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ABSTRACT

The analysis intends to comprehend the constitution of preplatonics' material

knowledge, concerning the composition of platonic's genetic thougt. Furthermore, the current

research investigates synchronically the conceptions of nature, principie and soul on archaic

and classic greek period. This research, however, requires the understanding of peripatetic and

dialetic dyachronical analysis.
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RESUMO

A análise pretende compreender a constituição do saber material pré-platónico,

concernente à posterior compreensão do pensamento genesíaco platónico. Além disso, a atual

pesquisa investiga sincronicamente os conceitos de natureza, princípio e alma nos períodos

arcaico e clássico gregos. Esta pesquisa, entretanto, requer o entendimento da análise

diacrónica peripatética e dialética.
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A presente dissertação procura constituir-se como um trabalho conceitual preliminar

sobre o problema da gênese, conceituada como atividade genesíaca, e do princípio, postulado

como principio físico, para a filosofia grega arcaica e clássica, pretendendo determinar a tese da

geração por contrários, prevalente no idealismo alemão. A metodologia aplicada à descrição

proleg8mena da atividade genesíaca e do princípio físico arcaico e clássico é a dialética

especulativa, proponente de uma lógica de oposições.

A análise dos conceitos da fisiologia grega imprescinde da crítica aristotélica ao

princípio da geração natural. Portanto, a pesquisa estabelece a recorrência à história

interpretativa da cosmologia grega arcaica e clássica (particularmente as interpretações mais

recorrentes da história da filosofia antiga como as de Aristóteles e de Hegel) como exposição

preliminar, ao mesmo tempo que consiste em uma investigação prévia deste objeto,

elucidando-o a partir do conhecimento material sincrânico de sua época, privilegiando a

aferição do textos, articulados à ciência dos estudos clássicos.

As análises percucientes da história da filosofia grega clássica constituem amiúde uma

exposição do método dialético platónico, menosprezando os componentes propriamente

cosmológicos do mencionado saber. Assim, conceitos como 'natureza', 'princípio' e 'alma' são

compreendidos a partir de uma orientação perspicuamente epistemológica, esmaecendo uma

investigação dos proponentes físicos e antropológicos, constitutivos da ciência dos estudos

clássicos. Nesta contextura, a composição conceptual da cosmologia platónica deve ser, nas

lindes desta dissertação, apreendida na compleição de seu saber científico coetâneo: para tanto,

a remissão ao conhecimento propriamente material do período mostra-se prevalecente,

impondo a averigüação dos preceitos hipocráticos e pitagóricos, imprescindíveis para a

elucidação das propriedades fisiológicas e culturais l diligenciadas em um texto como o

Timaeus de Platão.

l Cornford, F.M. 1211y Oxford: 1912; Diels, Hermann.
Die Fraemente der Vorsokratikenvols. l e 11. Berlin: Weidmann, 1989; Gilbert, Oito. Db

Leipzig: 1907; Heath. A Historv of Greek
Mathematics.Oxford ; Jacoby, F. (1923) Die Fraç'mente der griechischen Historiken 15 vol. Berlin:
Leyden, 1969; Milhaud. !:ç! !?1lilgo!)hes géomêtres de la Gràce Paris: 1900;
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A recepção dos textos platónicos vém, no decorrer de sua hist(ária interpretativa,

delimitando duas espécies de crítica comentativa: uma, privilegiando a análise peripatética de

uma teoria de idéias, reproduz em seus textos P!!aççb, BS11Zl41Zljça..yll:.ç lyH e .!.il113çU!, um

sistema metafísico, particular, contudo, à Academia tardia e ao historicismo peripatético;

outra, dando relevância à historicidade da exposição platónica, propõe-se a reconstituir os

pressupostos físicos e históricos, sua confinidade, com efeito, ao conhecimento material

arcaico, dos textos listados. Esta, por um lado, submete a um diagnóstico os componentes

conceituais e sincrónicos dos dialógos e da récita precitados, interditando, todavia, uma

avaliação precipita das proposições de Sócrates e de seus êmulos, asserto levantado por A . E

Taylor, contrário ao Perípato, em sua yê!:l4..$gçla!!ça (Oxford: 1911). Aquela orientação

metodológica, por outro, referenda-se na precípua tese de Vector Goldschmidt, L:ç!.Pjêlgg!!ç!

de Platon, Structure et méthode de la dialectique platonicienne.

Esta dissertação pretende investigar, preliminarmente, os pressupostos científicos para

a consideração da natureza (q)óatç), relativa à fisiologia arcaica e, em um momento ulterior, o

.!.!;B4ç!» de Platão. Não obstante, o mencionado texto, um discurso verossímel sobre a gênese

do cosmo para Timaeus de Locres, pertença a seu período de maturidade, este nos propicia

elementos centrais para a reavaliação da questão da natureza (+úalç), proposta pela fortuna

crítica platónica. Por esta forma, a análise do princípio conforme à natureza (àpXÚ KaTá +Óalv)

retém a preocupação com os processos físicos ou gênese material, sintetizados pela filosofia

grega arcaica, cujas elaborações são repostas por Platão neste discurso, no intuito de avaliar o

princípio de todas as coisas e, por conseguinte, a natureza dos elementos, sem contudo

proceder a uma refutação dos sistemas jónico e itálico da natureza, posteriormente realizada

pela definição aristotélica da 'essência ou natureza substrata' (ÜnoKC pcvilv oüa cEV ou

i)lote pevtlv $óaLV).

A descrição de uma matéria substrato ou substrato material, determinante para a

conceituação de um composto concreto (agregado de matéria e forma), procedida por

Aristóteles em Physica 1, Metapbysica A,ê em Pggçllç[411gne et corrup!!ggg afasta- se das

posturas arcaica e clássica de investigação dos fenómenos e da alternância de contrários, para

empreender a formulação de um substrato imanente, suporte corpóreo, a todas as coisas.

A partir desta consideração, nérvea para o entendimento de minha pesquisa, a Parte l

tenta destrinçar a compreensão de natureza e princípio para a fisiologia arcaica, confinante à

12
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história interpretativa peripatética e dialética, articulando, particularmente na retomada

conceitual da fisiologia de Empédocles e, assim, na conseqüente emergência das raízes ou

elementos fundamentais, um diálogo com as premissas pré- platónicas, essenciais para a

elaboração do Timaeus.

A Parte ll propõe-se a desenlear a determinação de natureza e princípio em Platão e

Heráclito, partindo previamente da constituição conceptual da isonomia das potências no

P!!aççlg e posteriormente das representações arcaicas do fogo como processo real da natureza

animada para o fisiólogo jónico.

A Parte 111 desta pesquisa procura elucidar previamente os paradigmas da história

interpretativa de 'natureza' (Oóatç) e princípio (àpXÚ): de um lado, o historicimo peripatético e

a proposição de uma materialidade substancial e, de outro, Hegel e a dialética especulativa,

concernentes, com efeito, à conceituação, por um lado, de matéria e forma e, por outro, de

abstrato e concreto. A argumentação dos contrários, descrita na récita de ErixÍmaco no

$y!!!pg!!yln, revela a contenda jónica dos opostos homólogos, ponderada pela dialética

especulativa na Çiê!!çla..da..!:égjça (1813) e nas Preleções sobre a História da Filosofia. A análise

histórica diacrónica, efetuada pela lógica de oposições, reordena em um contexto dialético a

determinação de natureza e princípio nas filosofias grega arcaica e clássica, rediscutindo a

clássica definição perípata de matéria e forma, precípua à compreensão de meus procedimentos

teóricos.

Procuro inventariar, assim, na mencionada parte desta pesquisa as definições de

natureza e princípio para a história interpretativa da física arcaica e clássica, correlatas às

noções de substrato material e de uma lógica de oposições: o amparo em Aristóteles e Hegel

baliza os deslindes conceituais para meu inquérito comentativo. Neste complexo, definições

como matéria e forma, abstrato e concreto, natureza e princípio, não são empregados

classificatoriamente em vários contextos, mas relatados de acordo com sua constituição

conceptual, particular aos autores supra mencionados, Hlegel e AristÓteles: a "natureza", em

meu escopo, é compreendida menos como um composto concreto do que unidade e?zazzlio/(Üíca

ou conlríditóría. A dualidade de oposições referenda uma concepção genética de àp)CÚ e +óalç,

donde emerge, tanto na cultura présocrática quanto na fisiologia clássica, a wnídade

plt4 ra lida de fenomênica .

13
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Estabelecendo uma crítica textual da segunda parte da récita do .!.!!BaÊIB, a atual

dissertação tenciona promover um lavor investigativo do conceptual platónico, em seu cotejo

com o conhecimento material e abstrato da época, restrito, portanto, à cosmologia,

determinando seu nervo e plexo: o encadeamento dissertativo prioriza a presteza para com os

termos sobrevenientes da récita mítica.

Tento, sobretudo, reconstituir, na Parte ll de minha exposição, os componentes

eminentemente científicos ressalvados na lide sobre a alma ingênita, coalizando pitagorismo e

embriologia hipocrática. A remetência ao saber material constituído dos séculos VI e V colige

os elementos constitutivos da contenda sobre a alma incorruta; Sócrates põe em evidência os

limites da aplicação de técnicas empíricas de investigação (Alcmeon, Philolaos) para o reco

esclarecimento da natureza anímica, perfilhando duas espécies de constituintes cósmicos: o

aparente natural e o não-aparente ingenerado e incorpóreo; este remonta à alma incompósita,

aquele à corporeidade física, tendo em decorrência postulado a unidade psíquica e a pluralidade

corpórea. Neste passo, o exame do ]?113edo aufere o nexo entre o conhecimento arcaico,

confinante à dualidade de oposições um- múltiplo, e os procedimentos platónicos de

perquirição, balizados pela mesma dualidade.

Partindo da premissa da alternância de contrários no Phaedo, na Parte ll deste

trabalho, concentrar-me-ei, previamente, na investigação sobre a isonomia das potências: a lide

entre Símios, Cebes e Sócrates reformula o 'corpus' médico de Crotona, Philolaus e Alcmeon,

ressaltando seus conceitos de formação orgânica, 'forma, ideia e potência'. Avaliando,

preliminarmente, a geração de todas as coisas pela atividade isonâmica das potências, e sua

corrupção pela monarquia, o Phaedo afere a emersão do processo genesíaco e a inexistência de

um suporte de qualidades contrárias, minudenciados no .11.!n3SU!.

A postulação platónica da existência de um receptáculo ou recipiente de impressões

depende, antes, da constituição de uma acurada análise do que venha a ser 'o fenómeno ou a

aparência' (ló +cttvóftevov), pela qual discerne, através do estudo dos textos de Platão, essência e

aparência. Assim, o discurso socrático sobre a imortalidade da alma no Phaedo compreende

uma investigação sobre a natureza essencial das coisas, apenas apreendida pelo entendimento.

A consonância entre unidade e multiplicidade fenomênica, promulgada no diálogo

entre Sócrates e os pitagóricos, remete precipuamente à homologia de opostos, perfazendo o

li;\me conceitual entre Platão e Heráclito, para quem a alma (TÚv yu)CÚv) é identificada a um

14
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princípio vital: tendo postulado a consideração do fogo ('ró n6p) como o elemento quente

(ló Oéppov), lépido e fluídico, a pesquisa elucida os componentes fisiológicos da atividade do

fogo, primitivamente aparentada à atividade da alma, constitutivos, deste modo, dos processos

vitais como a digestão e a respiração, promoventes da homologia de opostos, em que os

discordantes concordam(õla$cpopévov aup(bepopévov).

Parte da mencionada abordagem, nesta dissertação, a referência ao elemento quente,

sopro ígneo (TO 9épFov) posteriormente identificado no desenvolvimento da argumentação à

alma incomposta e indivisível: daí a transição de um conceito de alma, lugar de idéias e

oposições, antes regido pela embriologia pneumática de gênese hipocrática para su;

determinação noética como uma verdadeira entidade estruturante, gênero inteligível, opondo-

se ao género visível, donde pode-se destacar, para os requisitos à definição de meu objeto de

pesquisa, o relevo dado ao fogo, pura atividade, cuja compre'nsão de um princípio vital é

atestada na poesia grega homérica e na cultura pré-socrática jónica. O princípio do calor é

considerado como proponente da homologia de opostos, através de uma atilada descrição

fisiológica da respiração na segunda parte da récita do .!.!!11gçy!-

A perquirição platónica em torno do fogo e dos elementos decorrentes remete à

conseqüente definição de receptáculo (õ7toõoXÚ) suporte participe da geração do cosmo,

recipiente de impressões. Procurarei, ao longo da exposição, demonstrar o estrato conceptual

donde decorre a determinação do movimento na física clássica: assim, o postulado peripatético

da subjacência, substancialidade material, adverso à definição de um nutriente receptacular

platónico delimita uma compreensão dissimilar da tradição cosmológica pré-aristotélica dos

processos físicos e da atividade genesíaca.

Neste sentido, minha orientação teórica preocupar'se'á em comprovar a referida

dissensão, ciosa, portanto, em estabelecer parâmetros necessários e premissas válidas à

circunscrição de meu objeto de análise: interditando, pois, a substância imediata receptiva e a

identificação da matéria a um substrato passivo, proposição aristotélica, a materialidade

(bÀ,Ú) ou o padecente(TónáaXov), a pres'nte tese fixar-se-á na demarcação da natureza do

receptáculo, investigada em uma leitura "pari passu" na Parte IV desta análise, e comparada,

neste comenos, em suas articulações conceituais ao historicisino peripatético e ao documental

indireto.

15
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A matriz teórica de onde deriva a crítica aristotélica ao processo genesíaco da cosmologia

ética é, sobretudo, b4ç!!!p!!X$iça..A.ç.4, 11111X$iça..!.ç.B e ntes do

testamento ágrafo: os conspícuos pupilos, Teofrasto, Simplício, Alexandre de Afrodísia,

possuem, portanto, orientação e métodos do supra'mencionado historicismo. A recorrência à

citação teofrástica no remate à primeira parte da anual dissertação reitera, deste modo, a

separação em Aristóteles entre princípio material e princípio formal: este, por um lado, é, para

o peripatetismo, causa e motor da matéria, que conecta-se com a potência do deus e do bem;

aquele, por outro, é o "substratum" como matéria primitiva, o qual denomina, por sua vez,

receptáculo.

Procuro mostrar a relevância dos termos 'princípio conforme à natureza'

(àpXÚ KclTá +Óatv) e 'elemento' (ló atotXetov) na segunda parte da mencionada récita para a

elucidação da gênese de todas as coisas. Posto desta maneira, a compre'nsão da gênese e

constituição do cosmo demanda o recuo, na Parte ll da presente tese, ao P!!aççle, que elabora o

discrime entre imagem e paradigma: este mantém pertença ao gênero inteligível, essência, 'o

que mantém-se sempre como tal', aquela ao gênero visível, aparência, 'o que aparece'. Neste

sentido, meu plano teórico defende uma leitura 'recortada' do referido texto, evidenciando, a

partir dele, o estrato noemático das idéias, prévio à descrição da geometrizada cosmologia ética,

por sua vez, diversa da primitiva matéria perípata; inversamente, uma p'rcela da fortuna crítica

platónica considera os supra-citados textos Phaedo, B:çlpublica VI eVll e .!.!gl4çlH,

constituintes de uma urra reiterada teoria das idéias.

As referências bibliográficas de apoio a estes textos centrais visam demonstrar a

pertinácia quanto à eleição do tema. A atinência de Cornford restaura, por sua vez, as

premissas científicas necessárias ao comentário elucidativo do discurso plausível sobre a geração

do cosmo. 2

Neste lastro, a !çilingaia..PlalgQlça, considerada como uma seriação da tradição

platónica indireta que reúne seu pena'mento tardio, deixado pelos pupilos na Academia,

London:Routledge.

16
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agrupa, ademais, a matriz donde devam a supra mencionada teoria de idéias, centralizada na

derivação do todo a partir da unidade definida. Estabelecendo a Testimonia como nutriz à

compreensão dos multifários estratos dos textos de Platão, Konrad Gaiser e Hans Krãmer, na

Alemanha, e Giovanni Rede, na Itália, recenseam este documental perípato que estipula uma

unidade primária, causa da consistência e aparição de todo ente, identificada ao princípio

anypotético. Harold Cherniss, adverso ao grupo de Tübingen, elucida, por s':a vez, que tal

concepção é limítrofe à definição de matéria substrata (Õ7toKC pcvtl bÀÚ), esmaecendo, então, os

componentes aristotélicos à investigação do texto de Platão. Assim, o cuidado efetivo para com

a documentação doxográfica impõe limites à dedução de uma anterioridade substancial em

Ingemar Düring corrobora a tese de Cherniss e Solmsen face ao grupo, mostrando que

o conteúdo da Testimonia é conteste aos textos do jovem Aristóteles, b4ç!;!pl111giçê.Ae P!!X$iça

l e 11. Neste passo, a presente dissertação procura delimitar as posições teóricas consentes ou

adversas de determinados autores, remissivas às balizas conceituais da natureza (+óalç)

platónica: no postulado interdito ou aquiescente de sua confinidade à materialidade primitiva

7tpoTÓ ÜÀÚ) perípata, esta exposição propõe, nas lindes de um relatório dissertativo, uma análise

intensiva dos pressupostos necessários à determinação do supra' m'ncionado conceito de

natureza em Platão, determinando, por sua vez, o processo genesíaco e corrutível de todas as

coisas.

A argiiição de Sir David Rosé estatui, por sua vez, em seu :8d!!g!!ç:t.b4çlap!!X!!ç!, que

Aristóteles possuía à sua disposição, além dos textos de Platão, seus testemunhos ágrafos e a

conseqüente doxografia de Espeusipo e Xenócrates, referentes à determinação da matéria como

doada indefinida, esclarecendo, a partir de uma análise genética do texto b4çlgp!!)(aiçê..:à,..M. a

dessemelhante postura interpretativa aristotélica concernente à produção da teoria de idéias.

Pormenorizando, Metaphysica A 6, 987 a 29 descreve, de um lado, a posição de Platão face ao

antesocratismo heracliteano e pitagórico, ao passo que Metaphysica M 1078 b, 9-32 se reporta, de

outro, ao ensinamento tardio na Academia e ao material doxográfico dos lecionandos.

Através de Respublica VI, Phaççlg e .!.!Bl4çy!, segtmda parte da récita, tento,

inversamente, demonstrar, anuente à cesura entre substratum e receptáculo, a constituição de

um saber físico que, redefinindo a unidade jónica de todas as coisas e a positividade itálica do

ser, preocupa-se, entrementes, em circunscrever a q)óatç arcaica ante a delimitação socrática de

Platãoa

.'''N
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um princípio ordenável da polis. Este trabalho, no entanto, não se detém em comparar

minuciosamente, de um lado, o Sócrates histórico e, de outro, a representação de Platão,

remetendo-nos à reconhecida tese do Phaedo de Burnet. Todavia a preocupação em manter um

juízo fidedigno das fontes e de sua decorrente constituição teórica, contextualizada nos

diálogos e na récita, requer, com efeito, a reconstituição conceitual dos mencionados textos:

posto desta forma, a escola médica de Crotona, a fisiologia de Empédocles, os preceitos

pitagóricos de uma alma incomposta, ingênita e incorruta perfilham, segundo eminentes

comentadores como Burnet e Dias, o processo formativo de Sócrates e dos membros da

discussão sobre a imortalidade da WuXÓ (!:!!aç4g), a aquisição do conhecimento e a recorrente

[inha segmentada(Bçlp!!bliça.]y!..]r]D e a produção do cosmo (!.inaçlU,

l.M.Crombie, anuente a Harold Cherniss e a Friedrich Solmsen, integra em um mesmo

grupo temático dedicado à cosmologia e à teoria da natureza, os textos porfiados em meu

levantamento expositivo: P114ççb, Timaeus e B:ç$p11bljça:.y! e Vll-

A investigação socrática sobre os princípios da vida societária decorre, portanto, dos

mesmos princípios proponentes dos processos físicos. Neste passo, não há a separação e

posterior transição de um estado de natureza para um mundo social, postulado pela morfologia

durkheimiana das espécies sociais e pela psicologia histórica, que procede, não obstante, a uma

demarcação entre abstrato e concreto, sociedades primitivas e sociedades complexas: a ApXÚ

platónica, princípio interno ao ser, ao contrário, integra natureza e sociedade, proc'ssos físicos

e processos sociais em um todo constituído.

A compreensão dos procedimentos analíticos próprios à determinação platónica do

princípio conforme à natureza (àpXÚ Rata +Úatv) requer, por um lado, a sistematização dos

conceitos concernentes a ela 3 e, por outro, a minudência de seus protocolos: esta nos remete,

de um lado, aos postulados do historicismo peripatético e da escola de sociologia e

antropologia francesa e, de outro, à sua refutação pela dialética especulativa, aquela retoma a

3 Burnet, John. Ead)LGíçÊk...E!!!!elçli!!!x. London:Adam & Black; Cherniss,..Harold. AEjglotle's
riticism of Pre-Socrat.ic Philelgpl11 New York:Octagon Books, 1983; Colli, Giorgio. !!!Íns

1.11. Milho:Adelphi, 1993; Lassale..Die
Philosoohie Herakleitos des Dun!$!g!! yQD..Ephesos Berlin=Olms & Hildsheim, 1973; Reinhardt, Karl
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formação conceptual arcaica nos sistemas jónico e itálico da natureza do princípio de todas as

coisas.

Assim, o escrutínio do 'princípio conforme à natureza', donde tudo deve se iniciar,

mostra-se solidário aos pré-requisitos conceituais pré-socráticos. A abordagem, recortada

ademais neste tópico distinto, avança no esclarecimento de seus contextos, retornando sempre

que necessário para os pressupostos que os fundamentem: as antigas repres'ntações da natureza

1(:óatç) nos sistemas jónico e milesiano, a medicina de elementos ou qualidades fundamentais

de Alcméon de Crotona e a hetairia Anaximandro-AnaxÍmenes-XenÓfanes-Parmênides,

relacionando suas oposições e divergências.

Referendo a escolha da física arcaica como premissa à circunscrição de meu objeto de

pesquisa, a interpretação platónica dos processos físicos. Inversamente, a explicação recorrente,

nos estudos de história da filosofia grega, da cosmologia antesocrática é peripatética.

Entretanto, sua apreciação revela-se necessária, pois possibilita um método histórico

comparativo que separa, conquanto Aristóteles defende a existência de um substrato corporal

determinado, as conclusões platónica e aristotélica sobre a natureza da matéria,

l$úatç 'rúv ÕÀ.úv). Neste sentido, as duas modalidades de compr"nsão dos proc'ssos físicos vêm

demonstrar, comparativamente, concepções diametralmente opostas da atividade genesíaca.

A determinação, em Aristóteles, da materialidade substancial ou substrato corpóreo e

dos corpos primários sensíveis, provenientes de pares congeminantes de opostos, pacientes e

pacientes, esmaecem, não obstante, a compr'ensão primígena da unidade e multiplicidade

fenomênica para o conhecimento natural arcaico e clássico. A primeira parte deste trabalho

deslinda, de um lado, os componentes fisiológicos da hetairia Anaximandro- Anaxímenes-

Parmênides e, de outro, Leucipo e Demócrito, postulados precípuos para a minúcia

cosmológica platónica no .!.!!n4çlH.

A definição da hetairia Anaximandro-AnaxÍmenes-Xen6fanes-Parmênides é relatada

por Teofrasto em seu ondo o inventário conceptual

fisiológico arcaico, o historicismo peripatético descreve a geração do termo (1)úatç no VI século

helênico, coevo, em sua demonstração, ao nascimento do termo dpXÚ. Articulando Oúalç e

dpXÚ, AristÓteles e Teofrasto compreendem uma análise coetânea da natureza e do princípio no

Parmenides und die Geschi Frankfurt:Vittorio Klostermann, 1985; id.

''\
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mencionado período, separando sua proposição em um pluralismo - a superv'niência dos

elementos: a fisiologia de Empédocles e o corpo hipocrático - ou um monismo material - a

precitada hetairia.

A referência preliminar aos sistemas milesiano e itálico da natureza, com efeito, longe

de interditar a concentração no tema proposto, assevera as condições te(tricas necessárias para

uma exaustiva análise da física clássica, reunindo, deste modo, natureza e artefato, atividade

genérica e demiurgía. Procurei, descarte, portar a um levantamento minucioso do conceito de

um sobredito processo genesíaco no documental genuíno antesocrático e doxográfico,

empenhando-me por descrevê-los de per se, ciente de suas proposições confinantes à

determinação do movimento e à gênese produtiva no .!.!gl4çy! de Platão.

A conceituação do princípio no /(egos eíêólú mantém dependência da elaboração do

espaço físico e social. Neste regime, a constituição de um saber arcaico que se fixa no senso

físico para compor a gênese de todas as coisas engendra, para Platão, uma espécie de análise que

sintetiza, no plano teórico, natureza e sociedade. A reconstituição, pois, de um inventário

conceitual, retrospecto à génese evolutiva do termo princípio (àp)CÓ) nos textos supra'citados de

Platão permite-nos uma compreensão aceira dos liames entre natureza, sociedade (I'imaeus) e

'êpistéme' (ê7tLaTÚflíl) (Phaedo e Respub]ica V], V]]), os quais tento demonstrar na segunda

parte deste trabalho investigativo.

A delimitação do conceito de óalç requer, assim sendo, o recuo aos pródromos de sua

menção, os sistemas jónico e milesiano da natureza, com efeito. Assim, os pr'ssupostos pré-

socráticos, ao qual me proponho previamente investigar, reiteram sobreinodo a análise

diacrónica da noção de princípio (àpXÚ), constituindo relevante premissa para a fundamentação

de meu objeto de estudo, a atividade genesíaca e o princípio físico no Timaeus de Platão. A

primeira parte desta dissertação trata, portanto, do conceito supra m'ncionado através da

filosofia grega arcaica, premissa à leitura do Timaeus e à física clássica.

A eleição de Anaximandro como objeto preliminar da física arcaica decorre da

adveniência do termo àpXÚ no documental doxográfico. Postulado da investigação arcaica dos

constituintes gerativos de todas as coisas, o "Apeiron" circunscreve uma natureza informe

como princípio físico, potência plasmática do cosmo e matriz de onde geram os congêneres. A

VçtQãç!!!!!iE.dçLAntike. Gõttingen:Vandenhoeck & Ruprecht, 1989
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incompatibilidade da àpXÓ anaximandreana a um princípio material rege a aporia aristotélica

que identifica o princípio à matéria, principal crítica ao Timaeus.

Aristóteles considerava como postulado que o princípio na fisiologia pré-socrática

refletía um "substrato corporal determinado", daí sua complexa postura face ao "Ápeiron"

anaximandreano.

O "Ar" (àúp) de Anaxímenes mantém-se no entorno do cosmo. Aristóteles admite

haver, a partir das formulações de Diógenes de Apolonia e Anaxímenes, qualidades contrárias,

provenientes de uma natureza pneumática ou sopro aéreo, substrato físico. A contextura do

Timaeus, impedindo a anuência a um suporte de qualidades sensíveis antitéticas, presc'eve um

processo genesiaco.

Elaborando, portanto, a compreensão arcaica acerca do princípio de todas as coisas e

posto, em seguida, o esclarecimento de uma unidade platónica entre, de um lado, o princípio

constitutivo dos processos físicos e, de outro, da vida societária, a orientação teórica desta

dissertação remete, em seu meneio, à sua adversão aristotélica.

A crítica comentativa escolhida, arrolada no decurso de meu tratamento conceptual,

vem demonstrar ou rejeitar as proposições adstritas ao material analítico desta investigação.4

A conceptualização de uma teoria de idéias advém, para J.A. Stewart em 1131gb

Doctrine of Ideal (Oxford: 1909) de uma interpretação refratária do historicismo peripatético,

pela qual identifica a idéia a um ló )CoptaTóv supra sensível

Empregando a definição de uma essência ou natureza substrata a todas as coisas,

Aristótel.s defende, entretanto, uma lógica da interioridade e da posterioridade, identificadas,

respectivamente no cosmo sensível, ao substrato material, substância imediata receptiva, e ao

composto concreto, síntese de matéria e forma.

Emprestando, todavia, a precípua passagem peripatética da matéria, suporte corpóreo

para a forma, a interpretação de Aristóteles dos supr' m'ncionados textos de Platão

compreende a unidade pitagórica como um princípio formal e a doada indefinida, por s':a vez,

4 Cherniss, Harold. California Press:1945; Décaire, Vianney. 11::Qbiç!

Heidelberg:Winter, 1985; Fiapp,

Heinz. Hvle: Studien zum 41jstoteli$dlg!!.M31Ê111ç:Bçg!.© Berlin-New York:Walter de Gruyter, 197.1;

lquyens . Louvam:IES, 1973; Solmsen, Friedrich.
Aria Cornel1:1964.
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como princípio material. Assim posto, a gênese conceitual dos textos do jovem Aristóteles

devém sobretudo de sua crítica à física arcaica e, em decorrência, de sua refutação ao processo

gerativo de todas as coisas em Platão, rejeitando, deste modo, a existência de um recipiente de

impressões, receptáculo, posto que a alternância de contrários advenientes reclamam

constância de um suporte de qualidades contrárias.

Posto desta forma, esforçar-me-ei em salientar a objeção aristotélica a esta precisa

questão que tento, nos limites desta dissertação, articular ao longo de minha escrita. Portanto,

o postulado peripatético de uma natureza substrata, imanente a todas as coisas, é reverberado,

nesta pesquisa, na tradição das ciências humanas, especificamente na escola de sociologia e

antropologia francesa, particularmente analisada em suas premissas teóricas na segunda parte da

investigação, extensiva à questão do fogo nas sociedades arcaicas.

