstermlnada, mas
Entdo reflete qua a razdo, uma vez abstraitande sempre, com certas condlq3es, para sua do e tornado consciente do proprio poder, ndo
meta. Quando, depo~s,algum obstciculo se Iha se mistura com movimentos doces ou violenapresenta, ele o sobrepup, como as chamas tos dos sentidos, e lembra-te daquilo que ouFazem com o que encontram Uma pequena 18m- viste e provaste a respeito do prazer e da dor.
pada frcorla sufocado com ISSO, mas uma granOu te transtornarci a ambi<do?
de chama se apodsra lmsdlatamente de tudo
Entdo observa como o esquecimento dmo que nela t; atlrado, e o consome, ou mslhor, ce rapidamente e tudo ss afunda no abismo
dele recebe ahmanto para erguer-se alnda mars sem limites do tempo, o vazio do sco, a inconsaka
t6ncia, a desconsidera~do
de quem parece distribuir o elogio, e a estreiteza do lugar em que
est6 circunscrita a tua fama; pensa qua a terra
3. A poz qua o homem poda alcangar
inteira ndo & mais que urn ponto e deste & parno Intimo da pr6pria alma
te o cantinho em que atcis![...]
Alguns procuram retrrar-se nos campos, no
0mundo 0 transforma@o; a vida, opinido.
mar, sobre os montes, e tambbm tu costumas
desejar ardentemante tars lugares; tudo rsso,
Marco Rurhlio. Rs recordq8es.
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I. O venascimento do Pivvonismo
e o jVeoceticismo d e Enesidemo
e d e Sexto Cmpivico

Depois da virada ecletica da Academia, a doutrina cetica encontrou express8o autcinoma em Enesidemo de Cnossos, que procurou remeter-se diretamente a
Pirro. A tese basilar de Enesidemo e que cada coisa "ngo e mais
isto do que aquilo". Para demonstrar tal tese e para refutar os As categorids
que a negavam, ele compcis um quadro das supremas "catego- da dlivida
rias da duvida", que os antigos chamavam "tropos", nos quais de Enesjdemo
procurava recolher de mod0 sistematico os varios motivos petj 1
10s quais um conhecimento certo n8o pode existir. Em particular, ele negava a "rela@o causal" entre os fencimenos e, portanto, a base do raciocinio cientifico que se fundamenta, justamente, sobre a busca das causas.
Tal posiq80 levava a uma forma de Heraclitismo, porque a realidade sem a
ligaq8o estrutural da causa-efeito, e sem uma estabilidade substantial, se reduz a
fendmenos em perene fluxo.

,

#

0 Ceticismo de Sexto & formulado do seguinte modo:
a) de urn lado postula a existencia de um objeto externo, existente em si, do
qua1 nada se pode dizer;
b) do outro, postula a existencia do fencimeno, isto e, daquilo que do objeto
aparece ao sujeito, que se considera ser uma copia do proprio objeto.
licito que nos pronunciemossobre os feniimenos, enquanto que, sobre a realidade externa (sobre o objeto em si) deve- 0 fenomenism0
mos suspender o julgamento.
de Sexto
Dessa concepc;80 brota uma etica que n8o se funda sobre Empirico
o raciocinio e sobre principios firmes (dogmas), mas sobre o e sua concep@o
senso comum e sobre o que a experiencia sugere vez por vez. 0 da felicidade
homem deve seguir as sugestdes fornecidas por sua natureza,
5
pelos seus impulses, pelas leis do lugar em que se encontra, e
n80 permanecer inerte.
A suspens80 do julgamento tem grande importancia para o homem, enquanto produz um estado de ataraxia (imperturbabilidade) que, unido metriopatia
(a justa moderas80 das afeqdes as quais estamos expostos), realiza o estado de
vida feliz possivel ao homem.
+

A reviravolta eclitico-dogmatics da
Academia e, sobretudo, os posicionamentos estoicizantes de Antioco levaram alguns
pensadores, ainda convencidos da validade
das instincias citicas impostas por Arcesilau
e Carniades, a denunciar o novo dogmatismo e a repensar ainda mais radicalmente
as instincias citicas. Por essa raziio, Enesidemo de Cnossos abriu em Alexandria uma
nova Escola citica, escolhendo como ponto
de referhcia nzo mais um pensador ligado a Academia, ja definitivamente comprometida, e sim um pensador que, relido de
mod0 particular, pudesse inspirar e alimentar melhor que todos o novo Ceticismo.
Esse modelo foi encontrado em Pirro de
Elida, e os Discursos pirr6nicos escritos por
Enesidemo se transformaram no manifesto
do novo movimento. A obra soa como verdadeiro desafio, devido ao seu eloquente
programa inovador. Todos os elementos 21
nossa disposiqiio parecem sugerir como
data de elaboraqiio do escrito os anos em
torno de 43 a.C., logo apos a morte de Cicero.
A tese de base de Enesidemo 6 que cada
coisa niio-e'-mais-isso-que-aquilo,o que implicava a negaqiio da validade dos principios de identidade, de niio-contradiqzo e do
terceiro excluido. Implicava, pois, a nega$50 da substincia e da estabilidade no ser
das coisas, e, dai, levava a sua total indeterminagiio ou, como salientou Enesidemo, a
sua "desordem" e a sua "confusiio".
Foi precisamente essa a condiqiio das
coisas que Enesidemo procurou fazer emergir, de mod0 programatico, mostrando em
primeiro lugar que ?I aparente forqa persuasiva das coisas era sempre possivel contrapor consideraqoes dotadas de igual grau de
credibilidade, que anulavam (ou, pel0 menos, contrabalanqavam em sentido oposto)
aquela aparente forqa persuasiva. Com esse
objetivo, Enesidemo elaborou aquilo que
nos, modernos, podemos chamar de quadro das supremas categorias da duvida e que
os antigos chamavam de "tropos" ou "modos" que levam a suspensiio do juizo.
Eis o quadro desses "tropos", que se
tornou muito cilebre:
1)0 s varios seres vivos tkm diferentes
constituig6es dos sentidos, que comportam
sensaqoes contrastantes entre si.

2) Contudo, mesmo que nos limitemos
apenas aos homens, notamos entre eles tais
diversidades no corpo e naquilo que se chama de "alma", a ponto de comportar diversidades radicais tambim nas sensaqoes, nos
pensamentos, nos sentimentos e nos comportamentos praticos.
3) At6 mesmo no homem individualmente a estrutura de cada sentido i diversa,
a ponto de comportar sensaqoes contrastantes entre si.
4 ) Ainda no homem, totnado singularmente, G o bastante mutaveis as disposiq6es,
os estados de espirito e as situaqoes e, portanto, as respectivas representaqoes.
5 ) Conforme tenham educaqzo diversa ou pertenqam a povos diversos, os homens tgm opinioes diferentes sobre tudo (valores morais, deuses, leis etc.).
6) Niio existe nenhuma coisa que apareqa em sua pureza, porque tudo esta misturado com o resto e, conseqiientemente,
nossa representaqzo resulta condicionada.
7) As distincias e posig8es em que se
encontram os objetos condicionam as representagoes que deles temos.
8) 0 s efeitos que as coisas produzem
variam de acordo com sua quantidade.
9) Todas as coisas s5o por nos captadas em relaqiio com outras e nunca por si
mesmas.
10) Conforme a frequhcia ou raridade com que aparecem, os fen6menos mudam nosso juizo.
Por t6dos esses motivos, portanto, imp6e-se a "suspensiio do juizo" (egochi).
A compilagiio desse quadro, porim,
representa apenas uma primeira contribuiqiio ao relanqamento do Pirronismo por
parte de Enesidemo. Com efeito, nosso filosofo tambim procurou reconstruir o mapa
das dificuldades que impedem a construqiio
de uma ciincia e tentou desmantelar de
mod0 sistematico as condig6es e os fundamentos postulados pela ciincia.
Ora, a possibilidade da cihcia supoe,
em geral, tris coisas:
a) a existencia da verdade;
b) a existhcia das causas (dos principios ou raz6es causais);
c) a possibilidade de inferincia metafenominica, ou seja, a possibilidade de entender as coisas que se viem como "sinais"
(efeitos) de coisas que niio se viem (e que
devem ser postuladas precisamente como
causas necessarias para explicar as coisas
que se Gem).
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Enesidemo procurou desmantelar esses
tris fundamentos, insistindo sobretudo no
segundo. Tambim a proposito dessa quest5o ele procurou elaborar um quadro de "tropos", isto i, de erros tipicos em que recai
quem quer buscar a "causa das coisas".
Depois de denunciar a pretensio de encontrar as causas dos fen6menos, Enesidemo
passa ao problema da inferzncia ou, para
falar em linguagem antiga, ao problema dos
"sinais", ao qual dedicou anilise especifica, talvez a primeira que tenha sido feita no
imbito do pensamento antigo.
0 nucleo essencial de seu pensamento
i o seguinte: no momento em que pretendemos interpretar urn fen6meno como um
"sinal", colocamo-nos j i sobre um plano
metafenominico, enquanto entendemos o
fen8meno como o efeito (que se manifesta)
de uma causa (que niio se manifesta), ou seja,
pressupomos simplesmente (indevidamente)
a existincia do nexo ontologico causa-efeito e sua validade universal.
Sexto Empirico nos relata que Enesidemo conjugou seu Ceticismo com o Heraclitismo e, em seus E s b o ~ o spirr&zicos,
escreve textualmente: "Enesidemo dizia que
a orientaqiio citica C um caminho que conduz a filosofia heraclitiana." E isso C compreensivel. Com efeito, a medida que Enesidemo resolvia o ser no aparecer, o "em-sin
no "para-nos", a substincia no acidente (assim como Pirro), ele tolhia o fundo esthvel
do ser e da substincia, devendo conseqiientemente desembocar no Heraclitismo, ou
melhor, naquela forma de Heraclitismo que,
deixando de lado a ontologia do logos e da
harmonia dos contririos, j i a partir de Cratilo pusera a infase no mobilismo universal
e na instabilidade de todas as coisas (ao passo que Pirro, como vimos, desembocara em
uma forma de Eleatismo em negativo, paralela a essa).
Enesidemo se ocupou a fundo das idkias
morais, sobretudo com o objetivo de desmantelar as doutrinas dos adversarios nesse campo. Ele negou que os conceitos de bem
e ma1 e de indiferentes (preferiveis e niio-preferiveis) estivessem no dominio da compreens30 humana e do conhecimento. Tambim
criticou a validade das concepqoes propostas
pelos dogmiticos em relaqiio virtude. Por
fim, ele pr6prio contestou sistematicamente a possibilidade de entender como fim a
felicidade, o prazer, a sabedoria ou qualquer
coisa semelhante, opondo-se a todas as Escolas filosoficas; sem meios-termos, susten-

tou a niio existincia de um telos, ou seja, de
um "firn". Para ele, como para os CCticos
anteriores, o unico fim, quando muito, poderia ser a propria "suspensiio do juizo",
corn o estado de "imperturbabilidade" dela
decorrente.

O Ceticismo
de Sexto & w P i v i c o
Siio escassas as informaqties que temos
sobre a historia do Ceticismo depois de Enesidemo. So conhecemos bem Sexto Empirico
(cujas obras principais chegaram ate nos),
que viveu cerca de dois siculos depois de
Enesidemo.
Sexto viveu na segunda metade do sic.
I1 d.C. e talvez tenha morrido em principios
do sic. I11 d.C. Niio sabemos onde ensinou.
Parece que j i no tempo do mestre de Sexto
a Escola saira de Alexandria. Alim dos Esbogos pirrGnicos, chegaram a t i nos outras
duas obras de Sexto, intituladas, respectivamente, Contra os professores (matematicos), em seis livros, e Contra os dogmaticos,
em cinco livros. comumente citadas com o
titulo unitario Contra os matematicos ("maternaticos" siio os homens que prof&sam
artes e ciincias) e com a numeraqiio progressiva dos livros de um a onze.
0 fenol~lenismode Sexto revela-se formulado em termos claramente dualisticos:
o fen8meno torna-se a impress50 ou altera$20 sensivel do sujeito e, como tal, C contrapost0 a0 objeto, a "coisa externa", ou seja,
a coisa que i diferente do sujeito, pressuposta como causa da alteraqiio sensivel do
proprio sujeito. Assim, pode-se afirmar que,
enquanto o fenomenismo de Pirro e de Enesidemo resolvia a realidade no seu aparecer,
era um fenomenismo absoluto e, portanto,
metafisico (basta recordar que o fenomenismo de Pirro levava expressamente a admissiio de uma "natureza do divino e do bem",
que vive eternamente, e da qual "deriva para
o homem a vida mais igual", e que o fenomenismo de Enesidemo levava tambim expressamente a uma visiio heraclitiana do real),
o fenomenismo de Sexto Empirico, ao contr5ri0, era um fenomenismo de carater tzpicamente empirico e antimetafisico: como
mera alteraqio do sujeito, o fen6meno niio
resume em si toda a realidade, deixando fora
de si o "objeto externo", o qual k declara-
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do, sen50 como incognoscivel de direito (afirmaq50, esta, que seria uma forma de dogmatismo negativo), pelo menos como niio conhecido de fato.
Sexto admite a liceidade do fato que o
cetico assinta a algumas coisas, vale dizer,
as altera~oesligadas as representa~oessensoriais. Ou seja, trata-se de um assentimento puramente empirico e, como tal, niio
dogmatico.
A fusiio das instincias do ceticismo
com as da medicina empirica comportou,
tambCm no campo da Ctica, notivel afastamento das posiq6es do Pirronismo originario. Com efeito, Sexto constroi uma espCcie
de Ctica do senso comum, muito elementar
e calculadamente primitiva.
Segundo Sexto, C possivel viver segundo a experiincia comum e segundo o "costume", se nos conformarmos a estas quatro
regras elementares:
a ) seguir as indical6es da natureza;
b) seguir os impulsos de nossos sentidos, que nos levam, por exemplo, a comer
quando temos fome e a beber quando sentimos sede;
c) respeitar as leis, os costumes e o c6digo moral do proprio pais;
d) n5o permanecer inerte, mas exercer
uma arte.
Conseqiientemente, o Ceticismo empirico n5o prega a "apatia", e sim a "metriopatia", ou seja, a modera~iiodas sensas6es
que experimentamos por necessidade. TambCm o cCtico sente fome, sede e outras sensag6es semelhantes; mas, recusando-se a julgiilas males objetivos, males por natureza, ele
limita a perturba@o derivada dessas sensaq6es. Sexto ja n5o pode, precisamente com
base na experiincia reavaliada, considerar
que o cCtico deva ser absolutamente "impassivel".

AlCm disso, a revalorizaqiio da vida comum comporta tambim uma revaloriza@o
precisa do util. 0 fim pelo qua1 se cultivam as
artes (recorde-seque cultivar as artes C o quarto
preceito da Ctica empirica de Sexto) indica-se
expressamente como "o util da vida".
Por fim, C digno de nota o fato de que
Sexto apresenta a obtengiio da imperturbabilidade, ou seja, da "ataraxia'', quase como
conseqiitncia casual da renuncia do citico
a julgar acerca da verdade, ou seja, como
casual e inesperada conseqiiincia da suspens50 do juizo. Escreveu Sexto: " 0 s &ticos esperavam atingir a imperturbabilidade
dirimindo a desigualdade que ha entre os
dados do sentido e os da raziio; porim, niio
o conseguindo, suspenderam o juizo e, como que por acaso, a essa suspensiio sobreveio a imperturbabilidade, como a sombra
ao corpo."

O fim do Ceticisrno

antigo

Com Sexto Empirico, juntamente com
seu triunfo, o Ceticismo celebra tambCm a
propria destruiqiio.
Todavia, destruindo a si mesmo, niio
destruiu a filosofia antiga, que ainda apresenta um period0 de historia gloriosa depois dele.
Destruiu certa filosofia, ou melhor, aquela
mentalidade dogmitica que fora criada pelos
grandes sistemashelenisticos, sobretudo pelo
sistema est6ico. E C muito indicativo o fato de
que, em suas viirias formas, o Ceticismo nasla, se desenvolva e morra em sincronia com o
nascimento, o desenvolvimento e a morte dos
grandes sistemas helenisticos.
Depois de Sexto a filosofia retoma o
caminho para outros horizontes.

Capitulo de'cimo quinto -

fleoret~cismo, fleo-aristotelismo,

.

343

jVL&d~o-~laton~s~~\o~.

II. O venascirnento do J4vistoteIis~10=
de S\ndr&nico a AIe~andvede Afvodisia

A edi+o
do "Corpus P\ristotelic~w\"
feita por P\ndr6nico
J6 acenamos anteriormente as romanescas vicissitudes sofridas pelas obras "esottricas" de Arist6teles. Retomando e complementando o que ja dissemos, podemos
resumir do seguinte mod0 as etapas mais
destacadas daquelas vicissitudes.
a ) Neleu (nomeado por Teofrasto herdeiro da biblioteca do Peripato) levou os
escritos aristoti!icos para a sua terra natal, Scepse, na Asia Menor, onde, porim,
eles nHo foram utilizados nem sistematizados.
b) De alguns desses escritos (ou, pel0
menos, de algumas partes deles) certamente
foram feitas algumas c6pias (devia haver
copias de escritos esotiricos, altm de em
Atenas, tambim na biblioteca de Alexandria
e, provavelmente, em Rodes, terra do peripatitico Eudemo), mas que permaneceram como letra morta, ja que niio se sabe se foram

lidas, estudadas a fundo e assimiladas por
algum fil6sofo da era helenistica.
c) A recupe'ragiio dos escritos esottricos
de Aristoteles foi obra de Apelicso, que tambim providenciou sua publicagiio, mas de
mod0 bastante incorreto, de mod0 que permaneceram pouco compreensiveis.
d) 0 s preciosos manuscritos de Arist6teles foram confiscados por Sila e levados
para Roma, onde o gramatico Tirhion entregou-se a trabalho sistematico de reordenagiio
(que, no entanto, nZo conseguiu concluir).
e) Algumas c6pias de obras esotiricas
foram postas em circulagiio em Roma por
iniciativa de livreiros, mas, ainda uma vez,
tratava-se de copias bastante incorretas, feitas somente com objetivo de lucro por amanuenses inabeis.
f ) A edigiio sistematica dos escritos de
Aristoteles foi obra de AndrBnico de Rodes
(nas duas dicadas seguintes a morte de
Cicero), que compilou tambtm os catilogos
com explicag6es, realizando um trabalho
que constituiria a premissa indispensavel,
quando niio o fundamento para o renascimento do Aristotelismo.
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mos assuntos. As vezes deu novos titulos as
obras assim constituidas. E bastante proviivel, por exemplo, que a organiza@o de todas as obras 16gicas em um unico corpus
remonte precisamente a ele. E procedeu de
mod0 analog0 com os virios escritos de carater fisico, metafisico, Ctico, politico, estCtico e retorico. A organiza@o geral e particular que Andrenico imprimiu ao Corpus
Aristotelicum tornou-se definitiva. Ela condicionou toda a tradiq5o posterior, inclusive as ediqoes modernas. Em suma: a ediq5o
realizada por Andrenico estava verdadeiramente destinada a "fazer Cpoca" em todos
os sentidos, como ja dissemos.
Ao contririo das obras "exotCricasn
publicadas por Aristoteles, as "esotiricas",
que constituiam precisamente as licoes destinadas ao uso interno da Escola, eram bastante dificeis e freqiientemente obscuras.
Assim, era necessario reconstruir o sentido
dessas obras. Em resumo: era precis0 realizar aquele trabalho de mediag5o que, no
antigo Peripato, era feito durante as aulas.
Assim nasceu o "comentirio", que pouco a
pouco tornou-se mais refinado, chegando
por fim a explicaq50 de cada frase do texto
aristotklico.
AndrBnico e os PeripatCticos do sCc. I
a.C. por ele influenciados prepararam o caminho com parafrases, monografias e exposiqoes resumidas. Com os AristotClicos
dos primeiros dois sCculos da Cpoca crist5 e
do inicio do sic. 111, o comentirio se consolidou, tornando-se o gknero literirio atravks
do qua1 se devia ler e entender Arist6teles.
Sobre todos os PeripatCticos dessa Cpoca, porkm, sobressai Alexandre de Afrodisia, que
se imp& como autoridade na materia e foi
considerado o comentador por excelkncia.
Particular das ruinas da Acrtipole de Rodes:
em primeiro piano,
os alicerces do templo corintio de Artemzsa;
ao fundo,
as colunas ddricas do templo de Apolo.