Émile Durkheim, em (1912), e Lévi

Strauss. em Structures Elementairç! çls..!g:.Pare!!!é e :8elblçZiZglçZgjç.$!n4ç111ralç, para mencionar

os mais conspícuos, reiteram a existência de representações essencialmente coletivas,

identificadas a categorias internas de pensamento, cujo substrato social, encontra-se na natureza

das coisas e decorrentes, com efeito, de formas elementares da vida religiosa, a consciência

coletiva, que engendram, para o discípulo de Emile Boutroux e Fustel de Coulanges, uma

species aeternitatis de idéias em Platão.

Pormenorizando, para uma rega compreensão de meu objeto de pesquisa, a orientação

estruturalista de análise baseia-se na arquidefinição aristotélica de natureza como um princípio

permanente e constante, estável e substrato: a recorrência aos autores sobreditos, seus

princípios analíticos, mantém aquiescência às teses do helenismo estruturalista francês sobre a

passagem de um pensamento simbólico para um pensamento conceitual e abstrato em 11a

, premissas tributárias, por sua vez, da

Psicologia Histórica de lgnace Meyerson.

Retomando o centro de meu estudo, a avaliação do problema de natureza em Platão

predispõe de uma compreensão de seus principais modelos de interpretação, agrupando tanto a

crítica direta dos textos platónicos precisados, quanto a epistemologia das ciências humanas. A

remetência, portanto, dos textos primários vem acompanhada de suas fontes, respeitando
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léxico grego. As passagens textuais de Platão seguem o estabelecimento proposto por John

Burnet para a Biblioteca Oxoniensis.S

Apoiada na gramática histórica e na linguística compar'da, a investigação dos textos

procurou evidenciar os conceitos estratégicos, producentes dos elementos diacrónicos da

cosmologia grega, sem, entretanto, descurar de seus elementos estáveis, sincrónicos.

A referência ao Timaeus de Platão como concrescência do trabalho permite

demonstrar o perfilhamento das formulações da fisiologia pré-platónica para a composição do

mencionado texto.

A elaboração do discurso verossímil sobre a gênese do cosmo, proleg8meno, contudo,

para uma posterior análise exaustiva, reavalia as premissas arcaicas, predispondo-as em uma

contextura particular à oncologia platónica, tendo sistematizado uma crítica de seus

fundamentos. Assim, a exposição narrativa da prédica de Timaeus de Locres remete as bases

naturais, levantadas ao longo de minha pesquisa, a um cosmo geometrizado.

A remissão às passagens dos textos básicos citados, direta ou indiretamente, será feita

no próprio corpo do texto, preservando seu título a partir da grafia latina, sem, no entanto,

sublin.ha-lo
/

5 Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis. Oxonii & Tipographeo Clarendoniano.Recognovit
Brevique Adnotatione Critica Instruxit loannes Burnet.
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PARTEI

Natureza e Princípio para a $tsiologia ctrcaica: as attálises de Aristóteles(Metaübvsica

A e Pbvsica 1) e Hegel {Preleções sobre a História da Fitosojia,

L.'L. Natureza e Princípio para a $sica pré-platónica: as investigações da história

interpretativa peripatética(Aristóteles, Metaüb'única A e Pbvsica 1) e diabética(Hegel,

Preleções sobre a História da Filosoüta)

A dualidade de oposições, definida na Çiê!!çig..d4..!:égjç4(Die Lehre vom Wçseq), é

apreendida em sua gênese conceitual nas Preleções sobre a História da Filosofj4.

Compreendendo, antes, as determinações do em sí e para sí, matéria, "formiriendes Prinzip", e

forma, singularidade concreta, abstrato e concreto, Hegel as emprega para conceituar a "forma

do princípio", delimitada, previamente, na dpXÚ milesiana, o indeterminado sem forma. Hlegel

compreende o cosmo sensível, desde os sisrem.zs jónico e milesiano da natureza como o

desvelamento do duplo em um processo dos universalmente opostos.

Conforme referência nas Preleções sobre a História da Filosofia, mencionada no prefácio

e introdução desta dissertação, a doutrina dos contrários embora não possua sua forma

plenamente determinada em sí e para sí em Anaximandro e Parmênides, de cujo aparecimento

advém no "indeterminado" em Anaximandro ou na "pureza de sua abstração" em Parmênides,

realizou-se, para Hegel, na unidade com o conteúdo diversificado de suas representações, pela

qual aparece sob a forma do princípio, não o princípio universal que subsiste na pluralidade de

suas manifestações, mas a pura singularidade, representada por uma forma física determinada,

quer seja a água de Tules, o ar de Anaxímenes e Diógenes de Apolânia ou o fogo de Heráclito e

Hipaso de Metaponto, para quem o absoluto aparece ainda em sua plena indeterminação em si

e não como princípio espiritual, conservando-se cin suas determinações, em si para si.

Aristóteles arrolava como princípio fundamental para Homero e Tales a água, para

Anaxímenes e Diógenes o ar, para H.ipaso e Heráclito o fogo. "Todos aqueles para quem o

cosmo é uno e que admitem uma certa natureza única como matéria", considerando o sistema

monista jónico que estabelecia, para AristÓteles, a existência de um princípio material (i)ÀtKÚ

ãp)CÉ) como substância única de todas as coisas, e esta corporal". Arist.Metaphysica A 3, 984 a 8.

..'''\
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Os fisiólogos, para AristÓteles, não superaram o princípio material, considerando-o ou

uma unidade complexa (Pitágoras, Heráclito) ou uma pluralidade existente (Empédocles,

Leucipo e Demócrito), donde a delimitação peripatética de uma corporeidade substrato advém

da investigação dos princípios (ãpXcx), pressuposta pela fisiologia arcaica, escrutinando a

possibilidade de haver uma natureza definida, necessária à demonstração do suporte corpóreo

ou substrato, que subjaza, ademais, à alteração qualitativa dos elementos.

"A pluralidade deles considerou como princípios de todas as coisas unicamente os que

são da natureza da matéria ((púatç tíiç ÕÀfiç). E aquilo,em que por fim se dissolvem, enquanto a

substância subsiste, mudando -se unicamente as suas determinações, tal é, para eles, o elemento

e o princípio dos seres (...) Tales de Mileto, cujo primeiro princípio (7tpuTÚ ÜÀÚ) era a água;

Anaxímenes e Diógenes consideraram o ar como o princípio por excelência; para Hipaso de

Metaponto e Heráclito de Éfeso é o fogo; para Empédocles de Agrigento são os quatro

elementos (àóp/ ló i)õ(bp/ M/ ló nõp); Anaxágoras de Clazâmene assevera que os princípios são

infinitos", Aristóteles. Metaphysica A 3, 984 a 8.

Anaximandro, ao introduzir o termo dp)CÚ (princípio), separa a "forma especulativa da

expressão para o conceito" da matéria e do fenómeno em sua imediateidade. Anaximandro

decreta de onde vém a geração e a corrupção: da àp)CÚ para a àpXÚ, e como devém, de um lado,

pela necessidade (KaTá lõv Xpcõv) de outro, pelo tempo (KclTá IÚv loõ )Cpovoõ ráetv), impondo a

ordem e a norma pelo processo de nascimento e morte, geração e corrupção das coisas, no

horizonte do "ilimitado" (à7tctpov), incorruto, de sorte que a génese de diversas determinações

constitui a emergência de um r 7tap'àutó, enquanto a àp)CÚ permanece inalterada. Em

Anaximandro, na interpretação teofrasteana, o "Ápeiron" é ao mesmo tempo substância e

princípio material @XLKÚ (5cpXÚ). O "princípio" (Ápeiron) é uma "certa natureza infinita",

diferente dos quatro elementos em permanente transformação

(pcTcEl3oÀÓv T(bv 'ccaaclp(õv atou)Cet(õv). Teofrasto, De Physicorum Opinionibus. Não havendo um

substrato (Ü7toK8 pevov) entre os elementos, a geração dá-se pela separação dos contrários

(àaoKptvopevâv IÕv évclvttâv), através do movimento eterno (Õlá TfiÇ àtÕtoÕ KtvÚaeâÇ) e, não,

pela alteração desses elementos que são, com efeito, imanentes ( évu7tápXovtâv ) ao Ãpeiron.

A7tclpové, para AristÓteles, um princípio material, substrato dos opostos, um

ró xc:pá tá aTotXEía. "Anaximandro assevera que os contrários (Táç êvavttóTil c-ç), estando

potencialmente no substrato (êvo6aaÇ Tâ Ü7toKCLFlevQ), separam-se (êKKP vea9at) do corpo

.''''\
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infinito (ánetpõ ad)Fato), tendo sido o primeiro (7tpâroçàuTóç) a denominar o substrato

princípio (àp)CÚvÕvopáaaÇ IÓ Ü7toKC pevov)", Simpl. in Phys. p.150. 20 Diels. "Nem a água

(póteüõ(bp), nem algum outro (ãÀ,À.OT) dos mencionados elementos

(IÓv KCEÀouFcvâv aTotXEtõv), mas uma certa natureza infinita (êtepclv T vcl Qúatv d7tEtpov)"

Simplicius. in Phys. p.24. 13 Diels IDK 12 A 9).

A passagem de um elemento a outro em um corpo sensível em potência, TtpoTÓ àpXÚ,

donde provêm os chamados elementos (TÓ ÕÓvaftct aópcE àla9qTÓv6)é considerada como uma

alteração de substância (ãXÀ.otóatç). A matéria, por sua vez, não é separada ou possui existência

independente dos corpos sensíveis, mas está conjuntamente com os contrários7 constitutivos

dos elementos, interditando o "Ápeiron" como princípio separado e liberando a existência de

uma substância receptiva, essência ou natureza substrato (i)7toKetpévíl oüa a, ÜnoKEtpévTI q)ÓatÇ),

que subjaz (ünopév8t, B 5 332 a 8) à alteração dos elementos.

Assim posto, ainda que Anaximandro empregue "infinito" como matéria e a matéria é

"limitada pela forma" e, à medida que Aristóteles o defina informe e contrário ao que é "todo e

concluído", reprovando-o destarte em qualificar o universo infinito e correlato ao todo

(Tó lâvTcl 7tcptéXetv, Anaximandro), contra a definição de Parmênides em concebê-lo limitado e

em equilíbrio a partir do centro, pois o todo implica limitação pela forma e a forma mantém a

matéria, Anaximandro deveria tê-lo chamado não "o circundante" (not the encompassing,

t6 epté)Cov) mas "o circundado" (the encompassed, ó 7t ptcX6pevõv) Assim, mediante estes

termos, admite-se o infinito não como substância, mas per accidens, interditando o "Ápeiron"

como princípio, mas como "circunstância causal" (TÓ a pl3cl3TJKÓÇ). Anaxágoras, por sua vez ,

estabelece o "Nous" como causa movente do universo, de um número infinito de corpos

homogêneos e contrários e da geração, um princípio concomitante cognitivo e motor; o "

universal que a si mesmo determina", segundo Hegel. Na separação do infinito

(ÕlclKP ael loõ Anctpo6), conforme Anaximandro, as coisas homogêneas (Tá auWevÚ) tendem

-''''\

/"'''\.

.'''\

6 npoTov fnv 10 Õt)vclftet aopcE ata9TITov clp)CTI , Õeutepov Õ'
tlÕTI 7tup Kal uÕop , De gen. et corrup. '4 / 329 d 33

7 ... lava uÀqv tov aoftaTov 'rov ona9TITov , cxÀ,À.ct tctutHV ou XcoptaTílv , clÀ,À.ct clel pár

rpavrroaroÇ , cq IÇ I'tveTat Ta KcxÀoupcvcl aTotXctcl , B / 329 .z 24

C[L 8VC[VTtOa8LÇ ... TPt'rOV Õ
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umas para às outras, tratando-se, posteriormente, do princípio anaxagoreano do todo em cada

coisa, da assim chamada " estrutura material e primordial da realidade"

"Ápeiron" e "elementos" (atotX8tâv) são, decerto, termos correspondentes à unidade e

multiplicidade , porém não constituem duas realidades rolo ge?za'e diferentes. Teofrasto,

retomando Arist6teles, divisa duas formas de materialidade, uma, imediata, pura aparência,

objeto de nossos sentidos, que corresponde aos e/emenlos, puro objeto material; a outra, uma "

certa natureza diferente", referindo-se mesmo ao HpelroPZ de Anaximandro, estrutura de

transcendência nela contida; ao complexo unitário e imediato ar-água-fogo-terra opõe-se não o

ar infinito, mas algo não concreto. O Ápeiron sustenta a eternidade das coisas que são, em que

nascer e morrer, composição e decomposição (q)Sopa), geração e corrupção, são um e o mesmo,

regidos pela necessidade (KCErá t6 Xpcõv). O princípio de todas as coisas (àpXÚ tâv nclvlõv) não

está, pois, nelas mesmas.

Aristóteles considerava, todavia, como postulado que o princípio , nos sistemas jónicos,

refletía um " substrato corporal determinado", identificando-o como o elemento

transcendente, daí seu natural embaraço face ao " Ápeiron" anaximandreano, Aristóteles,

Physica 203 b 15, dado haver-lhe uma indissolúvel associação entre "corporeidade" e "limite",

interditando mesmo determina-lo como pura matéria infinita, privada de determinação

qualitativa, posto que conceituava como único substrato totalmente indeterminado a matéria.

É certamente mais lógico sustentar, para Aristóteles, a transformação de quatro elementos

finitos em um único elemento finito8, qual um substrato material único em que o

intermediário é o mais conveniente, relacionando-se com qualidades contrárias (o raro e o

denso), consideradas princípios ativos de diferenciação. Aristóteles postula entre os princípios

materiais dos sistemas monistas uma substância intermediária, opondo Anaximandro àqueles

"que fazem tanto o substrato corpóreo (TÓ aÓFlc- IÓ ÜnoKE ftevov) um, ou um dentre os três (sc.

fogo, água, ar), como um outro mais denso que o fogo (nupÓÇ nuKv6Tcpov) ou mais raro que o

ar (À.e7ttoTcpovczepoç), produzindo todas as coisas (nolouvT8ç 7toÀ.Xa) pela geração por

condensação e rarefação (xuKvÓttjtt Kcl pcEvótTltt). Aristóteles, Physica A 4. 187 a 12.

Pormenorizando, o princípio plausível não é um mero ar, entretanto é extensivo do termo

:')..

''\

.'''\

8 ouK callv loloulov oupct xcEpa Ta KctXouFlevct arotX8ta, Aristóteles, Physica 204 b:
qualquer corpo perceptível, além dos mencionados elementos".

"não há
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AÚp, identificado à alma portanto: um estado puríssimo, da densidade para o aquecimento, da

condensação para a rarefação, funcionando ambas como contrários ativos, entre a água e o

fogo, e mais rarefeito que o ar atmosférico em que ocorre nesta passagem uma mudança não

qualitativa mas quantitativa de sua condição então substrata."ln conformity with this

accomodation he makes all the material inonists posit a single principie and use two contrariem

as the active principles of differentiation (...) the impossibility of direct interaction between

contraries necessitates a third term which, conceived as the subject of contrary predicates, will

serve as the physical substrate of contrary qualities"9. Contudo, para os adversários de uma

;única matéria substrato" (lúv ÕaoKetpévRV i)ÀÚv) dada uma pluralidade de qualidades sensíveis

antitéticas, havendo uma incessante alternância de opostos, ocorre a irredutibilidade a uma

qualidade única, posto que os contrários, inerentes a um princípio material, nenhuma

transcendência pode lhes ser atribuída.

"É manifesto que, observando a transformação recíproca ('róv ciç àÀ,À.ÚÀa pc al3oÀÚv) dos

quatro elementos (lóv T apâv atotXctõv), não achou apropriado fixar um destes como

substrato (ev T toutâv atou)Cetâv), mas algo diferente, fora estes (l àÀ.À.ó 7tctpá 'caõla)", Simplício,

Physica, 24, 13, DK 12 A 9. O princípio material em Anaximandro é identificado a uma matéria

indiferenciada ou substância indeterminada, a partir da qual separam-se os contrários inerentes,

considerados como limites de alteração da matéria primeira. Teofrasto indica, pela

inseparabilidade destes contrários no Ápeiron, a inerência potencial de contrários em sua

mistura, e pela separação destaca, outrossim, a atualização destas qualidades contrárias

(Cherniss, pág.140-142). Alguns fisiólogos postulavam um elemento único e derivavam todos os

outros deste por condensação e rarefação, outros sustentavam que os opostos eram separados

daquele do qual eram constituintes, Aristóteles, Physica 187 a 20.

Em Anaximandro, porém para a interpretação histórica de Teofrasto, a substância é, ao

mesmo tempo, princípio do vir-a-ser, toda duplicidade está ausente de seu sistema, ao contrário

de Parmênides, em que o todo é uno, ingênito e de aspecto esférico, ao passo que estabelece

dois princípios, fogo e terra, este concebido como matéria (TÚvõÀ.Úv), aquele como causa

(TÚ« ãtT av) e agente (xoloõv).

9 Cherniss, Harold. l!!X. New York:Octagon, 1983, págs.55 e
91. Kirk, G.S. "Some Problema in Anaximander" in The Classical Quarterly XVIII. 1955, págs. 22-27.

28

5002280
Retângulo



/'''\.

A investigação sobre a natureza substrata de todas as coisas guarnece a interna

possibilidade da compreensão e conseqüente representação do fenómeno. Em Anaximandro, o

princípio para o fenómeno , indeterminado, é uma natureza infinita, porém indefinida

((póatç ánetpov àÀÀd áoptaToç), denominada .4rébé. A multiplicidade é integrada na essência, no

um determinado, donde separam-se os contrários, Aristóteles, Physica 187 a 20-23.

A "Phjsis" de Anaxímenes é uma natureza infinita, mas definida

((póatç ãaetpov ãÀÀ.a d)ptapévvl), o ar, um intermediário- "tó metaxú"- em densidade entre dois

extremos de rarefação e condensação. "Como nossa alma que é ar nos mantém unidos

(Olov TI WU)Ctl n TlpetEpa cxilp ouact auyKpcETet TlpaÇ), assim também todo o cosmo sopro e ar o

mantêm (Kat oXov Tov Koapov zuroWa Kal cltlp zcpzrzaz9. DK 13B 2. Nestes termos, vemos em

AnaxÍenes a instituição do processo de mudança na oposição dos absolutamente concretos,

nuKvoupévov (condensação) e c-patoupévov (rarefação) .

ptctv FEV Kccl cluTOÇ 'rtlv uxoKetp8vtjv guatv Kcll ctnctpov PHatv, ouK ctopta'rov Õe oancp 8

Kelvoç, aÀ,Xa optaftevtlv, cxepcl Àxyov cxutTlv. Õtctgcpctv Õ8 pavotílTt Kon zoxpor/7rz Kalcx tqÇ oval

cEÇ, Kctt a/)azouWcvov pev nup ytvca9cn, zoxvooWcvovÕ8 clv8pov, ellcl vegoÇ, eTI Õ8 pcEXXov uõup, E

lla yTlv, eira À.t9ouÇ, la Õe aÀ.À.ct eK loulcov. Ktvtjatv Õe KcEI auTO(; cxLÕlov ltOLCI, ÕI Tlv Kal tHV pctcEP

oÀtlvytvea9at" (Dox. 476,16 - 477,5) Simplicius , in Aristot.Phys.184 b 15 ( 24,26 - 25,1 Diels) in

Teofrasti , De Physicorum Opinionibus.

" ... ele ( AnaxÍmenes ) considera, por um lado, como única e infinita a natureza

substrato, não indefinida como disse Anaximandro, mas definida, chamando-a ar. Por outro

lado, a diferencia em relação às substâncias por rarefação e condensação, e, de um lado,

rarefazendo-se o ar torna-se fogo; e condensando-se, de outro, vento, em seguida, nuvem, e

ainda água, terra, pedras e quantas deles advierem. Anaxímenes considera o movimento, por

sua vez, eterno, através dele fazendo surgir a mudança"

Na instituição hegeliana, em lugar da matéria indeterminada de Anaximandro,

AnaxÍmenes põe novamente um elemento determinado da natureza. Para a matéria, era

necessário um ser sensível e o ar é, ao mesmo tempo, o mais liberto de forma, "o absoluto

numa forma real", havendo nele menos corpo que a água, não o vemos, apenas

experimentamos seu movimento.

"Ele (Anaxímenes) determinou igualmente a natureza definida como infinita. Diógenes

Laércio diz que o princípio é o ar e o infinito, como se fossem dois princípios. Mas Simplício

/''\
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diz expressamente que "para AnaxÍmenes o ser originário foi uma natureza infinita e una,

como para Anaximandro, só não, como para ele, uma natureza indefinida, mas uma

determinada, a saber, o ar" e que ele, porém, parece tê-lo concebido como algo animado",

Hegel, Vorlesungen, Werke, 18, 213.

A matriz teofrasteana de Pseudo-Plutarco é evidente-"o princípio de tudo, por um lado,

(TÚvTâvõÀ.õvàpxáv) é o ar ('cóvàcpa),o qual é infinito quanto à grandeza

(Tâ pév p 7É9et dnetpov), e, por outro lado, definido quanto às qualidades no seu entorno

(lcElç õé n8p àutóv ltoloTÚalv d)ptapévov), e todas as coisas provêm de uma certa condensação

suaenovamenterarefação

(I'evvcla9ctt Te 7tâvTcl Kcltá T vct nuKvâatv loutoÕ Kat 7táÀtv àpclt(õatv), DK 13 A 6. O movimento

desta passagem é solidário às conformações do historicismo peripatético. A geração e a

corrupção decorrem da mudança qualitativa do substrato (TÓ ÕnoKe pevov) ou essência substrato

(ló bnoKC pevq oõa a) e, para acomodar a teoria da rarefação e condensação à sua própria,

referente à mencionada mudança, AristÓteles adequa o raro e o denso com o quente e o frio, os

quais são suas forças contrárias. Assim sendo, o ar revela-se como um corpo homogéneo e

qualitativamente neutro, que é sujeito à alteração (substrato de alteração) pelo quente e frio.lO

A análise da prédica da segunda parte do poema de Parmênides circunscreve o relatório

dos processos físicos: o cosmo contínuo parmenideano, no entanto, é indivisível, pois a

divisibilidade acarretaria a partição do ser (êóv) e a passagem entre elementos, denominada pelo

historicismo penpato, alteração qualitativa.

"é preciso GCpÚ) que de tudo te ínstruas/ do âmago inabalável da verdade bem redonda,/

de opiniões de mortais, em que não há fé verdadeira/ No entanto, também isto aprenderás/

como as coisas verossÍmeis (Tá ÕoKoõvla) deviam verossimÍlmente (ÕÓKtpoÇ) ser/ tudo por tudo

atravessando" 1, 29-32.

Para Parmênides, nas l3porol 8oectt, entretanto, introduz-se a diferença de natureza

essencial entre unidade e multiplicidade fenomenal (tá ÕoKo6vta). A passagem da pluralidade

determinada em sua multiplicidade e processualidade para o singular (eón) corresponde ao

processo cíclico de dispersão primeira (aKtÕvapévov) das coisas ausentes (dHEovTa) e

ioDiarmid, J.B. "Theophrastus on the Presocratic Causei" in Fur]ey & A]]en. $çlldiçt.ia.]?lçiQç!:;!!iç
P1l!!ggçliZIW. Vol. 1. London:Routledge & Kegan Paul, 1970, pág.202.
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conseqüente concentração (auvtaTápevov) das coisas presentes à mente (nclpéovta) pois as coisas

ausentes são concebidas no sentido preciso do que se retira e esconde-se de toda visibilidade, de

sorte que, o inteiro processo é concebido a partir daquilo que se mantém no campo da

manifestação (q)a vâ/pbaüo) e do que se subtrae a ele, correspondendo no âmbito da dóxa (do

que aparece), para quem há uma duplicidade de princípios não opostos mas complementares,

contrários mas não contraditórios, às duas potências luz (gcEÓÇ) e noite (vüê) reciprocamente

separados mas mutuamente unidos.

"SI trata del principio di spiegazione da parte della nuova física costruita non piü sulla

Quatç ma sugli e/amem i con zaü che si uniscono nella mescolanza e sucessivamente si separano

e che, a partire da Parmenide, e quindi proseguendo per Empedocle, Anassagora, gli atomisti,

la medicina ippocratica, valgono ora come principio di spiegazione del mutamento, di cià che i

mortali chiamano nascita e morte, del ciclo cosmico" (Ruggiu, 1992: 250).

A negação da divisibilidade define o eón como indivisível e como idêntico (homoíon),

"nem divisível (õtatpéTov) é, pois é todo idêntico (nâvêaT võpotov)", Vlll,v.22, além de

contínuo, pelo qual estabelece sua homo-geneidade, identificada como igualdade (identidade)

numa eterna presencialidade, interditando geração e corrupção absolutas: "nem algo em uma

parte mais, que o impedisse de conter-se (auvcXéa9clt) / nem também algo menos, mas é todo

cheio do que é (nâv8'cF,tÀÉovéaTtvêovtóç)/por isso é todo contínuo

(Tâ euvéXcç 7câv êaT v) / pois ente a ente adere (êov I'áp êovTt it Àá(ct), v.23-25. Pormenorizando,

o aspecto presencial do eón (presente intemporal) deriva de ser uno e contínuo, de forma que é

todo idêntico e junto G)po6 nâv) definindo sua homo-geneidade pois o todo é pleno do que é e

ente con-tém ente ll impossibilitando seu comércio com o não-ser - "nem jamais era, nem será,

pois é agora todo junto (õFo6 7tâv), lmo, contínuo (êv, auvéXeç), Vl11, 5,6. Por ser completo

(oüÀ.oWÀ.eç), inabalável (àtpcpéç) e infindo (àteÀÉaTov) é extensivamente infinito, IV,4.

A "Arkhé", pois, na interpretação teofrasteana, é formal e ideal em Anaximandro-

Parmênides, animado" e "essencial", enquanto, para Aristóteles, ela é um princípio material e

l l 10 80v lou covloç CXeatclt, IV, 2. Pq1lmenide, Poema sulla Natura Presentazione, traduzione con
testo greco dei frammenti del poema di Giovanni Rede, Saggio introdutivo e Commentario filosofico di
Luigi Ruggiu. Milano:Rusconi, 1992.
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eficiente.12 Considera-se, pois, a "Arkhé" como a essência primordial, substância ao mesmo

tempo que princípio do vir-a-ser, animada e essencial, havendo um pluralismo material que

antecipara as causas eficiente e material, conforme o historicismo peripatético: "d#.zs são .zs

c'lusas (õúo Táç(3ctt aç) e dois s.Zo os pri zc@ios (õóo TáçdpXáç) gae e/es Ó sistema JónícoJ

ózHI«i07Me/zlc es Óe/eceram (n(5cÀ.tvtt9Úatv),o q&/ente

/rlo (9eppóv Kat yuXpov, oÍov n6p Kat yfiv À.eyâv), Metaphysica 986 B.

A concepção aristotélica de -4rÊ&é distingue-se de Teofrasto, nela o princípio é material

não-imediato e eficiente (ÕÀ.IKÚ àp)CÚ Kal nolo6aa), Aristóteles, Physica 203b 6, distinção efetuada

pelo estoicismo antigo, conforme analisarem.

Giorgio Cola limita a sua análise ao primeiro livro do Z)e Pb)/sito m OPíníoni&ws de

Teofrasto, a partir da transmissão de Simplício em seu Comem ária soh'e .z /)b)/fica de

Arist6teles. As preocupações do teórico italiano remontam, por sua vez, ao estabelecimento de

uma nova ordem dos fragmentos do livro primeiro, rediscutindo a extensão no texto de

Simplício da paráfrase e da citação teofrástica. Para Cola, Simplício encadeia as mencionadas

citações, conhecendo-as diretamente, de acordo com a sucessão descrita anteriormente por

Aristóteles.

A primeira tentativa de exame conceitual (rein begriffliche Untersuchung) sobreveio

com as determinações conceituais (ihre begriffliche Bedeutung) da matéria na cosmogonia

parmenidiana (Stoffe und Begriff stãndig ineinander) 13. Parmênides utiliza duas entidades

como fundamento do vir-a-ser: o fogo e o elemento terrestre.

IZ Colli, Giorgio. Pbí$iS..kópthestaij: hilei. Milano:Adelphi, 1948: Tradução francesa: Ng!!!re..al113e.Se
cacher. Paria:l'Eclat, 1994, pães.35 a 92.
"Teofrasto considera in modo separato, presso i fisici, il principio materiale e quello eficiente,o se
vogliamo il problema del sostrato e quello del divenire (mentre Aristotele interpreta I'arkhé comme
materiale ed efficiente a un tempo). Colli, Giorgio.!:ê:.$3plÊ114g.gEÊç$ 11. Milano:Adelphi, pág.327.

13 Reinhardt, Karl. Pêloçpldç$ ypd die Geschichte der ariechischen Philosophie Frankfurt-am-
Main:Vittorio Klostermann, 1985, pág.15. rluKtvoç adjudicado com contornos de forma mítica ao
gênero visível em Respublica VI, reincide no Timaeus, projetando as implicações conceituais itálicas.
Kal ÀCll3OVT8Ç Cl9CEVaTOV aPXíjV 9VTJTOU C;DOOU , ptPOUPCVOt IOV a(peT8POV ÕTjFUOUPI'OV, ZOPOÇ Kal Ytl

Ç ÕaTOÇ Te Kal clcpoç ano lou Koaftoç ÕcEVEte;opcvot ftopta m(; clloõo9Tlaoflcvcl Acta.lv, Elç lclulov T
ct À.ctFLl3clvopcvcl auvEKoÀ.Xov, ou role aXI)role Olç aulol auvetXovTO ÕeaftotÇ, aÀXa Õla aptKportjT
(x aopatotÇ ltuKvolÇ Volt(pote auvttjKovTCÇ) cv eê 017tavlov ancpyaZ;oftevot aoFlct 8KclaTov, Plato,
Timaeus 42 e. "Tendo recebido um princípio imortal de um vivente mortal e imitando seu próprio
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A identidade do fogo dá-se por sua permanência e não por sua homo-geneidade,

liberando o processo de rarefação e condensação, e consequentemente a heterogeneidade

implicada no plano gnoseológico (ã7tlov/dõaÓç), físico (êÀ.a(ppóv/êpj3pt9éÇ ÕépcEÇ) e
cosmológico(aL9eplov/ nuKtvÓv ÕépclÇ).

Tendo considerado que o conhecimento se produz conforme àquele que excede, "pois o

mais é pensamento" Frag. XVI, o pensamento modifica-se e é o melhor e o mais puro quando

predomina o calor ou elemento quente, conquanto a consideração dos mortais presente no

Fragmento Vlll mantém a co-presença destas duas formas, luminosidade e obscuridade, sem

unidade real de opostos, cuja coordenação, ao contrário, é obtida na cosmogonia parmenideana

pela mistura (KpclatÇ), conformando no contrário (!uvóv, auvéXeç) os ambivalentes e

contraditórios (Couloubaritsis, 1990:102-277). Não existe aparência (Tá ÕoKoovta) que não seja

composta de luz e noite, a partir delas (CK TouTuv) e mediante as quais (õLá toulõv) explicam-se

todos os fenómenos (Tá q)cnvópcva), DK 28 B 10, de sorte que "tudo está pleno igualmente de luz

e noite escura (nclv nXeov eaTlv orou (paEOÇ KcEI vuKTOÇ ct(pclvTOD), Frag.9,3 , das duas igualmente,

pois de nenhuma nada participa

A análise de Teofrasto, adiante, não descura aliás o prisma físico arrostado nesta

cosmogonia, decorrente da predominância do elemento quente (9eppóç: princípio de calor9, em

proveito das costumazes representações do "Ser". I'luKvÓÇ e ApcEtÓÇ exprimirÍam os "elementos

ou condições ag7egízdas da matéria primeira" e não " corpos e esferas celestes". Apcnoç seria a

substância dos corpos de textura dissoluta, "mince, sons solidité par opposition à ltuKvÓÇ en

parlant de tissus, matiére, enfin "rare" (Chantrainne). [luKtvÓv em referência ao "nous" divino,

adicionado como seu atributo, significa uma espessa tessitura (nuKtvóv voou) própria para

impedir a passagem da impureza, guarnccendo um conhecimento puro do deus, llíada, XV, 461.

.''''\

/""-\

"(...) em contrários separaram o compacto (avllct Õ'8KptvavTO ÕeftclÇ) e sinais puseram

(aTlpaT'c9cvTO)/ à parte um do outro GCuptÇ CEn'aÀ.À,TIÀ.ov), de um lado etéreo fogo de chama

(TT) }lev (pXoyoç at9 ptov 7tDP),/ suave e muito leve (T)Htov ov, pey 'eÀ.cl(ppov), em tudo o mesmo

que ele próprio (eoulcoltavToaeluulov)/ mas não o mesmo que o outro

./''\ demiurgo (os jovens deuses) emprestam do mundo porções de fogo, terra, água e ar que um dia terão sido
retribuídos, aglutinando-as em um mesmo, não por laços indissolúveis que os ataram, mas devido sua
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(lco Õ 'erepo p Toulov); e aquilo em si mesmo puseram (KctKclvo KclT'aDIo)/ em contrário, noite

sem brilho (Tavlla vuKT'alar), compacto, denso e pesado (7tuKtvov ÕcpcEÇ epl3plTeÇ TC),

Vlll,v.55/59.

.,''\

.''\

A esta disfunção corresponde a despotencialização de um princípio unificante milésio,

devido à interdição de uma explicação unitária do kósmos, em que é pensado como

prolongamento do eón (Espere) no visível (um-múltiplo) e como manifestação de duas

potências originárias ((paóç/võe, 1uz-noite), "l'dpXÚ resulta cosa formara da una duplicità di

principi fra loto correlati da un'opposizione di tipo polare", de sorte que o eón (Essere)

manifesta-se mediante a negação do negativo: incorruto, ingênito (àyevTITóv, àvcoÀE9póv).

As potências primigênias do cosmo aparente são fulgurância puríssima e espessa

escuridão, princípios da geração que mantém, pelo postulado do verossímil genearca, a

parecença cósmica, forças sustinentes da diacosmese, cátaras e maculantes, densas e rarefeitas.

"En effet, la reflexivité, qui envisage le IÁeH él&&á' à lui-même de toutes parta le mime, et

la 'nuit sons clarté' également selon la mime structure, opposant ainsi lumiàre/ obscurité,

chaud/froid, feu/ terre, etc, situe la question du même dans son rapport à la question de I'autre

(...) Cette logique suppose que chaque derme de la contrarieté est même à lui-mime et nutre par

rapport au derme contraire ou opposé" i+

Suprime-se, por imposição métrica, um dos três epítetos dedicados ao fogo, no

caso ctpatoç, conservando Tl7ttov, eÀczq)pov (v..56/57). Ao universo pitagórico, projetado como

uma descontinuidade da série natural de números, opõe-se o cosmos conlüwo de Parmênides.

Nele, tudo é unidade, processo de unificação comum (!uvóv), visualizando no poema o jogo do

duplo, o enclave pitagórico, ora esmaendo, ora definindo as diferenças. Em Parmênides,

inicialmente, tudo é um processo de unificação comum (Euvóv/xunon) daí a problemática da

unidade e multiplicidade ser originariamente intrínseca à questão da identidade e diferença.

Esta forma expressiva do (uvov adquire sua determinação concreta em "uma esfera prenhe de

caminhos circulares, em que tudo o que exterioriza-se se reconhece como particular e

idêntico". Neste propósito, a diversidade das aparências ( "tá dokoünta") é verossímil à ordem

pequenez, amalgamaram-nas em cavilhas invisíveis e sólidas, tr;\calhando um corpo único para cada um a
partir delas". Sobre a pequenez cf. Leucipo e l)emócrito irfra.
i4 Couloubaritsis, op.cit. págs.285286.
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do mundo ("diakósmos eikóta"), devendo manifestar uma presença que deve ser recebida

atravessando e medindo todas as coisas. Para Parmênides, "os pitagóricos sustêm um pseudo-

dualismo ou um dualismo sem unidade real de entidades contrárias"15, ao passo que as raças

sem discernimento (ãKptTá (p6Àa) são precisamente aquelas que, como os filósofos jónicos

(Anaximandro e Heráclito), fundam os opostos sobre uma entidade una, como se um corpo

único pudesse ter duas cabeças, oscilando em todos os sentidos, sem saber onde reside o

IDesluoio

A fisiologia em Parmênides apresenta-se como uma "communio opinionis",

demonstrada na linhagem dos mortais. O linhagista Parmênides separa a unidade ingênita e

superna da pluralidade gerativa e corrutiva: a multiplicidade está submetida à mudança,

enquanto a unidade legiferante é imutável e incorruta (Parmênides B 8-13). A cesura entre as duas

mencionadas esferas é consoante à separação primeva entre visibilidade e invisibilidade,

definida na antropologia homérica, reiterando, deste modo, no período clássico, a dualidade

enantiológica. Neste meandro, a aparente multiplicidade das coisas, sustentada pela oposição

primígena entre luz e noite, é uma proposição opiniática, adversa à compreensão

imperecedoura do ente (Parmênides. B 8-2) .

Anuindo a unidade e eternidade do cosmo, posto que não há geração e corrupção sem

um substrato último, a concepção de partículas infinitamente indivizíveis em um vazio infindo

(TÓ ãnctpov Kévov) perfaz as teorias atomistas de Leucipo e Demócrito que, assim como, os

postulados pluralistas de Empédocles e Anaxágoras, preceituam, para a história interpretativa

(Diels, Giorgio Colli, Reinhardt), uma adversão ao princípio eleata. As partes componentes do

cosmo, átomos e vazio, são coetâneas à ilimitada espacialidade.

As teorias prescrevem, para AristÓteles, a permanência da matéria como premissa ao

inquérito físico e a perseverança dos átomos indiferenciados (àtopoÕÇ Kaõta$opo6Ç), impassivos

(àna9e ç), ineficientes (dnotouç) e sem partes (ló àpépeç), Plutarco, Adversus Coloten. 8 1110.

Aristóteles, De Gener. et Corrup. A 325 b 36. A teoria atomista assevera que cada uin dos

elementos indivisíveis possui uma pesantura proporcional ao volume. Aristóteles refuta a

,''\

15 Couloubaritsis, Lambros. "Les Multiples Chemins de Parménide" inÉ114Éles sur Parmenide. Tome ll,
Paria: Jean Vrin, 1987, págs. 25 a 43.
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mencionada premissa, pois há substâncias menores em volume, porém, mais pesados,

porquanto, havendo mais vácuo num corpo, mais leve e menos sólido ele se torna, devido à

pluralidade de vácuos. De Gene. et Corrup. 1, 8 326 a 9.

As propriedades primárias do átomo - primeiros corpos (Tá 7tpõTa a(i)pa a). Arist.De

Caelo 1' 2. 300, são a pesantura (Papóç) e a indivisibilidade (ãõtcltpé9ov), pelos quais movem-se

no áxEtpov Kévov; os corpos compósitos, por sua vez, são agregados de "nuclei" ínfimos,

perfazidos pelo complexo de átomos indiferenciados (dõtcl+opo6ç àtoHoõç). A recusa da

atividade e da passividade interdita, assim, a possibilidade de alteração (dÀÀ.ottõalç): devido ao

a7tetpov Kcvov, os átomos indiferenciados alteram sua posição e permanecem homogéneos

(õpo$õctç). Arist. De Gen.et Corrup. A 8. 325 a 32. "Now it was precisely this difficult of the

explanation of acting and being acted upon while at the some time preserving permanence in

the substratum which lay at the bottom of many of the problems of the early Greek

philosophers".17

As pequenas substâncias, para a historização peripatética, particularmente Simplício,

ilimitadas e imperceptíveis engendram a geração, compondo as partículas sensíveis e os corpos

perceptíveis, sujeitos à alteração (àÀ,À,otlõatç),de modo que a génese é, em Demócrito,

composição de átomos e a corrupção sua dissociação. Simp/ícíws. /n ,4risf. Z)e Cae/o 294, 33. Assim,

os átomos retêm sua natureza separada nos compostos, através de intervalos ínfimos do

ànctpov Kévov, impedindo a mistura. As diversas agremiações do átomo, ínfimos ou compactos,

e a intermitência no àxctpov Kévov determinam a densidade e a pesantura dos compósitos

ortgtnanos.

Assim, o movimento da natureza, propriamente dos corpos naturais e primitivos, é

provocado pelo vazio infindo, pois não produz resistência à pesantura e à pressão corpóreo: a

combinação e a separação dos corpos primários provocam o crescimento, a consumpção, a

mudança, a geração e a a corrupção dos corpos remanentes compostos. Hrül. PÉysica W77, 9. 26i

b 24. Aristóteles acentua que o pensamento pré-platónico desconceituava o átomo como sendo

uma parte da matéria sólida, possuindo peso, mas considerava-o pesado ou leve que outro,

dispondo, porém, de uma resistência a impulsos externos, Hr&t. Z)e Cae/o 308 a.

iÓ [d. b4ythe et ])hi]osophie chez Parménide. Bruxe]as:Ouvia, 1990, pág.196

17 Bailey, Cyril. The Greek Atomists and Epicuru$: A$114dv. Oxford:Clarendon Press, 1928, pág. 125
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A matéria cabal, sem mistura e absolutamente homogênea, consiste de partículas

infinitésimas:"plenum" corpóreo (rÓ KolvÓv alfa êaTtv ãp)CÚ), para Aristóteles, absolutamente

indivisível, ineficiente e incorruto. Z)e Cae/o .4 7.27i b. /)®sícá /'4. 203 a. Pormenorizando,

determinado como inteiriço (ãtopa), e em sua consistência, sólido (aTépea) e denso (7tuKvá),

compacto (vclaTá). Simplicius. /n 4risl. ])bs. ,4 2. /84. e inseparado (àpotpoÕÇ To6 KEvo6). Simpl. In

Aristoteles De Caelo A 7. 275.

Leucipo estabelece, então, uma unidade, que permite uma infinita multiplicidade. A

pluralidade infinda decorre da multiplicidade de partículas últimas da matéria, indivisíveis

(ãõtcxtpcta): os átomos. Leucipo considera o cosmo aparente constituído de corpos de partículas

intermitentes e homogêneas, situadas no altetpov Kevov, poroso (pávov, Arist.Metaphysica. A 4.

985b), interditando o cosmo contínuo parmenideano. A separação entre o cosmo aparente e a

partícula essente, em pormenores, entre aparência e realidade permeia a problemática comum

do pensamento pré-clássico: Parmênides e Melissus, Heráclito e Anaximandro, previamente

considerados em suas particularidades expositivas.

Leucipo estabelece, para a dialética especulativa, o ser para-si, o átomo como princípio e

determinação subjetiva, posto que se opõe ao infinito vazio: o devenir apresenta-se como a

passagem do ser para o nada e do nada para o ser. Porém, o princípio de "algo ter sido posto,

de ambos serem, meramente adjuntos, o princípio do ser para-si que em Leucipo, se tornou

consciência, determinação absoluta. É o processo do ser, devir (...) o pleno e o vazio: o ser e o

não ser postos para a consciência". .flleEe/. Uor/.dZ'a' die Gescb.da' PÉI/osopbie.

A emissão da alma pelo corpúsculo espermático surge, porém, da compreensão do átomo

como partícula fluida infinitésima, permeante e motora, de tal modo que sua finura é

identificada à qualidade mais voluta, componente, pela sua pequenez e esfericidade, ao sopro

quente. Arist. De Anima 402 a 2-10, de maneira que, os corpos perceptíveis, compostos de

átomos, emanam, devido o ar propagativo, um eflúvio, perfilhando as pupilas húmidas.

Teophrastus. De Sensu, 49-50.

Pormenorizando, o infinito é composto de navonepFta, conceituada, para Aristóteles,

como uma substância primária, mistura de todas sementes, espécie de massa espermática,
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átomo semental, constituinte dos elementos18; provável, para Anaxágoras, a uma mistura

aparentemente homogênea

Demócrito herdou de Leucipo ;\ concepção de que a alma ou princípio vital era

corpórea, natureza causticante e lesta, composta de átomos esféricos. A alma abrasada,

elemento sutil e movente, constitui-se de ínfimas p2trtículas esféricas delgadas. Arist. De Anima.

A 2 405 a 5.

A natureza corpórea da alma apresenta, para Aristóteles, a qualidade de fluido, animando

o corpo. De Anima A 3. 406 b 15. A respiração desempenha ein Demócrito e Leucipo papel

preponderante para a compreensão da alma corporal, devido à concentração de átomos no

sopro aerífero; expelindo-a, provoca o perecimento da alma espargente. "The soul was thought

to be distributed over the body and to be the cause of sensation and of inouveinent: the mind,

on the other hand, is considered rather as an aggregate of unmixed soul-atoms, situated in

some one pare of the body, and to be the cause and seat of thought. This was a traditional

concept among the physiologists but hera for the first time become explicit in atomic termo"

(Bailey, 1928:160).

A teoria corpuscular remonta, ineludivelmente de um lado, ao sopro pneumático e

aerífero em Anaxímenes, substância primária, para Aristóteles, de onde provém a condens:\ção

e rarefação; de outro, aos corpúsculos infinitésimos, compreendidos como partículas efluentes,

entrando em contado com as efluências diminutas dos poros, determinando o princípio de

similitude, precípuo para ;\ compreensão da teoria em Empédocles d;t percepção. "La

concezione corpuscolare della materna si espresse infatti in svariate teorie di carattere biologico,

sulla respirazione, sulla crescida e sulla nutrizione orgânica, che era spiegata con I'aggiunta di

particelle provenienti dali'esterno alle particelle dell'organismo secondo il principio del 'símile

al símile'. L'incidenza della teoria degli effluvi à ben nota: la teoria della percezione sensoriale

per mezzo di pori ed effluvi, sviluppata da Empedocle e Democrito, à già attestata nel VI

secolo con Alcmeone"19

provável

18

aav autovTllv(puatv ototclepcl ÕE Kal t)Õup Kat TcxXXa ftey 9ct KCtl fnKpoTll l ÕlclÀ.ov, oç ou
v 7tcEva7tcpFttav aavluv lov atotXctmv. Aristoteles. De CReIo 303 a 14.

i9 M:\ccià, Mana Cristini\ Donnini. "I 'Corpuscoli' nel Pcnsiero Presocnttico" in Psgl9çr!!a..s
I'Atomismo Antico. Faculta di Lettere e Filosofia Universitá di Catania:1980, págs.314315.
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As teorias atomistas das partículas animadas e esféric;\s, permeando o corpóreo pela sua

inalação, aduzem, para Aristóteles, o ativismo da alma, interanimando o corpo As ressalvas de

Aristóteles ao nexo entre alma e corpo percorre, por sua vez, sua concepção de substrato

potencial e composto concreto. A alma é o princípio genético do movimento

(àpXÓv ycvEae(i)Ç ycvvtjTtKÚv) e potência psíquica (yu)CtKÚ ÕÚvclptç) do esperma. De gcn.anim. 1.19,

726 b 20-24; de tal modo que o esperma é a alma em potência (õuvaftet). 735a 9.

Assim, o corpo espe!'mático (TóaõpclTo6a7téppaToç. 726 b 20)tém a posse de uma

aptidão (c1lç) anímica, posto que o corpo natural (aÕfta (puatK6v.De Anima 11. 412 b 12) depende

de um princípio essente, psíquico que Ihe proporcione uma forma, identificando-o à alma e a

matéria seminal ao substr;\to corpóreo, constituindo, neste composto, a substância hilemórfica:

o gemer;\nte provém à geratriz o sêmen, emanado da secreção da nutrícia sangüínea

(nepttTÓFtcl TfiÇ álFlaTIKfiÇ Tpoq)flç 726 b 9), espargindo-se pelos órgãos, identificados, portanto, à

potência espermática em ato.20 Neste passo, o esperma (Tó a7tépftcl), proveniente do val-ão

(TO clppev), é o culpado da geração (dLr ov Toõ 7tlvopevo6) do embrião, miscível (fuyvupcvo6) à

matéria feminal ('rÓ i)À.ÜTfi7tcEpaToõ $ílMoç), de modo que Aristóteles recusa o corpo

espermático (aá)f a To6 anéppatoç) participando da geração, mas aquiesce, por um lado, sua

potência (êv auto ÕÚvctptÇ) e movimento (KlvÚalç), identificado ao eficiente (7toto6acE), ao passo

que o remanescente da secreção feininal ('ró 'roõ êv ló 9ÚÀ.et ncpttTmpa'tóç Xolnóv) é, por outro, o

condensado (TO auvla ap vov) e receptor, por sua vez, da forma (Àapl3avov IÓv pop(púv). Arist.

De gen.animalum. 1 21, 729 b 1-9.

A compreensão do processo de geração deriva, port;mto, da definição, de um lado, da

causa material do ser vivente, identificado aos mênstntos, e de su:\ causa motriz, equivalendo ao

esperma, e de outro, de sua causa formal, relativa à qüididade do homem, conjugando, neste

engendramento, matéria residual e princípio formal, potência psíquica e ação espermática. "Le

mâle est príncipe moteur et générateur, dans la mesure oü il est le point d'origine de I'émission

du liquide séminal, le sperme, qui détient la causalité motrice véritable. Mais le príncipe

matériel réel de la production est le résidu séminal des ràgles, les menstrues".21

20 Kal Olov eK81vov EKclalov evcpycta, TolouTov 10 anKpfta õuvaft L. De gen. Animalum 1 19, 726 b
]8
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Pormenorizando, o ser gerado não devam (ytyvóftevov) nem do passivo (ncl9íjTtKoÕ) e

nem do ativo (notTJTtKo6), posto que nele não se subpõe o ativo 22, nem é composto do movido

(êKToOKtvouftKvo6) e nem do movente (Klvouv'roÇ); porém, a fêmea enquanto fêmea

(TÓ STIÀ,u Õ 9TIXu) é o passivo (7tct9 l IKÓv), e o varão enquanto varão (ló áppcv fi dppcv), o ativo

(7totTjttK6v), donde provém o princípio do movimento (àpXÚ TÕÇ KlvÚac(ÕÇ). 729 b 9-14. Assim

sendo, o ser gerado (Tó'rtyv6ftcvov) não devém um nem, por um lado, do ativo e motor

(tÓFtév7totq,rtKÓvKatKtvo6v), nem, por outro, do passivo e movido

(ToÕc7ta9jrtKovKatKtvouftevov), mas tém seu devenir a partir do movimentante

(êK KlvÚaclvToç), equivalente ao corpo espermático, causador da geração, e da forma (To6 clõoüç).

A embriogênese de AristÓteles impõe a potência semanal como princípio movente

primeiro e formal, interditando o sopro espérmato: o movimento provisionado pelo generante

(acto Tou I'cwTlac'croç) prevê à geratriz a forma, de tal modo que a semeadura do viripotentc

guarnece o corpo germinal do princípio psíquico (TO tTIÇ yovTIÇ aorta 10 TTIÇ WU)CtKTJÇ ctp)CTIÇ). ll

3, 737 a 7-9.

A secreção feminil ('r0 7tcptTTopa TO rou 9qÀ,eoç) é em potência parecente, em natureza,

ao vivente, de m2\negra que a fêmea supre a matéria (Tqv uÀ,HV). ll 4, 740 b 18-20, 24-25. Assim, a

natureza cat;\menial (TI tov KataFTjvtov Quatç) é, deste modo, constituída pela matéria primeira\

(rT)v 7tpoTTlv uÀqv), substrato potencial. 1 20, 729 a 31-33.

Portanto, o corpo, para Aristóteles, advém d;\ fêmea; a alma, do varão, de sorte que a

fêmea fornece a matéria e o varão é, deste modo, identificado ao demiurgo(TO õ lptoupyov),

compreendendo, neste complexo, o vivente como um corpo animado ('ro d;oov aorta cpyu)Cov).

11 4, 738 b 19-20. Assim, o resíduo secretário da nutritícia material recepta a forma do gérmen

corpóreo, substrato hilemórfico, secundado pelo princípio anímico e representado pelo corpo

seminal, compondo, nesta matéria germinante, potência e atualidade.

A anuência do corpo semental .]o princípio psíquico pressupõe, para Aristóteles, que o

esperma emitido é un] sopro quente (nvc6fta 9éppov), cinético (TÓ 9épFtov KlvÚrlKov), advenientc

do sopro, compreendido colho uln l\r calorígero, e da água. ll 2, 735 b 33-34., 736 a 1. Neste

b 21

2 1 Gauthier-Muzellec, Made-Hélene. L'Âme dans la Méç4physlque d'Aristote Paras:Kimé, 1996, pág. 159

22 mç EvunapXovToç cv lu I't'fvoFtevm rou notouvroç. b lO.
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passo, os viventes e ;ts plantas têna seu devenir na terra e no úmido, posto que a água subjaz no

elemento terrento, o sopro no elemento aquoso e a quentura psíquica (9cpftotqTá q/UXtKt\v) no

hálito pneumático; tudo é, deste modo, para AristÓteles, pleno de alma, de tal maneira que, os

corpos amidos ('rõv a paTtKÕv uyptõv), esquentando (9cpftcltvopcvõv), são compreendidos e

devam como uma empola cscumosa (àgpoõÚç noFt+oÀúq). De gen.animalum 111 11, 762 a 18- 24.

Ressaltando a emancipação do embrião pelo sopro vital, a embriogênese de Aristóteles

identifica-o a uma substância hilem6rfica, promovendo a compreensão do composto concreto.
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i.. 2. A retomada interpretativa da premissa pré-platónica: a fisiologia de

Empédocles e a etnergência das raízes oit elementos ft&ndamentais

A física de elementos ou das raízes fundamentais, permeando o conceitual compositivo

do discurso verossímil sobre a gênese do cosmo, i.e., o .!.!!113çy! de Platão, remonta, em seus

pormenores, à medicina siciliana e à fisiologia geral crotoniense, determinando as potências

conjungentes do corpo do cosmo: as potestades (os pares quente e amido, frio e seco), para o

org;\nismo, são elementos congênitos, constitutivos da corporeid2\de e a conjuminância

eqüânime das quatro potências contibui para a isonomia e homologia corpórea23. Neste

sentido, o método empírico iátrico e o fisicismo pré-platónico minudenciam os constituintes

primários dos corpos físicos, postulando um procedimento fisiológico amparado, de uin lado,

na eqüidade entre os quatro ingredientes potentes, de outro, na iniqüid.de patológica entre os

quatro humores corporais: sangue, fleuma, bile negra e bale amarela.

A literatura médica e nosológica, participando da retórica prosaica do século V, compõe

o domínio conceitual da cosmologia, pois repousa na compreensão das afecções internas, a

partir de uma etiologia das moléstias, pressupondo o conceito compositivo de (1)úatç: o estudo

comparativo dos elementos constitutivos da antropologia dietética e da cosmologia ressalt;\ o

reconhecimento de uma 'necessidade orgânica natural' e a regularidade dos fenómenos dela

decorrentes. "A knowledge of the constitution of man is necessary for an understanding of

dietetics and then advances the view that the elements of which the body is composed are are

jwhich is hot and dry) and valer (com and wet)" (Lloyd, 1979: 149).

A escolha de Empédocles para uma pormenorizttda compreensão do Tim;\eus advém, de

um lado, da conceitu;\ção precípua de 'elemento' na físic;\ pré-platónica e de outro, do relevo

atribuído à fisiologia arcaica, alimentando, ambos, o nexo entre a economia de raízes e o

princípio genesíaco. Recorrendo a Empédocles, a presente tese procura destrinçar a crítica

expositivo da física antiga, comentando, previamente, a constituição das potências na prédica

verossímil sobre a geração do cosmo, ao mesmo tempo que esmiuça, em decorrência, a

contrapartida aristotélica, proponente de um substrato corpóreo e de potências heter8nomas.
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As teorias de Empédocles atravessam, segundo G.E.R. Lloyd, a concepção de partículas

emanantes singulares, generantes dos corpos natur;\is, recusando a existência de uma única

natureza generativa, Anonim. Lond. XX 25. Autorizando uma teoria fisiológica da sensação e

de prevenção de moléstias, registrada no De Regime e no De Affectio. Propriedades facientes,

por um lado, e propriedades pacientes, por outro, ressaltam, em Aristóteles e nl\ fortuna

estoica, a derrogação de potências isânomas. As premissas do aristotelismo acentuam, não

obstante, a separação entre 'poietikaí dynameís' e 'pathetikaí dynameís', esmaecendo a

homologia de elementos, pertinente à constituição, em Platão, do cosmo. Platão postula, por

sua vez, o demudamento dos processos físicos em um cosmo aparente, devido a um

metabolismo congemin;\nte dos fenómenos naturais particulares, divididos em rarefacientes,

liqüescentes e congelantes.

Dias, em seu comentário sobre Etude su!' le derme AYNAMIE dana les dialogues de Platon

(1919), assevera que o termo possui significação no P!!aççb e 111113çyg de "propriedade

fundamental" ou "propriedade característica dos corpos", advindo da coleção hipocrática. A

medicina arcaica determina a classificação de seu sentido para os contendores de Sócrates no

P!!aççlg, Símios e Cebes: atividade e princípio ativo ou princípio passivo e resistente, conforme

sua constituição fisiológica particular.

Partindo deste terreno de análise ;\ssociado à natureza dos opostos, minhas leituras

convergem p;\ra sua apreciação anuída em um primeiro momento por Burnet como "uma

conseqüência natural da adaptação do pitagorismo à escola siciliana de medicina fundada a

partir da doutrina empedocleana de elementos opostos" e sobre a antiga representação jónica

do fogo 24 e agua como massas de propriedades dessemelhantes ("entgegengesetzen

Eigensch-ften", Herman Frâenkel). A formação dos corpos perceptíveis, conforme

preliminarmente analisado nesta pesquisa, depende, para Aristóteles, do comércio cntrc p:\res

de opostos, em que um termo de uma díade conjumina-se a um termo de outra díade: o corpo

23 Diels, Hermann. ! Presocratlci: Testimonianze e Frammenú Bari: Laterza, 1993; Dias, Auguste.
Autour de ]) aton. Pauis: Les Belles Lettres: 1972; Reinhardr, Karl. .!.[adition und Geist. Gõttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 1989,

24 Burnet, John. E!!dJLgiçek Philoso1211y. London: Adain & Charles Black,1959, pág.283- 85. Lloyd,
G.E.R. Magia,Reason and Experiente. Cambridge: 1979, pág. 33: "Empedocles belongs to the West
Greck philosophical tradition and the influences both of Pyth;\gole:\nism and of thc doctrincs of
Parmenidcs are clear from his fraga)ents
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resultante deve, então, padecer uma troca entre potências ativas @oletíéaídyn meé), quente e

frio, de forma que cada elemento determina-se por suas diferenças qualitativas específicas: fogo

(quente/seco), terra (frio, seco), água (frio/amido), ar (quente/úmido) .

A investigação aristotélica da mistura de elementos procede, portanto, à identificação da

causa material a quatro elementos respectivos (água, terá'a, fogo, ar), associados a quatro pares

de qualidades fundamentais (frio/amido, frio/seco, quente/seco, quente/úmido) e

consequcnteinente à ger:tção dos corpos compósitos e transparentes (aõftc. Õta(pcEvéÇ). Por

conseguinte, eles são dotados de quatro elementos inalteráveis e unidos pela justaposição de

suas p;\nes ínfimas, i.e., a transformação (7évcatÇ TC Kal (p9opá) do ar em agua é uma mudança

qualitativa (pcTal3oÀtl KccTá TÓ 7tá9oÇ Te Ka1 7totóv) do quente para o frio. Pormenorizando, a

composição dc substâncias físicas depreende, para o Perípato, a interação entre potências ativas

l7toujTLKa ÕÚvaftctÇ), o quente e o frio, e potências passivas (xc*9qttKa ÕÚvc'FlelÇ), o seco e o

amido, determinando a gênese e corrupção substanciais. As potências ativas e as potências

passivas são os constituintes atuais dos elementos, o quente e o frio (9eppóv Kat yu)CPÓv), por

um lado, o seco e o úmido (gfipov Kal bl'pov), por outro, são g/f /ía contrastes, referentes a "tá

stoichéia" como suas qualidades abstratas, De Gen.et corrup. 2. 329 b 24-26.