AndrBnico n50 se limitou a apresentar
condiqoes para uma leitura inteligivel dos
textos, mas tambCm se preocupou em agrupar os escritos que tratavam do mesmo assunto e reordeni-10s precisamente com base
em seu conteudo, do modo mais org2nico
possivel. Conjugou alguns breves tratados
que eram mais ou menos autBnomos (e que
possuiam tambCm titulo especifico) a tratados de maior dimens50 dedicados aos mes-

1

Alexandre de Afrodisia
e sua

noktica

Pouquissirno sabemos sobre a vida de
Alexandre. Parece que teve catedra de filosofia em Atenas entre 198 e 211 d.C., sob
Setimio Severo. Dos numerosos comentarios
escritos por Alexandre, chegaram at6 nos os
comentirios aos Primeiros Analiticos (livro
I), aos Topicos, a Meteorologia, a Metafisica
(segundo os estudiosos, porkm, so a parte
concernente aos livros I-V seria autCntica) e
ao pequeno tratado Acerca da sensa@o.
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Alexandre C conhecido sobretudo por
sua interpretaqio da teoria do intelecto. Suas
idiias sobre a questiio tiveram notavel influhcia sobre o pensamento da Idade MCdia e at6 sobre o pensamento do period0
renascentista. Por essa razio, devemos tratar delas.
Alexandre distinguia trts espicies de
intelecto no homem:
a ) o intelecto fisico ou material, que C
pura possibilidade ou potcncia de conhecer
todas as coisas;
6) o intelecto adquirido ou in habitu,
que, mediante a realizaqiio de sua potencialidade, possui sua perfeiqio, ou seja, o habit0
do pensar, isto C, de abstrair a forma da
matiria;
c) o intelecto agente ou produtivo, vale
dizer, a causa que torna possivel ao intelecto material a atividade do pensar e, portanto, o tornar-se intelecto in habitu.
Todavia, Alexandre destaca-se do Estagirita pelo fato de niio admitir que o "intelecto agente" esteja "em nossa alma", fazendo dele uma entidade Anica para todos
os hornens, e, at6 mesmo, identificando-o
corn o principio primeiro, ou seja, com o
Motor Imovel, que C Pensamento de pensamento.
Coloca-se, assim, o problema de como
o intelecto agente, que C Deus, pode fazer
com que o intelecto material se torne intelecto in habitu, ou seja, que o intelecto material adquira o habit0 da abstraqiio. Alexandre fornece duas respostas diferentes ao
problema, as quais se integram reciprocamente.
Por sua natureza, o intelecto agente C
tanto Inteligivel supremo como Intelecto
supremo, sendo causa do hibito de abstra$20 d o intelecto material, tanto como a ) Inteligivel supremo quanto como 6) Intelecto
supremo.
a ) Como Inteligivel supremo, o Intelecto produtivo C causa ou condiqio do habit0
de abstraqiio do nosso intelecto, no sentido
de que, sendo o Inteligivel por excelgncia, C
causa da inteligibilidade de todas as outras

coisas, C a forma suprema que da forma a
todas as outras coisas. (E, precisamente, o
nosso intelecto so conhece as coisas i medida que elas siio inteligiveis e tEm forma, ao
passo que o hibito de abstraqiio outra coisa
niio C do que a capacidade de captar o inteligivel e a forma.).
b) Mas o intelecto produtivo tambCm
C causa do habito de abstraqiio do nosso
intelecto na aualidade de sutxemo Intelecto, ou melhor, precisamente como Inteligivel supremo, que, por sua natureza, 6 tambem Intelecto supremo. Em suma, trata-se
de uma aqio direta e imediata do intelecto
produtivo sobre o intelecto material que Alexandre postula como necessaria, alCm da
aciio indireta e mediata aue examinamos.
Para poder operar desse modo, o intelecto produtivo precisa entrar em nossa alma
e, portanto, estar em nos. Mas, devido a
identificaqiio operada por Alexandre entre
o Intelecto produtivo e a Causa primeira,
ou seja, Deus, deve tratar-se de presenqa que
"vem de fora" e que n i o C parte constitutiva
de nossa alma.
Assim, a condiqiio sine qua non do conhecimento humano C a participaqiio imediata no Intelecto divino ("0 Intelecto que
vem de fora"). Alim disso, C claro que o
contato do nosso intelecto com o Intelecto
divino so pode ser imediato e, portanto, de
carater intuitivo. Alexandre fala a t i mesmo
de "assimilaqiio de nosso intelecto ao Intelecto divino", usando linguagem que recorda a dos medio-platbnicos.
Todavia, para poder satisfazer a fundo
essas novas exighcias misticas, o Aristotelismo deveria transformar-se profundamente
e tornar suas as instlincias do Platonismo,
perdendo assim sua propria identidade. E
compreensivel, portanto, que, depois de Alexandre, o Aristotelismo s6 conseguisse sobreviver i guisa de momento propedcutico
ou com~lementardo Platonismo. Com efeito, C nesse sentido que os comentadores
neoplat8nicos alexandrinos Ierio e comentariio Aristoteles. Com Alexandre termina
a tradiqiio aristotilica como tal.

346

Se'tima parte - 0

Nascimento
do Medioplatonismo
+§ 1

s i.,l+imos

desenvolvimenio d n filosofin pngz nntigo

Com a destrui~aoda sede da Academia em 86 a.C. a Escola
de Platao cessava a atividade regular em Atenas, mas o Platonismo
ressurgia com novas caraderisticas em Alexandria, na segunda
metade do sec. I a.C. com Eudoro, e depois se difundia um pouco
por todo lugar nos secs. 1-11 d.C., grasas a personagens como Trasilo, Plutarco de Queroneia, Gaio, Albino, Apuleio, Teon e Atico.

As caracteristicas desta nova esta@o do Platonismo, chamada de Medio-platonismo, s3o:
1) recupera@oda dimensso do supra-sensivel;
2) interpretaqao das ldeias platcinicas como objetos do pensamento de Deus;
+ § 2-4
3) reformula@oda etica em chave religiosa segundo o principio da "imitagao de Deus" ou da "assimila@o a Deus".
Este movimento e importantetanto para a compreensaodo primeiro pensamento
cristiio, como para a compreendo do Neoplatonismo, do qua1 preparou o nascimento.
Caracteristicas
filosoficas
do Medioplatonismo

caracteristicas
do l\/lkdio-platonismo

Em 86 a.C., ao conquistar Atenas, Sila
"p6s as m5os sobre os bosques sagrados e
mandou cortar as Arvores da Academia, o
mais verde dos suburbios da cidade, bem
como as do Liceu". Desse mod0 a Academia
sofreu tambCm a devastaggo da sede, altm
do progressivo esvaziamento de sua mensagem, culminando corn o Ecletismo de Antioco, que chegou at6 mesmo a acolher alguns
dogmas da Estoi.
Todavia, pouco depois, o Platonismo renascia em Alexandria com Eudoro (na segunda metade do sCc. I a.C.), voltando a se expandir por toda parte, aumentando pouco a
pouco sua consciencia e incidcncia, a ponto
de culminar na grande sintese neoplatbnica
de Plotino no stc. 111 d.C. Entretanto, o
Platonismo que vai de Eudoro a todo o sic.
I1 d.C. n5o tem mais as caracteristicas do
velho Platonismo, mas ainda niio apresenta
as caracteristicas que s6 Plotino lhe imprimirA. AlCm disso, revela vArias incertezas, oscila~dese contradigGes, devido ao entrelagamento variado do velho e do novo. Desse
modo, para designar o Platonismo desse per i o d ~os
, estudiosos cunharam o termo "midio-platonismo", que significa precisamente
o Platonismo situado entre o velho e o novo.

a) 0 Mtdio-platonismo recupera o supra-sensivel, o imaterial e o transcendente,
rompendo claramente as pontes com o materialism~hA muito tempo dominante.
b) A conseqiiincia 16gica dessa retomada foi a reproposigio da teoria das IdCias.
Alguns Midio-platGnicos, aliis, a repensaram a fundo, procurando integrar a posigio
assumida por Plat50 com a p o s i ~ i oaristottlica. Albino e seu circulo consideraram as
Idtias, em seu aspecto transcendente, como
"pensamentos de Deus" (sendo o mundo do
Inteligivel identificado com a atividade e com
o conte~doda Inteligencia suprema) e, em
seu aspecto imanente, como "formas" das
coisas. A transformagiio da teoria das IdCias
foi acom~anhada,como conseqiihcia 16gica, por uma transformaggo paralela da concepggo de toda a estrutura do mundo do
incorp6re0, com resultados que constituem
claramente preludio ao Neoplatonismo.
c) 0 texto que os MCdio-plat6nicos
consideraram como ponto de referencia e
do qua1 extrairam o proprio esquema para
o repensamento da doutrina plat6nica foi o
Timeu. Com efeito, na dificil tarefa de reduzir a filosofia plat6nica a sistema e tentar
uma sintese dela, o Timeu era o diilogo que
oferecia de longe a trama mais solida.
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d) A "doutrina dos principios" do Plat5o esottrico, ou seja, a doutrina da M6nada
e da Diade, foi retomada em parte, mas permaneceu decididamente como pano de fundo, Teve importiincia muito maior no iimbit0 do movimento neopitagorico.
e) Para os MCdio-plat6nicos, assim como para os filosofos da era anterior, o problema Ctico continuou proeminente, sendo,
porCm, reproposto e fundamentado de mod0
novo. A palavra de ordem de todas as escolas helenisticas foi "segue a natureza (physis) ",
entendida de mod0 materialista-imanentista.
Ao contririo, a nova palavra de ordem dos
Mtdio-plat6nicos foi "segue a Deus", "assimila-te a Deus", "imita Deus". Logicamente,
a descoberta da transcendhcia modificaria, pouco a pouco, toda a vis5o de vida
proposta pela era helenistica. Unanimemente, os MCdio-plat6nicos reconheceram a
marca autEntica da vida moral precisamente na assimilaqiio ao divino transcendente e
incorporeo.

E x poentes
do Nitdio-platonismo
Na primeira metade do sCc. I d.C. situa-se a atividade de Trasilo, a cujo nome
esti ligada a divis5o dos diilogos plat6nicos em tetralogias.
A cavalo entre os sics. I e I1 d.C. viveu
Plutarco de QueronCia, discipulo do egipcio Am6nio HCrmias, que havia constituido em Atenas um circulo de Plat6nicos.
Na primeira metade do sCc. I1 d.C. viveu Gaio, a cuja escola, ao que parece, estavam ligados Albino e Apuleio.
Ao sic. I1 d.C. pertenceram muitos plat6nicos, entre os quais aparecem TCon de Esmirna e Atico.
Nessa Cpoca, o Platonismo j i se impusera como uma espCcie de pensamento ecumcnico.

Por longo tempo desconhecida, hoje a
importincia do Mtdio-platonismo C clara.
0 Neoplatonismo seria quase inexplicivel
sem o movimento midio-plat6nico. Em suas

liqoes, Plotino comentou fundamentalmente
textos mCdio-plat6nicos e textos de PeripatCticos influenciados pel0 MCdio-platonismo.
Ademais, extraiu dos MCdio-plat6nicos alguns problemas de fundo com as relativas
soluq6es.
AlCm disso, o MCdio-platonismo tambCm C importante para a compreensiio do
primeiro pensamento cristzo, ou seja, da
primeira Patristica, que, antes do nascimento
do Neoplatonismo, extraiu dessa corrente
as categorias de pensamento com que procurou fundamentar filosoficamente a fC.
0 MCdio-platonismo, portanto, C um
dos elos de conjunqiio essenciais na historia
do pensamento ocidental.
0 s limites desse movimento szo constituidos pel0 fato de que as tentativas de revis5o e sistematizaciio do Platonismo permaneceram oscilantes e, por assim dizer, a
meio caminho. Com efeito, nenhum mCdioplat6nico conseguiu chegar a uma sintese,
se n5o definitiva, ao menos exemplar. N5o
faltaram homens talentosos ao Mtdioplatonismo, mas faltou-lhe o g h i o criador
ou recriador. E precisamente por isso permaneceu como filosofia de transiqiio, na
metade do caminho que leva de Plat20 a
Plotino.
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Nos secs. I e II d.C., ao mesmo tempo que o Medio-platonismo, renasceu o Pitagorismo, cujos representantes de ponta foram Moderato de Gades, Nic6maco de Gerasa e sobretudo
Num&niode Apameia.

0 s Neo itagoricos repuseram em primeiro plano a dimens20 do imaterial,
caida em tota esauecimento durante o ~eriododo Helenismo. Retomaram a douMBnada e da'~iadede PlatZo, modificando-a em alguns
Deram maximo relevo a MBnada, fazendo derivar dela
a Diade. A doutrina plat6nica das ldeias assou para
lano, enquanto a doutrina dos numeros a quiriu ranancia, tambem com valCncia alegbica e teologica. ieste
icular a moral adquiria forte coloraqZo mist~ca.
Com Numhio o Neopitagorismo atingiu seu vertice, funNumenio:
dindo-se com o Medio-platonismo.
A tese de fundo de NumCnio consiste na explicita reafirmaq30
a estrutura
de que o verdadeiro ser e o incorporeo, entendendo corn isso n%o
hipostatica
tanto um ente sin ular, e sim uma estrutura hierarquica de
da realidade
supra-sensive/+§3 hipostases, ou seja, e substanciassupra-sensiveise divinas, de carater triadico. 0 primeiro Deus so se relaciona corn as ideias puras; o
segundo Deus corresponde ao demiurgo plat6nico e cria o cosmo imitando o primelro Deus; o terceiro Deus corresponde a alma cosmica que ordena e vivifica a materia.

P

8

8

Renascimento do Pitagorismo

A antiga Escola pitagorica manteve-se
ativa at6 principios do sic. IV.0 sintoma mais
significativo da crise da Escola foi o episodio,
jii relatado, da venda dos livros pitagoricos,
at6 entao mantidos secretos, por parte de Filolau, contempor2neo de Socrates. Mas o Pitagorismo renasceu ainda na era helenistica, talvez jii a partir do sCc. I11 a.C. Inicialmente,
isso ocorre de forma um pouco ambigua: alguns an6nimos publicaram uma sCrie de escritos sob falsos nomes de antigos Pitagoricos,
com o evidente objetivo de fazer passar por
pitagoricas doutrinas de filosofos posteriores.
0 s escritos e testemunhos desses "falsos"
Pitagoricos ue chegaram ati nos nao apresentam gran e interesse filosofico, mas muito
mais interesse cultural e documentiirio.
Interesse maior merecem, ao invis, os
novos Pitagoricos, que se apresentam com sua
propria fisionomia e seu nome e, entre eles,
sobretudo os expoentes da corrente metafisica,
entre os quais salientam-se sobretudo Moderato de Gades, que viveu no sic. I d.C., Nic6maco de Gerasa, que viveu na primeira metade do sic. I1 d.C., Numenio de ApamCia,
viveu na segunda metade do mesmo sicu o
0 as ecto m'stico do Neopitagorismo C
representa o por Apol6nio de Tiana, que viveu
no sk. I d.C. e cuja vida foi escrita no sic. III d.C.
por Filbstrato, a pedido de Jdia Dornna (mulher

3
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de Setimio Severo),com o objetivo de apresentar
ApolBnio como fundador de novo culto religioso baseado na interioridade e na espiritualidade.

As doutrinas dos i\leopitagGcos
Eis as linhas de fundo e os temas principais daquilo que mais propriamente se costuma chamar Neopitagorismo, que floresceu
entre o fim da era pa@ e os primeiros dois
sCculos depois de Cristo.
a ) 0 s Neo ita 6ricos operam paralelamente aos Mi lo-p athicos a redescoberta
e a reafirmaqao do "incorporeo" e do "imaterial", ou seja, a recuperaqiio daqueles horizontes que se haviam perdido com os sistemas
da era helenistica.
b) A doutrina da M6nada e da Diade submete-se a aprofundamentos de certo relevo. A
partir de uma formulaqHo original, que via na
M6nada e na Diade a dupla suprema de contriirios, delineia-se uma tendencia sempre mais
acentuada de p6r a M6nada em posi@o de
absoluto privilbgio, distinguindo "primeira" de
"segunda m6nada" e s6 a esta ultima contrapondo a Diade e, ainda mais, procurando deduzir da M6nada suprema toda a realidade,
inclusive a pr6pria Diade.
c ) D6-se escasso destaque a doutrina das
Idiias e, assim mesmo, subordinando-a a doutrina dos niuneros, os quais, alCm de em sentido
metafisico, tambim s5o entendidos em sentido
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teolbgico,alias, teosofico,isto C, desenvolve-sever- a convicqao de que a concepq50 do IncorpQeo
dadeira e propria aritmologia ou aritmosofia. e do Ser professada por Plat50 correspondia
de MoisCs, como tambim afirmava que Plat50,
d)No que se refere a conce
homemy
os Neopitagoricos trazem a bai a a doutrina
da no fundo, nada mais era do que um "Moisis atiespiritualidade da alrna e de sua imortalidade (e, cizante", ou seja, um Moisis que falava em atico.
Qua1 C a estrutura do ser e do incorpoconseqiientemente, tambCm retomam e reafirmam a doutrina da metempsicose). 0 fim do reo? Nos MCdio-platGnicos, sobretudo os do
homem indica-se no afastamento do sensivel e sic. I1 d.C., ja se encontra claramente a tendtncia de conceber a realidade imaterial em
na mi50 com o divino.
e) A Ctica neopitagorica assume forte colo- sentido hierir uico-hipostitico, e certa confiraqiio m'stica. A propria fdosofia entende-secomo guraqiio dessa ierarquia em sentido triadico.
revelaq50 divina e a figura ideal do filosofo, NumEnio levou essa tendencia ao seu maior
identificada de mod0 para&gmAtico com Piti- grau de clareza antes de Plotino.
0 Primeiro Deus relaciona-se exclusivagoras, mais do que a de um homem perfeito, torna-se a de um ser pr6ximo a um Dem6nio ou a mente com as esstncias puras, ou seja, com as
um Deus ou, em todo caso, a de um profeta ou Ideias, enquanto o Segundo Deus ocu a-se da
homem superior,que se relaciona com os deuses. constituiq50do cosmo. Numtnio consi era, precisamente, ue a Idiia do Bem ou Bem em si, de
ue Plat20 ala na Republics e dela faz depenas outras IdCias, coincide com o Primeiro
Deus. Ao inves disso, o Derniurgo que constitui
o cosmo, de que Plat50 fala no Timeu, i considerado ser "bom", mas n5o "Bem"; esse, portanto, e dderente do Deus Supremo, precisamen0 Neopitagorismo atingiu o seu cume te o Segundo Deus. Dele n5o depende o mundo
com Numtnio, mas, ao mesmo tempo, fun- das IdCias supremas, que depende do Primeiro,
diu-se com o movimento MCdio-platGnico,que mas sim o mundo da genese. 0 Segundo Deus
acontecia paralelamente.
imita o Primeiro, pensa as essencias produzidas
Como sabemos, para os filosofos gregos pel0 Primeiro e as reproduz no cosmo.
o problema metafisico por exceltncia se resu0 Terceiro Deus, que nada mais C do que
me na pergunta "o que C o ser?" N u m h i o o o Segundo em sua funqiio especificamente
repropGe precisamente nessa forma.
demi~rgica,ou seja, em sua funq50 ordenadora
A resposta que ele d i ii pergunta pressu- da matiria informe (Diade), C evidentemente
p6e n5o apenas a superaq50 gentrica do mate- aquilo que o proprio Numtnio chama de "alma
rialism~,mas at6 mesmo sua sistematica der- do mundo" ou, mais recisamente, "alma boa"
rocada. 0 ser nHo pode identificar-se com a do mundo. (Com e eito, ele tambCm admite
matCria porque ela C indeterminada, desor- uma alma "ma" do mundo, que C a alma prodenada, irracional e incognoscivel, ao asso que pria da matCria sensivel.)
o ser n50 muda. N5o pode se identi icar com
SHo numerosas as tangencias que C
um corpo, pois, em si mesmos, os corpos est5o sivel observar entre Numcnio e Plotino, aYOSgusubmetidos a continua mudanqa e ttm necessi- mas relativas a certos corolarios e outras reladade de a1 o que, em todo caso, os fa a perdu- tivas aos proprios fundamentos do sistema.
rar. Esse a go, por seu turno, nHo po e ser um
Em primeiro lugar, Numtnio antecipa o
corpo, porque, se assim fosse, ja de saida tam- principio que inspira a "process50n das hiposbCm este teria necessidade de um principio ul- tases plotinianas, segundo o qual o Divino da
terior que lhe garantisse a estabilidade e a per- sem que o seu dar o em obreqa.
mantncia. Esse algo, portanto, tera de ser
Ademais, C notave a afirmaqgo de Nuu.
mcorporeo". 0 ser, entao, sera a realidade mtnio segundo a qual a contempla@o do Seimutavel e eterna do incorporeo, este 6 inteligiundo Deus, ue olha o Primeiro, constitui a
vel. 0 sensivel, ou seja, o corporeo, niio C ser, %useda qua1 eriva a possibilidade da cria@o
mas devir.
do cosmo. Com efeito, a contemplaq50 tem
Este Ser que realmente C e nunca se torna papel determinante no sistema lotiniano.
nem perece, ou seja, o Incorporeo, i tambCm o
AlCm disso, nosso filoso o formula o
biblico "Aquele- ue-C" .Na verdade, Numtnio principio segundo o qual, em certo sentido,
estava convenci o de que o ensinamento de pode-se afirmar que tudo esta em tudo, do
Platiio correspondia ao antigo ensinamento de mod0 como Plotino o utilizari.
MoisCs, que ele conhecia bem e ue inter retaPor fim, em Numtnio se encontra imva de mod0 ale orico, ao mo o de Fi on, o pressionante antecipaqiio da doutrina plotiJudeu (do qual alaremos), conforme relatam niana da unio mystica com o Bem.
nossas fontes. Alias, Numtnio ia at6 mais lonCom Numtnio alcan~amosverdadeirage do que Filon: com efeito, ele n5o apenas tinha mente os umbrais do Neoplatonismo.
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Na era helenistica, nos primeiros s k u 10s da era imperial (particularmente nos sics.
I1 e I11 d.C.), desenvolveu-se uma literatura
de cariter filos6fico-soteriol6gico-religiose
(que, em parte, chegou atC n6s), de natureza variada, mas com o traqo comum da pretens50 de ter sido revelada por Thot, o deus
egipcio, escriba, intirprete e mensageiro dos
deuses, que os gregos identificaram com seu
deus Hermes e o chamaram de Hermes Trismegistos (= tres vezes grande), de onde o nome de "literatura hermitica" (isto 6, inspirada por Hermes).
Entre os numerosos escritos atribuidos
a Hermes Trismegistos o grupo sem duvida
mais interessante constitui-se de dezessete tratados (o primeiro traz o titulo de Pimandro),
mais um escrito que chegou at6 nos apenas
em uma versiio latina (no passado atribuido
a Apuleio) de um tratado com o titu10,Asclkpio (talvezcomposto no sCc. IV d.C.). E justamente este grupo de escritos que se chama
de Corpus Hermeticum (= Corpo dos escritos que estiio sob o nome de Hermes).
Deus C concebido em funqso do incorporeo, da transcendencia e da infinitude;
tambkm concede-se ainda como M h a d a e
Uno, "principio e raiz de todas as coisas";
por fim, C express0 tambtm em funqio da
imagem da luz. Teologia negativa e positiva
se entrecruzam: de um lado, tende-se a conceber Deus como estando acima de tudo,
como totalmente outro de tudo aquilo que