Assim, porquanto os elementos conservam, para o Agrigentino, sua ínfima parcela na

composição e decomposição da mistura\ da esfera, para Aristóteles deve haver, inversamente,

uma relação entre substrato int\serial e quatro elementos. "When elemento or principles fere

introduced, this could have the result of making the powers relative and impcrmanent (as

presumably already in Anaximenes); although the element itself persista in the chances, the

powers may change to the point of losing their identity" (...) Since it has been established that

becoming is a passing from one contrary to the other, he (Aristotle) musa find suitable

contraries that can inform the substratum ;\nd make it change from one element to another;

and as he is dealing with perceptible bodies, these contraries musa be found among the

qualities that make a body perceptible".25

EFtncÕoKÀTIÇ c( aflcTcEl3À.Tlzuv Tuv Tt:aacxpmv aTOu)(Elos tlyetTO I'tv8a9at TTlv 'rov auv9t:Tov

auftatov (puatv ", Aristóteles, De gen.et.corrup.B 7 333 a 31

25 Solmsen, Friedrich. 8:E!!!g!!Êlg..$ygem of the Physical World, .4 CompaüsQzz ze,ilb bis J)reclecenon
Cornell University Press: 1966, pães.17-18, 336.

44

5002280
Retângulo



A partir desta premissa que cinde, por sua vez, a isonomia hipocrática, de génese

alcmeoniana, das potências (iaovoft cx Tõvõuvapeõv) e institui, por um lado, a primazia

peripatética de um sujeito prévio, identific;\do à substância material e, por outro, a existência

de potências ativas (atou)TIRA ÕÚvapctÇ) e potências p-seivas (7taSrl'nKa ÕÚvcEpetç), Jean Bollack

posiciona-se diverso de John Burnet quanto à delimitação pré-socrática de "tó stoicheion", não

identificando-o às qualidades fundamentais de Aristóteles e da medicina pneumática, referente

ao estoicismo antigo, e definidas por pares de opostos (quente/frio, seco/úmido). Tendo

Aristóteles ;\dmitido diferenças de qualidades (õtcl#opa) na constituição de elementos,

reconhece-se a necessidade de um substrato único: "estes dois conceitos são solidários, pois sem

um substrato não há transform.ção": "(...) de form;\ que, de algum um (êvóç T voç) é manifesto

que por intermédio de certas diferenças (õLa(bopcltç Tlal) e afecções (xá9qatv), sep,rando-se

6Ccopl(6pEvâv), vêm a ser ora água, ora fogo (ê#veTO r6 pév {Sõop, T6 õé nOp)", Aristóteles, De

gen.A 1 315 a 8.

Podemos seguir esta delimitação conceitual de um princípio unitário, "estável,

permanente, idêntico, para além da mudança", nas teses positivas de Jean Pierre Verni\nt. "A

inovação mental dos milésios consiste no fato de os elementos serem estritamente delimitados e

abstratamente concebidos: limitam-se a produzir um efeito físico determinado, e este efeito é

uma qualidade geral ;\bstrata. Em seu lugar, ou sob o nome de terra, de fogo, os milésios põem

as qualidades de seco e de quente, substantificadas e objetivadas, pelo novo emprego do artigo

ro, o quente, quer dizer uma realidade inteiramente definida pela ação de aquecer, e que, para

traduzir o seu aspecto de 'força', já não necessita de uma contrapartida mítica como
Hefesto " .26

Para o distem;\ jónico, prossegue Vernant, a totalidade do real é natureza, pibsú, potência

de vida e movimento, sem ligação com o rito. Assim sendo, identifica os elementos antes

naturais a qualidades gerais abstratt\s, recusando a ver neles a imagem mític;t do intercurso

sexual de divindades e, afastando o processo de gênese, define os "princípios primeiros,

constitutivos do ser", ;t matéria substrata.

Neste sentido, o "um" de Empédocles é qualificado por TI, acentuando sua "natureza de

indistinto, de substr-to, de matéria original indistinta (d)Ç ÜÀ.Ú ÜltoKe Tcu)". Donde Jean Bollack

2õ Vernlmt, Jean Pierre. op.cil.
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postula que os princípios da física milésia se determinam por pares de contrários, os quais

agenciam um vário e incessante processo: "Depuis les Milésiens, les couples de contraires se

confondent avec les choses qui deviennent, chez Anaximêne (&pcEtõatÇ/7tuKvõatç), chez

Héraclite (feu et son contraire), chez Parménide (lumiàre et nuit). Empédocle soumet les

éléments à I'opposition de I'Amour et de la Haine. Les relations variées entre les qualités que se

disputent les éléments se modifient sons cesse sous cette double impulsion".27

Para Empédocles, ocorre a "quádrupla natureza da alma do mundo", havendo quatro

raízes, ;\dstritas aos dois pares de opostos (quente/fogo, ar/frio, água/amido, terra/seco), que

são quatro elementos materiais animados, corpóreos e divinos, qualitativamente distintos e

irredutíveis, aos quais convém reunir duas entidades de natureza gemi-material, nomeadas

como dois motores fluidos em que o crescimento de cada ser, através do soldo dos elementos,

rales (p C;âftaTa), no "Sphairos", espécie de esfera circular e meticulosa mistura dos

constituintes acima discretos, explica-se pela mecânica combinação das qualidades agregadas e

conseqüente atração do semelhante sobre o semelhante, devido a uma força de repulsão que,

afastandoosdessemelhantes,osaproxima,

louruÇTIL ftcv EV eK ltXeovuv fteFa9TJKe (puea9cEt/qõc ltaÀ.lv Õta(puv9oÇ evoÇ 7tÀ.eov eKteÀe9ouat/ Ttlt

pcvytyvovTat tc Kat ou a(ptatv ep7teõoç aluv)", "o um aprende a originar-se do múltiplo/e

inversamente, o múltiplo surge da dissolução do um/ por aí é que nascem e não lhes é estável a

vida" (DK B 26).

A .Paio/agia como a constituição da matéria, pressupondo a isonomi;\ das raízes que a

formam, face à teoria jónica, particularizada na dominação de um elemento único, o Jogo, é

vista comumente como o eixo que norteia as preocupações de Empédocles. Nenhum tecido,

nem órgão, devém ou perece, posto que são misturas de elementos eternos, que agem por

associação e dissociação. As doenças corpóreas, no caso, provêm de uma relação iníqüa entre as

r.zúes o// /07'mús (iõcõv/Pbi/íslo), elementos componentes do corpo, cujas qualidades

fundamentais não têm parentesco com os "humores ou substâncias fluidas da escola de Cós

(C ornford,1956:333) .

A matéria é um co ztin////m permeado de poros, orifícios, cujo diâmetro varia segundo a

natureza do corpo previsto específico, ortt prevenindo sua entrada, ora o ;aceitando conforme ;\
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interação entre as partes, caracterizando-se assim como um recipiendário de emanações

espécie dc nuvem composta de partículas de dimensões finitas e descontínuas, em incessante

movimento, em que o semelhante procura unir-se ao semelhante (o doce ao doce, o amargo ao

amargo,oquenteaoquente),
"fita I'tyvetat apq)OTepov oy/ yvouÇ, OTI navlov elalv CE7toppoclt, oaa'cyevavto/ coÇ yÀ,UKU f18v yÀ.UK

UFap7tTC, 7ttKpov Õ'c7[1 7uKpov opouacv/ oqu Õ'e]t] oêu el3TI, Õacpov Õ'87toXctTO õailpot", "(...) único

devém de dois (olhos) visão/ sabendo que em tudo nascido há emanações/ como o doce detém

pois o doce, amargo sobre ;\margo corre/ azedo sobre azedo vai, e quente monta em quente",

DK B 88, 89, 90. O referido processo de fluxo e refluxo perfaz .] natureza, cujas bases teóricas

são unia generalização de concepções médicas, tendo curso na escola pitagórica de Crotona.

"The uniform principie which thus emerged was that like attracts like and like feeds like. It

may be objected that ancient medicine generally proceedcd on the allopathic principie,

contraria con&r.zr!!s, but this, as we shall see, is not a negative instance, but an application of

the dictum oftotov oftoto" (Heidel, 1911:154).

Para Teofrasto, de Sensu 12, a mistura de elementos decorre da entrada de emanações -

acumulação de unidades distintas e descontínuas - nos poros contínuos,

nota yap eaTtv TcEu-ra, Õt'aÀÀ.TIÀ.uv Õe 9eovtcx/ytyvctat aXXolmxa, 'roaov Õlct KPTlatÇ aflcll3cl/ ap9ft

tccltevyap raura caurcov ztavTcx pcp8aatv, "pois estes são eles mesmos correndo uns pelos

outros/ devêm multiformes tantos (quantos) alteram-se pela mistura/ .rticulados são estes

todos, pois, com suas partes" DK B 21,22, "(...) cada sensação particular resulta, então, de uma

perfeita concordância existente entre uma emanação determinada, 'o que nos apresenta'

(7tpóç napéov), fragmento 106, e os poros de um órgão de sentido correspondente".28 Desta

forma, é bem na firula de um duplo movimento de agente e recipiente que se estabelece a dupla

interpretação empedocle;\na do real. A mistura é o conceito determinado, na fisiologia de

Empédocles, "da consideração de natureza, primeiro oferecendo-se como unidade de opostos-

A separação é, com a mesma necessidade, união, não podendo haver união sem separação,

separação sem união - o separado é, ele mesmo, algo unido ein si, identidade e não-identidade

são determinações do pensamento", Hegcl, Preleções sobre a História d;\ Filosofia. O tornar-se um

27 Bollack, Jean. gElE)édocle, Introduction à I'ancienne phvslque 1. Paras:Minuit, 1965, pág.32

28 Zafiropoulo, Jean, Empédocle d'Agrigente. Pnris:Les Belles Lettres, 1953, pag.162
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é, ele mesmo, um separado; de un] lado, é posta :t unidade de elementos e, de outro, do mesmo

modo, sua separação, portanto, o concentrar-se em um é ao mesmo tempo um separar-se,

havendo desta maneira não a relação recíproca, a unidade de opostos, mas a oposição entre dois

momentos, "o fogo, em si, e os outros, como uma natureza (6ç ft cl (póaet) - terra, água, ar",

mistura e sep2\ração do misturado. A separação é, conforme afirmado, união, pois o separado, o

que se imobilizou num lado é, ele mesmo, algo unido em sí, para Hegel, sua autonomia, donde

união e sep;\ração são relações ;\bsolutainente indeterminadas, Vorlesungen, Werke, 18, 350.

O postulado da miscibilidade e separação encontra-se em Alcméon de Crotona @ 4) e na

escola de Cós; enquanto Empédocles opera com elementos específicos para a compreensão da

constituição do corpo orgânico, Anaxágoras concebe o organismo pela mistura de partículas

homogêneas, embora ambos prescrevem a irredutibilidade dos órgãos a um corpo infinitésimo:

nestas premissas revelam-se o intercurso entre ciências naturais e saber médico: os corpúsculos,

para Anaxágoras, infinitos, possuem todas l\s qualidades, o quente e o frio, o seco e o amido, o

denso e o r:\ro, de tal modo que as partículas são compostas homogeneamente, pois não pode

haver geração do ingênito, demonstrando que a gênese provém da composição dos

constituintes corpóreos e a corrupção da decomposição. "Anaxágortts, tendo aderido à filosofia

de Anaxímenes, demonstra que todas as homeomerías, como a água, o fogo, não se submetem

nem à geração (7cvéatv) nem à corrupção (g96pav): o fenómeno aparente de sua génese e de sua

destruição resulta somente da composição e da decomposição de suas partes, posto que todas as

coisas estão em todas as coisas, recebendo sua natureza das partes prevalentes: o ar (àúp) devém

do fogo l7[upóç), a terra (yã) da água (uõaToç), de tal modo que, havendo a miscibilidade d-s

porções, o intelecto é princípio do movimento e da geração, discriminando todas as coisas"

Simplicius in Aristotelis Physica 27, 2; 460, 4.

"Vemos em Anaxágoras; enquanto determina a essência absoluta como universal;

abandona aqui a universalidade e o pensamento na essência objetivo ou na matéria (...) o

determinado infinita e qualitativamente é o simples, e então se admite que o resto se constitui

pela união destes elementos simples (...) o sensível surgiu apent\s pela coinbin;tção de todas

aquelas partículas, na qual um tipo de partículas possui uma preponderância, de modo que ein

tudo há de tudo. As homeomerias, das quais um tipo se concentra mais em determinado lugar,

fazem com que o todo nos apareça como este determinado" Aristoteles Physica 1,4 apud Hegcl

Werke 18. Em Empédocles e Anaxágoras o absoluto reside na essência objetiva, para Hcgel,
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materialidade substancial, para Aristóteles; ausentando-lhes a oposição ao ser, determinante do

princípio da subjetividade, pois enquanto a unidade determina-se e desenvolve-se, suas

determinações devem ter a forma desta separação e não a pura abstração, considerando 'a

relação do universal enquanto oposto ao ser, em sua relação com o ente', Werke 18, posto que a

unidade é unidade da diferença e seu desenvolvimento é apresentação do que ela contém em si,

a saber, a diferença entre ser e pensar, Wissens.der Logik, 1,2.

As diferenças de elementos não se mostram como termos unilaterais e autosuficientes,

mas como momentos, emergências complementares de uma única totalidade, que se manifesta

através delas em sua rica diversidade e determinação efetiva. A noção de elemento define um

certo nível de inteligibilidade, informando e determinando todo conteúdo, como um elemento

físico (ar,água, fogo, terra) circundando e penetrando a realidade que se introduz nela

(Labarriêre,pág.33) .

O primeiro processo - "a emanação, descontínua" - refere-se ao percebüo, o segtmdo -

processo ativo, um conzin/ //m poroso - ao perc@íenre, em que a percepção como constituinte

corporal é prévia condição do conhecimento. A emanação, penetrando no poro do elemento

correspondente, entra em contato com a sua alma, de natureza semi-material ou material.

Neste processo: uma teoria da sensação correia a descrição de um processo de transmissão de

impulsos, emanando do mundo exterior para uma alma semi-material sempre inclusa em cada

realidade física, cm que o semelho\nte procura o semelhante: o aLO material da sensação-a

fisiologia de Empédocles - pressupõe e axiomatiza a zz.zf1/7'ez.z assumi/ ! a dolen(ameno, restrita

à percepção. "Au faia, le príncipe que 'le semblable connait le semblable' ((5potov OFolQ), si

important dans la pensée antésocratique et qu'on trouve mis en oeuvre chez Parménide et chez

Enipédocle, non sculcmcnt n'est pas étrangcr à la spcculation de Platon, mais on pourrait dirá

qu'il est à la base de as doctrine de la connaissance, inséparable des notions et des croyances

religieuses. ll ronde la théorie du savoir dons le Pbé/on, il est utilisé pareillement dons la

R($ ó/íq/le, il est le rcssort de la doctrine du 7:máe" (Kucharski, 1971:307).

No sucedâneo destas questões, t\ sede de toda sensação é um órgão cujos poros haveriam

de :\vetar uma forma\ particular, simétrica à sua emanação ou eflúvio em que cada sensação

determinada sobrevém de um perfeito ajustamento entre a em-nação e seu poro

(OL 7topot auFtftcrpot npoÇ CEÀÀ,tlÀouç). A fisiologia de Empédocles deduz u=2\ teoria da sensação,

pela qual as variações quantitativas de um lin-tirado número de elementos qualitativlunente
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diferentes e inalteráveis poderiam ser responsáveis pela multiplicidade de fenâmenos29,

adquirida, por sua vez, no seu agem o maioria/ pelo movimento de atributos distintos

jdescontínuo/percebido, conrinw#m/percipiente) .

A partir deste esquema de duas realidades diferentes, os poros hão de possuir, na teoria

visada, uma dimensão conveniente permitindo-lhes o contado com as emanações; nesta

instância, "a cor é uma emanação oriunda das formas, comensurável aos órgãos de visão e o

sensível"30, percebida pelo mecanismo de poros causticantes e aqüosos nos olhos, uma

combinação de fogo e água.

O pensam'nto (vofipa), por sua vez, é identificado ao sangue - a mais perfeita mistura

das quatro raízes - no entorno do coração, confundindo-o mesmo com a corrente sanguínea. O

pensamento é uma propriedade do sangue circulante no interior de uma certa parte do corpo,

'alFlaroç ev TECA.ayeaat e9pclppcvTI avTt9oPovToç/'r l voTlpct pcEÀtaTa KtKÀ.ijaK6rat av9polotat

v/alfa YaP av9p07totç neptKCEPÕtov watt voqpa/ npoç napeov yap ptlTtç cleecTal avgpozotatv/ CK r

o UTov I'aP ltavTcl nE7ttlyaatv clppoa9cvTcl", "Nutrido no fluxo de sangue que contra precipita-

se/ onde (o) pensamento é denominado pelos homens/ pois (o) sangue nos homens no entorno

do coração é pensamento/ de acordo com o que se presença, 'mais'cresce nos homens/ pois

destes (elementos) todos se constituíram harmonizados", DK B 105, 106, 107.

A promulgação de corpúsculos ínfimos, emanantes, penetrados de divindades e alento

vital, demonstra o caráter qualitativo da medicina siciliana, em contraste com a condição

p':r'mente quantitativa das partículas atómicas: os quatro princípios elementares (seco, úmido,

quente, frio) correspondem a quatro potências divinas (Aidoneo, Nestis, Hera, Zeus),

determinando a pluralidade primígena. A fisiologia empedocleana institui, neste plexo, o

princípio ativo dos quatro elementos, segundo Aristóteles em Metaphysica 985 a 32, 984 a 8,

retomado por Burnet e Diels.

Aristóteles designa o elemento o primário, ingrediente simples de uma substância

compósita (Metl014 a 26). Para ele, os elementos do cosmo natural não são estes corpos, ar,

água, fogo, terra, mas quatro opostos físicos: quente, frio, seco, amido e, da combinação destes

2P Cherniss, Harold. op.cit. pág.103.

30 cara Xpoa a7toppoTI aXtlFtclTcov oyct a ppETpoÇ Kcll cna9TIToç, PI.Mente 76 d. cf.Aristóteles, De
Generatione , 324 B 26 35.
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princípios oponentes sobrevém quatro corpos elementares. A expressão de Lucrécio, "máxima

membro mundo", De Rerum Natura, 243 (Kahn, 1960: 120-122), de concepção e génese arcaicas,

Empédocles B 27 a; (Kpáatç peÀ.Eá)v 7toÀunÀ.áYKtâv), Parmênides B 16, mantém parentesco com

Platão (Timaeus), posto que os quatro elementos compõem o corpo do cosmo

(Copa lou KoapoD), assim como o corpo próprio é composto de fogo, água, ,r e terra..

A consideração estóica dos processos gerativos retoma, porém, a compreensão perípata

das qualidades fundamentais, alterando-a para a definição particular de elementos ativos

(ÕpaartKov) e móveis (o fogo e o ar) e elementos passivos (xa9TjttKov) substratos (a terra e a

água), respectivamente, o sopro vital e a matéria ou substância passiva. Nestes termos, a

referida concepção distancia-se sobremodo da conceituação platónica e alcmeoniana de uma

isonomia de propriedades corpóreas ou potências (õuvapctç), registrada no Phaedo.

Anteriormente, a geração (yEVKatç) dos seres orgânicos decorria de um princípio

semental e móvel, identificado a uma evaporação imperceptível, emanações invisíveis de

corpúsculos odoríferos, pospondo o locus classici da paridade "anapnâes/ekpn8es",

constituinte da alimentação. A respiração, neste passo, enquanto processo vaporoso, supõe

tanto a inalação fria e a exalação quente, quanto a perspiração; esta promove, por um lado, o

sopro alimentício, indispensável à gênese embrionária, postulando a embriologia pneumática,

aquelas, por outro, identificam-se ao nutrimento, posto que o alimento, no período grego

incipiente, separva'se em contrários: o seco (nutriente) e, posteriormente, amido (água), dada,

desta maneira, a ação digestiva e liquescente (Wellmann, Fr.d.gr.Àrzte, 1:70). A ação expansiva e

rarefeita do quente é compensada pela potência contráctil e condensada do frio: o aquecimento

uterino converte-os em sopro vaporífero, possibilitando, destarte, a alimentação do embrião.

:The embryo collects and solidifies under the action of heat (...) Rohde's careful and

illuminating study has abundantly shows that to the Greeks the soul ('psyché') was a vapor

('pneum' or anathymíasis). We see, then, that the Greeks identified roughly soul and vapor
IHeidel, 1980:135, 128-9).

Os fisiólogos determinaram o princípio na água, ar, fogo ou em seus intermediários, ao

passo que a evaporação é considerada, para Heráclito, uma forma substancial da matéria

(Heidel, 1980:123). A clva9uptctatç compõe-se de partículas lépidas, pelas quais movem-se os

eflúvios, potências penetrantes, compostas do quente e do frio: o fogo, deste modo, é, por

excelência, o agente purificativo e apotropaico, possuindo multifárias exalações. Nestes termos,
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a característica purificante e aguda do fogo é notabilizado por Platão, descrevendo sua vária

metamorfose, ora flama, ora lume ocular, ora chama remanescente dos corpos ígneos.

A fortuna crítica da fisiologia dos elementos, inversamente, aproveitando o partejo

aristotélico entre potências eficientes e padecentes, conceitua o engendramento cósmico a

partir de um agente primitivo e de uma matéria pt\seiva. Assim posto, o estoicismo primitivo

reformula os estratos da medicina hipocrática, premissa à argumentação de Símias no Phaedo,

pondo, no lugar de potências is8nomas, a preeminência de uma potência sustinente sobre um

substrato paciente. A presente investigação, neste passo, cuida dos pressupostos necessários à

compreensão da pÁysá estóica, definidos pelo estoicismo antigo e reiterativos, ademais, de uma

antinomia entre agentes (7toujTIKov, ÕpctaTtKov) e pacientes (7ta9tjttKov), interioridade e

posterioridade. "A natureza (guatç), o que mantém o cosmo e geralmente faz as coisas da terra

brotarem, é um tânus auto-movente, que completa e sustém seus produtos de acordo com

princípios semanais (Àoyot anepHclTtKot) e em certos períodos" (SVF 2.1022, ll 32).

A definição do sopro (TO xvEufta) como princípio vital efetua-se pela descrição da

atividade do quente e do frio, e a identificação do seco e amido com a matéria passiva; a supra

mencionada atividade realiza, ademais, o movimento de tonicidade, extensão e contrição,

próprio à manutenção do cosmo.

A teoria estóica do pne#m.z permitiu o esmaecimento do primeiro sentido de

cozztinHíc/íde (auvc)Ccç), em proveito do sentido de conslí çZo 31; primeiro, uma relaxação da

força inerente ao >newma', o que acarreta sua condensação líqüida, liquefação, segundo, uma

contração desta mesma força que, circulando pelo fogo lesto 32, procede à constituição dos

entes, pois o pneilma, união realizada de dois princípios, misturando-se a todas as coisas torna-

as contínuas e coerentes, parentes e mantidas, com efeito, por uma potência unificante: os

elementos ativos (a causa aviva ou eficiente, "die wíréende Ursúcbe"/ Toaolov=

3i "Crisipo diz que o cosmo é uma constituição (Koapov aua tapa) a partir da abóbada celeste e da terra
leê oupccvoÇ Kccl yilç) e das coisas naturais neles mesmos (lmv cv Toulolç Qua80v)", SVF.11 527.

32 A corrente estóica reavalia os elementos de Empédocles. "os estóicos dizem, por um lado, que dentre
os quatro elementos (TEaaapov atou)CEluv) há dois lestos (Kou(pa), fogo e ar (nup Kal aspol, por outro, há
dois pesados (l3clpea), água e terra (DÕop Kal yn). O lesto (KouQov), com efeito, existe realmente por
natureza (uxapXet (pDaEI), o qual inclina-se a partir de seu centro (altoTou lõlou pEaouÜ, o pesado inclina-se
para o centro (pcaov)", SVF. ll 571.
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oevau'rtl Àoyoç o 9eoç) do cosmo dão nascimento, por sua vez, por transformação, aos

elementos passivos (causa ou matéria passiva, "die leidende Materie"/TonclaXov

TI C17tOLOÇ ODaLa TI DÀ,TI J'j).

O germe do corpo estende-se, pela tensão interna, do centro onde reside até um limite

determinado pela própria p#)psá e, inversamente, das extremidades ao centro: pelo seu duplo

movimento retém (ouve)C8t) as partes do corpo que forma, assim, a tmidade. O que gera a

unidade de cada corpo é o sopro do '/(Üos spermariéós' que retém as partes.

Cada ser particular resulta da informação da matéria inerte, inepta, passiva, por um

agente que a penetra e mantém suas partes. O ser, para os estóicos, não reside na qualidade, mas

na corporeidade pura e simples. A matéria, privada de toda qualidade, é necessariamente um

corpo, tensionado no espaço e resistente, que padece a ação de um princípio ativo, consistindo

essencialmente em uma transformação qualitativa da matéria.

Assim sendo, o dualismo destes dois princípios é um dualismo de dois seres corporais

distintos. Cada elemento, por sua vez, contém uma matéria ou essência substrato

lu'roKElpevov), inerte ou indeterminada, sujeito de qualidades, e uma qualidade que o

caracteriza: esta matéria, idêntica para cada elemento, contém o princípio passivo e sua

qualidade decorrente (o quente para o fogo, o frio para o ar) retém o princípio ativo. "(...)o

substrato designa não o sujeito gramatical, mas unicamente um dos princípios do corpo, a

matéria passiva que suporta as qualidades"34. Todavia, o dualismo entre elementos e qualidades

cede lugar a uma separação entre elementos ativos, móveis (notqTtKa):o fogo e o ar, e elementos

passivos (uÀ.IKa): a terra e a água. Galeno, Arnim,11, 137, 28.

"Manter is what you would get if Üe7' í/npossló/e) you could remove all the characteristics

of an object which make it something particular (...) Manter needs god in order to be a

particular entity, and god needs manter in order that there shall be some entity for god to

characterize" 35

f''\.

33 Pohlenz, Max. Pig.Stoa. Zürich:Artemis Verlag, 1948, pág.66.

34 Bréhier, Emile. Ç1lly8ppçet I'ancien stoicisme Paras:PUF, pág. 132.

S5 Long, A. A. & Sedley, D.N. .Ebç.]llç!!ç!!i!!içi.21111elçiphers Cambridge, pág.271
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O "pneum'" consiste em uma combinação de fogo e ar, essencialmente é um sopro

quente ou incandescente, princípio vital identificado à expiração de ar quente e seco, força

interna que contém a matéria, impedindo-a de se dissipar (Bréhier,120). A qualidade não é

senão que um princípio ativo, um agente, e não um simples estado (7ta9oç); descarte o

nveuFla forma o substrato da qualidade que, penetrando num corpo passivo, deve restar

idêntico a sí mesmo, mantendo a permanência do agente (ltolov).

A tonicidade de cada ser, animal, vegetal ou mineral, é seu sopro constituinte ou

sustinente, o que retém sua unidade, definindo por vezes a tenacidade do ferro ou a alvur. da

prata. A tonicidade constitui, ademais, a sua capacidade inerente de mantença, princípio de

coalescência interna. O ser recebe, pela ação do [ónos, a qualidade particu]ar que o constitui

(aspereza, brancura), matéria e princípio ativo, incorruptível, são indissociáveis. " 7%e Sfoics

upr'ssed tais causal reLationsbip betxoeen tbe acEiTe 'heatb' avü tbe passiue 'malta'(eartb and

w«te*) b e*pLoiti"gJ«m; oftbe «'«b(s-)ecbein, 'to b-e' o* 'to bola'(togetb.«r $..-y,-p©..Zs8à.

Zeno retoma a delimitação aristotélica das qualidades fundamentais (quente, frio, seco e

úmido). A determinação qualitativa da matéria primeira e ineficaz (altotoç ouata, SVF 1 86.88)

advém de um princípio sem forma, alugo primiliuo36, suporte material do À.oyoç aneppctTtKOÇ,

que por ora, ou consome, transformando o material em alimento para si, ou produz, formando

e mantendo todas as coisas. 37

As forças elementares são, para Aristóteles, quatro, agrupadas em dois pares de opostos:

o quente e o frio, o seco e o amido que, combinados dois a dois destes quatro termos, obtêm-se

os princípios dos quatro elementos (quente/seco, quente/amido, frio/amido, frio/seco).

"quatro klcaaa-ç)üà sãa os elementos Qa'to\xc\üà, dos qt4ais dois sao, por üm Lado, pacientes

(:u pev õuo lolq:t-), o gweale (TO 9Eppov) e o /r/o (TO yuXpov), e dois sâo, por owlro, púcienres

(Ta Õe Õuo ncl$TJTtKa), o seco (lo eTlpov) e o amido ('ro ul,pov)", Aristóteles,Meteor.IV, 378 b 12. Ao

3Ó TO aup e o elemento, por excelencia, mais eminente e o mais sutil, TO KclT' eBoZílv atotXEtov, SVF ll 413.
' os estóicos dizem que dentre os elementos, uns são ativos (tct pevõpaattKa), outros pacientes
(TC( õc ltc(9ilTtKa), os ativos são, por um lado, ar e fogo; pacientes, por outro, terra eágua", ll 418. "o mais
ativo (ÕpaaTIKOTaTov), por um lado, é o quente (lo St;ppov), e o segundo, por outro, em potência
ITn ÕDV.«pEI) é O frIO (TO P XPOV)", I1 410.
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contrário, cada elemento, para Crisipo, possui sua qualidade específica e não um par de termos

opostos: o quente relativo ao fogo, o frio ao ar, o seco à terra, o úmido à água, em que a terra e

a àgua tornam-se a base material ou o substrato de objetos. "7be coóere?zce ofe.zrló z ü w.zlm,

Ube elemento wbicb ba'oe absolwte loeigbt, is dwe to tbeiT being'süstained' 10 tbe loeigbtless elemento,

.zír óznd./;re" . (Lona, pág.288) .