existe, como "sem forma e sem figura", e,
portanto, at6 como "privado de essencia",
e, por isso, inefivel; do outro, reconhece-se
que Deus C Bem e Pai de todas as coisas, e,
portanto, causa de tudo e, enquanto tal, tende-se a representi-lo positivamente.
A hierarquia dos "intermediirios" entre Deus e o mundo C assim concebida:
1)No vCrtice esti o Deus supremo, luz
e intelecto supremo.
2) Depois vem o Logos, que C "filho"
primogsnito do Deus supremo.
3) Do Deus supremo deriva tambCm
um intelecto demiurgico, que i "consubstancial" em relaqiio ao Logos.
4) Depois temos o Anthropos, ou seja,
o homem incorporeo, tambCm este derivado de Deus e "imagem de Deus".
5) Segue-se, por fim, o intelecto dado
ao homem terreno (rigorosamente distinto
da alma e claramente superior a ela), que C
tudo o que de divino existe no homem.
A geraqiio do homem terrestre explicase de mod0 complexo. 0 Anthropos ou homem incorporeo, terceiro gerado pel0 Deus
supremo, quer imitar o intelecto demiurgico
e criar, tambCm ele, alguma coisa. Obtida a
permissio do Pai, o Anthropos atravessa as
sete esferas celestes at6 a lua, recebendo, por
participaqio, as pottncias de cada uma delas, e depois se aproxima da esfera da h a e
vs a natureza sublunar. Imediatamente o Anthropos se enamora dessa natureza, e, por sua
v&, a natureza se enamora do homem. Mais
precisamente, o homem se enamora da pr6pria imagem refletida na natureza (na igua),
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C tomado pelo desejo de unir-se a ela, e assim cai. Nasce, de tal forma, o homem terrestre, com a sua diiplice natureza, espiritual
e corporea.
A mensagem do Hermetismo, da qua1
provim toda sua sorte, resolve-se em uma
doutrina da salva@o, e suas teorias metafisico-teologico-cosmol6gico-antropologicas
niio
siio mais que os suportes de tal soteriologia.
Como o nascimento do homem terrestre deve-se h queda de Anthropos (o homem
incorp6reo) que quis ligar-se h natureza
material, tambCm sua salva~iioconsiste na
libertaqiio dos laqos materiais. 0 s meios para
a libertaqiio sZo os indicados pelo conheci-

.

mento (gnose) da doutrina hermCtica. 0
homem deve em primeiro lugar conhecer a
si mesmo, convencer-se de que a sua natureza consiste no intelecto. E, uma vez que o
intelecto C parte de Deus (= Deus em nos),
reconhecer a si mesmo deste mod0 significa
reconhecer a Deus. Todos os homens possuem o intelecto, mas apenas em estado potencial; depende, porCm, de cada um deles
possui-lo em ato ou entiio perdi-lo. Se o
homem, por causa da escolha do bem, sabe
manter o pr6prio intelecto, entZo torna-se
digno de tal dom divino e nZo deve esperar
a morte fisica para alcan~arseu fim, ou seja,
para "divinizar-se".
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"Or6c~losCnlde~s"

0 s Oraculos Caldeus S ~ uma
O
obra em
heximetros (da qual nos chegaram alguns
fragmentos), ao que parece escrita por Ju-

liano, o Teurgo, no sCc. I1 d.C. Essa obra
apresenta muitas analogias com os escritos
hermCticos, mas, ao invCs de vincular-se a
sabedoria egipcia, liga-se a caldiia.
0 autor afirma ter recebido dos deuses esses oraculos. As doutrinas metafisicas
contidas nos Ora'culos se instiram no Midio-platonismo, no Neopitagorismo e apresentam muitas tanghcias com Numinio.
A novidade consiste no conceit0 de "triaden, com o qual se interpreta toda a realidade: "A triade contim todas as coisas e de
todas C medida."
Ademais, os Oraculos tambCm apresentam a doutrina da "teurgia", que C a arte
da magia aplicada a fins religiosos. 0 "teologo" fala a respeito de Deus, enquanto o
"teurgo" invoca os deuses e atua sobre eles.
As priticas teurgicas purificam a alma
e garantem a uniao com o divino por via
al6gica.
0 s ultimos Neoplat6nicos, considerando os Ordculos Caldeus como livro sagrado, utilizaram-no do mesmo mod0 que os
crist5os utilizaram a Biblia.
Particular de direita
de " A k x o l a de Atenas" de Raffaello,
refiresentando Zoroustro tendo nu miio
o glo0o que rcpresenta o ceu
(a figura que esta nu sua frente representu
Ptohmeu que tern nu m6io o gloho terrestre,
e a posz@o peculmr wzdlca
o m f l u x o d o c6u sobre a terra).
Loroastro mveu cerca de setc seculos
antes de Crzsto.
0 s Kenascentrstas, aos quazs Raffuello se znspzra,
conslderauanz-no autor dos Oriculos Caldeus.
0 s Oriculos siio. nu realldude.
ohru du era ~mperlal,c u p autor
6 prouuvemente ]ulzano o Teurgo (sec. 11 a.C.).
Na antlguzdad~tardra os Oraculos Caldeus
tzueram grande znflubncm
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2. 0 que 6 o Ceticismo

11

; Dos

Es6ogos pirr6nicos

Sexto d chomodo "Empirico"porqueune
6s inst6ncios do Ceticismo pirrdnico olgumos
inst6ncias qus forom impostos pelo medic/no smpirico 0 s mBdicos gregos se dividem,
com sfeito, em tr&s correntes o dos mddicos
doutrindrios, o dos m&dicos metodicos e o
dos madicos empiricos
Sexto d importcinte porqus, ievondo o
termo o direg8o do pensomento iniciodo cinco
sdculos ontes, deixou-nos o que se poderio
chamor de 'sumo ' do Ceticismo ontigo Seus
Esbo<osplrrbmcos opresentom esto sumo"
de modo sintdtico Suo vosto obro em onze
Iivros, com o titulo Contra os matem6t1cos&
opresentodo, oo contrdno, de modo onaiitico a com o tentotivo sistemotico de refuto@o dos vdrios Formos de dogmotismo
Sexto otenuo olgumos poslgdes do Cekismo rodicoi Em porticulor, snquonto Pirro
~eduzioo reoliclode oo puro fendmeno, Sex'o reintroduz o disting8o sntre oquilo que
clporecs a nos e o o(7jeto existente para
ddm do FenGmeno (como existents em si
ooro oldm do sau oparecer ou n8o) €Is ofirrno CJUBo fenbmeno sejo o ofecg8o do suieito em controposi~80oo objeto externo
Rs formulos cdticos qua repropds, el@os
opresanto nbo tonto como verdodes ol?/eti
vos, mos como express80 cloquilo que c
cdtico sante e, portonto, am chove sukyeti
vo Como 'smpirico"sle propunho os regros
do viver conforme o expsri&nc~ocomum e c
costume

--

0 Ceticismo explica sau valor ao contrapor os fen6menos e as percepc;desintelectivas
de qualquer modo, raz6o pela qual, em conseqij&ncia da igual for~ados fatos e das razdes
contrapostas, chegamos, antes de tudo, b suspens60 do julgamento e, portanto, 2.1 imperturbabilidade. Dizemos "valor",sem acrescentar a
esta palavra nsnhumo significa@o sutil, em seu
sentido simples sm rdaq3o ao verbo "volar".h
palavra "fenbmenos",damos, agora, o significado
de "dados do sentido",e por isso contrapomos a
do intelecto".0 acrbscimo,
estes as "percep~des
depois, "de qualqusr modo", pode referir-seas
palavras "explica seu valor" (damos, conforme
dissemos, 6 palavra "valor"sua significa@o simples s plana), e 6s que v&m a seguir, "contrap6e os fenbmenos e as percep~desintelectivas". E, na verdada, porque fazemos esta
contraposi<6o de vorios modos, opondo fen6
menos a fen8menos, ou percepq3es intelectivas
a percsp~desintelectivas, ou aqueles a sstas,
para compreender todas as contraposi@es dizemos "de qualquer modo".Ou entdo se refere
aos fen6menos e bs percap<des intelectivas,
como a dizer "de qualquer modo aqueles e estas acontqam", isto 6, sem procurar de qua1
modo se t&m os fen6menos ou de que maneira
os percep~desintelectivas, mas tomando estas
denornina~6ss
em seu significado simples s plano. Por "razdes contrapostas" n6o entendemos,
absolutamante,a afirma~dos a nega@o, mas,
simplesmente, raz6es qus se combatem entre
si. Por "igual forp", depois, entendemos paridade em rela<6o b cred~bilidades b n6o
credibilidade, de modo qua nenhuma das duas
razdes contrastantes seja preferida b outra.
"Suspens60 do julgamento" t: uma atitude da
mente, razdo pela qua1 nem rejsitamos nem
acsitamos. "lmpsrturbab~lidade".
depois,equivale 6 aus&nciade perturba<dese serenidade de
espirito. Como b suspsnsdo do julgomsnto segue-se a impsrturbabilidads, nos o demonstraremos 16 onde falaremos do fim do Ceticismo.

1. Denominegdes do Ceticismo

0 dlrecionarnento cQticose chama "invsstigativo", pela aq3o do investigar s do indagar;
"suspsnsivo",por causa do dispos1<60de espirito que, depois do indaga<do, conserva em
relaq5o ao objeto indagado, e "dubitativo",justamente, por seu duvidar e investigar a respeito de todas as coisas, como alguns afirmam, ou
por causa da sua perfcia em afirmar ou negar.
a "pirrbico", porqus parece-nos que Pirro, de
modo maior e mais manifesto de todos os que
o precederam, tenha contribuido para dar corpo ao Ceticismo.

Junto com o conceit0 do direcionamanto
cbtico demos, tambQm, o do filosofo pirrbnico,
no que se refere b sua faculdade. Com efeito,
chama-se assim aquele que participa da faculdads daqusle direcionamsnto.

4. Principios do Ceticismo
Principio causal do Ceticismo dizemos ser
a espercqa de alcanqx a imperturbabilidads.
Corn efeito, alguns entre os homens, dotados

de natureza aka e nobre, perturbados pela dasigualdadequa percebiam nas coisas, e ndo sabendo a quals delas dever~amde prefer&nc~a
dar seu consent~mento,puseram-se a procurar
em que conslstirla a vsrdade e a fals~dadsnas
colsas, a f ~ m
de alcanpr, medlante tal dsclsbo,
a ~mperturbabil~dadeRl&m d~sso,o prlncipio
fundamental do Cetic~smo8,sobretudo. ~sto:a
toda razdo se opde uma razdo de igual valor.
Com ISSO,de fato, cremos conseguir ndo estabelecer nenhum dogma.

5. % o Cetico dogmatiza
Dmmos que o CBtico nd0 dogmatiza, mas
no sentdo em quo alguns tornam esta palavra,
para os quais, comumente, & dogma concordar
com uma colsa qualquer, uma vez que o C6t1co
assante bs ~mpressdssque se seguern nscessarlamente as representagdessscssive~s.nss~m,
por exemplo, sentindo calor ou fno, n8o dlria
"cre~o
que ndo estou sentindo calor ou frio"; mas
digamos qus n6o dogmatlza no s~gnihcadoqua
outros ddo b palavra dogma, lsto 6 , concordar
as que s80 obscuras e qua
e. pesqulsa por parte das
ndo concorda com nada
curas, as exprssmars", ou entdo,

o "todas as coisas
a folsidade ds todo
de SI rnesma (diga"nada & verdadei-

afirmando categoricamentanada a respeito das
coisas que estdo fora dele.

6. Se o Citico tem urna sdta
Rnalogamsnte nos nos comportamos ao
respondsr d pergunta se o Cbtico tem uma seita. Se, com efeito, por ssita entenderrnos uma
propensdo a muitos dogmas, qus t&m entre si
e cam os FenBmenos certa coer&ncia, e por dogma entendermos o assentimento a uma coisa
obscura, afirmamos que o Cbtico n8o tam uma
ssita.

7. Criterio do Ceticismo
Que prestemos f& nos fenBmenos 6 claro
por tudo o que dizemos a respeito do critbrio
do direcionamento c&tico. "Crithrio" se diz de
dois modos: o que cr& na exist&ncia ou inexisthcia ds uma coisa [. ..] e o que se rsfere b
conduta, razdo pela qual, referindo-nosa ele,
durante nossa vida fazemos algumas coisas e
outras ndo. Disso falaremos agora. Dizemos,
portanto, que o crithrio do direcionamento &tico h o FenBmeno, isto &, a representa<dosensivel que, apoiando-ss sobre a persunsdo e
sobre a impressdo involunMria, n60 pods ser
objeto da investigac;60. for isso, ningubm, talvez, contsstara que o objeto oparqa assim ou
assim, mas se levantar6 a quest60 sobre isto,
se & tal como apareca. Dai, referindo-nosaos
fen6menos, vivemos sem dogmas, obssrvando
as normas do vida comum, pois ndo podemos
viver sem fazer absolutamente nada. Esta obssrvdncia das normas da vida comum parece
ser quadripartida, e consistir, em parte, no guia
da natureza; em parte, no impulso necass6rio
dos dasejos; parte, ainda, no tradi$3o das leis
e clos costumes; e, finalmente, em parta no
ensinamento das artes. Na guia da natureza,
enquanto somos por natureza providos de sentido e ds intelig&ncia; no impulso necess6rio
dos desejos, enquanto a fome nos conduz para
a alimenta<do,a sede para a bebida; na tradi<do dos costumes e das leis, enquanto consideramos a piedade como um bem, a impiedade como um mol em rela<8ob vida comum; no
ensinamento das artes, enquanto nbo ficamos
inativos nas ortes qus aprsndemos. Todavia,
dizemos que tudo isso fica longe ds qualquer
afirmqdo dogmdtica.
Sexto Empirico, Esbocos pirrbnicos.

do

sistema

pIotiniano

Ambnio Sacas fundou a Escola Neoplatdnica de Alexan- AmSnio
dria. Entre seus discipulos sobressai Plotino (205-270 d.C.), o QI- Plotino
timo dos grandes pensadores gregos que, com um imponente ,g 1-2
sistema, se coloca, em certa medida, no mesmo plan0 de Plat80
e Aristoteles.
Para Plotino a realidade se articula em tr@shipostases (= subst5ncias): o
Uno, a Intelig@ncia/Espirito,e a Alma.
Todo ser subsiste e e aquilo que e em virtude de sua "unidade", a qua1 C
superior ao ser, porque 6 sua causa. No vtirtice da realidade hS uma hipostase, o
Uno-bem, capaz de dar unidade a todas as coisas, de infinita pot&icia.
Todavia, nosso raciocinio pode captar apenas entes finitos
e conotaqdes definidas das coisas. Por conseguinte, deste Um o Uno supremo
supremo se pode falar prevalentemente em termos negativos, 4 4 3
ou seja, pode-se dizer sobretudo o que n80 4. Ou se pode falar
dele em termos positivos, mas por via anabgica: por exemplo, pode-se dizer que
C pensamento, entendendo com isso que se "assemelha" ao pensamento, mas, na
realidade, C "super-pensamento"; ou se pode dizer que e "vida", mas na realidade e "super-vida".

* Plotino tambkrn se p6e o problema, totalmente novo
no pensamento grego, do por que o Uno existe, e por que e o por que "no
que 8.
existe, e por que
A esta pergunta ele responde, introduzindo o revotucio- e aquilo que e
nSrio conceit0 de "autocriaq80": o Uno existe porque se auto- + 4 3
criou; e e aquilo que C, ou seja, Bem absoluto, porque quis ser
no melhor mod0 possivel.
Outro problema de grande importiktcia metafisica C "por que e como do
Uno derivaram as coisas"; com efeito, se o Uno gozava j6 de absoluta perfei~lo,
por qua1 motivo produziu aigo diferente de si?
Plotino responde, notando primeiro que o gerar do Uno por que e como
n8o o empobrece (como a luz produzida por uma fonte n%o do Uno
empobrece aquela fonte), e alCm disso que o gerado C sempre derivaram
de natureza inferior em relag80 hquele que gera, A gerat;%o 0s muitos
dos entes a partir do Uno n8o deve ser entendida como "ema44
nar;%om,
mas como "process%o",fruto de uma atividade particular.
+
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Para sermos precisos, o Uno (corno qualquer outra hipostase) tem duas atividades:
- uma, chamada atividade do Uno, que Ihe permite subA atividade
sistir;
- outra, chamada atividade a partir do Uno, que faz com
do Uno
e das outras
que do Uno derivem todas as coisas.
hipostases
E se a primeira e atividade livre, a segunda e necessaria,
+§ 4
como e necessario que, uma vez acesa a chama, desta derive
o calor. De um ponto de vista metafisico, poderemos dizer
que o Uno deve gerar as outras hipostases para realizar toda a sua pottncia infinita.
A partir do Uno, observa Plotino, deriva uma potencia
informe (que e como materia inteligivel), a qual, para subsistir,
deve voltar-se para contemplar o principio do qua1 derivou, e
+§S
depois deve autocontemplar-se. Quando a materia inteligivel
contempla o Uno, ela "se fecunda", ou seja, se enche das Ideias,
entendidas no sentido plat6nico do verdadeiro ser; quando, ao contrario, se
autocontempla, nasce o pensamento verdadeiro e proprio. 0 Uno devia produzir
o Espirito se queria se atuar como pensamento.
0 nascimento
do Espirito

Desse process0 temos consequ@nciassignificativas:
1)
antes de tudo, o Nous, Inteligtncia ou Espirito, se qualie Vida
fica
como
Ser (o cosmo inteligivel das ldeias que contem), como
-3 § 5
Pensamento (a atividade que desenvolve) e como Vida (justamente enquanto vida de pensamento);
2) em segundo lugar, com o pensamento nasce a multiplicidade sob a forma
de dualidade de "pensamento" e "pensado".
Ser, Pensamento

A contemplag30
criadora

+§ 5

0

AIem disso, devemos salientar que a produ~aode toda
realidade, a "criasao" em geral e em particular, ocorre por meio
da "contempla@o", e os dois termos cria@o e contempla@o
em sentido filosofico se identificam.

Como o Uno para pensar deve tornar-se Espirito, tambem para criar deve
tornar-se Alma. E o mod0 de produ~aoda Alma por parte do Espirito e idtntico
ao do Espirito por parte do Uno: tambem aqui e precis0 distinguir a atividade
do e a atividade a partir de (desta vez do e a partir do Espirito), ou seja, o nascimento de uma pottncia, a defini~aodesta
A Alma
potsncia por via de contempla@o (desta vez do Espirito, e,
a hierar9uia
atraves do Espirito, do Uno), e por fim a autocontempla@o
das almas
(da Alma).
4 3 6
Como, a medida que nos afastamos do Uno, a forsa
unificante diminui, a Alma como hip6stase perde em parte a
forte unidade, que era propria do Espirito e ainda mais do Uno. A Alma se articula
em trts almas:
I)
a Alma Suprema, que contempla a hipostase superior;
2) a Alma do Todo, que e a que cria o mundo;
3) e por fim as almas particulares, que dso vida aos corpos.
Relagso
corn o mundo
+§6

Exatamente porque a tarefa da Alma e a de criar o cosmo, dando-lhe vida, ela se encontra, por assim dizer, dividida
no mundo material, sem, por isto, perder completamente sua
unidade, porque - diz Plotino - ela se encontra toda em
tudo.
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Tambem a materia, apesar da sua negatividade, tem razao de ser no sistema plotiniano: ela constitui a etapa extrema A materia
da processZio a partir do Uno, em que a potencia que deriva do + 5 7
Uno se enfraqueceu, a ponto de nao ter mais a forsa para contemplar. E, uma vez que a contemplagao 6 a forga que permite criar, a materia e
um negativo. Mas, enquanto ela e vivificada e como que resgatada pela Alma, de
algum mod0 espelha as formas das hipostases superiores e assume, a medida do
possivel, o positivo.

0 homem e fundamentalmente sua alma, e a alma huhornem
mana e um momento da hipostase Alma, da qua1 participa o 6 ,
,I
carater de atividade; portanto, tambem quando esta no corpo, + g 8
a alma exercita todas as atividades cognoscitivas, incluindo a
sensa@o, que Plotino n%oentende como momento passivo, mas como "pensamento oculto" da alma.

,,,

A condiqao ideal da alma 6 a liberdade; mas esta se obtem apenas na
tensao para o Bem, ou seja, mediante a separa@o do corporeo e a reuniao com
o Uno. Exatamente nisso esta o vertice da etica plotiniana: na "unificaqao" ou, como tambem diz, no "extase" -, ou seja, na capacidade
de despojar-se de tudo, de toda alteridade, e de unir-se ao A via do retorno
Uno. Tal itinerario e chamado tambem de via do "retorno" ou ao Uno
da "convers~o",enquanto devolve o homem as origens de seu + § 9-10
ser.

liqio, exclamou: "Este C o homem que eu
buscava!" E com ele ficou nada menos que
onze anos. Ademais. atravks de Porfirio
sabemos aue Plotino "atinha-se ao e s ~ i r i to de AmBnio no mktodo de investigacio"
e, alCm disso, sabemos tambim que grande parte do conteudo de seu pensamento
provinha de AmBnio.
Como todos os escritos dos mais insignes discipulos pagios de Am6nio se perderam, restando apenas as Enbadas de Plotino,
n5o podemos saber o quanto Plotino deve a
AmBnio. Mas o fato seguinte, relatado pela
tradiqzo, 6 particularmente eloqiiente. Certo dia foi i Escola de Plotino um seu excondiscipulo da Escola de AmBnio. Plotino
procuroi evitar iniciar a liqio e, instado pel0
amigo, respondeu: "Quando o orador sabe
estar falando a pessoas que ja conhecem
aquilo que ele quer dizer; cessa qualquer
ardor." E, depois de breve conversaq50, foi
embora. N5o i fortuito pensar que a relac i o entre AmBnio e Plotino tenha sido mais
ou menos a que existiu entre Socrates e
Platio. (Entre os discipulos de AmBnio, os
mais cClebres foram Origenes o PagHo, Longino e Erinio. Origenes, o Cristao, de que
falaremos adiante, tambim assistiu i s liqoes
de AmBnio, talvez antes que Plotino chegasse a Alexandria.)
~

-~

L,

Com Numinio de ApamCia chegamos
aos umbrais do Neoplatonismo, mas a forja em que os lideres desse movimento se
temperaram foi a Escola de AmBnio Sacas
em Alexandria, entre os sics. I1 e I11 d.C.
Atravis de Porfirio, sabemos que Am6nio
foi educado em uma familia crist5; mas,
depois que passou a se dedicar B filosofia,
voltou B religiio pa@. NHo pertenceu ao
circulo de celebridades consagradas de seu
tempo, mas viveu vida esquiva e afastada
dos clamores do mundo e cultivou a filosofia entendida como exercicio, n i o apenas de inteligincia, mas tambim de vida e
de ascese espiritual, junto com poucos discipulos profundamente ligados a ele. Infelizmente nada escreveu e seu pensamento i
de dificil reconstruqHo. Mas os fatos seguintes, entre outras coisas, mostram que seu
pensamento foi de excepcional profundidade e alcance. Chegando a Alexandria,
Plotino ouviu todas as celebridades que ent5o professavam filosofia na cidade, mas cont i n u o ~insatisfeito. Levado por um amigo a
ArnBnio, depois de ter ouvido apenas uma

>

A vida, a s obras
e a &cola

CJ

"I/\noN
corn0 principio
priwei ro absoluto,
prodMtor d e si rnesrno

d e Plotino

Plotino passou a pertencer ao circulo
de AmBnio em 232 d.C. (com vinte e oito
anos, tendo nascido em 205 d.C., em Lic6polis), permanecendo at6 243 d.C., ano em
que deixou Alexandria para seguir o imperador Gordiano em sua e x ~ e d i c i ooriental.
Fracassada a expediqio, devid; i morte do
imperador, Plotino decidiu ir para Roma,
onde chegou em 244 d.C., 15 abrindo uma
Escola. Entre 244 e 253 d.C., apenas proferiu palestras, sem nada escrever, por fidelidade a um pacto que estreitara com Ercnio
e Origenes, o Pagiio, no sentido de niio divulgar as doutrinas de AmBnio. Mas logo
Ertnio e Origenes romperam o pacto. Assim, a partir de 254 d.C., Plotino tambim
comeqou a escrever tratados, nos quais fixava seus ensinamentos. Seu disci~uloPorfirio ordenou esses tratados, que s i o em
numero de cinqiienta e quatro, dividindoos em seis grupos de nove, guiando-se pelo
significado metafisico do niimero 9, de onde
o titulo de Enbadas (ennea, em grego, significa "nove") dado a esses escritos. aue nos
chegaram i&egralmente, e que, juntamente
com os didogos plat8nicos e os esotiricos
aristotilicos, contern uma das mais elevadas mensagens filos6ficas da antiguidade e
do Ocidente.
Plotino gozou de enorme prestigio.
Suas aulas eram freqiientadas at6 por politicos poderosos. 0 pr6prio imperador Galiano e sua mulher Solonina apreciavam
nosso filosofo a tal ponto que chegaram a
examinar um seu projeto de fundar uma cidade de filosofos., aue deveria se chamar
Platonopolis, cujos habitantes teriam de
"observar as leis de Platio", ou seja, viver
realizando a uni5o com o divino. 0 projeto
fracassou devido 5s tramas dos cortesios.
Plotino morreu aos sessenta e seis anos, em
270 d.C., por causa de uma doenqa que o
forqara a interromper suas liqGes e retirarse para longe dos amigos.
Suas ultimas palavras ao midico Eustoquio (que espelham bem, alim das finalidades do seu filosofar, o escopo de fundo da sua Escola) soam como autentico
testamento espiritual, que sela para sempre sua doutrina: "Procurai unir o divino
que ha em v6s com o divino que ha no universo."
,

L
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Plotino realizou verdadeira e propria
refundagio da metafisica classics, desenvolvendo posiqoes que s5,o novas em relaqZo a
Platio e Aristoteles. E verdade que h i em
Plat50 elementos plotinianos ante litteram
e que, na historia posterior do Platonismo,
esses elementos foram consideravelmente
fermentados ( o Neopitagorismo, o Midioplatonismo e o Neo-aristotelismo constituem etapas essenciais, sem as quais o Neoplatonismo seria impensivel), mas tambCm
C verdade que, em Plotino, eles se tornam
algo novo e originalissimo.
Segundo Plotino, todo ente i tal em virtude de sua "unidade": retirada a unidade,
retira-se o ente. Ora, h i principios de unidade em diversos niveis, mas todos pressupoem um principio supremo de unidade, que
ele denomina precisarnente de "Uno", e o
concebe "acima" do ser e da inteligencia.
A concepq5o do Uno-Bem como algo
"acima do ser" e, implicitamente, acima da
inteligzncia (e portanto tambim da vida),
ja transparecia em Platio. Mas somente em
Plotino encontra-se a motivaqio radical e
ultima desse "estar acima", a qua1 consiste
precisamente na "infinitude" do Uno. Assim, C compreensivel que Plotino tenda a dar
ao Uno caracterizaqoes e definiqoes predominantemente negativas: com efeito, como
infinito, niio se aplica a ele nenhuma das
determinaqoes do finito, que s i o todas posteriores. A expressio "alCm de tudo" C a
iinica que resulta adequada. E, quando refere caracterizaqoes positivas ao Uno, Plotino usa linguagem analdgica.
0 outro termo que Plotino usa com
freqiitncia C "Bem" (agath6n). Obviamente, n i o se trata de um bem em particular,
mas do Bem-em-si, ou melhor, daquilo que
C Bem para todas as outras coisas que dele
necessitam. Em suma, C o Bem "absolutamente transcendente", o Super-Bem.
Assim, fica claro o sentido das afirmagoes plotinianas de que o Uno esta "acima
do ser, do pensamento e da vida". Essas afirmaqoes n i o significam que o Uno i n5o-ser,
nio-pensamento e niio-vida, mas sim que i
Super-ser, Super-pensamento e Super-vida.
0 Uno absoluto, portanto, C causa de
todo o resto. Mas Plotino se pergunta: por

Capitulo de'cimo sexto
que ha o Absoluto e por que ele e' o que e'?
Esta 6 uma pergunta que nenhum dos f i b sofos gregos se pusera (e ii qua1 talvez Plotino tenha sido impelido por causa de sua
pokmica antignostica), tocando verdadeiramente nos limites da metafisica por sua
acuidade. E a resposta de Plotino alcanga
um dos cumes mais elevados do pensamento ocidental: o Uno se "autocoloca", i "atividade autoprodutora", i "o Bem que se cria
a si mesmo". Ele 6 como quis ser. E quis ser
assim como i, porque i "o que de mais elevado se possa imaginar".
0 Uno, portanto, i atividade autoprodutora, absoluta liberdade criadora, causa
de si mesmo, aquilo que existe em si e para
si, "0 que transcende a si mesmo". A concep$50 do Absoluto como causa sui ou "autoctise", de que falara a filosofia moderna,
ja esta plenamente presente em nivel tematico e sistematico em Plotino, que, com essa
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idtia, alcanga picos ainda mais elevados do
que os alcangados por Platso e Aristoteles.

f\ process60 das coisas
a partiv do Uno
Por que e como as outras coisas derivaram do Uno? Por que o Uno, bastante
para si mesmo, n5o permaneceu em si mesmo? A resposta dada por Platino a esse problema tambim constitui um dos vtrtices da
antiguidade e um "unicum" na historia da
filosofia do Ocidente.
A resposta a esse problema muitas
vezes ficou subentendida, porque quase todos os leitores das Ene'adas se detiveram nas
imagens que Plotino apresenta para ilustrala. A mais ctlebre dessas imagens i, certamente, a da luz. A derivaqao das coisas a

C a b e ~ ade nzarmorc
representando Plotmo
(20 Y-270 d.C.),
a iltznza grande voz
da arztzguldadc greco-pax2
e trm dos nzalores
fzl(isofos antrgos
e de todos os tempos.
Conserua-se
no Museu de tistla A n t g a
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partir do Uno C representada pela irradia$50 de urna luz a partir de urna fonte luminosa em forma de circulos sucessivos, como
"luz da luz!". Outras imagens, n50 menos
farnosas, s5o a do fogo que emana calor, a
da substincia odorifera que emana perfume, a da fonte inexaurivel que gera rios, a
da seiva das arvores que produz e perpassa
o todo a partir das raizes, e a dos circulos
concintricos que se expandem pouco a pouco a partir de um centro unico.
Todavia, essas imagens ilustram somente um ponto da doutrina, ou seja, o de
que o Uno produz todas as coisas permanecendo firme e, ao permanecer, gera, sem que
o seu gerar o empobreca e o condicione de
algum modo: aquilo que e gerado C inferior
ao que o gerou e n5o serve ao que o gerou.
Mas a doutrina plotiniana C muito mais rica
do que as imagens de que se valeu com objetivos puramente didaticos.
Eis o nucleo central de seu pensamento.
Existe: a ) urna atividade do Uno, que 6
aquela pela qual o Uno C Uno e "permanece" Uno; b) urna atividade que deriva do
Uno, que C aquela pela qual do Uno procede algo diverso dele. A segunda atividade,
obviamente, depende da primeira.
a ) A atividade do Uno consiste no autocolocar-se d o Uno, na liberdade autocriadora do Uno e, portanto, C livre por excelincia.
b) Ao contrario, a atividade que procede
do Uno C sui generis, porque C "necessidade" que depende de um "at0 de liberdade"
(poder-se-iadizer que 6 necessidade desejada).
Isso C suficiente para mostrar que n5o
se pode falar de "emanac50", mas sim de "procession das coisas a partir do Uno, e que a
"processiio" n i o C mera necessidade do tip0
usual, porque se segue a suprema atividade,
que 6 absoluta liberdade (em termos teologicos diriamos que, para Plotino, Deus n5o cria
livremente o outro a partir de si, mas cria
livremente a si mesmo como potincia infinita; esta, por sua vez, se expande, produzindo
o outro a partir de si).
21

A segMnda hipbstase:
o " f l o ~ s "OM Cspirifo

Da primeira realidade suprema ou hipostase deriva a segunda, que Plotino chama de Nous. Para ficar claro, esse Nous C a

inteligincia suprema aristotklica, que contCm em si todo o mundo plat6nico das IdCias,
isto C, a Inteligincia que pensa a totalidade
dos inteligiveis. A traduc5o de Nous por
"I~ltelecto"empobrece o significado original do termo; por isso, seria melhor traduzi-lo por "Espirito", como fazem muitos,
entendendo com isso a uniiio do supremo
Pensamento com o supremo Pensado.
0 Espirito nasce do mod0 seguinte. A
atividade que procede do Uno C como urna
potincia informe (espicie de "mattria inteligivel") que, para subsistir, deve a ) voltarse para a "contempla~50"do principio do
qual derivou e fecundar-se ou preencher-se
dele, e depois, b) deve voltar-se para si mesma e contemplar-se, assim fecundada.
a ) No primeiro momento, nasce o ser
ou substiincia ou conteddo do pensamento.
b) No segundo momento, nasce o pensamento propriamente dito.
Assim nasce tambCm a multiplicidade
(dualidade) de pensamento e pensado, bem
como a multiplicidade no pensado, dado que
o Espirito, quando se v i fecundado pel0 Uno,
v i em si a "totalidade das coisas", ou seja,
a totalidade das IdCias. Enquanto o Uno era
a "potincia de todas as coisas", o Espirito
torna-se "todas as coisas" ou a explicaq50
de todas as coisas no plano ideal. 0 mundo
plat6nico das IdCias, portanto, C o Nous, o
Espirito. As Ideias n i o s i o apenas pensamento do Espirito, mas elas proprias s5o
Espirito, Pensamento.
Assim, o Espirito plotiniano torna-se
o Ser, o Pensamento, a Vida por excelhcia.
E cosmo inteligivel no qual o Todo ecoa em
cada IdCia e, vice-versa, cada IdCia se reflete
no Todo. ~ ' ~ u ~r eal e i a j, i que a Beleza C
essencialmente forma.

a

Alma

Da mesma forma que o Uno, se quiser
tornar-se mundo das Formas e Pensamento,
ou seja, se quiser pensar, deve tornar-se Espirito, assim tambkm, se quiser criar um universo e um cosmo fisico, deve tornar-se Alma.
A Alma deriva do Espirito do mesmo
mod0 como este deriva do Uno.
Existe: a ) urna atividade do Espirito,
que C aquela que o faz ser tal e que coincide
com a examinada acima; e existe b) urna
atividade que procede a partir do Espirito.

0 resultado da atividade que procede
a partir do Espirito niio C sem mais (ou seja,
imediatamente) a Alma. Analogamente ao
que vimos a proposito do Espirito em relaqiio ao Uno, tambCm a potencia que procede da atividade do Espirito volta-se para
contemplar o pr6prio Espirito. Voltando-se
para o Espirito, a Alma recebe sua propria
subsistencia (hipostase) e, atravCs do Espirito, vC o Uno e entra em contato com o
pr6prio Bem.
Essa vinculagiio da Alma com o UnoBem constitui um dos eixos basicos de todo
o sistema plotiniano, ou seja, o fundamento n5o apenas da atividade criadora da Alma
mas tambCm da possibilidade de "retorno
ao Uno".
A natureza especifica da Alma nao consiste no puro pensar (do contririo n5o se
distinguiria do Espirito), mas sim no dar vida
a todas as outras coisas que existem, ou seja,
a todas as coisas sensiveis, ordenando-as,
dirigindo-as e governando-as. E esse "ordenar, dirigir e comandar" coincide com o gerar e fazer viver as proprias coisas. A alma,
portanto, C principio de movimento e tambCm C movimento ela mesma. Ela C a "ultima
deusa", ou seja, a ultima realidade inteligivel, a realidade que confina com o sensivel,
sendo causa ela propria.
A Alma tem, portanto, "posiq5o intermediiria" e, por isso, tem como "duas faces", porque, gerando o corporeo, embora
continue sendo e permanecendo realidade
incorporea, "acontece-lhe" de relacionar-se
com o corporeo por ela produzido, mas n5o
no mod0 do corporeo. Ela, portanto, pode
entrar em qualquer parte do corporeo "sem
desviar-se da unidade do seu ser" e, assim,
pode tornar-se toda-em-tudo. Nesse sentido, pode-se dizer que a alma C divisa-e-indivisa, una-e-multipla. Portanto, a Alma C
"uno-e-muitos", ao passo que o Espirito C
"uno-muitos", o Principio primeiro C somente "Uno" e os corpos sgo apenas "muitos".
Para que se entenda bem essa ultima
afirmaqao, devemos recordar que, para
Plotino, a pluralidade da alma, alCm de "horizontal", tambkm C "vertical", no sentido
de que C uma hierarquia de almas.
a ) Em primeiro lugar, h i a "Alma Suprema", a Alma como pura hipostase, que
permanece em estreita unizo com o Espirito do qua1 provem.
b) Depois, h i a "Alma do todo", que C
a Alma enquanto criadora do mundo e do
universo fisico.

c) Por fim, h i tambCm as almas particulares, aquelas que "descem" para animar
os co;pos, os astros e todos os seres vivos.
E claro que todas as almas derivam da
primeira, niio so mantendo com ela uma
relaqiio de uno-e-muitos, mas tambCm sendo "distintas" da Alma suprema sem ser dela
"separadas".
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do coslno fisico
Com a Alma encerra-se a sCrie de hipostases do mundo incorporeo e inteligivel
e, como dissemos, dela deriva o mundo sensivel. Contudo, por que a realidade nao termina com o mundo incorporeo e existe tambim um mundo corporeo? Como surgiu o
sensivel? Qua1 C seu valor?
A novidade que Plotino introduz na explicagiio da origem do cosmo fisico esta sobretudo no fato de que ele tenta deduzir a
mate'ria, sem pressup6-la como se fosse algo
que se contraponha ao primeiro principio
desde a eternidade.
A mattria sensivel deriva de sua causa como possibilidade ultima, ou seja, como
etapa extrema do process0 em que a forga
produtora se enfraquece ate exaurir-se.
Desse modo, a matCria torna-se exaustio
total e, portanto, privaqiio extrema da potencia do Uno (e, assim, do proprio Uno)
ou, em outros termos, privaqio do Bem
(que coincide com o Uno). Nesse sentido,
a matiria C "mal"; mas o ma1 n5o C forqa
negativa que se oponha ao positivo, mas C
simplesmente carencia ou "privaqiio" do
positivo. A matiria tambCm C considerada
niio-ser, "porque C diversa do ser, e jaz sob
ele".
0 mundo fisico, portanto, nasce do
seguinte modo: a ) inicialmente, a Alma cria
a matiria, que C como que a extremidade
do circulo de luz que se torna obscuridade;
b) em seguida, d i forma a essa matiria, quase que expulsando sua obscuridade e, a medida do possivel, recuperando-a para a luz.
Obviamente, as duas operaq6es niio s5o cronologicamente distintas, mas apenas 1og.icamente. A primeira agio da alma consiste
no enfraquecimento da contempla@o, a segunda na extrema reden@o da prdpria contempla@o. 0 mundo fisico C um espelho de
formas, que, por seu turno, s5o a reverbe-
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ra@o das Idiias e, desse modo, tudo C forma e tudo t logos.
E como nasce a temporalidade?
A resposta de Plotino C muito engenhosa. A temporalidade nasce da propria atividade com que a Alma cria o mundo fisico
(ou seja, algo distinto do Inteligivel, que, ao
contrario, pertence 2I dimensiio do eterno).
Colhida pelo "desejo de transferir para um
diverso a visiio la de cima", a Alma n5o se
satisfaz com o ver tudo "simultaneamente":
sai da unidade, avansa e se distende em um
prolongamento e em uma sCrie de atos, que
se sucedem uns aos outros, colocando assim em sucess50 de antes e depois aquilo
que, na esfera do Espirito, C simultineo. A

Alma cria a vida como temporalidade, como
copia da vida d o Espirito, que esta nu dimens i o da eternidade. E a vida como temporalidade C vida que transcorre em momentos
sucessivos e que, portanto, esti constantemente voltada para momentos sempre
posteriores e carregada dos momentos transcorridos.
Nessa visiio, nascer e morrer tornamse nada mais que jogo move1 da alma que
reflete suas formas como em um espelho,
jogo em que nada perece e tudo se conserva
"porque nada pode ser cancelado pel0 ser".
Julgado na justa otica, o cosmo fisico
t perfeito. Efetivamente, ele C copia que imita o modelo e niio C o modelo. Mas, como
imagem, revela-se a mais bela imagem do
original. De resto, como todas as hipostases
do mundo supra-sensivel, o pr6prio cosmo
"existe para Ele e olha para cima". Plotino
impele a espiritualizasiio do cosmo aos limites do acosmismo: a matCria C forma infima, o corpo C forma, o mundo um jogo
m6vel de formas, a forma esta vinculada as
IdCias do Espirito e o Espirito ao Uno.