Não obstante, Crisipo diverge de Aristóteles quanto à delimitação da qualidade

específica de .zá'. Nestes termos, o ar tem, para Aristóteles, como princípio a combinação

quente-úmido, o fogo, então, modifica-se em ar pela sobreposição do amido ao seco.

Inversamente, se o fogo possui, para a medicina pneumática, o quente como princípio, o ar

deve possuir seu princípio oposto, o frio. O fogo transforma em substância ígnea, através do

sopro vital, as emanações do sangue, pois é considerado um princípio vital. O ar é um

constituinte semelhante ao fogo, cujos movimentos são opostos, resultando daí qualidades

diferenciadas. 38 A proporção entre eles, dada a ação do sopro vital, depende da geração de

qualidades na matéria passiva.

O cosmo, como todo ser vivente, nasce de um germe (8v'rTI yovtl), elemento amido

(cv TO uypo) próprio à geração, animado por um sopro vital, pneama. O germe e o sopro

possuem sua gênese no fogo primitivo, que se espargindo espontaneamente engendra o ar e por

seu intermédio, o elemento líquido.

O primeiro causador, pneam.z divino, cuja eficácia define a matéria passiva é delimitado

como "princípio de todas as coisas (ap)CTI lcEvrov), "corpo puríssimo" (aopcl Kcl9apoTctrov),

1..153. A divindade é, sobretudo, o cosmo presentemente realizado, este é submetido à

mudança pela conversão ao fogo, aquele é imutável, retendo em ambos a delimitação platónica

da existência de duas espécies (õuo ctõTI):"o um, admitido como espécie do paradigma

(xapaõetypa"ç tõoç), inteligível (-H«v) e imutável (a.- «a:a :au:a ov), a seg-nda, sua

37 "o fogo não é técnico (7tupac%vov) e transforma para sí mesmo o alimento
(peTaPaÀÀ,ovelçeauTOTTjvtpo(pilv) - o fogo é técnico (nupTC)CvtKov), produtivo (aueíjvtKov) e
preservativo (TtjptjttKov)", SVF. 1 120.

38 "o sopro (nveupq) compõe-se (KCKtjttjTat) de duas partes, misturados reciprocamente
(aXXtlÀotÇ KeKpclpeva) a partir do todo (õla oXov), de um lado, o frio (TO pev tifo;Cpov) e, do ouro, o quente
(TO õc 9cPPov)", 11. 841.
ÍO nVEUPCt YeYOVOÇ CK 7tUPOÇ IE KCEI aCPOÇ, 11. 442
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imitação, retém a geração e é visível (opaTov)", ZZm.zeas 48e. A divindade 39, princípio sem

forma, desenvolve suas potências (Hera, Poseidon, Demeter, Hephaistos) respectivamente em

elementos, ar, água, terra, fogo, de forma que compreendam suas manifestações. A divindade,

identificada ao "pneuma", perfaz através do todo, equivalente à matéria ignominiosa

IÕ.a tqç aTtpotc'tHÇ uÀ,RÇ, 1.159), o cosmos. "(...) o deus é #« uluenle imorra/ (c;oov c-cava«v),

raciottal (\o.t\Kovà e intelectiuo Çvo ç)avà, pe'afeito txc}.ntovà, em eldaimonü, não admitindo, pov

su'l 'uez, o mal em geral, tomando cüücdo com o cosmo Çxpovo ytxKO''? Kaapoçà e com as coisas neste

cOSmo", 11.1021.

O p?zeama, po énci s s i zenle, assegura a mantença @exisJ do cosmo nas suas formas

;ú«,ak . veW\A. ' (...) sond'«n ein einbeitticbes, kontin«wlicbes Wesen, uon einer einbeitLicbe.

Kraft, dem PneLlma, zu.sammengebaLten, ein lebendigm Organismos, hi dem se gut lote kim

pllanzLicben odes th'iscben alce Glieder durcb 'S)mpatbie' in WecbselaoirkLtng miteinander steben"

ÓPo#/enz,pág./02y. A essência desta lei acha-se na definição de óelm.zrmene 40, polo ciú

pne máfÍca (ÕuvaptÇ nvEupartKrl. 11. 913).

39 A delimitação estoica do fogo, noético e regente, colhe um precípuo legado de imagens na tradição
arcaica: "fogo intelectual (xupvocpov)", 11.1031, "inteligência causticante do cosmos
(vouÇ KoaHou auptvoÇ)", 1. 157, "o sopro permeia (ÕujKov) através do todo o cosmos ", 1. 159.

40 "movimento eterno (KlvT)alÇ aiÕloÇ), contínuo e regular (aDv8XeÇ Kat TCTCEyFtevil)", 11.916, "o IÓgos,
segundo o qual, as coisas que foram, por um lado, geradas vieram a ser (Ta psvyeyovota yeyovcv), as que
são geradas, por outro lado, vêm a ser (Ta õc l,tvopcva l,tvcTat) as que serão geradas virão, por sua vez, a

ser (TccõeyevtlaopcvayevHaetat), neste cosmos serão distribuídas, com efeito, pela providência
(7tpovota)", SVF 913.
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PARTEll

A l)etetminação de Ndtitreza e Princípio em Platão e Heráclito

11. 1. Ptatão. A isonomia das potências no ]:bgç@. e a proposição do princípio.

A crítica de Platão nesta pesquisa privilegia os textos considerados aderentes para a

apreciação de sua intitulada teoria de idéias 41, Phaedo, Timaeus, Respublica Vl-Vll. Assim, a

proposição desta dissertação, apoiando-se nos mencionados textos, demonstra, adversa ao

procedimento aristotélico que fundamenta a mencionada teoria, a relevância analítica dos

processos físicos para a compreensão de uma Ap)CÚ peculiar a Platão, determinada previamente

na lide sobre a alma incorruta (Phaedo), pela qual Sócrates define a invisibilidade e a

visibilidade aparente: a remissão ao conhecimento material hipocrático e pitagórico assegura o

liame com o saber científico constituído dos séculos VI e V a. C, relevantes para o

estabelecimento do prélio entre Sócrates e os pupilos de Philolaos, Símios e Cebes, sobre a

ingenerabilidade da alma.

Não obstante, a preocupação em estabelecer os limites conceituais próprios à definição

de Ap)CÚ no sistema arcaico constituiu o referencial da parte precedente, operando,

conseqüentemente, o tirocínio para a elucidação do princípio físico e da atividade genesíaca,

devir, no Timaeus de Platão. A conceituação do termo Ap)CÓ provém da doxografia

peripatética, retomada amplamente por Hlegel em suas ,

dando prevalência ao absoluto determinado em si para si.

Tendo investigado a emergência do termo Apxá no sistema milesiano, procedo à

demarcação das bases teóricas da escola siciliana de medicina, relativa à determinação de dois

p'"s de opostos, quente/fogo, ar/frio, água/amido, terra/seco, posto que Platão retoma estas

díades para sua definição particular do processo físico, e, por conseguinte, de góatç,

incompatível com a existência de um suporte corpóreo determinado e com a separação entre

4i Cherniss, Harold. Baltimore; id. .!.!!g B]ÉÜlç çf the
ça!.!)C:AçaçÍç!!!X.; Crombie, l.M. 11. London:Routledge & Kegan
Paul, 1963; Robin, Leon. Nombres d'apràs Aristote Paria:PUF
1908; Ross, W.D. !!al9lg...!.!!çgl)Lpt.!4e©. Oxford: 1951; Stenzel, Julius. $111diçD..BULE!!!;Wid;lura der
!al9111$ç!!çltPialçlSlik Leipzig: 193 1; id. Za!!Lx!!!d:.Gçglaltbçi P!@çn und Aristote Darmstadt: 195%

Wilpert, Paul. Regensburg: 1949.
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potências ativas (7tolHTIKcl ÕÚvc*HEtÇ) e potências passivas (7ta9qTtKCE ÕÚvcEPEtç), donde a

necessidade de mostrar, por um lado, a apropriação dos elementos, pares de opostos,

identificados, para Aristóteles e para o estoicismo antigo, às qualidades fundamentais, o que

demonstra, por outro, postulados concernentes a +ualç diversos da premissa desta pesquisa que,

recusando, o advento de um substrato material único, propõe-se a definir a +óalç em sua

acepção platónica.

A presente análise é, preliminarmente, uma tentativa de discernir certos componentes

teóricos do Phaedo, necessários à delimitação de um princípio ativo e interno ao ser para

Platão, oposta à determinação aristotélica de uma essência ou natureza substrata. As referências

auxiliares se atêm a um "corpus" considerado basilar nos estudos platónicos, desta forma, o

corpo do texto e as notas se remetem a ele. Procurei, nesta fase da investigação, acompanhar

uma leitura tão fiel quanto possível de Platão, inserindo-o em sua época, "pari passu" às

interpretações dele resultantes. A remetência a cada pesquisador deve ser acompanhada de um

comentário sobre seu meio, seus propósitos, ademais, seus principais paradigmas de

interpretação.

Acompanhei, nesta pesquisa, particularmente a edição de Burnet, colacionada a partir do

Bodleianus 39 (sigla B), pertencente à Biblioteca de Oxford, do Venetus, append.class 4 n./

(sigla T), relativo à Biblioteca de São Marcos, e do Vindobonensis, i4, supplem.philo.gr. 7 (sigla

w), donde os dois primeiros manuscritos foram classificados a partir do códice de Immanuel

Bekker e o último a partir de Stallbaum. Para a leitura de República VI e Vll utilizei a edição

Budé que se serve especialmente do Parisinus gr, /807 (sigla A) e do Vindobonensis 54 que adora

o códice de Stallbaum.

IVo !?!!aç4g, com efeito, é descrito o exame do argumento dos contrários: este texto,

conforme l.M.Crombie (1963: 156) preceitua a consideração historicamente amurada do

desenvolvimento intelectual de Sócrates, pela qual perpetra a avaliação preliminar do

nascimento e perecimento das coisas, através do discernimento do que se mostra visível e do

que é invisível.

Jean Bernhardt reúne planos semelhantes aos nossos em sua exposição da doutrina

pitagórica da alma como uma concordância de elementos materiais (números) no organismo,

articulada, por sua vez no Phaedo. Neste diálogo conjugam-se as referências basilares do corpus

platónico, a começar pela identidade entre os caracteres apresentados n;\ récita e o ambiente
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neles circunscrito: Símias e Cebes representariam senão a remissão à comunidade pitagórica

tardia, especialmente seu mestre Philolaos, identificando a alma sobretudo à unidade e à

harmonia ("Pythagoras et Philolaus harmoniam < dixerunt animum > , Macrobius, Somnium, l,

14, 19"42) que repousa, de um lado, na "eqüidade das forças contrárias" (limite e ilimitado,

determinante e determinado), e, de outro, na proporção ou ratio dos componentes corpóreos,

meticuloso amálgama entre topos heracliteano e análise da isonomia das propriedades

corporais, IÚv iaovop clv râv õuvaftcâv (Alcméon, DK B 22), que, advinda do círculo interno

pitagórico, é atravessada por uma justaposição de doutrinas, proveniente da escola de

Crotonna.

Pormenorizando, a alma-harmonia é concebida como: (a) combinação precisa de seus

elementos constitutivos, que, em sua consonância sonora, relaciona-se menos à essência

abstrata do acorde e mais a seu conteúdo numérico, relativo à escala suc.ssiva de sons e

conseqüente mediação harmónica (oitava, quinta, quarta), e como (b) liame unificador de

elementos contrários: "(...) é a combinação (Kpaalv) e a harmonia (appovtav) dos contrários

jcalor, frio, seco, amido) que constituem nossa alma, quando combinados bela e

mesuradamente", Phaedo 86 b-c. A crase é o produto da mistura de elementos corporais e a

harmonia algo composto (auv9é'rov 7tpâypa), Phaedo 92 a .

No que consiste esta "láz isonomün [ón dynameoon" de .4/cmáon? Há potências opostas

(g#enre e /ho, seco e úmdo, .zm.ergo e doce), em que a saúde é mantida por uma espécie de

egülc&de destas qualidades constituintes; a doença é causada por um oposto, sobrepondo-se a

outros, aduzindo o perecimento da alma harmonia porquanto composta (auvétc9ã), de forma

que não convém a elas regê-las (ÍiyeLa9Clt), mas segui-las (êneta9ctt), PI.Phaedo 93 a, interditando

sua realização material a priori, premissa de SíhZas, e liberando seu caráter a poszeüori

dependente de seus componentes materiais.

A cosmologia milésia privilegiou os pares quente/frio, úmido/seco, associados às

estações do ano e ao ciclo de vida na natureza orgânica. Compunha-se na escola de Crotona o

sentido arcaico de lo clõoç, Hipócrates, Morb. XXXll,l, prolongado na doutrina platónica das

42 Cherniss, op.cit. pág.323: "(...) Philolaos said the soul enteis the bodyper n////zer ??z and survives the
body as an immaterial being"; cf. Burnet, John. op.cit. págs.295-296; Bernhardt, Jean. !1131plLStk
Matérialisme Ancien. Pauis:Payot.
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idéias através do uso de símile de natureza médica: as quatro espécies de humores encerradas no

corpo, üypoõ T aa pa etõea év Q auftart, Hipocrat. Morb. XXXll,l.

Assim, a unidade movente de opostos, "o duplo movimento do vir a ser", no quadro da

filosofia jónica da natureza, proporcionaria ao cosmo sua vida eterna, o impedindo de ser um

caos inerte. Na distensão (T6voç) individualiza-se um estado de igualdade qualitativa, real

substancialidade da mudança. Neste sentido, o heracliteanismo propõe a "isonomía dinâmica

das qualidades sensíveis", conforme J.Bernhardt, a possibilidade de sua expressão, na referência

de Cebes, retine a imagem da embriologia pneumática, a alma seria um sopro (7tveOpa) ou algo

de pouca v'lia ou fumaça (Kc17tvoç), PI.Phaedo 70 a. Nesta mesma linha, Jaeger (1952: 85-86)

assevera ser evidente que Oupóç está relacionado com o latimlamm, o 'humo', e em grego Oúo,

sacrificar', de modo que sugere expressamente o jorro do sangue quente, ao passo que

q/UXÚ designa, em sua origem algo concreto e perceptível, o 'alento', e pertence à mesma família

que yuXõ, 'alentar', e WUXpóç, 'frio'. As mencionadas noções, entretanto, indicavam fenómenos

psicofísicos distintos e separados, sem a pretensão de serem reduzidos a um denominador

comum. Contudo, no período homérico havia, para Jaeger, uma estreita tendência em reduzir

os aspectos afetivo-volitivos, pr(5prios ao OuFóç, com a experiência vital do homem, quando,

por exemplo, o sopro se expira, exalando a alma, atestado, por sua vez, em H.omero com o

verbo à7toyó)CO, 'exalar', e com a locução qiu)Cúv Kclnúaaal, %zniman (;#Zare', 'exalar a alma'. Esta

unidade psicofísica é transmitida, segundo o autor, pelo termo OupÓÇ Kal yuXÚ (llíada XI, 334;

Od. XXI, 154), em que Oupóç denomina o coração, o diafragma ou qualquer outro órgão

envolto em relações afetivo-volitivas 43 e q/UXÚ, por sua vez, 'o princípio de vida'. (1952: 78).

A alma, par' Alcméon, é imortal, devido à sua semelhança com os seres ingênitos; esta

semelhança devém de seu movimento circular e sempiterno remetendo à perfeição do cosmo.

Aristoteles De Anima 1, 11, 405 a 29. Hlerman Bonitz, analisando o Phaedo em seu Platonische

$11411içp, sublinha o caráter da diferença, exigido para os fundamentos da doutrina platónica da

Dies Verfahren spiSlt sele Platon in der Logik seine Rolle: die Definition gibt das hõhere Allgemeine
und die spezifische Differenz an. Im Reich der Pflanzen und Tiere hat dies Verfahren seinen festen Hall
an der Aufgliederung der organischen Natur. Dein logischen Prozess entspricht nach unserer Auffassung
der Stammbaum der sich entfaltenden lebendigen Natur. (.-) Ursprünglich wird der Geist nach Analogie
der Kõrper-organe und ihrer Funktionen begriffen: die yo)CÚ ist der Atem, Hauch, der den Menschen
am Leben hâlt; der Oupóç ist das Organ der geistigen Regung und der ,vouç der Geist, sofern er etwas
sieht und sich vorstellt". Snell, Bruno. DIÊ..IEl114ççlWpgçn des Geistes. Studien zur Entstehuna der

riamburg: Claassen, 1955, pág. 258 e 266.
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ideia ("Grundlagen der platonische Ideenlehre"): cada respectiva lei natural ("Naturgesetz")

assentar-se-ía sobre o duplo movimento do vir-a-ser (" zwiefache Bewegung des Werdens")

entre opostos. Assim focalizando Bonitz todo vir-a-ser se movimenta entre contrários e a partir

do duplo, entre simétricos opostos se engendra por certo um possível "ciclo do vir-a-ser"

objetivo e temporário. A mira de Bonitz concentra-se, respeitando sua formulação na

dependência platónica da filosofia da natureza: o fundamento da doutrina platónica da ideia

colheu elementos da filosofia natural pré-socrática: a alma seria uma determinação do corpo

carregada aqui a conotação do "duplo movimento do vir-a-ser"44, em que um contrário atrai

seu próprio contrário, PI. Phaedo 72b. "Em terra de Itália, na Magna Grécia, os sábios já não

põem em evidência a unidade da q)uatç, mas a dualidade do homem, apreendida em uma

experiência a um tempo religiosa e filosófica: existe uma alma humana diferente do corpo,

oposta ao corpo e que o dirige, tal como a divindade procede com a natureza"45. As

intermitências entre eles derivar-se-íam da semelhança (oFloloç) e parentesco (auWevTlç) para

com suas espécies (TO elõcl) relativas. Platão. Phaedo 79 a .

A alma, princípio do movimento, é ingênita e incorruta, auto-movente, de modo que, o

cosmo, um organismo vivente animado e intelectivo (e;oov CPyuXov ewouv. Timaeus 30 b),

possui um corpo aparente e uma alma essente, demonstrando as premissas pré-platónicas entre

visibilidade e invisibilidade. Porém, para Aristóteles, o princípio do movimento é um movente

imóvel (evcpyetcl CEKtvtjToç), dado que o movido é a atualização de uma potência, devendo

haver, portanto, um ato puro que atualize o que é, apenas, potencial.

A prática para a morte (pcÀ,erTI 9cEvaTOD), PI.Phaedo 80 e, permite-nos uma compreensão

aceira acerca das relações entre saber pitagórico e análise platónica do xvcupa. Trata-se de um

esforço muscular e respiratório de concentração, tendendo a reagrupar os elementos da PWcbé

(õatpov) dispersos no corpo. A parrtir do corpo, de todos os lados, a alma concentra-se sobre si

44 Bonitz, Herman. Plêlgnische Studien. Hildesheim:George Olms, 1968, págs.293 a 323. A "unidade
dialética dos opostos" (alma/corpo, Sede/Leib) contém a primazia do movimento circular, deter'minada
pela compensação sempiterna de gerações (aókFoç), remontando a Heráclito. Clf. Heidegger, Martin.
Herádite. Paris: Gallimard, 1973; Ramnoux, Clémence. Heráclite ou I'homme entre les choses et les
nglg. Paria: Les Belles Lettres, 1984.

45 Vernant, Jean Pierre. , Paria:Maspero,
1971. Cf. id. . Paris: La Découverte, 1992.
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mesma e agrega-se (eK lou acoFlaloÇ 7tcEvtaXoScv auval'etpca9cEt TC Kal cl9potd;ca9clt), PI.Phaedo

67c. "Les confrades pythagoriciennes connaissent un exercice de mort (pEkTq 9cEvaTou),

Phaedo 80 e, reposant sur une technique respiratoire (spiritus, soufflé). Elle revele combien

concràtes et physiologiques sont des analyses platoniciennes que I'on avait tendance à tenor

pour simplement imagées ou métaphoriques (...) lci Platon a pensé à ces pratiquei

chamanistiques dona on trouve également des trajes chez Empédocle (opcy8a9clt npcE7ttÕeaatv,

'tendre son diaphragme", Emp. 129). ll s'agit d'une technique de maítrise du souffle Pneama)

permettant de parvenir à quelque état surhumain".46

A análise do diálogo, empreendida pelo grupo de Tübingen, considera que a investigação

da natureza leva a um desenvolvimento, precisamente no sentido de um 'tolos' do

conhecimento, que vai do princípio material para o princípio formal. Em Phaedo 102 b lê-se

UnopcvovKatõeeapcvovTRvaptKpotqTa, Aristóteles diz em Physica 192 a 13

unopevouacl auvcllllct ttl popgTI, e com auvalrla, popgTI alude, para Ingemar Düring, certamente

a Timaeus 46c, 50d e 51c. Platão havia, deste modo, exposto a relação de qualidades contrárias

com seu substrato.

rnÓFcvov Õé Kctt ÕclÚpcvov 'rÓv aptKPÓ'chITa oÜK ê9€Xct v etvat ê9cpov íi

(X7rrp#r.XzoWzvovn.Zo é a matéria, mas algo imutável que mantém sua

opep Tlv (; TO cl RV etvat, em terminologia aristotélica). No Timaeus lê-se õ7toõoXÓ, em lugar de

npóatov,õneXopetv, Platão emprega neste diálogo eiatóvta, éqlóvTa.

A natureza dos opostos no sistema jónico advém da determinação do fogo, elemento

quente ou elemento discreto do sensível e de sua ulterior definição de "psykhé". Procuro, não

obstante, delimitar preliminarmente o argumento dos contrários, desenvolvido a partir da

refutação à tese da alma-harmonia, estabelecendo, de fato, a distinção entre forma epânima ou

forma discreta do sensível e forma em si(rz'8oç) A essência de cada ideia está, para Heidegger

47, em uma possibilidade e aptidão para o aparecer (zum Scheinen), que concede, por sua vez,

46 Brés, Yvon. La..E$Xç!!glgglg...dg..ti) atorl Paris:PUF, 1973, pág.169. Cf. Rohde, Erwin. Psyche.
Barcelona: Labor, 1973. Comparar ntocupct a at9HP, oulp e

tpuXíl. "Trata-se do ar controlável, i.e., contido, ou seja, mensurável ou já medido"
47 Heidegger, Martin. Berna: Francke, 1959, pág. 18; id. Dé

Frankfun: Vittorio Klostermann, 1993, pág. 179. Heidegger,
porém, conceitua a parecença analógica @FO.oaç) em Respublica VI como ac&zegwãfio, esmaecendo seus
componentes métricos«
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uma visão do aspecto. Portanto, a Ideia das idéias é meramente o tornar-se apto (das

Tauglichmachende/tó dya0ov). Ela persuade cada aparecível a aparecer e é, por isso mesmo, o

verdadeiramente aparente (eigentliche Erscheinende) que em seu aparecer é o mais aparecível

(das Scheinsamste). A categoria da interna possibilidade (innere Mõglichkeit) do ser, que o

torna real, existente, não apenas essente, decorre da potência (fletç) para seu desvelamento. A

esta potência do ser, realizada em sua culminância (ênéKEtvcE IÕÇ oüa.aç) (Respublica VI 509)

denomina-se "-dgú bó z", o 'Bem'. TÓ àyaOóv significa para o pensamento grego o que é apto

para algo e o que o torna apto para algo. Cada iõéa, o aspecto de algo, cede a visão do que é um

ente (ein Seiendes). Assim as idéias, neste pensamento, tornam apto para que algo nele, o que é,

apareça (erscheinen) e possa presenciar-se em sua permanência. As idéias são o ente de cada

ente: o que torna cada idéia apta a ser uma idéia, platonicamente expressada, a Idéia de todas as

idéias, consiste na possibilidade da aparição de todo ente, presente em sua inteira visibilidade

(das Erscheinen alles Anwesenden in all seiner Sichtsamkeit).

A prova da co-presença de propriedades opostas, como o doce e o amargo, o seco e o

úmido, o frio e o calor, naqueles que "mantém estes contrários" denominados Ta elt(pcPTI,

como a neve e o fogo, é determinada pela existência destas formas em sí (81õTI cEula). Posto

desta forma,a imagem é caracterizada como veículo de diferenciação eidética, dado que veicula

no género inteligível (voupevoç) as formas do visível (opoFevoç). As formas do visível serão

sempr' um TO e7ttgepov, "o que sustém um contrário", apreendido em sua qualidade específica

l7tota): a neve sustém o frio, irredutível ao calor; a doada é redutível ao par, não porta o ímpar;

o ímpar determina a tríade em sua individualidade própria. Outrossim, é necessário discernir

entre um 10 8nl(pEpov ' "uma forma em si" (81õoç cloro) ou contrário em sí, posto que decerto

"o contrário em sí (auto ro evavTlov) não viria a ser um dia (core ycvotTO) seu próprio contrário

(eclulco covclvílov), Phaedo 103 b.

As 'formas que sustêm os contrários" (rcEe7tt(peptl) as nomeamos conforme suas

eponimías. A neve, forma ep8nima, ou seja, uma forma inteligível completamente determinada

por outra, no caso uma forma em sí (o frio), é inserta à relação eponímica que se apresenta,

deste modo, como a manifestação de formas em sí (8tõR clu'ra) que a determinam como forma

eponíma. Diante disso, os contrários (TclvcEVTta) que mantêm as formas em si, correspondem,

cada qual especificamente, aos prágmata (7tpal'fta ct), posto que "é evidente que, tampouco, as

formas em sí (a paridade e a imparidade, o quente e o frio, o seco e o úmido) não recebiam
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mutuamente os contrários (Tcl 8vclvíla) umas às outras, mas também tantas quantas, não sendo

mutuamente contrárias umas às outras (a neve e o fogo, o três e o dois), mantêm sempre os

contrários (c)Cct acl lavavTta), e nem p'r'cem aceitar aquela forma (8K8tvqv 'rTlv lõeclv) que seja

contrária (evavrta) a elas, mas aproximando-lhes, ou se corrompem (anoÀÀ,upcva) ou cedem

lugar (uneKupouvra)", Phaedo 105 a . Pormenorizando, a água não recebe a forma do seco, assim

como a doada não acolhe a forma em sí da imparidade.

Conforme Hegel nas , , Idéia platónica é o

absoluto em si(Absolute in sich) ou o essencial concreto em si(in sich wesentlich konkret),

po's :nexiste para si, ou seja, a atividade da realização não está posta como efetividade, i.e., o

asp'cto (Ansich/tác/:5oç;) é somente um suporte (Trãger), em que a Idéia não é s.não o

universal indeterminado, o conceito do objeto (Gegenstand) em sua oposição à consciência, à

medida em que a coisa em si(o objeto), a verdade objetiva, seja ela mesma o pensamento puro,

a consciência, logo, a certeza objetiva. Hor/es. ãóa' dfe Gescb.c&r PB. A divindade, porém, é uma

determinação imediata (unmittelbare Bestimmung) perante à determinação abstrata da ideia. A

atividade demiúrgica produz o fogo e a terra: o elemento terrento e o componente causticante

imprescindem de um terceiro termo, pelo qual tanto o meio termo devam o primeiro e o

último quanto reciprocamente, em que todos dependem do meio termo, devendo uma unidade

indeterminada e não autónoma.

A atividade demiúrgica pâs a água e o ar entre as propriedades físicas extremas, o

constituinte ferrenho sólido e o componente flamante animado, de modo que o princípio da

unidade 48 não é a divindade, mas a materialidade sensível. .Ed. G/dc&nm 33j.

A Idéia platónica é o objetivo (Gegenstand), ausentando-lhe, contudo, o princípio da
pura subjetividade. A diabética objetivo dissolve a oposição na negação, e recusando afirmações

limitadas (beschrãnkte Behauptungen), compreende-se como uma praxis negativa, realizada

p'r' a 'produção efetiva de uma realidade concreta e determinada', Ciêncúz cü Z,({gica XXI/77.

Conforme Hlegel, o puro ser em Zenão não é movimento, havendo a consciência de que

uma determinação é negada, representada pela negação. A dialética da matéria em Zenão

guarnece o movimento como mudança, i.e., pura multiplicidade, pois no superremir de

48 'Die Mitte ist also das Wahrhafte. Haben wir zuerst von einer Materie angefangen und wollte man
danach meinen, Plato hâtte dieMaterie für selbstandig gehalten, se' ist dies falsch. Das
.4 nirnc#ãrsicóseie de ágr Áo me/iJ, das Selige, ist erst dieser Gott, dieser Identitât'. Ed, G/dcêner 338.
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determinações opostas, a pluralidade espacial é infinitamente divisível (porenfú, c#n.zmeí e nâo

actzl, en(írgela), dada a infinita divisibilidade de espaço e tempo, '4risrore/es. /)@sicd 1''7 9 apwd /bege/.

Vovó.ilber Gescb. dw Pb. 18, 345.

Assim, a unidade não pode ser nem movimento, nem repouso, ou seja, o um não se

move, nem é imóvel, pois a imobilidade é, de um lado, o não- ser, e o movimento pressupõe,

de outro, a multiplicidade, i.e., o movimento está supresso como o ser em oposição ao não-

ser, porquanto o que existe é o ser determinado para o outro: o devir é o desaparecimento do

ser no nada, em que o puro ser é o nada do movimento.