0 homem C fundamentalmente a sua
alma. E todas as atividades da vida do homem dependem da alma. A alma C impassivel, capaz somente de agir. A propria sensa$20, para Plotino, 6 ato cognoscitivo da
alma. Com efeito, quando sentimos, o nosso corpo sofre uma alteraqgo por parte de
outro corpo; mas, por outro lado, nossa
alma entra em aqiio, niio s6 no sentido de

que a alteraqiio corporea "niio Ihe escapa",
mas tambim no sentido de que ela "julga"
as alterasaes. Mais ainda: para Plotino, na
impressiio sensorial que se produz nos orgiios corporeos, a alma vC (embora em um
nivel mais fraco e debilitado) o rastro de
formas inteligiveis e, portanto, para a alma,
a pr6pria sensaqiio C uma forma de contemplaqiio do inteligivel no sensivel.
De resto, isso nada mais C do que o
corolario que brota da concepqHo plotiniana
do mundo fisico, segundo a qua1 os corpos
S ~ O
produzidos pelos logoi, ou seja, pelas
formas racionais da Alma do universo (que
siio um reflexo das Idkias), e a elas se reduzem em ultima analise, de mod0 que, em
certo sentido, as sensaqaes revelam-se nada
mais que "pensamentos obscuros", ao passo que os pensamentos dos inteligiveis s5o
"sensaq~esclaras".
Alias, para nosso filosofo, a sensaqiio
C tanto mais possivel quanto mais a alma
inferior que sente esta ligada a Alma superior, que tem percepqiio dos inteligiveis puros (a anamnese platbnica); ademais, o sentir da alma inferior capta as formas sensiveis
como que irradiando-as com uma luz que
emana dela, proveniente justamente daquela posse originaria que a Alma superior tem
das formas.
E, assim como a sensasiio, Plotino tambCm interpreta como atividades da alma a
memoria, os sentimentos, as paixaes e as
volisoes, e tudo o que a eles se liga.
A atividade mais elevada da alma consiste na liberdade, que i estreitamente ligada 2I imaterialidade. A liberdade se identifica
com a voliqiio do Bem. Enquanto a liberdade do Uno C liberdade de se autocolocar
como Bem absoluto, a liberdade do Espirito esta em permanecer indissoluvelmente ligado ao Bem, e a liberdade da Alma consiste em tender para o Bem, atravCs do Espirito,
em diversos niveis.
0 s destinos da alma consistem na reuniiio com o divino. Plotino retoma a escatologia plat6nica, mas sustenta que jh nesta
terra e' possivel realizar a separa@o d o corporeo e a reuniio corn o Uno. 0 s fil6sofos
da era helenistica j6 haviam insistido bastante no fato de que a felicidade plena pode
ser desfrutada nesta terra, at6 mesmo entre
tormentos fisicos. Plotino reafirma decididamente esse conceito, mas destaca que o
ser feliz at6 entre tormentos fisicos, no "toro
de Falirides" (ou seja, entre torturas), 6 possivel porque ha em n6s um componente

Capitulo de'cimo sexto
transcendente que pode nos unir ao divino
enquanto o corpo sofre. Assim, aquilo que
fora o ideal supremo da Cpoca helenistica C
posto a nu em sua ilusoriedade, quando perseguido no plano da pura imanincia: apenas
com um solido vinculo com a transcendincia
C possivel aquilo que a Cpoca helenistica
procurara em viio em direq6es opostas.

Siio multiplos os caminhos do retorno
ao Absoluto: a ) o da virtude; b) o da erotica plathica; c ) o da dialttica. Mas, a estes
tradicionais, Plotino ainda acrescenta um
quarto caminho: o da "simplifica@io", que
C "reuni5o com o Uno" e "ixtase" (unio

-
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tino como "ixtase". 0 " ixtase" plotiniano

niio b urn estado de inconscibncia, e sim de
hiperconsci8ncia; niio C algo de irracional
ou hipo-racional, mas sim hiper-racional.

N o gxtase, a alma se v i divinizada e preenchida,pelo Uno.
E indubitiivel que a doutrina do ixtase
foi difundida nos meios alexandrinos por
Filon, o Judeu. Entretanto, deve-se destacar
que enquanto Filon, no espirito biblico, entendia o ixtase como "grasa", ou seja, como
"dorn gratuito" de Deus, em harmonia com
o conceit0 biblico de que 6 Deus que faz dom
de si e das coisas por ele criadas ao homem,
Plotino o insere em uma visiio que se mantCm ligada as categorias do pensamento grego: Deus niio faz dom de si aos homens, mas
os homens podem subir at6 ele e a ele se
reunir por sua forqa e capacidade natural,
desde que o queiram.

mystica).
Com efeito, as hipostases derivam do
Uno por uma espCcie de "diferencia@o" e
"alteridade" ontologica, as quais se acrescentam no homem as alteridades morais. A
reuniiio corn o Uno se dd pela retirada dessas alteridades. E isso C possivel porque a
"alteridade" niio existe na hipostase do Uno.
No homem, ao invCs, a alteridade esta presente, e despojar-se de toda alteridade significa para ele deixar o mundo sensivel e
corp6reo reentrar em si mesmo, na pr6pria
alma; depois, despojar-se da parte sensitiva
da alma; em seguida, da palavra e da raz5o
discursiva; por fim, "emergir na contemplaqiio d'Ele".
A frase que resume de forma icastica o
process0 de purificaqiio total da alma que
quer unir-se ao Uno C a seguinte: "Despojate de tudo". Mas, nesse contexto, despojarse de tudo niio significa empobrecer-se ou
anular-se a si mesmo, e sim, ao contririo,

significa ampliar-se, preencher-se corn Deus,
corn o Todo, corn o Infinito.
Ao menos em uma passagem essa unificaqiio com o Uno C denominada por Plo-

G'riginalidade
do pensamento pIotiniano
Como vimos, em toda a "processiio"
metafisica o momento principal do qual
nasce a "hipostase", ou seja, o momento de
criaqiio, coincide com a "contemplaq50".
A propria atividade pratica, mesmo em
seu mais baixo grau, procura "com um girar perdido" conquistar a contemplaq50. De
fato, que finalidade quer alcanqar quem se
dedica h a@o? "Certamente n5o a de n5o
conhecer, mas, ao contrario, a de conhecer
aquele objeto dado, de contempl4-lo".
Em suma, para Plotino a atividade espi-

ritual de ver e contemplar se transforma e m
criar. E a contemplaq50 C sil6ncio metafisico.
Nesse contexto, o "retorno" ao Uno
ocorre mediante o ixtase, que C simplificaqiio e "contemplaqiio" em que sujeito que
contempla e objeto contemplado se fundem.
E a famosa "fuga do so para o So", com a
qual se concluem as Enbadas.
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0 Neoplatonismoteve evolu@o complexa, que se articulou em varias escolas sucessivas com orientagaes diversas:
a) a orientagiio metafisico-especulativa, que caracterizava
a
s
escolas
de AmBnio e de Plotino (respectivamente, a primeira
As Escolas
Escola
de
Alexandria,
fundada por volta de 200, e a Escola de
neoplatdnicas
Rorna,
fundada
por
volta
de 244 d.C.);
+§ 7
b) a orientagiio que unia ao rigor filosofico a inspiragiio
mistico-religioso-teurgica, e que caracterizou sobretudo a Escola siriaca de Jamblico (pouco depois de 300 d.C.) e a Escola de Atenas de Proclo
(secs. IV-V d.C.);
c) o direcionamento religioso prevalentemente teurgico, com escassa importincia filosofica, tipico da Escola de Pergamo (por volta de 325 d.C.);
d) por fim, o direcionamento erudito proprio da segunda Escola de Alexandria
(secs. V-VII).
Proclo de Constantinopla (410-485 d.C.) levou o Platonismo as extremas
consequ6ncias, pondo ordem nas leis que governam a gerasiio de todas as coisas.
A lei da processao, ja formulada por Plotino, determina-se
como dinarnica de tr6s momentos: da permankncia, ou seja, do
prodo: a lei
da permanencia/ principio que permanece; da processiio, ou seja, da saida do
processdol
principiado a partir do principio, e do retorno ou conversiio, ou
conversdo
seja, da reuniao do principiado com o principio.
+§2
Esta lei, que em Plotino se referia as hipostases em geral,
em Proclo se refere a cada momento da realidade tambem nos
particulares. Neste process0 o produtor permanece id6ntico a si mesmo, o produt o e semelhante ao produtor (niio sai em sentido radical, niio se torna totalmente
outro), mas Ihe e inferior e, exatamente por isto, tende estruturalmente a retornar
ao principio.
Outra lei importante e a do ternario - retomada do Filebo de Platiio -,
que considera toda realidade, sensivel e supra-sensivel, como um "misto" entre o
"limite" e o "ilimitado". Em tal sentido a materia, enquanto
"infinitude ultima", isto e, ultima efusiio do Uno, aparece como
A lei do ternario
boa e necessaria para a ordem universal.
+§ 2

g,

Q u u d r o geraI
EscO'as neOplatBnicas~
d e s u a s tendgncias
e d e s e u s expoentes

Resumindo tudo o que dissemos e contemplando o panorama geral da filosofia
pa@ do period0 tardio antigo, temos o seguinte quadro geral.

1)Primeira Escola de Alexandria, fundada por Am8nio Sacas, provavelmente em
torno de 200 d.C., tendo seu auge ao longo
da primeira metade do stc. 111 d.C. Como
sabernos, os membros mais famosos dessa Escola foram ErCnio, Origenes, o Pagio, e Plotino, alCm do cilebre literato Longino. (Provavelmente, tambCm Origenes, o Cristio, foi
aluno de A m h i o . )
2) Escola fundada por Plotino em Roma, em 244 d.C., que floresceu ao longo da

Capitulo de'cirno sexto segunda metade do sec. I11 d.C. 0 s membros
mais significativos dessa Escola foram Amilio
e Porfirio (2331234-305 d.C.), este dtimo desenvolvendo sua atividade tambCm na Sicilia.
3) Escola da Siria, fundada por Jgmblico (que nasceu entre 240 e 250 d.C. e morreu
em torno de 325 d.C.) pouco depois de 300
d.C., tendo seu auge durante as primeiras
dCcadas do sic. IV d.C.
4 ) Escola de Pirgamo, fundada por Edesio, discipulo de Jiimblico, pouco depois da
morte deste ultimo. Foram expoentes dessa
Escola sobretudo o imperador Juliano Apostata, e seu colaborador Salustio. A dissolugao da Escola pode coincidir com a morte
de Juliano (363 d.C.).
5 ) Escola de Atenas, fundada por Plutarco de Atenas entre fins do sic. lV e principios
do sCc. V d.C., e consolidada por Siriano. Proclo de Constantinopla foi seu expoente mais
insigne. Outros representantes de relevo foram Damiscio e Simplicio. A Escola foi fechada em decorrincia de um edito de Justiniano, em 529 d.C.
6 ) Segunda Escola de Alexandria, entre cujos expoentes devemos mencionar Hipatia, SinCsio de Cirene, HiCrocles de Alexandria. Essa Escola nasceu, ou melhor,
renasceu contemporaneamente a Escola de
Atenas, sobrevivendo at6 principios do sCc.
VII d.C.
No que se refere i s tendtncias dessas
Escolas, devemos destacar o seguinte:
a ) Plotino, corn sua escola (corno, talvez, tambCm Am6nio com seu circulo), representa a tendincia metafisico-especulativa
pura. Com efeito, ele mantCm sua filosofia
bem distinta tanto da religi50 "positiva"
como das praticas magico-teurgicas, e sua
propria religiosidade foi de carater tipicamente filosofico. Embora cedendo em alguma
coisa, tambCm os seguidores de Plotino nao
chegaram, a niio ser de mod0 parcial e niio substancial, a transformar o desempenho do mestre, como veremos.
b) A Escola de Jiimblico e a Escola de
Atenas representam como que urna sintese
- ou, se preferirmos, urna combinagHo entre a tendtncia filosofica e a tendbcia mistico-religioso-teurgica: alCm de especulagiio
filosofica, o Neoplatonismo torna-se tambCm
fundamento e defesa apologkica da religiao
politeista e assume as praticas magicoteurgicas como complemento da filosofia,
quando niio a t i mesmo como sua coroagiio.
c) A Escola de Pirgamo representa um
momento de acentuada involuqao religioso-

VIotiuo e o j V e o p I a t o n i s m o

365

teurgica e de clara decadincia do componente filos6fico-especulativo.
d)A segunda Escola de Alexandria tem carater predominantemente erudito, tendendo
i simplificaqiio do Neoplatonismo. Sua imort ti in cia historica e filosofica deve-se sobretudo aos comentirios a Aristoteles produzidos
pela Escola de Am6ni0, fillho de Hirmias
(AsclCpio, Olimpiodoro, Davi e Esttvao),
que, em parte, chegaram at6 nos. Como dissemos, esses autores liam Arist6teles como
preparagao introdutoria a Platso.
Entre todos esses filosofos Proclo C o
unico aue se destaca de modo decisivo. Entretanto, deve-se ressaltar a importsncia,
sobretudo historica, de Porfirio e depois de
Jiimblico, a quem remonta a responsabilidade pela nova orientagao filosofico-teurgica do Neoplatonismo.
Parece que Porfirio procurou inovar
Plotino sobretudo na metafisica. Com efeito, com base nos estudos mais recentes, parece que ele colocou no vCrtice da hierarquia
urna eniada, ou seja, trEs hipostases, cada
urna delas caracterizada por urna triade, talvez influenciado ~ e l o Oraculos
s
Caldeus.
Jiimblico foi muito mais alCm. Parece
que chegou at6 a desdobrar o Uno em um
"Primeiro" e um "Segundo Uno". AlCm disso,
dividiu a hipostase plotiniana do Espirito
em um plano do "inteligivel", subdividido
em uma triade. e num d a n o do "intelectual". ulteriormente disthto em forma triidica. E possivel ainda que, entre esses dois
planos, ele ja tenha introduzido tambim o
plano do inteligivel-e-intelectual, posteriormente dividido em triades. E tambCm distinguiu em urna triade a hipostase da Alma.
AlCm de sob o aspect0 metafisico, essas hipbstases tambCm eram apresentadas sob o
aspect0 religioso, sendo consideradas deuses,
de mod0 a poder justificar racionalmente o
politeismo. 0 s Neoplatkicos continuaram
nesse caminho de disting6es hipostiticas, de
Teodoro de Asine, discipulo de Jiimblico, a
Proclo e Damascio. no aual esta tendincia
atinge seu ponto culminante. Mas, no caso
de Proclo, C necessario um estudo a parte.

ProcIo: a iItima voz original
da antig~idadepag6
Proclo nasceu em Constantinopla no
ano de 410 e morreu em 485 d.C. Muita
coisa de sua rica produg50 chegou at6 nos,

destacando-se os comentarios e alguns dialogos plat6nicos, especialmente Teologia
plat6nica e Elementos de teologia.
N i o nos deteremos na complexa sistematizaqio do mundo inteligivel, com todas
as suas divis6es e subdivisoes triadicas, porque a grandeza de Proclo niio reside nisso.
Com efeito, ele se distinguiu pel0 aprofundamento das leis que governam a processiio
da realidade, ou seja, precisamente pel0
aprofundamento daquele ponto que, como
vimos, marcou a contribuiqio essencial do
Neoplatonismo.
Em primeiro lugar, devemos destacar
a determinaqio perfeita que Proclo fez da
lei ontologica que governa a geraqiio de todas as coisas, entendida como processo circular constituido de trts momentos:
1) a "manhcia" (monk), ou seja, o
permanecer em si do principio;
2 ) a "processio" (prdodos),ou seja, o
sair do principio;
3) o "retorno" ou a "conversiio" (epistrophe'), ou seja, a reuniio ao principio.
Como vimos, Plotino ja identificara
esses trts momentos, que desempenham em
seu sistema papel bem mais complexo do
que habitualmente se acredita.
Entretanto, Proclo vai alCm de Plotino,
levando essa lei triidica a um nivel excepcional de refinamento especulativo. A lei vale
niio somente em geral, mas tambCm em particular, a medida que expressa o pr6prio ritmo da realidade em sua totalidade, bem
como em todos os seus momentos particulares.
Assim como qualquer outra realidade
que produz algo, o Uno produz por causa
"de sua perfeiqiio e superabundhcia de
poder", segundo um processo triadico.
1) Todo ente produtivo permanece
como C (precisamente devido a sua perfeiqio) e, por causa desse seu permanecer imovel e irredutivel, produz.
2) A "processio" niio C uma transiqiio,
como se o produto que dela deriva fosse
parte dividida do produtor, mas C o resultado
da multiplicaqio que o produtor faz de si
mesmo, em virtude de sua propria potincia.
Ademais, aquilo que procede 6 semelhante
iquilo do qua1 procede, e a semelhan~aC anterior a dessemelhanqa: a dessemelhanqa consiste apenas no fato de ser o produtor melhor, ou seja, mais potente, que o produto.
3 ) Conseqiientemente, as coisas derivadas t i m afinidade estrutural com suas
causas; ademais, aspiram a manter-se em

contato com elas e, portanto, a "retornar"
a elas. Por isso, as hipostases nascem por
raziio de semelhanqa e niio por raziio de dessemelhanca.
0 processo triadico C pensado em termos de circulo, niio no sentido da sucessio
de momentos, como se houvesse distinqiio
cronol6gica de antes e depois entre "mantncia", "processiio" e "retorno", mas no sentido da distirqio 16gica e, portanto, da coexisttncia dos momentos, no sentido de que
todo processo C perene permanecer, perene
proceder e perene retornar. AlCm disso, ressalte-se que, com base no principio da semelhanqa que ilustramos, niio somente a
causa permanece como causa, mas tambCm,
em certo sentido, o produto permanece na
causa no mesmo momento em que procede,
pel0 motivo de que o proceder niio C um
"separar-sen, ou seja, um tornar-se totalmente outro.
Uma segunda lei, estreitamente ligada
a essa. C a do assim chamado "ternario".
Em estudos especializados, h i muito que essa lei ja fora indicada como "a chave da filosofia de Proclo", mas niio havia sido acatada pela communis opinio. Agora, porCm,
foi reafirmada e posta em primeiro plano.
Proclo considera que toda realidade, em todos os niveis, do incorporeo ao corp6re0, C
constituida por estes componentes essenciais: 1) o limite (pe'ras) e 2 ) o "ilimite"
(apeiron) ou "infinito" (que siio como forma e matkria); conseqiientemente, 3 ) todo
ente C como aue a "mistura" ou a sintese
deles (essa C uma tese evidentemente derivada do Filebo e das doutrinas n i o escritas
de Platio).
A lei do ternario (que consiste, portanto, no fato de ser todo ente constituido pel0
limite, pel0 ilimite e pela diferente mistura
dos dois) n i o vale somente para as hip&
tases superiores, mas tambCm para a alma,
para os entes matemiticos, para os entes fisicos; em suma, para tudo, sem exceqiio.
Nesse contexto, a matiria (sensivel)
vem a ser a ultima infinitude (ou ilimitaqiio)
e, assim, "C boa em certo sentido" (ao contrario do que pensava Plotino), enquanto C
a ultima efusiio do Uno segundo a lei unitaria da realidade.
0 s Elementos de teologia, dedicados a
ilustraqiio desses principios e as leis gerais
do sistema, constituem a obra mais vigorosa de Proclo, visto que, nela, o filosofo, tirando dos ombros em grande parte a preocupa~iiodominante da Teologia platijnica,
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que era a de defender o politeismo pag5o e
fundamentar o pantheon metafisico capaz
de acolher todos os deuses, concentra-se no
essencial, apresentando-nos um tratado metafisico de primeira categoria. Foi precisamente isso que possibilitou a essa obra um
grande sucesso, tambCm na Idade MCdia.