Para Aristóteles, conforme Liddel & Scott, tàvclvt.a são contrários (c/ êvavT.oç), noção

distinta, por sua vez, de àvTtKe.ceva, que pode ser definida como opostos, posto que o

àvTtKe.pevov é determinado ora como contrário (évavt.oç), que equivale, na posterior

denominação aristotélica, à qualidade, ora como relativo (após v.), identificado ulteriormente à

quantidade.Com efeito, l&vcxv,r.a refere-se, conforme o verbete acima mencionado do léxico

oxfordiano, a dois atributos ou qualidades com o mesmo gênero ou classificação taxion8mica,

mas que diferem, contudo, um do outro (o quente e o frio, a paridade e a imparidade, o grande

e o pequeno).

Assim posto, a forma ep8níma admite o contrário em sí. A esta forma, que não é

propriamente a forma em sí, é atribuída a definição de tó xpâypa, e a forma em sí, deste modo,

óvopa, PI. Phaedo 103 e. A oposição lpâypodóvoFa é atestada por Liddel & Scott Jones em

Crátilo 391 b: {ó npâl'face é delimitado, neste léxico, como "coisa" ou "realidade concreta"

Deste modo, minha análise circunscreve, por ora, este aspecto a partir das cadeias

argumentativas iniciais do Crátilo 385 a, 391d que salientam esta noção específica de

ró npâypa, associada, portanto, a uma "forma específica da realidade" (T. Eiõoç êv).

Os procedimentos argumentativos acima mencionados remetem, nesta presente

investigação, às seqüências das atividades produtoras, assim instituídas: de um lado, "quem

fabrica a naveta": nolÓaclÇ, téKrov, e "quem fabrica o nome": vopo9crcç, ovopa$oupyoç, de

outro, quem manuseia a navega: XPTlaopevoç, ugctvTeç, e "quem manuseia o nome", "a forma

em sÍ": ÕlaÀ,eKTIKOÇ, e por nlm, seu aspecto formal, que é a forma específica (lõea) do instrumento

lopyuvov) produzido, PI. Cratilus 389 e, donde a exposição conceitual de IÕecE provém da

fisiologia atomista, em que aTopot local são os componentes constituintes do cosmo,

"H\
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engendrando, pela composição dos semelhantes, a corporeidade física, Dem. apud Plutharchus. 2.

111, denominando também os quatro elementos, Philistus. Anonimus Londinensis XX, 25.

A produção natural é determinada por uma finalidade específica49, cujo fabrico depende,

porém, de um instrumento manual próprio, pelo qual se produz naturalmente algo (7tpctypa),

não à causa de sua imagem material, mas de sua forma permanente, em que o nome se constitui

como um "instrumento didascálico", dividindo-o em sua ousía. Neste aspecto, o paradigma

artesanal, as corporações de artesãos utilizavam discretamente a arte da divisão, Cratilus 388b,

deslindando (ÕtaKptvopev), assim, a trama e a urdidura confusas (auvKeXuftevoç) na cadeia

tesserária.

To rlpayFCE significa, neste registro, "o resultado da ação legiferante finalizada", ato

(cu7tpaêla) ou "um certo aspecto da realidade". A eupraxía é, conforme normas inerentes, o

conceito da ação finalizada, ação que não possui o fim em seu interior, assegurando a tó prágma

uma "certa ousía estável" (ouala alva l3el3atov), Cratilus 386e, posto que não "possui nem

individualmente uma qualidade discreta", que é próprio da forma em sí e, com efeito, indício

da eponímia, nem "todos se assemelham ao mesmo tempo e sempre", Clratilus 386 e.

Paul Friedlânder em seu !?!41gg mostra que o Cratilus descreve, conforme

Schleiermacher, a polêmica contra o círculo megárico, conseqüentemente contra Antístenes,

demonstrando que o mencionado diálogo foi escrito em 392 a.C, junto à segunda redação do

Phaedo. Neste caso, a demarcação das noções de prágma, eidos e idem em ambos referidos

diálogos parecem mesmo manter as mesmas definições. Tendo atestado a qualificação de

"forma discreta do sensível" ou "um certo aspecto da realidade" para TO epal'pa, ou ainda "uma

forma determinada da realidade", movendo em ambas soluções uma relação com a idéia de uma

natureza delimitada, definida, a partir de uma forma em si, demonstro a idéia particular de

T0 81õoç pressuposta no Phaedo, tentando elucidar alguns componentes teóricos anteriormente

expostos, sem descurar da relação de 10 etõoç para com a medicina hipocrática, correspondendo

49 Friedlânder, Paul. Platon Band ll Die platonische Schriftert Berlin:Walter de Gruyter, 1964. A
paciente investigação sobre o que se entende por os aspectos especulativos daquilo que o idealismo
compreende pelo metabolismo entre homem e natureza discerne uma percuciente postura perante o
conceito de 'ato' para Aristóteles, salientando a 'vida' não como o espaço cronológico entre a geração e a
corrupção de um ser, mas como atividade, realização de um fim, em que "o ato de construir está na coisa
construída e o ato de tecer na coisa tecida", pois a ação está, para o Perípato, "presente no :\gente assim
como a ciência no sábio e a vida na alma" Aristoteles. B4çlaiZ!!Xliç4 O, 8, 1050 a.
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à isonomia de potências, não devendo uma sobrepujar a outra, acarretando a monarquia de um

único elemento.

Posto que TO lpayFCE demarca uma natureza definida por outrem, TO clõoç delimita uma

natureza elementar ou uma qualidade específica ao ser, como as quatro espécies de humores à

corporeidade, o par à doada, o quente ao fogo: 10 elõoç individualiza, como uma qualidade

interna, a coisa referida (T0 7tpayfta); entre 10 81õoç e 10 7tpal'pct existe um discernimento de

natureza ontológica, aquele torna possível o ente naquilo que ele é, determinando sua

qüididade

A questão "o que seria um ente como tal" ('ct lo ov ?) é a primeira no ordenamento de

uma possível aquisição de um conhecimento fundamental do ente como totalidade. Desta

forma, a compreensão da determinação essencial do ente pelo ser, a assim chamada "exposição

transcendental", devém da suficiente concepção do determinante (das Bestimmende), o ser

como tal. Assim, o ente acessível ao conhecimento finito pode ser considerado

ontologicamente, tanto sob o ponto de vista de sua qüididade (essentia), como de sua existência

(existentia). "Interrogamos e determinamos o ente para nós manifesto em qualquer modo seu

de conduta, primeiramente considerando sua qüididade (" Was sem ?, ll eallv?). Esta qüididade

a Filosofia denomina essentia - "das Wesen". Ela torna possível o ente naquilo que ele é . Por

conseguinte, assenta-se para a coisidade de uma coisa, reditas, também a denominação

possibilitam - "innere Mõglichkeit/ possibilidade interna". Para a questão o que seria um ente,

deve haver o aspecto f2Zas ,4wsseben/ 10 etõoç) da mesma. A qüididade do ente chama-se contudo

tÕe(X -)u

Neste sentido, 'üáu'pode ser definida como um aspecto ou uma forma individual ao ser

que, em caso de perdê-la, altera, para Platão, sua aparência: a aparência do ar, forma discreta do

sensível, advém de sua forma em sí ('idéa). "Primeiramente, o que denominamos água, tendo se

solidificado, vemos que parece-nos vir a ser pedras e terra, inversamente, ela mesma, tendo se

dissolvido e decomposto, vém a ser sopro e ar, o ar,tendo se inflamado, vém a ser fogo

50 Heidegger, Martin. Kant und das ])ioblem der Metaphysik Frankfurt:Vittorio Klostermann, 1966
págs. 201-202. Cf. Vâhinger. Commentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft Band 1. 11. New York
Garland, 1976.
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inversamente, o fogo, tendo se agregado e tendo se extingüido, volta novamente para a forma

de ar (idéan aéros)", PI., Timaeus 31 b.

Procedido ao escrutínio da noção de tó prágma no Phaedo, o inquérito se detém na

gênese dos contrários, demonstrando, a partir daí, a inexistência de um suporte de qualidades

contrárias. "Existem, pois, duas gerações (õuo yeveaetç) entre dois contrários (evavTlcl): de um

lado, de um contrário para o outro, inversamente, deste contrário, mais uma vez, para aquele,

Phaedo 71 b. Assim, entre um prágma maior (pEt(ovos epal'pcltoç) e um menor (cÀ,XaTovoç) há

crescimento (auqTlalç) e decrescimento (g9tatç) e, dessa maneira, chamamos um, por um lado,

o crescer (TO aulclv8a9at) e o outro, por outro lado, o decrescer (lo (p9tvetv)", PI. Phaedo 71b.

Descarte, "também a decomposição (ÕtaKptvca9at) e a composição (aul,Kptvea9at), o

resfriamento (q/u)Cea$clt) e o aquecimento (9Eppcnvea9at) e todos contrários, dessa maneira,

não se utilizam, em muitos casos, de nomes (Tolo ovopcEaLV), mas em ação (epyo), de fato, em

todas as circunstâncias têm a necessidade de vir-a-ser (I'tlvca9clt) a partir de seus contrários

recíprocos e cada um deles mantém a gênese (TT)v l,cvEatv) para seu recíproco", PI. Phaedo 71 b.

A relevância concedida ao postulado socrático da ingenerabilidade e incorrutibilidade da

alma interdita sua composição corpóreo, particular ao conhecimento arcaico da alma

harmonia, precipuamente pitagórica e hipocrático, revelando sua natureza incomposta,

incorpórea. A negação da incorporeidade define a generabilidade dos contrários como corrutos

e corpóreos, pois a superveniência de contrários engendra a atividade genesíaco: o Phaedo

promove uma construção racional, no entorno da noção de alma, dos processos físicos,

descendo aos pormenores no texto do Phaedrus.

Assim sendo, "toda alma é imortal (yuXq naau a9av"Toç), portanto o automovente

(au««L«q«v) é imortal (a9a-«v), entretanto o que move um outro (« õ'aXÀ.o «.«u«) e é

movimentado por outro (un'clÀ.À,ouKtvoup8vov), tendo cessado o movimento

(ltcluXav eXov Ktvtjaecoç), cessa, ademais, a vida (actua.av CXct C;oTlç), PI. Phaedius 245 c. O motor

próprio (TO aDIo Ktvouv) é Único (povoa), posto que não se interrompe (ouK ocnoXetnov cc:uTO),

nem jamais interdita o movido (oultoTE Àql'et KtvoDPEvov), mas, para aqueles que tanto quanto

movem-se (oac- KLvetlcll), é fonte (nHytl) e princípio do movimento (apXH KtvqaeoÇ). O

princípio é ingênito (ap)Ctl õ8 ayevtl.ov). É necessário, com efeito, que tudo o que devéin

l7tctv lo I'tlvoftevov) devenha do princípio (ytyvea9at E c-pXHÇ), este, por sua vez, de ninguém.

(aDTqv õe [tRõ' ee evoç); se viesse a ser (ytyvotTO), deste modo, do princípio (CK cou clpXq), não
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viria a ser, portanto, princípio (apXTISI ytyvotto)", interditando um princípio 'ad infinitum'.

"Posto que é ingênita (ayevRtov), é necessário que, também, seja incorruta (aõta@9opov)", pois

a geração de todas as coisas precisa de um princípio incorruto. "0 princípio, com efeito,

corrompido (apXílç yap a7toÀopcvHÇ), nem algum dia (7tolE) viria a ser (ycvílacTclt) a partir de

algo, nem qualquer outro a partir dele, mas é preciso que todas as coisas provenham do

princípio (ce clpXqç õel Tcl lctvtaytyvEa9at). Dessa maneira, o princípio do movimento

IKlvqaeoçcEPXTI) é o próprio automovente (ToclulocluTO Ktvouv), o qual não pode nem

corromper-se (a7toÀ.À.ua9cn), nem devir (7tyvea9clt)". Prato. Phaedrus 245 d.

Pormenorizando, o princípio, identificado à alma, é ingênito, imortal e imperecível,

remontando às qualidades do cosmo arcaico parmenideano. A ingenerabilidade e inaturalidade

psíquica determina a essência da alma locomóvel, interditando sua perclusão.

Aristóteles em Metaphysica Bdemonstra a geração a partir do princípio, tendo

asseverado a ausência da consideração de uma causalidade formal para os mencionados

fisiólogos. Aristóteles assegura haver um princípio (apXq), impossibilitando um princípio "ad

infinitum" como a carne da terra, a terra do ar, o ar do fogo, infinitamente, prescrevendo uma

anterioridade e posterioridade causais, recusando, deste modo, a infinitude de espécies e de

gêneros. Aristóteles compreende a causalidade material de duas maneiras: de um lado, pela

atualização de uma potência, não havendo reversibilidade, posto que a forma conserva-se por

todo o processo e, de outro, a geração reversiva, pois a corrupção de um (TO uõop) é a génese do

outro (aTlp), acarretando a reversão recíproca, postulado da fisiologia arcaica, em que o gerado

devém da geração e o corrompido da corrupção.

Aristóteles avalia em Metaphysica A, conforme David Ross, o princípio do movimento

como a causa eficiente, parcimoniosamente conceituado nos fisiólogos, e a matéria como o

princípio material, tendo concedido a Empédocles a primazia na aferição dos quatro elementos

à natureza material, demonstrando nestes sistemas o alheamento das concepções de princípio

formal e final.

A atividade genérica provém para Platão dc um contrário para seu contrário recíproco,

demonstrando a génese e corrupção reversivas, em que o regime de contrários possibilita a

geração de elementos identificados, segundo Harold Cherniss, no discurso plausível sobre a

69

5002280
Retângulo



produção do cosmo a formas sensíveis determinadas, havendo Timaeus de Locres perscrutado

sobre a na reza do /ogo e seus decorrentes. A alternância destes contrários, postulada no

Phaedo, a partir de processos próprios à ação da q)Date, como composição e decomposição,

aquecimento e resfriamento, condensação e rarefação, é particularmente definida no

mencionado discurso, determinando os procedimentos gerativos da natureza, donde advêm os

quatro elementos, de modo que a definição platónica de 10 atou)(Etov descreve com propriedade

o discrime imposto no P113çdg e discernido no .!.!n3çy! entre a forma discreta do sensível e o

nome ou forma em si.

A abordagem teórica da Q alç no discurso plausível sobre a génese do cosmos pressupõe,

por conseguinte, a discriminação entre formas52. Diante disso, o discurso em Timaeus 48 b

retoma o exame da "phusís" do fogo, água, ar e terra, posto que os antesocráticos não

presumiram, conforme o texto, a génese desses elementos, como se conhecessem suas

qüididades. A introdução dos termos Etõoç, IÕecE nos textos platónicos é essencial à

problemática da azia/ç dada a linde entre forma em si(Etõoçcluro) e forma epênima

(clõoç exovupoç), cujas ambas as formas participam da produção do cosmo; esta,

incorruta, aquela, gerativa e corrutível.

ngênita e

5 1 eg clpXTlç I'tyvotto. BT Simplicius Stobaeus (Belles-Lettres).
52 Martin Heidegger preceitua em seu estudo sobre Platão a "natureza assimilativa da imagem"(õFO.oaç)
que fulgura em sua plenitude enquanto percepção (iõeTv do etõoç, iõéa). A essência desliza para o visível
((paé)ç, ló FÚ órtõk) como aspecto, coligindo o duplo sentido de 'tó etõoç: 'espécie' e 'aspecto' (Ansicht).
"A região livre onde o liberto foi transposto
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ç1. 2. As representações arcaicas do elemento quente: o fogo como o processo real do

conceito e material da !ei.

A delimitação aristotélica do fogo como pura forma constitutiva da realidade define,

especificamente, as representações primitivas da vida societária, posteriormente escrutinadas na

presente investigação através da morfologia durkheimiana das espécies sociais. Para Aristóteles,

o fogo, estado incandescente, é um princípio ou constituinte primário das coisas, último

substrato natural.

Não obstante, a anual investigação limita-se a descrever, neste comenos, o princípio de

calor como proponente da homologia de opostos. A atividade do fogo, elemento quente e

legiferante, guarnece a harmonia de contrários, conquanto é referida no Timaeus a partir de

sua forma constitutiva no síslem.z Jónico. A atividade do sopro, identificada ao respiramento,

desempenha a função de uma natureza ígnea, potência causticante, que mantém ou destrói,

pois, o processo vital.

Procuro detalhar um conhecimento concrescente do elemento quente, permeando em

comum a fisiologia arcaica. A luminosidade dos corpos perceptíveis, para a teoria atomista,

provém da obscuridade do invisível, donde reside o ilimitado intangível, ou seja, o vazio

infindo, reservatório da percepção. A atividade da percepção guarnece, porém, um elemento

puramente fisiológico, repousado na conjuminância pelo semelhante, conforme previamente

detalhado, pois o componente ligniforme, a madeira, retém em sua seiva o fogo, i.e., o

constituinte lígneo em seu impulso a qualidade ígnea, retesando homens e messes em um todo

uniforme.S3 A teoria das homeomerias mantém um parentesco com a compreensão da semente

mista (permixto semíne ), particularizada no atomismo, pelo qual postula-se uma comunidade

de trocas multiformes entre os átomos no vácuo infinito, recusando a determinação

empedocleana dos quatro elementos nutrientes como princípios elementares.

A estrutura dos átomos alimenta a diversidade de intercursos e misturas,

conseqüentemente, a constituição multifária e a transformação dos corpos compósitos ('gemi?z4

ou anéppclta, 'c07porã' ou aÓFCETa), donde prescreve-se que, de um lado, um mesmo terreno

nutre espécies diferentes, demonstrado na diversidade de contexturas produzidas e, de outro,

S3 Bollack, Mayotte. Lq Raison de Lucràce. Paria: Minuit, 1978, pág. 233, 248-252
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que a partir dos corpóreos é revelada uma diferença interna. Ademais, a transformação da

lenha em flama e, resultantemente, ;\ diversidade na atualização, compreendem multiformes

emanações e percepções múltiplas, pois as formas dessemelhantes conjuminam-se em um único

agregado, em que todas as coisas possuem uma semente compósita.

A presença do elemento quente perfaz a composição da récita de Timaeus de Locres,

lastreando, descarte, os aspectos, ora estáticos (hierarquia de funções), anexos à tripartição da

alma (voõç, 9uFóç, êau9up.a) em Respublica, ora dinâmicos, correlatos à experiência erótico-

amorosa no Symposium, apresentando-os unificados na descrição e conseqüente funcionalidade

da meda/a-espuma (TO a,teppa), detalhando em um "nhe/ ãn es$uío/ógíco a Janto respízalóri

do amora ÇBrés, 317:1973b, Timaeus 91 b.

' E agora, parecem ter süo completadas as p'escdções qu.e desde o início nos Jovem expostas

sobe o todo (Tou ,tavtod até a geração do homem (7€v8a8mç av9pmztt vqç). Deve bate'r, mais wm.t

uez, nma l«'eue «-enção,não batendo necessidMe de prolongam-se: de onde(q; in wbicb/Comford)

vieram a ser(yWovc 9 os outros ui'oentes.

Assim, parece bater em nós üma proporção soh'e os relatos daqz4eles

(7tEPL rouç routcov Àoyouç)" " Ç. . b " dentre os qae vieram a ser homens, tantos quantos são ca'tardes e

atravessavam a vida injustamente, conforme o vetato plaüsÍ'uel (Rata À,o7ov Tov clKota/katá lógoll

[ón eikóta) transformam-se em müLberes na segunda geração. Deuüo àquilo e neste tempo, os deLtses

construíram o desejo do intercurso sexual (9€ol tov ttlçauvouataçcpm a eTeKTTTvavTO), tendo

colocado, de ttm lado, um sw animado(d;oovcpyuZov) em nós e, de outro, nas mulheres. A uia dos

lÍqüüos, donde atvaués do pt4Lmão(õla 'rou aÂ.cupovoç) a bebida 'oai dos rins Pa a a uesícLlta, donde,

tendo recebüo, é emitida pela pressão do soPrO(Ta nveupa [) p'üra fora. Os deuses completaram a

passagem(auvearpílaav) a partir da cabeça, pelo pescoço e atvaués da espinha dorsal, pata a medula

condensada(pueÂ,ovaupit8n cora), a qml denominútnos, nos discursos anteüores, esperma

(aneppa). Ete é am sw animado (epyuZoç) e sustém a inalação (avaztvoiTV)", PI. Timaeas 90 e- 91 b.

A forma individual éó/kázd do fogo, sua ideia, seu aspecto, é o quente, princípio de calor.

Assim, o princípio do calor, Umd ns ang 54, condição para a incessante transformação da água
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em seu elemento contraditório Í'o /ogo"y no quadro da filosofia da natureza heracliteana efetua

ademais a "assimilação do alimento" Ó2ie ,dssimi/aliou da' Àabrang;.

As posições teóricas de Hermann Fraênkel se estabelecem em torno da psicogenia, que

investiga a gênese e evolução das formas psíquicas. Por esta forma, o princípio do calor é

preliminarmente identificado aos processos ou atividades vitais, como o crescimento, a

nutrição, a respiração, destarte, a fisiologia.

Posto serem nas teorias primevas, "fruhen Theorien", a digestão, Verdauung, e a

respiração, Atmung, estritamente vinculadas e muitas vezes idênticas à atividade do fogo,

propriedade que decompõe e transforma o alimento,e prepara sua assimilação ao mesmo tempo

que promove, dado que abrange os envoltórios do sangue e vasos, Timaeus 79 d, o "movimento

circular respiratório" provocando a inspiração (àvcxnvo'lÇ), e a expiração (ÊK7tvoÚÇ), /'/at,Zo,
]'imaeas 79 e .

Assim, o escopo da respiração é resfriar o calor natural do corpo - o sangue, devido ao

sopro proveniente do pulmão (ávaWOX(@cPóoZanapsyc&ómeno, P/. 71máeas 78e) até o coração,

através de um ciclo (zrp/óa/ç) em que a inalação - ávcrzvoÓ (ou exalação) nasal e bucal coincide

com a exalação - gÃ'zroÓ; (ou inalação) cutânea55, perfazendo o movimento circular perpétuo

em que tanto a respiração quanto a circulação sanguínea, conspicuamente identificada à

atividade do fogo, são um processo único, cujo ritmo é mantido mecanicamente por correntes

de fogo (elemento quente) e ar (elemento frio), imprescindíveis à digestão de alimentos. O

sopro (yuXtK6v 'tveõpa) é uma espécie de projétil lançado para fora da boca . Como o pneu/m'z

não se dissolve em um espaço ocupado, desloca o ar próximo à boca, ao mesmo tempo que não

aelxa um vago nes\a legião . "ApparentL] loe müst suppose tbat a portion or portions orai trauet

fvom source to hein. Su.cb a portion, as tbe context impLies, is lide otber p'ojectiles: its aduance sets

ttp a circular tbri4st, wbicb keeps it in tnotion, till tbe impülse pies awa)n(Comjord, pág. 321).

A doutrina fisiológica platónica dos movimentos corporais tém sua correspondência na

doutrina dos sons, estabelecida a partir da correspondência entre velocidade e apazigüamento

de seus movimentos. Hermann Frãenkel acentua a intuição heracliteana e seu consequente

54 Frãenkel, Hermann. "Eine herakliteische Denkform" in Wege und Formen des frühgliechischen
Denkens. München:Beck, 1960.
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colhimento por Platão da alma e vida humanas como o processo de uma conversão para

fogo, (éK7tupõatç). A dissonância se estabelece na descrição platónica do movimento dos sons

graves e agudos 0'imaeus 80 a), motivada pela teoria do empuxo circular: a ausência de escanção

entre quaisquer movimentos contrários (inalação, exalação, grave, agudo) dada a inexistência

do vazio (Timaeus 80c) e ocasionada pela neptõatç, consonância entre os termos inicial e final do

movimento, causada pela atividade de cessação (à7toncluópcvaç) dos movimentos primeiros e

sua posterior compreensão (KaTahclFLj3ávovccç, 'ergreifen'/Reinhardt) pelos mais lentos

(I'imaeus 80 a-b), assinala a dissensão entre Heráclito e Platão, para quem a harmonia,

proveniente da anterior discordância dos sons agudos e graves, depende da uniformidade de

movimentos internos, isto é, das repercussões implicadas no corpo (impressões corporais

provocadas pela audição) a partir da dissimilaridade destes respectivos movimentos rápidos e

lentos como prolongamentos de movimentos externos. Pormenorizando, o movimento

concernente ao som comporta dois aspectos qualitativamente divergentes e consoantes,

descritos no princípio de retrogradação da velocidade dos sons no corpo humano, princípio

necessário à percepção fisiológica da harmonia: um aspecto externo puramente físico, relativo à

propriedade do ar, e um aspecto interno fisiológico, caracterizando uma função e identificado à

audição.

A imitação da harmonia teodítica (um "princípio henológico") devam nos movimentos

mortais, ($vTltátç Qopátç, Platão, Timaeus 80 b), enquanto para o Efésio precipuamente a

atividade do fogo em sua "plenitude e indeterminação da universalidade" (Unbestimmtheit

ihrer anfãnglichen Universalitãt, Heidegger)56 "tudo distingue e discernirá",

aâvTct KP.v8t le Koc. x'cru,4#Wrrcrz DK B 66.

Neste sentido, a circunscrição do fogo, sua parcela na compleição e cinemática da alma,

constitui estratégico conceito para a anatomia e exposição do mencionado monólogo.

Restaurando o estudo minudente da ApXÓ nos sistemas arcaicos, Hlegel promove os limites

interpretativos da historiografia, demonstrando que o fogo, por um lado, em Heráclito, se

conserva nos momentos do processo natural, em Empédocles, por outro, é compreendido

55 Cornford, F.M. Pinto's Cosmolozv. The Timaeus of Plano, Tramlated with a running commentary.
London:Routledge & Kegan Paul, 1956, pág.307.

56 Heidegger, Martin. op.cit. Frankfurt:Vittorio Klostermann, 1965, pág.200.
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como uma ridícula imiscível, entretanto, em Anaxágoras, é parte ingerente do todo corpóreo

hom8mero. À permanência da unidade na multiplicidade, realizada pelo quvóv (Parmênides),à

consideração do fogo conservativo (Heráclito), opõe-se uma antropologia dietética

(Hipócrates).

Pormenorizando, o De Regímen compõe o nexo entre alma e fogo e seu liame com a

semente: a alma é um compósito de fogo e água; o fogo genitor, quente e seco, e a água

geratriz, fria e seca, compõem a geração anímica, abusando-a e a arrefecendo, permeada pelo

sopro vital; o amido, tendo entrado no corpóreo, é movido pelo fogo, movimentado

(KtvoOpevov), é, pois, inflamado (e;07tupe.tat) e absorve o alimento (TT)v tpo(pilv).De Regímen 1,9,

1. Assim, o fogo, quentíssimo e vigoroso, dominando todas as coisas, possui em si a alma,

inteligência, prudência, crescimento. l l0,3. Nestes termos, a alma é identificada previamente ao

esperma, porém o corpo semental, equivalente ao fogo lesto, possui o princípio psíquico,

animando, deste modo, o corpúsculo germinativo: incandescida (eKlupoupevíl) e lépida

(À.enTuvoupevíl), é consumida para o crescimento corpóreo

(KcllclvaÀ.laKelal eÇ TTlv augílaLV 'rou aopctToç). De Regímen 1 25,1-2.

Avaliando o documental hipocrático, a crítica comentativa estabelece sua recorrência à

mistura homogênea das parcelas, proposta por Arquelaus e Anaxágoras. A alimentação,

portanto, contém partículas que são homogéneas na matéria carnal, ao passo que a digestão é a

absorção do homogêneo após sua separação e consequente eliminação do heterogêneo.

Aristóteles, De gen.et corrup. 1. 18. "Para Aristóteles, Anaxágoras assevera sobre os elementos o

oposto de Empédocles, quando este aquiesce como princípios originários, fogo, ar, terra, água,

simples, imiscívies, que subsistem em si para si, através de cuja combinação surgem todas as

coisas, Anaxágoras, ao contrário, concebia os elementos meramente uma mistura destes

elementos originários, a mistura infinita de tudo o que existe e que contém infinitas

panicuXasn . Hegel. VoTles .über Gescb.&r Pbilosopbie.

O nervo científico de que Anaxágoras se interessa pela medicina, especialmente pela

dietética e teoria da nutrição, revela-se em sua teoria dos elementos homâmeros, proveniente,

de um lado, da resolução do problema da sustentação corpórea e do crescimento pelo meneio

da assimilação de alimentos específicos e, de outro, do exame da natureza e composição da
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matéria espermática presente no corpo- A este respeito, sua teoria das partículas homogéneas

relaciona-se precipuamente com os postulados médicos e da filosofia natural. 57

Neste passo, o reco regime engendra o crescimento ison8mico dos órgãos, identificados a

partes individuais, componentes da natureza orgânica. A comissura psíquica, desta maneira,

provém de um processo carburente, realizado pela identificação da alma causticante ao sopro

seminal. De Regímen 1, 21, 2. Assim, o vapor espermático diacosmiza os elementos principais e

as partes comissurais compõem o todo corpóreo, a pluralidade do existente é compreendida,

para Hegel, como a determinação abstrata do concreto em si.

Analisando a capacidade empírica dos jónios do século quinto, tanto em medicina e

etnografia quanto em geografia e história, cujos exemplos conspícuos são Heródoto e a escola

de Hipócrates, deslindam-se as explicações teoréticas dos fenómenos naturais. Assim, o

argumento dos contrários é empregado nas passagens supra-mencionadas a partir da descrição

fisiológica da harmonia: exalação, inalação, grave, agudo, de modo que as lindes entre contrário

em sí e forma discreta do sensível foram antes impostas nesta investigação. A descrição

fisiológica da harmonia pode ser considerada através do processo dos universalmente opostos.

A conspícua récita de Erixímaco sobre a natureza do amor antecipa esta preocupação

determinada no discurso plausível sobre a gênese do cosmo.