0fim d4 filosofia
r a g & antiga

0 fim da filosofia pa@ antiga tem data
oficial, ou seja, 529 d.C., ano em que Justiniano proibiu aos pagios qualquer oficio
publico e, portanto, tambCm a possibilidade de manter escolas e ensinar.
Eis um trecho significativo do Codex
de Justiniano: "N6s proibimos que seja ensinada qualquer doutrina por parte daqueles
que est5o afetados pela loucura dos impios
pagHos. Por isso, que nenhum pag5o simule
estar instruindo aqueles que, desventuradamente, frequentam sua casa enquanto, na
realidade, nada mais esta fazendo do que
corromper as almas dos discipulos. Ademais,
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que n5o receba subvenq8es publicas, jh que
n i o tem nenhum direito derivado de escrituras divinas ou de editos estatais para obter licen~apara coisas desse gGnero. Se algukm,
aqui (em Constantinopla) ou nas provincias,
resultar culpado desse crime e n i o se apressar a retornar ao seio de nossa santa Igreja,
juntamente com sua familia, ou seja, juntamente com a mulher e os filhos, recair6 sob
as referidas sanqtjes, suas propriedades ser i o confiscadas e ele pr6prio seri enviado
ao exilio."
Esse edito i sem duvida muito importante para o destino da filosofia greco-pa@,
bem como a data em que foi promulgado.
Entretanto, devemos destacar que o ano de
529 d.C., como todas as datas que abrem
ou encerram uma Cpoca, nada mais faz do
aue sancionar com um acontecimento de
repercussio aquilo que ja era realidade produzida por toda uma sCrie de acontecimentos anteriores.
0 edito de 529 d.C., portanto, nada
mais fez do que acelerar e estabelecer de direito aquele fim ao qual, de fato e por si
mesma, a filosofia pag5 antiga estava destinada inexoravelmente.
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I

UNO - Primeira hipostase

I

1

Caracteristicas pr6prias do Uno

Atividades pr6prias do Uno

- todo ente C tal por causa de sua unidade
- por isso C superior ao ser
- C infinita pottncia criadora
- se autocria (= aut6ctise)
- C superior ao pensamento, porque C causa do

- atividade d o Uno: permite ao Uno criar-se e

ser o que C
- atividade a partir do Uno: permite ao Uno

criar as hiphases inferiores
- o Uno C absolutamente livre quando cria a si

pensamento (= Nous)

- C superior ao Bem, porque C causa do Bem
- do Uno pode-se falar ou por via anal6gica

-

ou por via negativa

,
1

mesmo, mas, uma vez criado, C forgado a
produzir as outras hip6stases
as atividades d o e as atividades a partir
d o s l o pr6prias de todas as hip6stases
e' uma necessidade que se segue a uma liberdade

NOUS (ou Intelecto ou Espirito) - Segunda hipostase
- Enquanto pensamento, rompe a unidade,do Uno, introduzindo a dualidade pensamentolpensado,
e a multiplicidade das IdCias que pensa. E, portanto, um-muitos

- As IdCias pensadas pelo Nous em certo sentido correspondem i s IdCias plat6nicas, enquanto sPo o
-

I

verdadeiro Ser; em outro sentido se diferenciam delas porque nPo slo puros inteligiveis, mas siio
tambCm inteligtncias e, portanto, s8o forgas ativas, elas mesmas criadoras
0 Nous C, portanto, pensamento por excelcncia, Ser por excelhcia (por via das IdCias que contCm)
e Vida por excelcncia, enquanto a atividade do pensar C a mais alta forma de vida
0 Uno devia tornar-se Nous para poder pensar

--

1

ALMA - Terceira hipostase
- A Alma tem como atividade especifica a de crlar o mundo. E a ultima deusa, isto C, a liltima realidade inteligivel

- A alma C una-e-muitos, em sentido horizontal, enquanto se divide nos virios corpos, e em sentido

-

vertical enquanto C hierarquicamente subdividida em:
Alma suprema, que permanece em estreita uniiio com o Espirito
Alma d o Todo, que cria o cosmo fisico
Almas particulares, que descem para animar os corpos
A esstncia da Alma C em todo caso h c a e, portanto, ela esta toda em tudo
0 Uno devza tornar-se Alma para poder crrar

1

HOMEM
- 0 homem C sobretudo natureza espiritual. Ele, portanto, tende a reunir-se com sua origem, isto C,
corn o Uno

- Esta tentativa realiza-se com um processo chamado "via do retorno" e que acontece por meio da
virtude, da er6tica e da dialCtica

- Consiste em uma progressiva "simplificagiio", eliminando tudo o que C multiplo e material, at6 o
momento do h t a s e ou uniiio mistica com a Primeira hip6stase
0 homem deve despojar-se de tudo

- E o produto da Alma, mas nlo tem mais a forga de contemplar sua fonte e, por isso, C estCril e n l o

cria mais nada

- A mathria deve ser sustentada pelas almas que nela traduzem as IdCias do Nous
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n s tr& hipostases:
Uno, Cspr'rito (Nous) e Rlmo
0pr~nc@odo quo1 der~vomtodos os
coisos d o Uno E o Uno produz todos os coisos pelo suo superabunddnc~oE o superobunddncio C o suo ~ n f ~ npotbncla
~ta
0Ser C
o primeiro produto do Uno, e o Ser olhondo
o si proprio torno-ss Intelig$ncio (Nous, Esphto) Do Nous procede, ulter~ormsnte,o
Rlmo que, por suo vez, produz a Noturezo
em sum vdrios Formos

0 Uno & todas as coisas e ndo & nenhuma delas: com efeito, o principio de todas as
coisas ndo Q todas as coisas, mas todas dele
derivam, uma vez que daquele modo a ele
retornam; ou melhor, nele ndo estdo, mas estardo.
Porhm, como podem derivar do Uno, se
ele 6 simples e ndo mostra em si nenhuma
multiplicidade e distin~do?
Uma vez que nenhuma coisa estava neb,
por isso todas dele derivam: para que o ser
exista. B necessdrio que o Uno ndo seja o ser,
mas o gerador do ser. 0 ser & como que seu
primogbnito. 0Uno, com efeito, & perfeito, enquanto ndo procura nada, ndo possui nada,
ndo tem necessidade de nada, e, por isso, superabunda e sua superabunddncia produziu
outra coisa. 0 gerado se volta para si proprio e
de tal modo olha para si proprio: e isto 6 o
Nous. Seu estar sm rela(do com o Uno gera o
ser, o olhar para si proprio gera o Nous (o Espirito). E, uma vez que se detQm para se contemplar, torna-sa ao mesmo tempo espirlto e ser.
E, uma vez qua & Imagem do Uno, ele produz
uma coisa semelhante a si, explicando sua rica
potencia; a coisa gerada 6 imagem dele, assim como o Espirito & imagem de quem Ihe &
superior e o gerou. Este ato que procede do
ser & a Rlma; o Espirito permanece imovel ao
gerd-la, assim como permanece imovel o Uno
ao gerar o Espirito.
R alma, porbm, ndo gera permanecendo
imovel: ela se move para produzir uma imagem
de si. Olhando para o ser do qua1 deriva, ela
permanece fecundada e, procedendo com um
movimento diverso em sentido oposto, gera

uma imagem de si, a ssnsaq30, e a natureza
que estd nas plantas. Todavia, nada est6 separado e cortado daquilo que o precede; por
isso, parece que a alma se estenda 0th as plantas; e de certo modo ela ai se estende, pois a
potbncia negativa Ihe pertence; porBm ndo se
estende lnteira, mas vem a encontrar-se nos
plantas enquanto que, descendo assim para
o baixo, produz no seu process0 e por benevolbncia para com as coisas lnferiores outra
existbncia. Mas ela deixa que sua park superior, que estd em contato com o Espirito e
que & o seu sspirito, permaneso imovel em si
mesma.
Plotino, EnQodas,V, 2, 1 .

0 Uno e a process60
das outras hipostases
e de todas as outras realidades
a partir do Uno
- -

-- -----

Pore dor umo exp11cogo"oolusivo em
sentido metofisico do processdo dos hipostosas e de todos os outros reolidodes
o portir do Uno, Plotino se volw de olgumos imogsns qua se tornorom muito fomosos
A imagem certomante mois fomoso Q a
do luz e do derivogio dos realidodes o parhr do Uno como luz a partlr do Iuz 0Uno d
como que o Fonte do luz, qua lrrodlo luz no
forrno de ci'rculos sucessivos 0pr~mairocirculo de Iuz d o Nous, ou sejo, o sagundo
hipostosa, o outro circulo d o do Hlmo 0circulo que vem depo~smorco o extinguir-sa do
luz e C o do motdrio
Exists certamente um centro e ao redor
dele urn circulo que dele emona irradiando, e
em torno deste outro circulo: luz a partir cla luz.
RI&m destes, o novo circulo ndo Q mais circulo
de Iuz porque ndo tem luz propria, a por isso
tem necessidade de luz alheia: &la B mais como
uma roda, ou melhor, como esfera que do terceiro lugar rscebs - uma vez qua Ihe 6 contigua - toda a luz que dele emana.
A grande luz, irradiando, permanece im6vel e o esplendor que dela emana se difunde
conforma a razdo, mas as outras luzes irradiam
ao mesmo tempo e em parts estdo firmes, em
parte sdo atraidas pelo esplendor daquilo que
& iluminado.
Plotino, EnQados,IV, 3, 17.
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o NO&, lntoli~&ncia
ou Espirito
0Nous, ou Espirito ou Intelig&ncio,procede do Uno do squinte modo. Rquilo que
procede do Uno 6 por si indsterminodo, a sa
determino voltondo-se poro o Uno a pensando o Uno, ou melhor. o si mesmo faundodo
pelo Uno. Nasce ossim o rnljltiplo intel~givel,
ou sejo, o mundo dos IdQios.0mundo plot6
nico das Iddias torna-se de to1modo port@integrante do segundo hpostose, como objeto
do suprema Intelig&ncia no sua totolidode.
Por conseguinte, ss o Uno Q a pot&ncio
de todos as coisos, ou sqo, o princ@iodo quo1
derivom todos os coisos, o Espirito ou Intel/g&ncio supremo Q todos as coisos, ou sejo, a
totolidodedos entes inteligivsis, objeto de pensomento do supremo Intelig&ncio. logo, podemos dizer qua a ssgundo hipdstass, p r o
Plotino, Q o totolidode do ser em todos os suos
multplos orticulog&s inteligiveise o pnsommto no suo globlidode, que pnsondo o si m a rno faundodo pel0 Uno, penso a totolidode
dos enta inteligiveis

0ato de nensar n6o & o nrimeiro nem na
ordem ontolog~canern em dlgn~dade,mas tem
o ssgundo lugar e se produz porque o Bern o
faz sx~stlre, urna vez gerado, o atral para SI e
asslm o pansamento6 movdo e v& Pensar quer
drzsr mover-ss para o Rem e desej6-lo 0desejo gera o pensamento e ao mesmo tempo o
faz exlst~r,o desejo de ver gera a v1s6o Portanto, o propno Bern n6o deve pensar nada,
uma vez que n8o h6 outra c o m que seja o seu
bsrn E tamb&mo pensarnento de SI mesmo n60
e%te a ndo ssr em um ser d~ferentsdo Bem e
sste ser psnsa porque & semelhante ao Bern e
tsrn urn0 magem do Bern, porque o Rem se
tornou o objsto de seu desejo e porque represanta para SI o Bem E se acontece sempre asslm, sempre ele psnsa Pensando o Bem ele
psnsa a st mesrno por ac~dente,olhando o Bem
sle pensa a st rnesmo no seu ato ele se penpara o Bern
so, pols todo ato & d~ng~do
Plot~noEn6odos. V 6 , 5

A tsrcsira hip6skaso: a Alma
Rsam como do Uno dsrlvo o Espir~to

pdcis de motdrio inteligivel, que ss torno
Rlmo voltondo-se poro o Espirito e conternplando-o.Econtemplondo o Espirito que, por
suo vez, contemplo o Uno, ou sejo, o Bam, o
Rlmo contemplo tombdm elo o Uno ou Rsm.
Como o Espir~toQ o imagem do Uno, tombQm a Rlma, onalogomente, Q a imagem do
Espirito.

--

Passemos agora a falar da alma e a dizer
omo sua contempla<bo,seu amor pela ci&ncia
e pela pesquisa, o esfor~opara gerar que deriva daquilo que ela conhace e sua plenitude
fazem corn que a a h a , tornado completamente objeto de conternpla@o, produza outro objeto de contsrnpla<60.Do mesmo mod0 a arte,
quando chega a perfeiq30, produz outra arte,
em certo sentido rnenor, no aprendiz que dela
possui uma imagem: todavia, estes objetos que
ele contempla e imagina em si s60 obscuros e
incapazes de subsistir.
R prirneira parte da alma a t 6 no alto, vizinha ao topo, eternarnente satisfeita e iluminada, e permanace em cima; a outra parte, que
participa da prirnaira, enquanto dela participa,
procede eternamente, vida a partir do vida: ela
6 , com efeito, atividade qua ss difunde em todo
lugar e est6 presente por todo lugar. R alma,
procedendo, deixa im6vel sua parte superior no
lugar que abandonou; com efeito, se ela abandonasse a parte superior, n6o estaria por todo
lugar, mas apenas onde ela termina. Mas aquilo
que procede n6o 6 igual Bquilo que perrnanece. Se, portanto, & necessClrio que a alma esteja em todo lugar, se n6o h6 lugar onde esteja
ausente sua ativ~dadee se o que existie antes
& diferente daquilo que exists depois, se toda
atividade dsriva ou de uma conternpla@o ou
de urna a@o, de uma a580 que ainda n60 existia - pois a a(8o n8o pode precader a contempla~6o- segue-se necessariamente que
a segunda contemplaq30 & mais fraca do que a
pr~meira,mas 6 sempre contempla(60: de modo
que a a ~ 6 0
qus deriva da contempla@o parecs ser contempla@o bastante fraca. Com efeito, o gerado 6 sampre necessariamente do
mesmo g&nero daquele qua o gerou, mas B
mais fraco, porque na descida perde sua forca.
Tudo isso acontece no silhncio, porque a alma
n6o tern nscessidade nern de coisa visivel nern
de contempla<60que procsda do exterior, nern
de a@o; aquela que contempla 6 , porhm, alrna,
e sua parte que assim contempla, procedendo,
& mais exterior e n6o produz aquilo que vem
depois, do rnssmo rnodo que a parte superior:
todavia contsmpla<60 produz conternpla@o.

Capitulo dkcimo sexto Com efato, nam a contempla@onern seu objeto
t&m Irmlte. €la, por ISSO, est6 sm todo lugar.
Com sfelto, onde niio esta? €la est6 em toda
alma, sempre a mesma, pols n8o @st6clrcunscrta no espqo. N60 est6, porbm, do mesmo
modo em todas as colsas, nern em todas as
partes da alma Por ~sso(d~z
Platiio), "o coche~ro
forma parte com os cavalos daqudo que vlu" s
eles o acolhem; e & claro que dssejom oqurlo
que vrram, POIS ndo o acolheram completamente E, se desejam, agem, agem em wsta do objato que desejam. E a t e 6 objeto ds contsmplacdo s contemplaq30.
Plotmo. Endadas, 111. 8, 5

r rrconjun~80
com o Absoluto
Com base nos passagens que Iemos,
torna-seFac~lmentecompr~nsivel
que a olma
pode se Ilbertar da "ueda': sl~minandotodas as 'dferenps"ou 'blterldades que provocaram sua separag6o dar realldades supenores.
Asslm como o olho, para ver o objeto,
deve tornar-se semelhonte ao objeto, tambQrn a almo deve tornar-sedtvm e b l a para
poder ver o D~vmo
s a Beleza que 6 o Espirlto, manlfestag60 supremo do Bem, ou seja,
do Absoluto
Para despojar-se de toda olter~dade,
a alma do homem dsve:
a) reentrar em s mesma;
6) separar-ssdepols tambdm da parte
afetlva de 51mssma;
c) at6 de si mesma;
d) unmdo-se, d a t e rnodo, com o propr~o
Uno.
"

Woti~o
e o I\)eoplatonismo

-

depo~s,& verdadelrcl reahdade, snquanto a
fealdade & uma natur&za dlversa. A mesma
corm sdo, em prlmelro lugar, fao s o mau;
asslm s8o a mama coisa o bom e o belo, ou o
&m s a Beleza. preclso, portanto, buscar, com
o mesmo mbtodo, o bem e o belo, o Feio a o
mal. € preclso obssrvar antes de tudo que o
Bslo & o mesmo que o Bem, do qua1 a Intalig&nc~aextra1 sua beleza: e a olma & bela para
a lntehg&nc~a:
as outras blezas -as das ag%s
e das ocupa$bes-sdo tas porqua a alma as
~nforma.A alma, a~nda,torna belos tambbm os
corpos qus 880 asslm chamados: e uma vez que
ela & dlvlna e como que parte da beleza, ela
torna belas todos as colsas qua toca e dlrrge,
conForme a possibilidade destas do partrcipar
da beleza.
Plot~no.En&das, I, 6, 6.

A reconjung8o corn o Uno
r a "fuga do st5 para o 58'
R reunlhcagtio com o Uno, que, ern seu
momento culmmante, Plot~no
chama tamb8m
de "6xtase", Q um estado qve poderiamos
chamar de h~psrconsc~&ncla
e h~per-rac~onal~dade.R alrno, no gxtase, v& a s~mesma
'Bndeusada"e tornada part~cipantsdo Uno
e, portanto, em certo sentldo, plenorn~nte
oss~m~lada
ao Uno, ou, corno diz Plotmo corn
bela express00 rnatafdr~caque, de rnodo
espl&nd~do,conclv~as €n&odos, d &ma "hgo
do so para o So".

E lsto quer dlzer a prescri~60dos mlsthrios que proibe manrfestar ~eusaosndo ~nicrados, vetando como ilicrto desvelar aqu~lo
que &
dwlno dquelss qus n80 podem compreend&lo. Portanto, uma vez que ndo Gram dois, mas
um, o contamplante e o contemplado. como se
A alma, punf~cada,torna-se forma, razdo. este n8o fosse contemplado mas unido, aquetorna-setotalmente ~ncorpdra,rntelcsctuala per- le que asslm FOI, se pudessa recordar-se de
tence lntelramente ao D~v~no,
onde esta a fon- quando se unlu com Deus, tdna em si a imate da beleza e de onde nos v&mtodas as corsas gsm do pr6prio Deus. Mas tamMrn ele proprio
do mesmo g&nero. A alma, portanto, recondu- era uno e ndo tmha nenhuma dlferensa nern
zrda b lnteligBncia, 6 murto mas bela qua as em sr nern em relacdo a outro. Com efelto, em
colsas sensive~s.
Mas a lntelig&nc~a
s aquilo que Deus nada se move, nem em quem se elevou
dala dsnva & para a alma uma belaza prapria. at6 Deus ex~steira ou desejo, nBo somente,
n8o alhera, pols a alma ant60 @st6verdade~ra- mas nern rnesmo raclochio ou pcznsamento;tamments s6. for rsso se d~z
justamente que o bsm b6m nern & mais si mesmo, se podemos asslm
e a beleza da alma consrstam em se osseme- dizer, mas, como raptado e absorv~doem transohd8o e absoluta quretuds, nBo se ahslhar a Deus, uma vez qua dele derlvam o belo qij~la
e a natureza essenclal dos sares. A beleza, tando nunca da sua ess&ncra nern jamars vol-
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tando-se ao redor, mas completamente est6vel e como que tornado a propria quietude. Nem
olha as coisas belas, mas transcends o proprio
b d o e transcende tamb&m o coro das virtudes,
semelhante dquele qua, entrando no interior
dos penetrais, de~xoupara tr6s de si as est6tuas
do templo, as quais, para ele, que sai de novo
dos penetrais, se apresentam por primeiro depois do visdo interna, em que a unido ocorrera
nbo com 0s est6tuas nem com as imagans, mas
corn Deus: elas s60, portanto, uma seguncla visbo. Isto, porbm, ndo d urna visdo, mas outro
modo de ver, um &xtase, uma volta d ess&ncia
simples, uma potencializaq30 de si, desejo de
conjun<boe quietude e process0 de compenetrqbo, admitindo qua se possa ver nos penetrais. Uma vez que, olhando diversamente, nada
se v&. Tamb&m os s6bios entre os profetas com
estas figurac;Bes simbolicas acenam para o
modo corno se possa contsmplar Deus. 0 s6bio sacerdote, explicondo o mistdrio, entrando
nos penetrais, alcan~aali a verdadeira visoo;
ss nbo entrar, considerando os penetrais como
invisiveis, como a fonte e o principio, o conhecer6 como principio; e se ai entrar, v$ o principio e se une a eta, semelhante com semelhante, nada deixando das coisas divinas, quantas
a alma possa abra~ar.E, mais que a visdo, ale

deseja aquilo que permanece da propria visbo:
e o que permanece para aquele qus tudo transcends 6 o proprio Transcendente. Com efeito, a
natureza da alma jamais chsgar6 ao nbo-ser
absolute, mas, caindo para baixo, chegard ao
mal, isto 6 , ao nbo-ser relativo, e nbo a0 absolute. Quando, ao contr6r10,tiver percorrido o
caminho inverso, ndo a outro, mas a si propria
chegar6, e assim, ndo astando em outro, nbo
quer dizer que ela esteja no nada, mas em si
mesma; e estar apenas so em si mesma s ndo
no ser quer dizer estar em Deus.
Coda um, com efeito, nbo se torna esshncia mas superior d ess&ncia porque se compenetra com Deus. Se, portanto, alguhm souber
contemplar-seassim, ter6 a si memo como imagem de Deus e, se ultrapassa da si para €la,
como da imagem para o exemplar, alcan~ar6o
fim de seu caminho. Mas se cair da contempla$60, ds novo, reavivando a virtude que est6
nele e reconhecendo-se inteiramentedisposto,
poder6 elevar-se do virtude para o pensamento e do sabedoria at& Deus.
Esta & a vida dos deuses e dos homens
div~nose bem-aventurados: liberta~dodas coisas de c6 embaixo, vida livre das amarras
corporeas, fuga do so para o So.
Plotino. Endadas. VI, 9, 1 1 .