Em certa medida a atividade da eKnvoqç (ekpnoês) e clvanvoqç (anapnoês), próprias à

respiração, nos remetem à 7tÀ.Tlapovíl (plêsmonê, repleÇão) e a KcvoalÇ @enâsis, evacuação),

próprias à digestão, dado serem, como o grave e o agudo, reitero, movimentos contrários

ausentes de escanção, devido à inexistência do vazio

Para Hegel, da harmonia participa a diferença e "cata harmonia é, precisamente, o

absoluto devir, transformar-se (...) Mudança é unidade, relação de ambos a um, um ser, este e o

outro. Na harmonia e no pensamento concordamos que seja assim; vemos, pensamos a

mudança, a unidade essencial: o espírito relaciona-se na consciência com o sensível e este

sensível é seu outro", de tal forma que, "a subjetividade é o outro da objetividade". Mega/

ç'orLesüngen ill7er die Gescbicbte der PbiLosopbie. 18, 324.

57 o\Pt(;yc(p TovclõqÀovTa+atvopevct(B 21 A). O problema do CJ-escimento e nutrição dos corpos

orgânicos está confirmado ein Simplicius. Arist. Phys. 111. 4, 203 a 19 (Anaxágoras A 45). Sobre a
discrepância conceitual Empédocles B 8; Anaxágoras B 17.
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' Parece-me , a partir da medicina , ter contemplado ú nossa técnica , grande e admira'oel é o

det4s qne a tido se estende conforme as coisas bananas e di'umas (avS ç,o v.ü Kal Seta «palpu\ü)

Começarei o meü logos a partir da medicina , a fim de qt4e bomenageemos .t técnica (TnN tnxxRvàA

"'t«ez« d.; coQ.;(QU.~q :'»'' - p..:uvb, com efeit. , m«nté«. es« d«pt. .m" ; o s.dio do co«po '

o mórbüo são veconbecidamente cada am diversa e dessemetbante e o dessemelbante deseja e ama o

dessemetbante . Um portanto é o amor no qt4e é sadio, e o outro no qt&e é mórbüo . E então , como

bá pataco dizia i)ausânias , qne aos barnens bons é belo o aqtiiescer, e aos intemperantes éfeio , desta

maneira também nos próprios corpos 'zos elementos bons de cada corpo e sadios é belo aqüiescer

(XÜ ç)\\Ea$ü\] e se deve, e a isso é que se dá o nome de medicina , ao passo que aos maus e mórbüos é

feio e se deve contrarür, se se uai se« wm técnico ( «xv\KO.:, ). É , com efeito,

a medicina, (ta'tpw(qÕ, para falar em vesümo , a ciência das apetênci'is do coT'PO

ÓK7ttaTtjFTI lov lou acoFa'roÇ 8poTtKov), no gwe se r(:Acre à r@/eçZo e à eu.zcw.zç'Zo , e .zqw/e gae

discerne neles o belo e odeio amor , esse é o melhor médico , e ctqüeLe , fazendo também com que se

tvansfonnem , deforma qüe do amor do diverso adqbtira o diverso, donde não bá amor , devendo

intemir sabendo poduzÍ-lo e rejeita-Lo , será üm bom demiurgo (ula.SoqõR\\ouç,XoQ . É de fato

preciso sw capaz de fazer com que os elementos mais hostis no corpo sejam amigos e se amem

mutuamente. Os mais hostis são os mais Opostos txa. cvüw\ 'ta'ta], como o F'io ao qt4ente , o amargo

ao doce , o seco ao úmüo e todas deste tiPO. Foi por tw swscitcdo entre elas amor e consenso

qzpo'ta. Kci\ opovotüvÜ qne o massa ancestral AscLépio, como dizem estes poetas aqui e eü acredito ,

constituiu a nossa técnica . A medicina , como digo, é toda eLa dirigida útra'oés deste deus , assim

também a ginástica e agdcülttiva . E qLtanto à música é a todos euüente(-.) qae eta se man-tém como

tal c071farme aqueles mesmos , como p'ouauetmente Heráclito quer dizer, que quanto às sitas frases

(px\pa.aw) não diz beLamente . O um , diz , 'discordância em sí mesmo consigo mesmo concorda ,

como nwmú harmonia do arco e da Lira

Ó8tcE(pepopcvov au'co chulo aupq)epea9clt , oa7tep appovtclv roçou le Kal ÀupaÇ). Ora, é sem 'Z(Üos'

dizer que a ba mania está discordando Çõ\uQ ç) Sa.t] oü resulta, porém, do qne ainda está

discordando QcK E)tctqtpoyEvov). Mas, talvez, eLe qüiz dizer isso, que do grade e agt4do antes

discorda«ates e posteriormente bomologando qopo}.olx\auwtuvÜ ela veio a ser detido à técnica

musical . Pois não é , sem dúuüa, do agudo e do gvaue ainda discordantes que será a harmonia; a

barmolzía é consonázzci (apftovtcx eaTlv aup(povtcE), consonância é ma certa bomoZogia

Qa pgnv\a. oyo'holtü wqàe bomoLogh dos discordantes, enquanto discordam, não é possível, e,

.''b

-''\

''1

''h

'\

\

'''h

'''\
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in'oersamente, o qt+e está discordando e não homologa, é impossÍ'uel homologar - assim também como

o ritmo, que vesülta do gvaue e agudo, 'antes dissoci(dos e depois combinados. A bomologia, em todos

esses casos, assim como lá foi a medicina, aqui é a música que estabelece, podnzindo amor e

co?zcórdi4 (epoTa Kal OFovotcEV) e/zfre ans e oalros . .E [amÓém é ,z mágica, no gwe cozzca'ne 2

barmonía e ao üfmo, á ciência clãs aperênclízs (8potLKov cntatilptl ) , P/.Sy/nposiwm, /86 ã 6 - 287 c

j

A definição do termo "HlarmonÍa", Appovta, presente no Phaedo e no Symposium, é

solidária à génese da pintura grega arcaica, centrada, preliminarmente, em uma pintura

acromática linear e privilegiando uma composição ordenada geométrica, com figuras que se

espargem em profundidade, conforme um princípio de perspectiva rudimentar e inovadora:

quando recebe, posteriormente, um emprego individual da cor, destaca-se, por um lado, pela

invenção de luzes e sombras e, por outro, pelo contraste entre cores reciprocamente

sublinhadas por suas justaposições, dada sutilmente pela gradação de tintas em transição e

indicada pelo termo Appoye. Extraído de um conceito médico, largamente utilizado por

Galeno, conforme registro de Liddel & Scott, o termo define a ligadura entre dois ossos sem

movimento, tendo se difundido tanto na pintura quanto na música, determinado na supra-

mencionada récita de Erixímaco. À gradação de tintas em transição, entre uma passagem

cromática à outra, dá-se o nome de Appoye e à oposição entre luzes e sombras Tovoç. A récita

insere-se, então, em uma linhagem que não separa os saberes, mas antes integra-os.

A delimitação da alma em Platão sustém as antigas representações do elemento quente

em torno do princípio do calor, que será, desta maneira, examinado em sua constituição

particular no sistema ./óníco. Outrossim, a referência preliminar à atividade do fogo não decorre

de um afastamento dos proce(lamentos impostos à atual investigação de deter-me anteriormente

na definição platónica da alma, antes, retém o caráter desta análise que determina os

pressupostos que ratificam a expressão da alma em Platão. Descarte, há uma dimensão

elaborada no mais alto grau entre as práticas de expressão, do período arcaico até Platão, e os

conteúdos delas provenientes. O fogo, pura atividade, divisa opticamente o Bem, princípio de

toda distinção e diferenciação, dado ser seu eKyovoç(filho), do qual recebe os poderes

transferíveis da elêasú: modalidade de formalização do real. O Nouç é fogo puro, distinguindo-
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se de um conhecimento inferior, no qual os elementos adstritos à unidade e multiplicidade

participam ativamente.

A alma é um espírito quente, onde nos movemos. A discriminação detalhada dos termos

7tveupa, TO 9eppoç empregados no esclarecimento da definição de alma evidencia a prática de

metáforas expressivas" no uso de correlações contextuais, Platão, Phaedo 71 a-b. A física do

"receptáculo"(natureza que acolhe todos os corpos,

ncpt TTlç q)DaEoç õe)Copcvílç lct 7tclvlct aopclta, Timeu 50 b), extensão conceptual da embriologia

pneumática, revelaria descarte a semântica platónica posta a serviço das imagens . Neste terreno

entender-se-ía o alcance e lastro da "isonomia dinâmica de forças contrárias": "(...) entre os

seres ativos encontram-se as qualidades dos corpos (o quente, o frio, o seco, o amido),cuja ação

mostra-se por seus efeitos" (Bréhier,pág.69) . A sua referência, elaborada pela filosofia da

natureza jónica remete ao De Natura Puerilis, ressaltando então a embriologia pneumática,

posta em correlação com uma cosmologia de mesma natureza: o desenvolvimento do embrião

em sua constituição germinativa, a embriogênese, reproduz no microcosmos a formação do

cosmo físico. ""lm 6.Jahrhundert sehen wir dann in lonien von der 'Physik' die taToptTI als

einen selbstãndigen Forschungszweig sich absondern.. Die Heilkunde blieb noch gerãume Zeit

lãnger mit der Philosophie vereint. Mãnner wie Alkmaion und Philolaos, die zum Kreis der

Pythagoreer gehõrten, auch Empedokles und schliesslich Diogenes von Apo11onia waren

Philosophen und Ãrzte zugleich"58

Platão assim a estrutura no Timaeus nutrindo-a com contornos de gênese médica onde o

cerne de tal metáfora expressiva seria a "respiração", "si à la Renaissance au moins et jusqu'au

XVlll siàcle la térre digere, au V siàcle avant nobre àre elle se contente de respirer"59.

O conceito de respiração (Atmung,Frãenkel) vincula-se à medicina hipocrática. O papel

do nvcuFadesdobra-se como o elemento separador das qualidades fundamentais,

corpum hippocraticum e especificamente no De Natura Puerilis, evocando sua expressão
yovav eKl3aÀÀclv, própria à tragédia de Aeschylus, Dumortier, Jean. Le Vocabulaire Médical d'Eschyle
et les Êcrites hippocratiques Paras: Les Belles Lettres, 1975, pág.25.

S9Jolly, Robert.
sciences. Paria:Les Belles Lettres, 1968, pág.92. "La digéstion, la parturation, la copulation, cette etrangàre
habitude qui constituent les rapports de I'homme wec tour". Yourcenar, Marguerite. 'La Nuit des
Tempo' in Le labyrinthe du monde Paria:Gallimard.

Sobre a importância do termo yovq no58 Nestle, Wilhelm Hippocratica In F:germes v.73 pág.35aS
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outro Õe Kal tl yovTI Kal TI aclpq Õtcl9pouTat KcEI ep)CCTat CKcxalov cv cluttl TO oFlolov UÇ lo opotov,

HipHipocrates, De Natura Puerilis, XVl1, 4: o sopro comandaria o desenvolvimento do embrião,

diferenciando (õta9poo) seus órgãos e organizando num "meio confuso" o feto pape, Hipócrates

De Natura Puerilis XVl1,4; o papel de seu calor (Verdunstung,Frãenkel) efetivar-se-ía como

principio de vida. Neste ponto agencia a constante miscibilidade das qualidades,

ttjvaupp8TpovTovnotovKpaatv,DK B 4, antes indistintas e misturadas,

clvapepleeTcn,promovendo suas articulações, dado que é uma "verdadeira entidade

estruturante, separadora.

As características da carne do feto, De NaturaXVll, 1, coincidem com o desenho da terra

pois ambas se medram pela respiração, cluqopevTI rou 7tvEupaToç, coincidente a isto afirma-se a

disposição da semente como contínua, a\)VEX ç ytyvopcvov.XVl1, 6, "distendendo-se" dado o

agendamento do calor provocado pelo sopro, ela adquire, com efeito, pele,

membrana(upevouTcll (puaopcvíl) e se faz membranosa, upevoutõeç. "Hippokrates haste in

seiner Schrift über die Epilepsie die These entwickelt, dass die eingeatmete Luft, das Pneuma,

das dem Organismus Bewegung, Leben und Bewusstsein verleihe, seine 'Sede'sei.Andere Àrzte

wie Philiston und Diokles waren ihm gefolgt, und in diesen Kreisen muss der folgenschwere

Schritt getan worden sem, dass man zwischen der eingeatmeten Luft und einem inneren,

angeborenen warmen Pneuma unterschied und in diesem das eigentliche Lebensprinzip band"

Pormenorizando, o fogo é o elemento mais incorpóreo (aaopclTorcl'rov) e fluidíco

(pEov cEeI. Arist.De Anima A 2 405 a 27), natureza cinética; sua qualidade adustiva permeia os

constituintes primários do cosmo físico. A propriedade combustível do fogo etéreo elimina,

porém, a possibilidade de ser um substrato corpóreo, substância, interditando o postulado

aristotélico de um suporte material, posto que é passagem, flama, óleo interior posto em

movimento.

Analiso os Fragmentos 30 e 66 de Heráclito, delimitando o fogo, conceituado não como

uma determinação predicativa do KoaFOÇ, mas, inversamente, pela venustíssim;\ ordenação de

lcl narra (DK B 66), o cosmo, "o mesmo entre todos", lov aulov cllavlav (B 30)61, é legiferado

60

/""'-\

60 Pohlenz,Max. op.cit.pág.73
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por TO ltup, elemento discreto do sensível: o fogo é determinado como constituinte primário da

matéria, cosmo pírico, dado que é uma atividade regente (ÕIKctlov), primariamente identificado

a at9ílp, fogo puríssimo, divino e ingênito. Portanto, o complemento cllclvTuv é segundo Jean

Bollack uma disfunção adnominal com valor partitivo, vinculado ao pronome Tov aulov.

Institui-se, para o autor, a identidade de outras formações perante a constituição individual,

"quoique organisé qui est necessairement la leur en tant que mondes, ordres des choses,et

confirme par la generalisation la force du prédicas d'immutabilité"

A representação jónica urge a noção de cosmo, o mesmo dentre todos, como um "fogo

sempre vivo" (7tDP ctctd;coov), acendendo e apagando-se em medidas (B 30). A consumpção do

tempo dá-se pela atividade do fogo, forma real do processo ao mesmo tempo que potência

solvente do À,oyoç.

A rega definição do fogo, fidedigna aos preceitos arcaicos, é uma aquisição tardia, a partir

da constituição da antropologia, arqueologia e epigrafia como disciplinas autónomas e do

decorrente escrutínio, portanto, de seus materiais.

Karl Reinhardt, solidário à doxografia estabelecida no XIX, tendo conceituado o

Koapov lovÕe como uma "determinada condição", o preceitua como uma "figura sempre anual"

jin ihrer gegenwãrtig Gestalt), separada de outras "figuras imagináveis" (denkbare Gestaltung) ,

passadas ou futuras (vergangenen oder zukünftigen), delindo sua imobilidade, "o que sempre

foi, é e será" (T)v aEI Kal calLV Kal eatcEI). A segura leitura de Reinhardt, pela abrangência das

fontes, esmaece contudo a interpretação de uma invariabilidade do pronome lov clulov que

seria conforme exposto "tão somente uma figura presente, "gegenwãrtig"- contraposta a outras

configurações passadas ou futuras" (Reinhardt, 1985). Quando eau é cópula e nup clctC;oov é

Ói Bollack, Jean & Weismann, Heins. Héraclite ou la séparation. Paria:Minuit, 1972, pág.132. Há nos
conceitos e protoimagens, evidenciados nas locuções de variadas escolas (Arenas, Sicília, Grécia Ariana)
uma "transmutação de sentidos em profundidade" (Clémence Ramnoux). Assim,
ctõtl, ouve)Ceç, 7tup possuiríam, "au fil du tempo", significados distintos, refletindo seus ambientes e, muitas
vezes mesmo, reverberando-os, i.e., os conceitos se produziriam, como acentua Jean Pierre Vernant,
histórica e socialmente. Logo, teríamos em Platão, suas heranças, continuidades e descontinuidades nos
sistemas arcaicos, apreendidas no curso dos argunentos lógicos, como a acepção pitagórica da unidade e
da doada; a atividade do sopro ((pDa81 Õta7tveopevoç Kal zt8ptcEyeopcvoç cê c(p)Ctõou) (Philolaus, 7tcpt tl/UXtlç),

garantidoras do todo estável (lo oÀ.ov/unidade e continuidade do cosmo); as renitentes evocações noéticas
na imagem (opotoatç/ semelhança e parentesco) em Respublica VI e Vll: as superfícies densas
l(pavTaapccTa),as cavilhas invisíveis (a+uv81Q e sólidas (ltuKva) em Timaeus. A orientação teórica de Jean
Pierl-e Vernant

81

5002280
Retângulo



predicado, como se supõe, chama-se bem a atenção para a identidade ordenadora em todas as

coisas, "um fogo sempiterno": o predicado do fogo descreve a unidade na multiplicidade, a

permanencia na mudança. 62

Giorgio Coli procede à interdição de uma identidade substancial do cosmo, atribuída ao

fogo, próxima à delimitação aristotélica de uma essência ou natureza substrato. A referida

determinação do fogo parte, para Aristóteles, da descrição de um monismo material (Cherniss,

1945:49), em que é identificado a um corpo primário ou elemento único, pelo qual todos os

outros corpos devam por intermédio da rarefação (tenuidade) e condensação (densidade). O

fogo é, pois, para o historicismo peripatético um estado intermediário, o elemento mais sutíl,

dado sua qualidade de fluido. Neste sentido, o fogo, vapor quente, é, para Aristóteles, substrato

corpóreo, ao passo que, para Hlegel, é passagem, emersão concreta do processo abstrato, o

tempo.

A compreensão da natureza realiza-se, como previamente exposta, na determinação do

princípio de seu movimento (apXTI KtvHaeoç), assim sendo, o fogo é o processo real de sua

sensibilidade abstrata, o tempo; é, para Hegel, "a primeira essência, alma e substância do

processo da natureza (...) Aristóteles diz de Heráclito que o princípio era a alma, por ser ela a

evaporação (uvas ptaatç), o emergir de tudo, e este evaporar-se, devir, seria o incorpóreo e

sempre fluido" .fÍege/. Uor/es. #kr die Gescbicble da' PÉÍ/osopbíe, /8, 32i. Portanto, "singular (povov) é,

superior a todos dentre os aspectos, o fogo (Tou elõouç ro nup), devido o portar-se por natureza

para o termo (Õlct lo leguKevclt (pcpea9at xpoç rov opov). Cada um, por natureza, porta-se para

a sua própria superfície (Xopav). A forma e o aspecto de todos estão nos termos

(TI Õe pop(pTI Kal TO EtÕoÇ clllavrov ev lolç opotç ), Arist., De gen.et.corrup.B 8,335 a 18.

As fontes empregadas pelo helenista alemão Karl Reinhardt são, sobretudo,

discriminadas a partir do historicismo peripatético e do estoicismo tardio. Nos limites de uma

interpretação estóica da doutrina heracliteana do fogo é delimitada uma exegese gnóstico-

alegórica sobre a avc.Àqtptatç ou reunificação da alma com seu nascimento, identificada à

Ó2 Reinhardt, Kart. yUDãchtnis der Antike. Gõttingen:Vandenhoeck & Ruplecht,1989, pág.54.

"L'expressione ê ritenuta stoica da Reinhardt. La mia ê una terza interpretazione: non si t.ratta di una
identità post,nziale di tutti i mondi, ma dell'identitá dell'eterno ritorno (...) la pluralità dei mondi
espreme questo fusco che si accende e si spegne", Colli, Giorgio. L:&.$92ienza Greca 1. Milano:Adelphi,
pág.1434a
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CK7tupmatç (Reinhardt,1989:50), assim como é atestado em Simplício: "Hleráclito dizia, com efeito,

que do fogo limitante (eK lupoÇ nenepaaftevou) todas as coisas existem (navTa elvat) e para ele

todas se dissolvem (elç Touro nclvTct clvaÀu8a9at), Simplicius

Kat 8K lupoÇ ltolouat lct orla nuKvoa€1 Kal Fclvoact Kal ÕtaXuouat nclXLV EIÇ nup coç tautq

Ç ptczÇ ouaílÇ (puaeoÇ tlÇ u7toKctftcvrjç. Teophrastus. De Phys,Opin. l apud Simplicius. In Phys

"De forma que, Heráclito pensava que o fogo (ronup)é um elemento único

(povoa atotXetov) e a partir dele provinha o fogo (eK couto I'el'ovcvat 10 nup),Themistius . Por

outro, deve haver a compreensão, devida à cosmologia milésia, das direções do fogo

(HDpoç Tp07tclt), através de um processo contínuo no cosmo entre seus principais constituintes:

fogo etéreo, mar (9clÀ.clama) e terra (yn), presentes no Fragmento 31 (B 23). Âta)OCeea9at refere-se à

passagem de um estado agregado (Agregatzustãnde) sólido em líquido, cuja terminologia, para

Reinhardt (1989:56), é milésia: Anaxímenes FR. 7
A:otan 81ç TO clpatoTepov õta)Cu9q, nup lrLVEa9clt. FR.8 A: apcnoupevoÇ ÕE Kal ÕtctXeopevoç ( sc.

o cltlp) at$HP Kal lup( Reinhardt, pág.58). Neste caso, rlpTlarilp equivale à forma da aparição do

fogo, potência inflamável ou cauterizante (7ttpnpTlpt),ou exalável (7tpT19m), de modo que, como

7tupoç Tponíl, e o inflamado ou o exalado.

Portanto, água (uõnp) é o devir da morte da alma (tpuXR 9cwc.toç), a terra (yil) da morte da

água (SavaToç uõaloç), da terra (eK yilÇ) vém a ser água (uõopytveT"t) e da água (eK uõaloÇ) alma

(\lruXq). Fragmento 36 (68 B).

Assim, em nossa época atualizam-se tradições estoicizantes que, remontando a Clemente

e Hipólito, em leituras mesmas de Heráclito (DK 30), ideam um universo estável (KoaHov lovõe),

adversas porém a interpretações que o concebem transitório, p.ex. Reinhardt, projetando-o

enquanto figura de processo. Neste lastro, o fogo, o elemento quente ou o elemento discreto

do sensível, encontra apoio para multifárias análises , via Clemente, Simplício, Alexandre de

Afrodísia, presentes antes em seus rebatimentos paleo babi18nicos , atualizando uma noção de

medida (Aoyoç), e indo-iranianos, acentuando seu meneio divinisado (nup)-

A atividade do fogo, causa eficiente para o historicismo peripatético, recebe uma

explicação mecânica através da ação divina que age por intermédio de um princípio vital, sopro

quente, na matéria informe, corrupta e gerativa, submetida à conversão pelo fogo. ".4 wor/d

arder begins qoben tbe mini'uersal conflagration, a skate ofpnre $re, swbsides tzy cbanging to bot air

and tben candentes unto moistare. Tais moist sente oftbings in tuvn nndergoes fuvtber cbanges qobicb
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flnall) resütt in tbe prodt4ction oftbe fot4r distinct etement? QLong,, pât.27qb. O ago dxv\no, se

contraindo, torna-se um esperma ou alma causticante, diferenciando-se na génese do cosmo nos

três outros elementos constituintes. O cosmo é um ser vivente, animado, intelectivo

((oov PWUXov v08pov), composto, Único (povov), autárquico (auTapKTIÇ), retendo, assim sendo,

a definição platónica de um ser perfeito (leÀ.cov), composto de partes perfeitas

(CK TeXeov lov pepov).

A corrente estóica pressupõe, especialmente Zeno, o término jónico

KopoÇ- )Cpílapoauvil proprio à manutenção do cosmo e à conversão para o fogo: o substrato do

cosmo é invariável. 63 A diacosmese é o desenvolvimento do substrato em sua presente

multiplicidade e, sobretudo, o trabalho efetivo do /(Üos spetmalíêós através do fogo primitivo,

elemento quente e legiferante. "Zweeáe//os b óen dle Sroi&a' díese Z,abre uon IHe/thíz7zd and da'

97iedererneüerung der Palingenesie, aus der ãLteren PbiLosopbie, uon HerakLit übernommen"

I'oblenz,pág 79h.

Para o estoicismo antigo, os elementos não são substâncias qualitativamente fixas, mas se

transformam mutuamente a partir do fogo, por condensações sucessivas, fogo, ar, água, terra, e

inversamente, por rarefação. Os constituintes corpóreos da realidade são compostos de deus

(9Eoç) e matéria, alternando, ora um estado de fogo puro, ora um estado de elementos

diferenciados. O fogo primitivo, generativo, idêntico ao cosmo,é um deus ingênito (aycwtltoç)

e incorruto (ag9aptoç), "mows puro sem mistura", hegemónico, que sustém sua qualidade

própria (lõloç nolov), .4r#i«v, 11, 168, 6. "Z)ie gwa/i@z:atendem Pneamasf ómwngen mif dem

Sabst'rat Cine Verbindt4ng eingeben, die soir begriJPicb als eine indiuütlelle, qt4alitati'o bestimmte

Einbeit emp$nden, aLs eine \õxuc, lolav" ÇPobLenz,pág.40b.

O conceito de mundo na filosofia antiga era apresentado como uma coordenação de

essências, o eón (cov)mesmo Aa Z éósmon, ele não é, como em Kant, uma representação

indeterminada em sua conceitualidade, mas determinado como amos, isto é, como aspecto.

Nas principais significações que se impõem na história do conceito de mundo,

encontraríamos o "Kósmos houtos"

,''3

,.'''\

63 "A matéria (uÀ,q) é ingênita (ayewilToç) e incorruta (a+$aptoç), não devam nem a mais nem a menos
(OUSE ltÀ.CiOV YtjVOPCVU oulc cxÀatnv)", SVF 1. 88. 87.
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KélngE. não quer dizer este ou aquele ente mesmo que irrompe e se impõe com

insistência, nem quer dizer também "tudo" isto reunido; mas significa "estado", isto é, o como

em que o ente, e em verdade, na totalidade, é. KÓsmos houtos não designa, por isso, este

âmbito de entes em contraste com outro, mas este mundo dos entes à diferença de um outro

mundo do mesmo ente, o eón mesmo êafá lçósmon". HeiclbEgm. Uom Meses des Grandes.

A correlação 7tup/KoapoÇ compreende, portanto, uma correspondência entre ev/ltavla. O

fogo, desta forma, imediato e indeterminado face ao universal concreto, i.e., enquanto conceito

na instituição hegeliana, revela-se, antes, natureza cinética, posto ser o aspecto particular da lei

ou Àoyoç, que não é senão o elemento legiferante, descerrado em DK B 33:

vopoÇ Kat l3ouÀ.TI 7tet9 a9at evoç 64, evoluindo em uma dialética especulativa "através de cujo

movimento o imediatamente universal e abstrato é refletido enquanto objetivo na oposição

com relação ao sujeito; esta reWexZo (grifo meu) é, por sua vez, determinada enquanto a

mediação no sentido do vir-a-ser em que o oposto se aproxima, torna-se concreto, alcançando

assim a unidade. Captar esta unidade constitui a essência da especulação (speculum, speculari ,

mirroir) que se desdobra como dialética" 65. O especulativo não designa um conhecimento

teórico por oposição à sua validade concreta, tampouco o aspecto formal de um conhecimento

qualquer, mas "o processo total do conhecimento na identidade de sua certeza subjetiva e de

sua verdade objetivo" (Labarriàre & Jarczyk,pág.09.

O conceito, para Hegel, é o próprio real no seu processo de constituição racional, cada

manifestação particular do conceito capta um momento desse processo. A identidade,

identificada como o rebate que emerge a partir do movimento diabético do pensamento e

considerada como momento da unificação, é o resultado de um processo (progresso) e retorno

para o princípio, AHCTI, causa sui(regresso), sobressumindo no Um e na sua negação a

multiplicidade, pois o que existe é o ser para o outro, o oposto ao ser é, com efeito, sua

'lei (é) também o persuadir-se ao desejo do um". bollack õc Weismann veem poDA,tl como nominativo,
pois "completaria por um traço indispensável o conceito vopoç a definir: lei(é) também .o querer de
seguir uma coisa" 'Permanece oculto, porém, nesta interpretação cvoç como o elemento legiferante e
natural. O lenitivo neutro é visto logo como um alvo "engage I'accord dons la poursuite d'un but, quel
qu'il soir". Bollack & Weismann (pág.140).

Ó5 Heidegger, Martin. "Hegel und die Griechen" in..IW:çglp311SÇQ. Frankfurt:Vittorio Klostermann,
oá,e:s.255 a 2/Z

64
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determinação. A igualdade é, assim, a absoluta homogeneidade, eliminação e ausência de toda

diferença

A unidade não é absolutamente o insípido vazio daquilo que, em si mesmo desprovido

de relações , persiste na monótona uniformidade (Heidegger).