I. 0declinio da cisncia helenistica

R o m a torna-se

J i vimos que o momento magico da
cihcia helenistica foi relativamente breve
(cerca de um siculo e meio).
0 ano de 145 a.C. marca a primeira
grande crise do Museu e da Biblioteca. 0
rei Ptolomeu Fiscon entrou em grave desentendimento com os intelectuais gregos por
motivos politicos e, n5o podendo domar a
resistincia deles, constrangeu-os a abandonar Alexandria. 0 fato marcou a ruptura
da grande alianga entre os representantes da
inteligtncia grega e o trono egipcio, abrindo um period0 de decadhcia que se tornaria irreversivel. Depois, o Museu e a Biblioteca retomaram suas atividades, mas em tom
decididamente menor.
0 ano de 47 a.C. marca a segunda etapa da crise. Durante a campanha de Cesar
no Egito, a Biblioteca foi incendiada. Nesse
momento, antes do inctndio, seus livros haviam atingido um total de setecentos mil,
cifra enorme para a ipoca. Salvaram-se muitos livros do incindio, mas as perdas foram
irrecuperiveis e, portanto, muito graves.

Em 30 a.C., Otaviano conquistou Alexandria, e o Egito tornou-se provincia do
Impk+o romano.
E compreensivel, portanto, que, na era
imperial, Alexandria ja n i o desempenhasse
um papel nem de longe comparavel ao que
desenvolvera na era helenistica. Roma tornouse o novo centro, onde os interesses eram
outros e outra a tempera espiritual. 0 s romanos tinham interesses praticos e operativos,
apreciando resultados concretos e imediatos. Em suma: para os romanos, era estranha exatamente a dimensio especulativoteoritica que, como vimos, alimentara n5o
s6 a grande filosofia grega, mas tambim a
grande citncia helenistica.
Assim, n i o i dificil compreender por
que a era imperial foi uma era de epigonos,
de figuras de segundo plano, salvo algumas
exceqoes significativas, sobretudo no campo
da astronomia com Ptolomeu, em Alexandria, e no campo da medicina com Galeno,
em Roma. Falaremos agora dessas duas
grandes figuras da ciincia, at6 porque a heranqa que deixaram constituiu ponto de referincia a t i os tempos modernos, sendo
como que uma grande ponte entre a antiguidade e o mundo moderno.
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11. T3folomeu
e a sintese

Vida

e

da astronomia

o b r a s de Ptolomeu

Ptolomeu de Ptolemaida (alto Egito) viveu no sCc. I1 d.C., conjecturalmente se pensa
entre os anos 100 e 170. Dele chegaram at6
n6s numerosos escritos, entre os quais sobressai o Sistema matematico (Mathematikb
Syntaxis), que C a suma do pensamento astron6mico do mundo antigo, o correspondente exato do que representaram os Elementos de Euclides no camDo das matem5ticas.
0 Sistema matemhticd C conhecido sob o
nome de Almagesto, como de fato foi batizado pelos hrabes. Com efeito, ele devia ser
indicado com o adjetivo meghistos, que significa "o maior" ( o maior tratado de astronomial.,,mas aue os 6rabes traduziram. com
certa deformaqao, por "magesto", acrescentando-lhe o artigo "al".
Outras obras dignas de menq5o siip a
Hipotese sobre os planetas, a Geografia,a Otica, os Harm6nicos, Sobre o juizo e o hegen6mico e o Tetrabiblo (aue simifica
"livro
"
quadripartido"). Este ultimo era uma espCcie de complemento astrol6gico do Almagesto, com grande sucesso na Idade MCdia,
bem como no Renascimento, porque codificava de mod0 equilibrado, inserindo-as
\

L

antiga

num tip0 de discurso cientifico, as crenqas
acerca das influincias dos astros e as possibilidades de prediqao astrol6gica.

O sistema

ptolomaico

No Almagesto, Ptolomeu preocupouse em colocar de mod0 precis0 sua pesquisa
no imbito do quadro do saber que fora traqado por Arist6teles. Este dissera que as ciEncias
se dividem em pobticas, praticas e teorbticas,
sendo que as ultimas se dividem em fisica,
matematica e teologia (= metafisica). Ora,
Ptolomeu estava convencido da nitida superioridade das ciincias teoriticas, mas, entre elas, dava prioridade as matematicas. A
teologia tem um objeto muito elevado, "numa distincia que esta alCm das coisas mais
elevadas do mundo", e "absolutamente separado das coisas sensiveis"; a fisica, ao
contririo, diz respeito a entes arrastados nas
muta~oes,dado que estuda justamente as
coisas enquanto sujeitas a movimento: dai
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sua preferencia pela matemitica. AlCm disso, ela C de utilidade para a fisica com o estudo analitico dos movimentos.
Ademais, segundo Ptolomeu, a astronomia tem um precis0 valor Ctico-educativo.
6 s teses basilares

de Ptolorv\eu

Tragado o quadro te6rico da obra, vejamos os conceitos dcnicos de base.
No que se refere ao mundo e & terra,
as teses fundamentais siio as cinco seguintes:
1)o mundo ( o cCu) C esferiforme e move-se como uma esfera;
2) analogamente, considerada em seu
conjunto, a terra C esferiforme;
3) a terra esti situada "no meio do
mundo, como um centro";
4) no que tange i s distincias e grandezas, a terra esta, em relaqiio i esfera das estrelas fixas (aquela que engloba o cCu), na
relaqiio de um ponto;
5) a terra "niio realiza nenhum movimento local", ou seja, C imovel.
Posto que essas teses siio os pontos cardeais do sistema geocintrico, que permaneceriio at6 a revolugiio copernicana, queremos ilustri-10s brevemente, apresentando os
principais argumentos de Ptolomeu.
1)A experiencia demonstra que o cCu
C esferiforme e move-se circularmente. H i
tempo os homens chegaram a tais conclusdes, vendo o sol, a lua e os astros deslocarem-se do Oriente para o Ocidente segundo
circulos paralelos, bem como a regularidade e a constincia dos lugares em que ocorrem o alvorecer e o p6r-do-sol. Sempre
atendo-nos experiincia, o centro de tais
revolug6es C iinico e coincide com a terra.
Qualquer outro tip0 de movimento que nHo
fosse o esferiforme niio poderia explicar os
fen6rnenos que observamos.
2) A conclusiio de que a terra C redonda
prova-se, por exemplo, pelo fato de que o sol,
a h a e as estrelas n2o surgem e n2o se p6em
ao mesmo tempo para os que estio em diversos pontos da terra, mas primeiro para os
que habitam os paises do Oriente, depois para
os que habitam os paises do Ocidente. Ademais, entre outras coisas, prova-se pel0 fato
de que quem navega em direqiio a montes ou
lugares elevados, de qualquer direqao que
provenha, os v6 aumentarem progressivamente de altura, como se emergissem do mar.
3) Se G o se colocasse a terra no centro
do universo, muitos fen6menos seriam inex-
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plicaveis. Eis como Ptolomeu resume seu pensamento sobre esse ponto: "se a terra niio
estivesse no centro, toda a ordem observada dos incrementos e reduq6es da noite e do
dia seria completamente convulsionada. Ademais, os eclipses da h a niio poderiam ocorrer na posiqiio diametralmente oposta ao sol
em relaqiio a todas as partes do cCu, dado que
freqiientemente a interposiqiio da terra ocorreria com estes dois astros em posiqdes niio
diametralmente opostas, mas separadas por
intervalos inferiores a urn semicirculo."
4) A conclusio de que a terra tern uma
dimensiio cornparavel a um ponto, em relaqHo a esfera das estrelas fixas, prova-se, alCm
disso, pel0 fato de que, seja qua1 for a parte
da terra da qua1 se observam a grandeza dos
astros e suas distincias reciprocas, estas permanecem iguais em toda parte.
5 ) A terra esti imovel no centro, porque C o ponto em direqiio ao qua1 todos os
corpos pesados caem. Erram os que sustentam que a terra gire em torno do proprio eixo
do Ocidente para o Oriente, realizando uma
volta por dia. Se assim fosse, o movimento
deveria ser muito impetuoso (dado que se
cumpre no period0 de urn dia) e entiio todos
os corpos que nao estiio apoiados na terra
deveriam aparecer para nos como que realizando um movimento em direqiio contraria; ademais, nHo poderiamos ver nuvens
rumando para o Oriente, nem se poderia ver
nada que C atirado ou que voa, porque o movimento da terra o ultrapassaria sempre com
sua velocidade. Se dissCssemos que o ar tambCm se move junto com os corpos no ar, nesse caso tudo deveria parecer estatico e n i o se
deveria ver nada avangar nem recuar.
6) 0 cku C feito de Cter, por natureza
esferiforme e incorruptivel.
0 s movimev\tos
dos corpos celestes

0 movimento das estrelas fixas explica-se pel0 movirnento rotatbrio uniforme da
esfera etCrea conchtrica das estrelas fixas.
Ao contririo, os movimentos do sol, da lua
e dos outros cinco planetas siio explicados
com as hipoteses ja sustentadas sobretudo
por Hiparco, mas engenhosamente reformuladas e habilmente completadas.
0 s dois pontos basicos Go:
1) levar em conta todos os "fen6menos" (as aparentes anomalias dos movimentos astrais);
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2) explicar tudo sempre e s6 recorrendo a "movimentos uniformes e circulares,
dado que estes siio os movimentos apropriados natureza das coisas divinas".
0 s novos tipos de movimento circular
siio:
1) os das orbitas excdntricas, ou seja,
que possuem um centro niio coincidente com
o da terra;
2) os das orbitas epiciclicas, ou seja,
das orbitas que giram em torno de um centro colocado sobre um circulo que, por sua
vez, tambim gira.
0 circulo rotatorio ao qua1 o epiciclo se
refere chama-se "deferente". 0 s epiciclos, colocados sobre deferentes exc6ntricos em relaqiio a terra e calculados em niimero e maneira
conveniente, explicavam geometricamente
todos os "fen6menosn, ou seja, todas as aparentes "irregularidades" dos planetas.
Assim, Ptolomeu levava a perfeiqiio
o sistema de explicaq6es proposto por

Hiparco. 0 movimento dos planetas i causad0 por uma "forqa vital", de que siio dotados por natureza. E isso resolvia o problema tradicional dos "motores", bem
como as complicaq6es aristotilicas a esse
respeito.
A engenhosidade com que Ptolomeu
apresentou os cilculos, jogando com
epiciclos e circulos exchtricos, garantiu a
sua teoria um sucesso sem precedentes no
campo astron6mic0, tornando-o a autoridade por excelCncia na matiria durante catorze skculos.
Ademais, o mod0 elegante com que
soube conjugar este racionalismo geomitrico de visso do cosmo com a doutrina das
influ6ncias astrais sobre a vida dos homens
tornou a doutrina ptolemaica ainda mais
aceita na grecidade tardia, que reencontrava, transcrita em termos de raziio matemiitica, a sua antiga f i no destino que governa
todas as coisas.

"tcumene ou mapa do mundo conheczdo": t o Quaduo I da Cosmographla de Ptolomeu
enz unz c-cidzce do sec. XV (Nupoles, Bzbboteca Nacmnal).
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Galeno (sec. II d.C.), depois de critica muito forte e articulada a figura e ao
papel do medico em seu tempo, fixou em urna grande construgao enciclopedica o
conhecimento medico, tirando-o das seguintes fontes:
1) dos conhecimentosanat6micos da medicina alexandrina; AS fontes
da medicina
2) da biologia e zoologia de Aristoteles;
de Galeno
3) da doutrina dos humores de Hipocrates;
4) dos contributos de Possid6nio (teoria do pneuma e do + 3 7-3
calor inato).
Por fim, a estrutura geral da medicina e sua forma esquematica eram tiradas
do Timeu de Platao.
Quanto aos conteudos doutrinais essenciais, lembra-se que na base do corpo humano s%ocolocadas as quatro qualidades (quente, frio, seco, umido), por
sua vez dependentes dos quatro elementos (fogo, art terra,
agua). As quatro qualidades concorrem, depois, para formar oscontelidos
urna serie numerosa de faculdades (por exemplo, as faculdades doutrinais
pulsante, digestiva, respiratoria etc.), que em concreto deter- + § 4
minam a natureza dos viventes singulares. Entre estas faculdades predominam a atrativa (que atrai aquilo que e apropriado) e a expulsora (que
afasta aquilo que e contrario).
Na psicologia Galeno assumiu a tripartigao plat6nica de alma irascivel, colocada no cora@o; alma concupiscivel, colocada no figado, e alma rational, que se
encontra no cerebro.
A doutrina de Galeno teve sorte muito grande na antiguidade, na ldade
Media e ate no Renascimento, de mod0 que se consolidou urna especie de
"Galenismo", im6vel e repetitivo, o qual, alem de trair o espiri0 "Galenismo"
t o de Galeno, prejudicou o progress0 da ciencia medica.
+§ 5

Vida e

obvas

de Galeno

Galeno nasceu em Pirgamo por volta
de 129 d.C. Estudou na propria cidade natal, depois em Corinto e em Alexandria. No
ano 157, retornando a Pergarno, foi midico dos gladiadores (um posto entiio ambicionado). Em torno do ano 163 foi para Roma,
onde permaneceu cerca de um trihio. Em
Esmirna freqiientou as aulas do mkdio-plat6nico Albino, corn quem deve ter aprendido muito, dada a presenGa maciqa de doutrinas plat6nicas em seus escritos.
0 ano de 168 assinala urna virada decisiva na vida de Galeno. 0 imperador Marco Aurilio o chamou a Roma, convidandoo a segui-lo como seu medico pessoal na

expediqiio contra os gerrninicos. Uma sirie
de acontecimentos, logo depois dos preparativos para a campanha, forqaram o imperador a voltar para Roma, onde Galeno afirmou-se como medico pessoal de Cemodo,
filho do imperador, enquanto este tornava
a partir. Como medico da corte, Galeno teve
tempo e dinheiro para dedicar-se as suas
pesquisas e ielaboraqgo dos principais livros. Sua fama foi tal que, ainda durante a
vida, eram produzidos e vendidos deuses
falsos, usando o seu nome. 0 proprio Galeno narra, com evidente prazer, ter assistido
a urna divertida cena em urna bodega, na
qual um romano culto desmascarava o livreiro, gritando que o livro que ele queria
vender-lhe como sendo de Galeno era falso,
porque estava escrito em grego sofrivel, in-

digno da pena de Galeno. Morreu provavelmente em torno de 200 d.C.
A produqio literiiria de Galeno deveria
recobrir virios milhares de paginas. Muitos
dos seus escritos se perderam (alguns ainda
durante a vida do autor), mas um numero
consideriivel (cerca de uma centena de titu10s) chegou at6 nos.
Uma olhada no catdogo redigido pel0
pr6prio Galeno na obra 0 s meus livros, embora limitada aos titulos gerais sob os quais
ele relaciona e sistematiza cada tratado, pode
dar uma idCia da importihcia verdadeiramente monumental da sua produ@o. Eis o
esquema:
1)obras terapiuticas;
2) livros de doutrina prognostica;
3) coment6rios a Hipocrates;
4) livros polimicos contra Erasistrato;
5) livros referentes a AsclCpio;

6) livros sobre as divergincias em rela650 aos mCdicos met6dicos;
7) livros uteis para demonstra~6es;
8) livros de filosofia moral;
9) livros sobre a filosofia de Platio;
10)obras relativas a filosofia de Arist6teles;
11)obras sobre as divergCncias com a
filosofia estoica;
1 2 ) obras referentes a filosofia de
Epicuro;
13) livros sobre temas gramaticais e
retoricos.
Entre as obras mais significativas que
chegaram at6 nos, podemos recordar: 0 s

procedimentos a n a t h i c o s ; A utilidade das
partes; As faculdades naturais; 0 me'todo
terap8utico; 0 manual de medicina (que se
tornou famosissimo) e 0 s comentarios a
HipBcrates.
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Galeno apresentar-se como o restaurador da antiga dignidade do mCdico, da qual
Hip6crates fora o exemplo mais significativo, aliis, seu paradigma vivo. Segundo
Galeno, os mCdicos de seu tempo haviam
esquecido Hipocrates, dando-lhe as costas,
e lhes faz tris gravissimas acusaq6es:
1)de serem ignorantes;
2) de serem corruptos;
3) de estarem absurdamente divididos.
1) Segundo Galeno, a ignorhcia dos
novos midicos consistia sobretudo em: a) niio
possuirem mais o conhecimento metodico do
corpo humano; b) conseqiientemente, niio saberem distinguir mais as doenqas segundo
ginero e espCcie; c) niio possuirem claras
noq6es de logics, sem a qual niio se pode fazer diagnosticos. Ignorando essas coisas, a
arte mCdica torna-se pura pra'tica empirica.
2) A corrupqiio dos novos medicos consiste: a) em entregarem-se a licenciosidade,
b) na sede insaciivel de dinheiro e c) na preguiqa: vicios esses que confundem a mente e
a vontade.
Logo, o mkdico precisa ter o conhecimento da verdade, a pritica da virtude e o exercicio da logics, de mod0 que "quem C verdadeiro midico, C sempre tambCm filosofo".
3) No que diz respeito a "divisiio em
seitas", C necessirio recordar que ha algum
tempo a medicina havia sofrido ruptura em
tris correntes:
a ) a dos chamados "dogm~ticos",que
eram assim denominados porque sustentavam que, no conhecimento dos fatores saudiveis e m6rbidos nos quais se baseia a arte
midica, a raziio exercia papel determinante;
b) a dos chamados "empiricos", os
quais sustentavam que, para a arte mCdica,
bastava a pura experiincia;
C) a dos "metodicos" (que se autodenominavam desse mod0 para distinguir-se dos
dogmiticos), que baseavam a arte midica em
algumas noq6es esquemiticas muito simples
("restrigiio" e "fluxo"), com as quais explicavam todas as doenqas.
Galeno rejeita sumariamente estes ult i m o ~ ,considerando-os verdadeiro perigo
por sua superficialidade. E denuncia a unilateralidade das outras duas seitas, mas v&uma
possivel mediaqiio: o seu mitodo, com efei-
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to, tempera o momento 16gico com o experimental, considerando ambos como igualmente necessirios.

Galeno apresentou, em sua imensa obra,
a construqiio de uma grandiosa enciclopidia do saber mCdico. Confluiu para essa enciclopkdia grande parte do material anteriormente adquirido, mas Galeno teve o mirito
de dar-lhe nova forma e de ti-lo enriquecido com contribuiqoes pessoais.
0 s ramos principais dos quais deriva a
imponente construqiio galeniana j i foram bem
identificados em suas linhas fundamentais.
M. Vegetti os resume nos t6picos seguintes:
a ) os conhecimentos anat6micos adquiridos pelos midicos do Museu de Alexandria, sobretudo por Er6filo e Erasistrato;
b) elementos da zoologia e da biologia
de Aristoteles, rigorosamente adaptados ao
context0 de um mais severo teleologismo;
C) a doutrina dos elementos, das qualidades e dos humores, proveniente da Escola hipocratica;
d) as doutrinas do "calor inato" e do
"pneuma", provenientes sobretudo de Possid6ni0, com oportunas modificag6es;
e) a ado@o do Timeu, lido em bases mCdio-plat6nicas (corno aprendera com Albino),
como quadro de conjunto e como esquema geral para a construgiio da enciclopidia mCdica.
A esses elementos deve-se agregar a concepqiio teleolbgica geral, que Galeno deduz
sobretudo da tradigiio platonico-aristotilica,
mas que leva 2s ultimas conseqiiincias, dotando-a de sua marca propria.
Ilustremos brevemente alguns destes
pontos, enquanto de outros falaremos mais
adiante.
No que se refere a ariatomia, 6 de se
notar que Galeno alcangou s6lida preparaqiio, em raziio do motivo que lembramos e
tambim gragas a pritica assidua da dissecagiio e da vivissecqiio, realizada especialmente em simios, bem como por ter procedido (logo depois de incerto inicio, quando
se fazia esfolar os animais por um servente)
em primeira pessoa a todas as operaq6es
necessirias ao escopo. Dissecou at6 um elefante. 0 seu tratado sobre os Procedirnen-

380

%tima parte

- 0 s

&lt~mos
desrnvolv~mentosd a

tos anat6micos reune os resultados dessas
pacientes experitncias.
No que se refere a doutrina dos elementos, das qualidades e dos humores, recordemos
aue Galeno a retoma sobretudo do tratado
h b r e a natureza do homem. desenvolvendo-a amplamente e tornando-a mais complexa com a doutrina dos "temperos", que se
tornou famosa. Todas as coisas derivam dos
quatro elementos e das quatro qualidades quente, frio, seco e umido - convenientemente "temperados". 0 "tempero" niio i
simples "mistura", mas mistura que implica
interpenetra~iiototal das partes que se misturam (e niio a simples justaposiq50 ou emuls5o das partes). A qualidade especifica de
cada corpo deriva do "bom tempero" das
qualidades opostas, o qua1 coincide substancialmente com aquilo que classicamente se
indicava como "justa medida". 0 "bom tempero" do homem di-se pela resultante do
"bom tempero" das varias partes do corpo.
0 s "humores", ou seja, o sangue, a fleuma,
a bilk amarela e a bilis negra, niio s5o elementos originirios, mas derivam dos elementos primeiros e de suas qualidades. Eles ttm
a propriedade de ser, cada um, umido, seco,
quente e frio, niio em sentido absoluto, e sim
no sentido de que em cada um prevalece urna
dessas caracteristicas.
N o que se refere A concepq5o teleologica de Galeno, que constitui marca inconfundivel de seu pensamento, note-se que ela
pode ser vista como absolutizaqiio do principio da explicaqiio finalistica, tal como i
apresentado sobretudo por Plat50 no Fe'don,
bem como do principio aristotilico segundo o qua1 "a natureza n5o faz nada em viio".
0 finalismo i obra da "arte da Natureza" ou do Artifice divino. Este se revela
de mod0 admirivel niio apenas no homem,
mas tambim em todos os animais, inclusive
nos menores.
0 grande tratado de que estamos falando termina, justamente, como um grandioso "hino a Deus".

As dout~inasde base
do pensawento w&dico
de Galeno
Como complemento e coroaqiio das
doutrinas dos antigos, Galeno apresenta sua
propria doutrina das "faculdades naturais",
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a aual dedica urna obra aue intitula iustam e k e de As faculdades naturais.
Todas as coisas derivam das quatro qualidades que interagem entre si, como dissemos, mediante suas faculdades originarias
especificas (faculdades produtoras de calor,
frio, seco e umido). Cada organismo, porCm, gera-se, desenvolve-se e vive por causa
de urna sirie de atividades especificas. Tais
atividades se desenvolvem segundo urna regra precisa da natureza, que Galeno chama
"faculdade". Essas faculdades siio muitissimas: por exemplo, a faculdade hematopoktica das veias. a faculdade dicrestiva
do es"
ternago, a faculdade pulsante do coraq50, e
assim por diante. Entre elas, especialmente
duas emergem como elementos que estiio na
base de todas as outras: a faculdade "atrativa", que atrai a si o que C apropriado, e a
faculdade "repulsiva" ou "expulsora", que
exuele o aue niio i dominado ~ e l ohumor
ou o que i estranho. E isso acontece no
contexto de urna simpatia global dos virios
6rg5os e das varias partes entre si. Galeno
atribui importincia fundamental a essa doutrina, a medida que ela garante coertncia
precisa e aplicaqiio especifica e capilar do
seu finalismo geral.
Uma segunda doutrina bisica de Galeno consiste na retomada da distinqiio platenica da alma em: 1)alma racional, 2) irascivel., 3), concu~iscivel.inserindo-a em novo
contexto antropol6gic0, anatBmico e fisioIogico. A alma racional ou intelectiva tem
sede no ce'rebro, a irascivel no corapio e a
concupiscivel no figado. A alma racional
inserida no cirebro tem seu veiculo no oneuma animal ou psiquico (sopro, ar) que circula atravis do sistema nervoso (aue se alimenta do ar inspirado). Galeno acena ainda
para um pneuma vital que circula no coraq5o e nas artCrias (um produto do ar que
respiramos e das exalaq6es dos humores e
do sangue em espicie), alCm de tambim esboqar timidamente a hip6tese de um pneuma
natural "que poderia estar no figado e nas
veias", no qua1 circula o sangue proveniente do alimento.
Essa retomada das trts partes da alma
de Plat50 marca a materializaq50 da ;alms,
no sentido aue a alma racional Darece ser
urna funciio ou faculdade do cirebro. a irascivel urna funq5o do coraq50, e a concupiscivel urna funq50 do figado, agindo no org a n i s m ~inteiro respectivamente por meio
do pneuma psiquico, do pneuma vital e do
calor inato, do sangue e (eventualmente) do
\

1

Capitulo dPcimo setimo pneuma natural. As teses tipicas do Fe'don
niio siio aceitas por Galeno.

sucesso de h a l e n o

A importante sistematiza@o do saber
mCdico e das disciplinas nas quais se apoia,
o claro esquema teorico (plat6nico e aristotClico) e o elevado sentido religioso e moral
do pensamento de Galeno garantiram-lhe
sucesso enorme na Idade Mkdia e no Renascimento.

/A ci&cia nnfiga
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e m imperial

Mas ocorreu corn Galeno algo andogo a o que sucedeu corn Aristoteles: sua doutrina passou a ser tomada como "dogma" e
repetida ao pC da letra, tornando-se desvirtuada no seu espirito. Muitos de seus erros
foram transmitidos por longo tempo, constituindo, como tais, um obstiiculo ao progresso da medicina. Mas k preciso distinguir Galeno do galenismo, da mesma forma
como se deve distinguir Aristoteles do aristotelismo. Assim corno, na Cpoca moderna, foi
necessiirio contestar Aristoteles para destruir
o aristotelismo, da mesma forma foi necessiirio contestar Galeno para destruir o galenismo.

Miniatura tirada de u m cddice do Quatrocentos, que conte'm os escritos de Galeno traduzidos em latim.
Na imagem se ud Galeno que explica aos discipulos as virtudes de seus remedios a base de eruas
(Sachsische Landesbihliothek, Dresden).

Mas a excepcional estatura hist6rica do
personagem, apesar disso, continua indiscutivel.

tendo os egipcios vetado a exportagso do
papiro, que entiio era o material mais precioso para se escrever, os sabios de PCrgamo
(rival de Alexandria) passaram a utilizar
outro material, que se revelou melhor para
a escrita e que passou a ser chamado, em
0fim das 9vandes instit~i~sesfungiio
do seu lugar de origem, de "pergacientificas alexandvinas
minho". Sua invenqiio deu-se na segunda
metade do sic. I d.C. Ao longo dos tris sCe o declinio da ci2ncia
culos seguintes, se impbs definitivamente,
Nasceu entiio o c6dice de pergaminho. E
tudo o que atravessou os sCculos do mundo
No primeiro paragrafo do presente ca- antigo chegou-nos sobretudo nessa forma,
pitulo recordamos os fatos que provocaram muito mais pratica e s6lida que o antigo cia crise irreversivel das instituiqdes cientifi- lindro.
cas que tornaram Alexandria grande. Para
Voltando a Alexandria, recordemos
completar o quadro, recordemos agora os que, embora perdendo pouco a pouco seu
eventos que assinalaram seu fim.
antigo esplendor no campo cientifico, pelos
Alguns cristiios consideravam um pe- motivos explicados, a cidade ainda contirigo as instituiqdes cientificas que manti- nuou como centro filos6fico importantissinham conceitualmente em vida a religiiio mo. Nela floresceu a dtima filosofia grega,
pagii, conservando a grande cultura que com a Escola de Am6nio (entre os sics. I1 e
constituira seu suporte. Assim, em 391 d.C., I11 d.C.) e com a Escola dos grandes comeno bispo Te6filo promoveu o saque da Biblio- tadores neoplatbnicos de Arist6teles (sCcs.
teca, que provocou graves perdas posteriores. V-VI d.C.), da qua1 ja falamos. Em Alexan0 golpe de miseric6rdia, porCm, foi dria deu-se tambCm a primeira tentativa de
dado pelos mugulmanos, que, depois de con- fusiio entre a filosofia grega e o pensamento
quistada Alexandria, decidiram-se pela to- biblico com Filon, o Judeu, na primeira
tal destruigiio da Biblioteca em 641 d.C., metade do sCc. I d.C. (recordemos que os
considerando inteiramente inutil qualquer judeus eram muito numerosos em Alexanlivro que niio fosse o Coriio.
dria). Todavia, sobretudo em Alexandria
NinguCm pode avaliar a gravidade das floresceu a Escola CatequCtica, a partir do
perdas provocadas por esses acontecimen- final do sic. I1 d.C., em que se tentou a pritos. Mas devemos destacar tambCm outro meira grande sintese entre filosofia helinica
aspecto. 0 s livros da Biblioteca de Alexan- e mensagem cristii, nascendo assim a Padria eram rolos cilindricos, muito grandes e tristica, que lanqou as bases do pensamento
dificeis de manejar. Em Pirgamo ocorreu medieval e europeu, de que falaremos amuma revoluqiio nesse campo. Com efeito, plamente.

Obras de carater geral
S. Sambursky, 11mondo fisico dei Greci, Feltrinelli,
Mil50 1959; B. Snell, La cultura greca e le origini
del pensiero europeo, Einaudi, Turim 1963; B.
Farrington, Storia della scienza greca, Mondadori,
Mil50 1964; F. Copleston, Storia della filosofia, 9
vols., Paideia, BrCscia 1966-1984; G. De Ruggiero,
Storia della filosofia, 13 vols., Laterza, Bari 19671968; B. Farrington, Lavoro intellettuale e lavoro
manuale nell'antica Grecia, Feltrinelli, Mil20 1970;
I. P. Vernant, Mito e pensiero presso i Greci, Einaudi,
Turim 1970; L. Geymonat (e colaboradores), Storia
del pensiero filosofico e scientifico, 6 vols., Garzanti,
MilHo 1970-1972 (a seguir citada como Geymonat,
Storia); M. Dal Pra (diretor), Storia della filosofia,
vols. I-VI, Vallardi, Mil50 1975-1976; G. Reale,
Storia della filosofia antica, vols. I-IV, Millo 19751980, 19875; G. E. R. Lloyd, La scienza dei Greci,
Laterza, Roma-Bari 1978; N. Abbagnano, Storia
della filosofia, 4 vols., Utet, Turim 1991 ( o vol. IV C
de G. Fornero e colaboradores).
De particular interesse sio tambCm:
a) Grande Antologia Filosofica, dirigida por U.
Padovani e M. F. Sciacca, vols. I-V, Marzorati, Mi150 1988: as introduq6es 2s seq6es antologicas particulares slo feitas por especialistas na questio; as
bibliografias s8o muito amplas, e a elas aqui remetemos de uma vez por todas.
6) Questioni di storiografia filosofica. La storia della
filosofia attraverso i suoi interpreti, La Scuola,
Brescia 1974-1976, em 6 volumes.
Instrumentos liteis para consulta sHo, por fim:
Enciclopedia filosofica, sob os cuidados do Centro
di Studi Filosofici di Gallarate, Sansoni, Florenqa
1967-1969; e a agil Enciclopedia Garzanti di filosofia (e logica, linguistics, epistemologia, pedagogia, psicologia, psicoanalisi, sociologia, antropologia culturale, religioni, teologia), sob os cuidados

'Para a presente bibliografia nHo nos propusemos, obviamente, nenhuma pretensio de ser completos, mas procuramos fornecer uma plataforma de partida suficientemente ampla para qualquer aprofundamento posterior
strio.
Foram excluidas, de prop6sit0, citagdes de revistas.
0 s volumes elencados estHo todos exclusivamente em lingua italiana: t por isso que nunca indicamos, para os autores estrangeiros, que se trata de tradugdes.

das Redazioni Garzanti, com a consultoria geral de
G. Vattimo em colaboraqio com M. Ferraris e D.
Marconi, Garzanti, Mil50 1994.
Como fonte para os filosofos antigos veja-se:
Diogenes LaCrcio, Vite dei filosofi, sob o cuidado
de M. Gigante, Laterza, Bari 1962.

Cap. 1. Ginese, natureza e desenvolvimento
da filosofia antiga
Textos
G. Colli, La sapienza greca, vol. I, Adelphi, Milio
1977. As passages de Aristoteles citadas neste capitulo slo tiradas da Metafisica e do Protrettico, para
os quais veja-se: Aristoteles, La metafisica, sob o
cuidado de G. Reale, 2 vols., Loffredo, Napoles 1968,
19822; Id., Esortazione alla filosofia (Protriptico),
sob o cuidado de E. Berti, Radar, Padua 1967.

Cap. 2. 0 s "Naturalistas"
ou filosofos da "physis"
Textos
A maior parte dos textos citados neste capitulo foram traduzidos por G. Reale em Storia della filosofia antica, vol. I, Mil50 19875;veja-se tambCm tudo
o que segue.
Para os PrC-socraticos em geral: VV.AA., 1 Presocratici. Testimonianze e frammenti, sob o cuidado
de G. Giannantoni, 2 vols., Laterza, Bari 1969, 19813
(as traduq6es aqui contidas s5o de G. Giannantoni,
R. Laurenti, A. Maddalena, P. Albertelli, V. E.
Alfieri, M. Timpanaro Cardini).
Para os J6nicos: A. Maddalena, lonici. Testimonianze e frammenti, La Nuova Italia, Florenqa 1963.
Para os Pitagoricos: M. Timpanaro Cardini, Pitagorici. Testimonianze e frammenti, 3 vols., La
Nuova Italia, Florenqa 1970.
Para Melisso: G. Reale, Melisso. Testimonianze e
frammenti, La Nuova Italia, Florenqa 1970.
Para Empcidocles: E. Bignone, Empedocle. Studio
critico, traduzione e comment0 delle testimonianze
e frammenti, Turim 1916, Roma 19632.
Para Anaxagoras: D. Lanza, Anassagora. Testimonianze e frammenti, introduqio, traduqlo e comentirio, La Nuova Italia, Florenqa 1966.

Literatura
Para todo o capitulo vejam-se: G. Reale, Storia della
filosofia antica, cit., vol. I, pp. 53-196, e tambim as
obras citadas nas notas e no vol. V nos verbetes dos
varios autores; W. Jaeger, La teologia dei primi
pensatorigreci, La Nuova Italia, Florenqa 1961; Id.
Paideia. La formazione dell'uomo greco, vol. I, La
Nuova Italia, Florenqa 1967.

Cap.
3. A Sofistica
- -Textos
M. Timpanaro Cardini, I sofisti, Laterza, Bari 1954.
Literatura
L. Robin, Storia del pensiero greco, Turim 1951;
W. Jaeger, La teologia dei primi pensatori greci, cit.;
A. Levi, Storia della Sofistica, sob o cuidado de D.
Pesce, Morano, Nipoles 1966; G. Reale, Storia della
filosofia antica, cit.; cf. a bibliografia citada nas
notas e no vol. V nos verbetes dos pensadores mencionados.

Cap. 4.-. Socrates e os Socraticos menores
-

Textos
Socrates: Tutte le testimonianze da Aristofane a
Senofonte ai Padri cristiani, sob o cuidado de G.
Giannantoni, Laterza, Bari 1971.
Literatura
L. Robin, Storia del pensiero greco, cit.; E Sarri,
Socrate e la genesi storica dell'idea occidentale di
anima, 2 vols., Abete, Roma 1975; G. Reale, Storia
della filosofia antica, cit.; cf. a bibliografia citada
nas notas e no vol. V nos verbetes dos pensadores
mencionados.

Cap. 5 . 0 nascimento
da medicina
-

Textos
Hipocrates: Opere, sob o cuidado de M. Vegetti,
Utet, Turim 1965.
Literatura
G. Reale, Storia della filosofia antica, cit.; cf. a bibliografia citada nas notas e no vol. V nos verbetes
dos pensadores mencionados.

Cap.6. Plat50 e a Academia antiga
--

Literatura
W. Jaeger, Paideia. La formazione dell'uomo greco,
vol. 11, La Nuova Italia, Florenqa 1967; H. J. Kramer,
Platone e i fondamenti della metafisica. Saggio sulla
teoria dei principi e sulle dottrine non scritte di
Platone con una raccolta dei docurnenti
fondamentali in edizione bilingue e bibliografia,
introduqiio e traduqHo de G. Reale, Vita e Pensiero,
MilPo 1982; G. Reale, Per una nuova interpretazione di Platone. Rilettura della metafisica dei
grandi dialoghi alla luce delle "Dottrine non scritte ",
Cusl, MilPo 19864, Vita e Pensiero, MilPo 1987';
Id., Storia della filosofia antica, cit., vol. 11, 1987
(quinta ediqzo totalmente revista na parte que se
refere a PlatPo), pp. 7-374.

Cap. 7. Aristoteles e o Peripato
Textos
Aristoteles: Opere, traduqiio realizada por numerosos autores, sob o cuidado de E Giannantoni, 4
vols., Laterza, Roma-Bari 1973; La Metafisica, sob
o cuidado de G. Reale, 2 vols., Loffredo, Napoles
1968 (com comentario); a mesma tradu@o sem
comentirio se encontra na colegio "I classici del
pensiero" da Editrice Rusconi, MilPo 1978; as passagens do De anima citadas neste volume sPo
traduzidas por C. Reale em Storia della filosofia
antica, cit., vol. II; La politics. La costituzione di
Atene, sob o cuidado de A. Viano, Utet, Turim 1966;
Analitici primi, sob o cuidado de M. Mignucci,
Loffredo, Nipoles 1969 (com comentario); L'anima,
sob o cuidado de G. Movia, Loffredo, Napoles
1979; Etica nicomachea, sob o cuidado de C.
Mazzarelli, Rusconi, MilPo 1979; Fisica, corn texto grego ao lado, sob o cuidado de I.. Ruggiu,
Rusconi, MilPo 1995; Poetica, com texto grego ao
lado, sob o cuidado de D. Pesce, Rusconi, MilZo
1995.
Literatura
E. Berti, La filosofia del primo Aristotele, Olschki,
Florenfa 1962; G. Reale, 11 concetto di filosofia
prima e l'unita della Metafisica di Aristotele, Vita e
Pensiero, MilPo 1967; Id., Storia della filosofia
pp. 379-607 (para
antica, cit., vol. I1 (quinta edi~so),
as remittncias bibliogrificas contidas nas notas e
no vol. V, cf. Aristotele).

Sexta parte (caps. 8-13)
As escolas filosoficas da era helenistica

-

Textos
Matiio: Opere complete, traduqso da obra de numerosos autores, sob o cuidado de G. Giannantoni,
2 vols., Laterza, Bari 1966. Cf. tambim as traduqaes
(com comentirio e parifrases) de G. Reale do Criton,
Eutifrone, Fe'don, Gbrgias, MZnon, Protagoras, para
a Editrice La Scuola, Brescia, muitas vezes reeditada;
Tutti gli scritti, com texto grego ao lado, sob o cuidado de G. Reale, Rusconi, MilPo 1995.

Textos
Epicuro: Opere, sob o cuidado de M. Isnardi Parente, Utet, Turim 1974.
Para a Estoa: N. Festa, I frammenti degli Stoici
antichi, 2 vols., Laterza, Bari 1932-1935; R.
Anastasi, I frammenti degli Stoici antichi, vol. 111: I
frarnrnenti morali di Crisippo, PLdua 1962; faqa-se
tambCm referhcia as seguintes obras de Cicero,
fonte doxografica do pensamento est6ico e mkdio-

est6ico: Academica priora, Academica posteriora,
De fato, De finibus bonorum et malorum, Tusculanae disputationes, De officiis, traduzidas na colelo "Tutte le opere di Cicerone", Mondadori, Mi160 1962s.
Para Pirro: Testimonianze, texto grego, t r a d q l o e
comentirio sob o cuidado de F. Decleva Caizzi,
Bibliopolis, NLpoles 1981.
Para os pensadores da Academia cttica e eclktica:
Sexto Empirico, Contro i matematici, sob o cuidado de A. Russo, Laterza, Bari 1972; Schizzi pirroniani, sob o cuidado de 0. Tescari, Laterza, Bari
1972.
Euclides: Gli elementi, sob o cuidado de A. Frajese
e L. Maccioni, Utet, Turim 1970.
Arquimedes: Opere, sob o cuidado de A. Frajese,
Utet, Turim 1974.
Literatura
M. Pohlenz, La Stoa. Storia di um movimento
spirituale, 2 vols., La Nuova Italia, Floren~a1967;
G. Reale, Storia della filosofia antica, vol. 111, cit.,
pp. 161-556; cf. a bibliografia citada nas notas e no
vol. V nos verbetes dos virios autores tratados nesta parte; P. Boyanck, Lucrezio e l'epicureismo,
Paideia, BrCscia 1970; E. Bignone, L'Aristotele
perduto e la formazione filosofica di Epicuro, La
Nuova Italia, Florenqa 1973; D. Pesce, Introduzione
a Epicuro, Laterza, Roma-Bari 1981.

Sttima parte (caps. 14-17)
0 s ultimos desenvolvimentos
da filosofia pags antiga -

Textos
S2neca: Lettere a Lucilio, sob o cuidado de B.
Giuliano, 3 vols., Zanichelli, Bolonha 1969.
Epicteto: Diatribe, Manuale, Frammenti, introduqiio,
prefacio e parifrases de G. Reale, traduflo, notas e
indices de C. Cassanmagnago, Rusconi, Millo 1982.
Marco AurClio: I ricordi, sob o cuidado de F.
Cazzanini Mussi, revislo, introduqlo e notas de C.
Carena, Einaudi, Turim 1968.
Para os Neoctticos: Sexto Empirico, Contro i
matematici, sob o cuidado de A. Russo, Laterza,
Bari 1972; Schizzi pirroniani, sob o cuidado de 0.
Tescari, Laterza, Bari 1972.
Plotino: Enneadi, sob o cuidado de V. Cilento, 3
vols. em 4 tomos, Laterza, Bari 1947-1949.
Para Ptolomeu: F. Franco Repellini, Cosmologia
greca, Loescher, Turim 1980.
Galeno: Opere scelte, sob o cuidado de I. Garofalo
e M. Vegetti, Utet, Turim 1978.
Literatura
G. Reale, Storia della filosofia antica, cit., vol. IV (cf.
a bibliografia critica citada nas notas) e vol. V nos
verbetes dos autores citados; M. L. Gatti, Plotino e
la metafisica della contemplazione, Cusl, Millo 1982.