O fogo é, antes, o processo material da lei ou À.oyoç, para cujo fenómeno é sua pura forma

constitutiva, pela qual discerne nele as heterogeneidades qualitativas: fogo, água e ar, de modo

que a expansão quantitativa do "um", precisamente o elemento quente, condiciona-se pela

absorção da potência de seu contrário, integrando-as em uma contiguidade verticalizada de

elementos discretos (fogo, mar, terra), representada pelo êuvo..66 No guvov, o À.oyoç se

interioriza como lei do fenómeno, identificado à manifestação, aparência do 'noameno'

reconhecendo a pluralidade noumênica proclamada pelo noÀzpo(; (Coli, 1993: 173-186)

O fogo é o puro conceito objetivo para a dialética especulativa, cujo processo determina-

se de um modo mais físico, conquanto é o mais sutíl e menos corpóreo dos elementos, nele

residindo a unidade existente na oposição, a identidade na diferença . "0 fogo, enquanto o

metamorfosear-se das coisas corpóreas, é mudança, transformação do determinado,

evaporação" . A mudança em sua intermitente dissolução (Auflosen) não é o desaparecer e

anulação da identidade, mas na sua oposição auto-determinada é retorno para a identidade

originária . Aristóteles considera, para Heráclito, ser o fogo um vapor quente, último substrato

físico das coisas, o princípio ou o constituinte primário das coisas, materialidade não imediata ,

em outra, a alma distinta do fogo, o princípio, identificada como "evaporação"

(uvcE9upLaaLÇ),transição do úmido ao seco, é descrita como "brilho seco:

(aurTI (tlpTI), relacionando-a a uma inversão do fogo, "sopro incandescente" (7tpílaTHP). Para

Hegel, "o fogo" (o processo, segundo Heráclito) morre,ele é passagem para o outro ... também é

círculo, retorno a ele", .f/ege/, Uor/es zgen .ãÉer die Gescbicbfe da' PÉá/osopbie, ly%rée, /8, 326.o

princípio, neste caso, não se conserva em suas determinações, mas é apenas posta a " passagem

para o oposto", não o universal, imediata e simples unidade na oposição, como processo dos

diferentes que, ao mesmo tempo, volta a si mesma e conserva-se em ambas as formas. Para

.'''''\

ÕÓ "euvové il mondo dell'espressione del mondo sensible in generale (Dik$ da intendersi
fondamentalinente nel significado parmenideot con in piü I'accentuazione di un'attiva funzione
unifica\nte". Colli, Giorgio. Lê:5êl)ienza (;reca L Êradito. Milano:Adelphi, 1993, págs.157 e 186.
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Hegel, "Arist6teles menciona que o princípio é a alma, por ser a evaporação (ava9uptclatç),

este processo do mundo que a si mesmo se move; o fogo é a alma (...) o fogo é o vivificante, a

alma mais seca é a melhor, a mais viva; seco quer dizer pleno de fogo: assim a alma mais seca é

o fogo puro",/8,327.

Retomando a definição aristotélica, o fogo é uma natureza fluida, quase material, sua

ação sobre o sensível deriva de sua qualidade de matéria, enquanto sua faculdade de mover-se e

transformar-se provém de sua liberdade em relação a ela, de sua diferença específica , logo de

sua qualidade de fluido, identificando-o a um princípio semi-material e ativo, por conseguinte,

a alma que é um estado causticante, tênue e motor, cujas ambas as formas e tamanhos de seus

átomos constituintes lhes são idênticos. Conforme Aetius, "o corpo etéreo é uma semente do

conhecimento do todo" (8allv at9eptov Copa a7teppcE tílÇ lou llavTOÇ I'8veaeuÇ)

A ApXil em Heráclito é, para Aristóteles, um fogo animado, logo, a alma, estado de

evaporação do elemento quente, ao passo que, para Hegel, o fogo, como princípio ativo de

homologação dos opostos, é o processo corpóreo do devenir; demonstrando haver entre estas

mencionadas compreensões, de um lado, preliminarmente, a superveniência do substrato,

separando matéria e forma, e de outro, posteriormente, o devir concreto.

HpcxKÀettoÇ Õe ítlv ctp)Cilv etvcEI (pTlat yuXTlv, etncp 'cvTI avcl9uFtctatv c( TIÇ TCEXÀa a vtaTTla

tvAristóteles. De Anima. A 2. 405 a 25.

Pormenorizando, o fogo é o elemento quente, lesto e sutil, governante e permeando

(õlcllov, Cratilus. 412 c) todas as coisas. A natureza lépida do quente (lo 9cppov) é divina e

imiscível, lúmen ((pmç), ao mesmo tempo, perceptível (ata9Tlrov) e perenemente inteligível

(voTltov).(DK 27 B). Heráclito, porém, não menciona o ar, ausente entre os elementos,

importante constituinte do cosmo natural, de modo que Anaxímenes assumiu a corporeidade

Assim, os pares de opostos, transformando-se um no outro, de tal modo que as coisas

frias (Tct yu)Cpa) aquecem (9epc'rat), o quente (9eppov) esfria, o amido (t)'rpov) torna-se árido

(cíucllvcTcEt) e o crestado (KclpQclÀcov) umecta (voTtd;EtcEt), demonstram a permanência do Euvov.

"Heraclitus musa have known about the Milesian accounts of world-stntcture; in

particular, his theory of opposites is a development in one's respect of Anaximander's vier

that natural events are due to the alternate expansion and diminution of opposed substances

(primarily the great cosmological conglomerates, viewed simply as 'the hot'). Yet Heraclitus

do ar
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accepted the some assumption that things in the world can be analysed unto opposites, and that

events are reactions between opposites; the fifth-century Pythagoreans and Alcmaeon adopted

the same vier. (...) Heraclitus understood that the interaction between opposites is natural, i.e.

is necessary for the continuance of the world as men know it, yet he saw that no single

opposite musa permanently predominate: a balance or petpov musa be preserved in all physical

that the total quantity of every essencial constituent of the world remains

stable".67

changes, se

Homens, deuses são "poiéticos", participam de modo insigne da "potência poiética do

fogo". Os primeiros são hábeis no exercício desta TC)Cvq, donde erigem seus estados e não

produzem o KoaftoÇ na conotação de lavra mas de noXLÇ 68. O fogo nas sociedades arcaicas ou

indo-européias atravessadas pelas religiões primitivas é uma espécie de ser moral

"Não há, com efeito, para nós e para todos os outros quem (oar/ç) seja mais causador da

vida (aLltoç lou (HV) que o chefe e rei de tudo (o CEPXov lc Kal l3claLÀ.euÇ lov ncxvTov)", Crátilo

396e, pois é "euÀ.ol'ov que Zeus, como filho de Kronos, possua um intelecto superior

(peyaÀTlç tlvoç õlavolclç). Kopov significa (aHpcltvet) não criança , mas o nous puro sem

mistura. Neste sentido, igualmente, o olho, para Platão, é "esta espécie de/ogo, que não é capaz

de queimar, mas apenas de favorecer suave iluminação; deste modo, (os jovens deuses)

adequarem-no, por sua arte, a um corpo apropriado. Para este efeito, fizeram de maneira que o

fogo puro que reside dentro de nós se escoasse através do olho de forma sutíl e contínua"

Platão, Timaeus.

Para AristÓteles, o fogo é, nos sistemas jónicos, de um lado, o princípio material (A 3. 984

a 5), a parte finíssima (ptKpopcpca9aTov. Meteor. A 8 989 a), penetrante, dos corpos naturais;

Ó7 Kirk, G.S. The Cosmic Fragments. Cambridge:1954, págs.401-402.

68 Heidegger, Martin. & Fink, Eugen. . Paras:Gallimard,
1973, pães. 88 a 101. Respublica VI indigaría pela qüiditas (it 8auv) do fogo, recusando-lhe sua
perseidade, coletaría, com efeito, seu propósito epistêmico, remetido à apoactKcxata, eK'rovoÇ/imagem.'

"Mesmo lá, onde meramente as veladas sombras são divisadas ainda em suas qüididades (Wesen/Was
seid?), é necessário que resplandeça a luz do fogo, ainda que essa luz não se compreenda como tal, nem
seja experimentada como seu dotn, ainda que, sobretudo, permaneça desconhecido que este/ogo é um
CKJ'ovos Respublica Vl1 507 a 3. Heidegger, Martin. . pág.39.
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substrato corpóreo de todas as coisas (De Caelo 1' 1, 298 b 25); de outro, exalação causticante,

identificado ao sopro espermático, derivando, em Heráclito, pela emanação, a alma (De Anima

A 2 405 a 25). Neste sentido, o princípio do movimento está ligado, para Arist(5teles, à potência

portadora do elemento quente, postulando, deste modo, a tese da ingenerabilidade de

contrários. "ll convient d'interroger également les doctrines antérieures, par exemple celles

qu'énumêre le livre l du De Anima: on songe à Démocrite, dona la netteté semble appréciée:

réfléchissant sur la mobilité de I'esprit et sur celle du feu, il en déduit que I'un et I'nutre se

composent d'atomes sphériques. Héraclite, porsuit Aristote, faia de I'âme une émanation

(ava9ufuaatç) particuliêrement fluente (...) une autre doxographie attribue à I'Éphésien

I'apophthegme: âme sache, à savoir, ignée, comment Kirk et Raven, la plus sage et la

meilleure" 69

Ao contrário, o fogo em seu metabolismo depende, para Aristóteles, de um substrato

material, revogando a compreensão de um monismo material, identificado à natureza

causticante. A matéria inflamada (TTjv uÀ.Tlv KatoFevTjv) devéin fogo, recusando uma mistura

homogênea de suas partes constitutivas, de modo que o fogo promove uma geração absoluta.

De gen.et corrup. 1 10, 327 b 10-11, 5, 320 b 17-18. Portanto, o princípio psíquico, para Aristóteles,

localiza-se no elemento quente, interditando sua identificação ao fogo. De gen.anim. 111 1,751 b 6.

A matéria inseparada (TTlv uÀqv aXoptaTov), substrato e potência dos contrários

(unoKetFcvqvtotç EvavlloLÇ) é um corpo potencial sensível (TO luva IEI fofa ctta9qtov),

equivalente ao princípio material, donde devam os contrários supervenientes como o quente,

elemento ígneo, e o frio; a partir deles, o fogo, a água, a terra, o ar. De gen.et corrup ll 1, 329 a

31-32, 3+36.

A investigação aristotélica pressupõe o substrato inseparado como uma substância

hilemórfica, a alma incandescente, princípio ativo, mantendo a matéria corpo"a. Assim, o

sopro provém da secreção espermática, animando o embrião, de tal maneira que, a alma,

natureza térmica, é, para Aristóteles, identificada ao princípio do movimento: o princípio

terminante anímico permeia o corpo semental, não separando conceitualmente o germe

(tol'ovTlv) do movimento responsável pelo crescimento das partes da natureza orgânica
/''\

Ó9 Lefàvre, Charles. Louvam:IES, 1972, pág. 201
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(tT)v Ktvíjatv tílv auqouaav eKaaTov Tcov poptcov), o eficiente do material. Arist, De gen.animalum.

rv 3, 767 b 18-20

Predominando a matéria espermática e o princípio psíquico neste compósito substancial,

Aristóteles esmaece a compreensão do sopro anímico como homologante dos opostos. A alma

ignescente e incorpórea é uma afecção do fogo, potência combustiva, ao passo que o embrião

precisa do sêmen comburente, alma composta de átomos ígneos, para constituir-se. "E ben

nota I'antichissima connesione dell'idem di anima con la respirazione e con il concetti di cnlp e

di lveupa che costituisce principio di vila, movimento e di vitalità. ll pulviscolo era concepito

come una materia leggerissima, quasi incorporea (ÀenTopepcarctTov), alia stesso modo degli

atomi ignei che per Democrito componevano I'anima" (Maccià,1980:316).

Neste contexto, a compreensão do fogo em seus componentes, de um lado, arcaicos e, de

outro, aristotélicos, nutre a possibilidade de investigação das leituras contemporâneas da

sociedade grega, particularmente, a escola de sociologia e antropologia francesa.
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11. 3. A escola de sociologia e antropologia francesa: o fogo como elemento conservador.

Émile Durkheim e Marcel Mauss expõem em

classificação-Contribyjçêç? (1903) a passagem de um

estado de indiferenciação homogênea, pura mudança qualitativa e semelhante a um substrato

mental indeterminado, para uma classificação heterogênea, própria a Aristóteles e mensurada

quantitativamente: "Cada mitologia é, no fundo, uma classificação que busca emprestados seus

princípios às crenças religiosas e não às noções científicas. Os panteons bem organizados

dividem entre si a natureza, como noutros lugares os clãns dividem entre si o universo (...) As

classificações são mesmo elementos tão essenciais nas mitologias mais desenvolvidas, que

desempenharam um papel importante na evolução do pensamento religioso; facilitaram a

redução da multiplicidade dos deuses à unidade e, por aí, prepararam o monoteísmo (...) Na

Grécia, não podemos deixar de notar que os dois princípios do lonismo heracliteano - guerra e

paz -, os de Empédocles - amor e ódio, dividem entre si as cousas, como o fazem o Yin e Yang

na classificação chinesa. As relações estabelecidas pelos Pitagóricos entre os números, os

elementos, os sexos e uma quantidade de outras cousas, não deixam de lembrar as

correspondências de origem mágico-religiosa. Aliás, mesmo no tempo de Platão, o mundo era

ainda concebido como um vasto sistema de simpatias classificadas e hierarquizadas". (1955:57-

A supra-citada lógica pré-classificatória supõe uma interconexão em que os termos

implicados na relação não são puramente idênticos (A à medida que possuem algo

pertinente a um ou mais termos correlatos, posta pela homogeneidade. Descarte a referida

interconexão não é uma contrariedade, pois suporia uma lógica da identidade, em que cada

termo é idêntico a si mesmo e contrário a outro, inversamente, a mencionada homogeneidade,

dominada pela alteridade, estabelece que cada termo da relação possua em sí qualquer coisa do

outro termo (seu oposto), implicando necessariamente uma lógica da ambivalência

(Couloubaritsis,1990:142). No caso, a oposição 9vilTóç, doocvaTóç supõe relações mais complexas,

em que o - A privativo não indica uma negação absoluta , mas sim uma diferença de ordem

(1990a8 6) . .

A escola de sociologia e antropologia francesa delimita "essa forma primitiva de

pensamento, que se poderia chamar uma lógica de oposição e de complementaridade" através

58)
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do recurso à linguagem do mito, que retém a ideia da gênese do cosmos pela segregação. "A

lógica do mito repousa nesta ambiguidade: operando sobre dois planos, o pensamento apreende

o mesmo fenómeno, por exemplo a separação da terra das águas, simultaneamente como fato

natural no mundo visível e como geração divina no tempo primordial". Pode-se dizer que, sob

a forma genealógica, o mito arcaico exprime um real complexo total ou parcial (complexo de

atitudes), em que co-existem um mundo visível (vida societária, mundo social e cosmo físico), e

um invisível (as divindades e a esfera teodítica), segundo categorias de semelhança e

dessemelhança, identidade e diferença, em função de uma narrativa que, tendo utilizado uma

lógica que Ihe é própria, de ambivalência e ambigüidade, em que os termos associam-se segundo

relações de oposição e complementaridade (lógica de oposições) e não conforme o princípio de

identidade e de não-contradição (lógica aristotélica), movimenta, com efeito, um esquema

transcendental, constituído pela referência particular à experiência que o homem arcaico tem

do parentesco, assumido por ele como a experiência a mais familiar e a melhor organizada, ou

seja, os sistemas de parentesco.70

Neste estágio, o ordenamento do cosmo, a partir da unidade primordial, "estado de

indistinção onde nada aparece", natureza indiferenciada, e a regulação do ciclo das estações,

acompanhada pela emergência, por segregação, de "pares de opostos, quente e frio, seco e

amido, que vão diferenciar no espaço quatro províncias: Oupavóç de fogo, AÚp frio, I'cita seca,

rlovT6ç amido", aparecem integrados nas forças divinas cuja ação é análoga à dos homens.

Assim sendo, Vernant estabelece a tese da diversidade das estruturas mentais, através da

passagem de uma natureza indistinta para uma lógica de oposição e complementaridade, em

que a 'co-presença de um corpo visível e de uma alma invisível serviria para justificar uma

prática do mito, pelo qual o esquema unifica e regulariza a récita, em função da experiência

que possuímos das coisas em seu devir'.71

A orientação teórica que registra uma lógica de oposições e complementaridade é

exposta nas relações envolvendo o pensamento do adulto primitivo e do civilizado. "Em

função de uma perspectiva caracterizada como expressiva da palco/ogí4 bisfóüca, Levy-Brühl

pretendeu fixar diferenças radicais, assinalando ser o pensamento primitivo subordinado ao

princípio de participação, tnarcado pela confusão e operando por vias afetivas, enquanto o do

70 Couloubaritsis, Lambros. Mythe et Philosophie chez Parménide Bruxelas: Ouvia, 1990, pág. 57 a 63
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adulto civilizado se subordinada ao princípio da contradição, procedendo com distinções e

oposições. O primeiro seria pré-lógico por oposição ao segundo, cuja peculiaridade se

manifestada pela logicidade. Seria arcaico por oposição ao caráter mais recente do pensamento

lógico. Lidaria com o concreto por oposição ao pensamento do adulto civilizado que revelaria

a vocação para o abstrato(...) A perspectiva adorada por Levy-Brühl propôs-se numa linha que

encontra em Vernant um de seus continuadores no sentido específico de adoção da tese da

diversidade de estruturas mentais que ele caracterizou, ao afirmar que os gregos não

descobriram a razão, mas uma razão dentre as muitas possíveis. Discípulo de lgnace Meyerson,

mostra-se Vernant, efetivamente contrário ao princípio da permanência e inteiramente aberto

à fase da bístoríclcíde das es[7'atar.zs men]aZs. Elas seriam várias e se oporiam entre si tanto

quanto se pretendeu que se opusessem as mentalidades do primitivo e do civilizado. (Penna:

1984:99).

A tese da historicidade das estruturas mentais constitui, não obstante, um dos aspectos

essenciais da epistemologia genética de Jean Piaget.. "É possível invocar as notáveis

semelhanças entre o começo do pensamento racional na criança de sete a dez anos e entre os

gregos: a explicação por identificação de substâncias, por um atomismo derivado dessa

identificação graças aos esquemas de condensação e rarefação, e até a explicação excita de certos

movimentos pelo choque de retorno de ar uvTtneptaTaatç, de que se servia Aristóteles".72

Mesmo discrepando da analogia entre a mentalidade arcaica e a mentalidade infantil, cujo

propósito é mostrar a preeminência da lógica arcaica e da lógica da participação nos respectivos

estágios imberbes da vida social, filogênese, e da vida humana, ontogênese, e interditando-as,

logo, a partir da etnologia e da psicologia infantil, Lévi-Strauss demonstra em :4t.E!!!.!41Ul©

Elementares de Parentesco que o pensamento da criança constitui uma espécie de substrato

universal, matéria indistinta, cuja indiferenciação primitiva permite a receptividade de várias

formas incompletas, posto que esta substância receptiva consiste em um suporte universal, apto

a receber, para o etnólogo, as formas que a sociedade Ihe impõe.

A cadeia de raciocínio acima exposta, articulando mito e conhecimento, esmaece as

batidas investidas de uma não menos natural passagem de um pensamento mítico para um

7i ]d. "De ]a genea]ogie a ]a gneseo]ogie" inL4 N4js$ance dç ]4 R4isop en Çlàce. Paras: PUF, 1990
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pensamento racional abstrato. Neste complexo de apriorismo, unidade e sistema, apoiando-se

na psicologia coletiva (die Võlkerpsychologie) de Windelband e Steinhal, com a qual as

sociedades intermediário-avançadas desenvolviam, pela primeira vez, concepções de uma

ordem sobrenatural (mundo ideal) - no sentido integral de Durkheim - identificada, por sua

vez, a uma ordem nitidamente diferenciada de qualquer ordem da natureza (Parsons, 86:1969) , o

autor de (1912) deriva uma esfera de ação a partir

deste sistema social, mediada através de sistemas constitutivos de símbolos do sistema cultural,

isto é, de uma legislação normativa da sociedade representada pelos componentes religiosos

IParsons, 52:1969). "Numa palavra, ao mundo real em que se escoa sua vida profana o homem

superpõe um outro que, num sentido, existe apenas em seu pensamento, mas ao qual ele atribui

em relação ao primeiro um tipo de dignidade mais elevada. Ele é , portanto, sob seu duplo

aspecto um mundo ideal (...) Foi a sociedade que, encadeando o indivíduo em sua esfera de

ação, fez com que ele adquirisse a necessidade de levantar-se acima do mundo da empa"iência e

ao mesmo tempo forneceu-lhes os meios de conceber outro" (Durkheim)

As premissas da país;agem acima não discernem a nítida distinção operada por

Windelband entre ciências da experiência e ciências racionais, separando os domínios do ser e

do della'. As ciências da experiências cuidam da caracterização atenta do particular, do

conteúdo único do evento real determinado de pa" se . Antes, Durkheim sacraliza o espaço

físico, tendo admitido a religião como uma categoria (entenda-se representação coletiva,

'menta/ pBaenomena) universal e necessária e concebendo a sociedade como um objeto ou

entidade ideal, através de um método hipotético-dedutivo, pelo qual a classificação das coisas

(categorias) reproduz a classificação da organização social e onde as categorias são objetos no

mundo, cuja estrutura é explicada pelo recurso a alguns outros como a sociedade.

Pormenorizando, "as categorias são representações essencialmente coletivas, elas traduzem

antes de tudo estados da coletividade : dependem da maneira pela qual esta é constituída e

organizada, de sua morfologia, de suas instituições religiosas, morais, económicas, etc", As

Formas.

Em idêntico equívoco incorrem os historiadores estruturalistas da filosofia. Ao

constituírem como seu objeto de investigação o sistema, dotam-no de uma autonomia aparente.

72 Piaget, Jean. La Formation du symbole chez I'enfant. Neuchâtel & P;\ris. apud Lévi-Strauss, Claude

94

5002280
Retângulo



Esta insuficiência metodológica não é adstrita à constituição de um sistema platónico plausível,

os sociólogos pensam possuir uma liberdade teórica independente da filosofia, o mesmo se

dando com os filósofos face às ciências sociais. Num duplo sentido, à unidade sistémica

requerida é acarretado a fragmentação do saber, e vice-versa. Esta mútua reciprocidade fecha

um círculo vicioso enredando a existência individual numa teia de pré-juízos e pré-conceitos

que advém de uma má formação intelectual, inobservante ao tempo da gênese dos conceitos ou

ao processo ineludível de sua formação.

Os estudos estruturais relativos ao método dialético platónico servem, neste caso, par' as

mais disparatadas conclusões: sob a rubrica estruturalismo são esmaecidas e anulados todos os

componentes sociológicos, linguísticos e antropológicos circundantes ao seu quadro de

pensamento, aduzindo uma utilização duvidosa de seu intrincado e complexo pensamento.

Houve, não obstante, tentativas para minimizar esta falta, contudo permaneceram no campo

das leituras correntes, desatentas ao complexo teórico que perfaz o processo de gêneses do

autor. As referidas análises presumem que a manifestação da vida humana seja uma

manifestação da vida social, tomando as relações entre indivíduo (ser individual) e sociedade

(ser social) como um dado prévio, ne u ríefwr.

As premissas do supra-citado enunciado encontram-se no pensamento urra-conservador

de Émile Durkheim e, em decorrência, no ,Eslrwfar.z/limo Âancés, os quais minimizam a

relevância da esfera de ação humana em proveito de um quadro estável e impessoal da vida

societária, restando muito pouco para o indivíduo como agente social: "(...) o homem é duplo,

nele existem dois seres: um ser individual que tem sua base no organismo, cujo círculo de ação

se encontra, por isto mesmo, estritamente limitado, e um ser social que representa em nós a

mais alta realidade na ordem intelectual e moral que possamos conhecer pela observação, isto é,

a sociedade" 73. O ser individual, para o eminente sociólogo francês, é decorrência da sociedade

e de suas categorias internas de pensamento.

A passagem acima elucida e esclarece meus propósitos de ater-me a uma crítica interna de

certas correntes de análise estrutural que, encerradas em seu próprio objeto de investigação,

não reconhecem, ou não querem reconhecer, os pressupostos e relações de seu estrito campo

teórico. A recuperação dessas articulações conceituais mobiliza, em parte, uma análise da esfera

Les Structures Élementaires de la Parenta
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social em que se localiza a existência individual e, neste caso, as fontes sociológicas dos métodos

estruturalistas de investigação são demasiado conservadoras e generalizantes em que "a ação é

concebida de forma abstrata, como ação geral de um indivíduo descontextualizado, a-histórico,

que representa a espécie e no qual estariam aquando os mecanismos z/níuersaZs. Este indivíduo

antropológico interioriza ações abstratas, constrói estruturas de consciência formais, por sua

vez descontextualizadas que constituem esquemas gerais do pensamento da espécie" 74

A ciência social não possui, para Durkheim, o intuito de examinar a sociedade estática

num determinado momento pela abstração. Para o cientista social, certos fenómenos, tendo se

relacionado com a estrutura a qual lhes corresponde, possuem mais estabilidade que os

fenómenos funcionais, posto que a religião é um princípio de estruturação do mundo social em

termos de uma lógica em estado prático, a lógica da integração dos valores, na medida em que

impõe um sistema de práticas e representações coletivas da vida societária.

A vida social é formada de manifestações diversas, sobrevenientes de um grupo, simples

ou compósito, identificado à constituição de uma sociedade, ao swõsfzalo: objeto mais acessível

à investigação sociológica, pois é dotado de formas materiais perceptíveis pelos sentidos e

definido em sua forma aparente.

A partir desta premissa, a estrutura é observada no devenir, através das formas de

"classificação religiosas", não podendo apreendê-la senão tendo acompanhado esse processo,

i.e., a esfrwrwr.z é identificada a uma base social de classificação da realidade objetiva. "La

structure elle-même se rencontre dans le deuepzí7" et on ne peut la mestre en évidence qu'à

condition de prendre en compre le processus du deuezz/r. Elle se forme et se décompose sons

cesse, elle est la vie parvenu à un certain degré de consolidation, et la séparer de la vie, dont elle

dérive ou de la vie qu'elle determine, équivaut à dissocier des choses inséparables".75

A orientação metodológica do eminente sociólogo francês cinde a análise das formas,

estrutura, e das funções, gênese ou devir, para em seguida capta-las in o o genere com seus laços

indissolúveis, pois "conceber uma coisa é, ao mesmo tempo, apreender seus elementos

essenciais, situa-la em um conjunto" As Formas.

''1

73 Durkheim, Émile. Les Formes Élementaires de la Vie Relizbse. Paria:PUF

74 Freit2tg, Bárbara. apud Palangana, lsilda Campaner. Desenvolvimento & Aprendizagem em Piaget &
Vygotsky. A Relevância do Social São Paulo:Plexus, 1944, pág.131.
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Partindo desta exposição, a religião apresenta-se como um fenómeno psíquico complexo

em que internaliza a natureza moral essencial da sociedade que, como um "mí/iew inlm?ze"

(Charles Bernard), prescreve esta forma simbólica de atividade social. As Formas Element,res

çla:..l\!i!!a. IB:çljglgB introduzem, assim, a consciência coletiva não como um simples

epifenêmeno de sua base morfológica, isto é, como está constituída, mas como agente de um

sistema organizado de conceitos (sistema de noções) ou de uma lógica interna de valores que a

caracteriza. "Face a ele ( sistema de noções ) o espírito individual está na mesma posição que o

Nous de Platão face ao mundo de idéias (...) Pensar logicamente é sempre, em alguma maneira,

pensar de maneira impessoal; é também pensar saó specíes ater [!s (sob a forma de

eternidade). As Formas.

Semelhante legado conceitual encontramos no método etnológico de Lévi-Strauss, para o

qual a determinação do fato social só se caracteriza por uma classificação da realidade

objetivo,em que cada indivíduo se define pela sua colocação em relação ao outro (definição em

estrito senso do sistema de parentesco). Na realidade, "o que caracteriza a investigação

etnológica é a recusa da antinomia entre sujeito e objeto, já que esta ciência tem como

finalidade a estratificação da experiência social na qual o indivíduo está sempre inserido numa

rede de instituições objetivas e onde as relações objetivas (por exemplo um sistema de

parentesco) são sempre experimentadas numa consciência. A apreensão do fato social é

concreta enquanto é totalizante, reunindo em um único movimento as propriedades objetivas e

a experiência subjetiva (...)...e é mesmo com essa realidade estratificada que a investigação

estrutural deve confrontar os próprios resultados"

Lévi-Strauss, ademais, não se afasta em Antropologia Estrutural e As Estruturas

Elementares de Parentesco das premissas durkheimianas, estabelecidas em torno da morfologia

das espécies sociais, separadas em categorias como sociedades primitivas e sociedades

complexas, natureza e sociedade, o mesmo e o outro. Nesta linha, Vernant segue a mesma

morfologia social do antropólogo francês.

"A solidariedade que constatamos entre o nascimento do filósofo e o aparecimento do

cidadão não é para nos surpreender. Na verdade, a cidade realiza no plano das formas sociais

esta separação da natureza e da sociedade que pressupõe, no plano das formas mentais, o

-'''\

75 Durkeim, Émi]e. Tç;çç$ !: !3]çpçpçp dlypç çheoljç $çlçiêle Paris:Minuit, 1975,pág.22

97

5002280
Retângulo



exercício de um pensamento racional"(...)"Mas, no pensamento político do filósofo, a

transformação mental não se evidencia menos do que no seu pensamento cosmológico.

Separadas, natureza e sociedade constituem igualmente objeto de uma reflexão mais positiva e

mais abstrata" 76

A sobredito separação reitera a cesura entre (pua«; e voHoç, pela qual a ordem social não

decorre da natureza, mas sim da convenção. Desde a cosmologia existia, para Vernant, em !4

, a necessidade de investigar a natureza a

partir de dados empíricos. A análise da geração do cosmo, para a cosmologia, é resolvida

através de processos físicos, daí a existência dos fisiólogos. A partir do século V a.C., com o

surgimento da noXtç e com o advento da democracia, nasce a preocupação com o raciocínio

abstrato. Vernant, analisando o pensamento positivo na Grécia Arcaica e seguindo a linha de

pensamento de Durkheim, adstrita à morfologia das espécies sociais, concebe a transição de

uma sociedade primitiva, aristocracia, para uma sociedade complexa, democracia. Essa ruptura,

e não passagem, coincide com o surgimento da filosofia, embora para Vernant tanto a

cosmogonia quanto a cosmologia fossem investigações do cosmo.

Afirma Vernant que tanto no mito babi18nico quanto no mito grego de Hesíodo existia

uma intuição sobre a origem do cosmo. Não existia uma análise lógica, somente o mito, então

o utilizavam para supor que a gênese do cosmo dava-se por segregação. E sobre sua opinião a

respeito de Burnet e Cornford - para Vernant o mito é apenas uma narrativa, ao passo que a

Filosofia procura atingir a solução de um problema, pois a mítica não consegue solucionar

problemas, dada sua condição de narrativa: o mito é "um discurso plausível acerca da verdade",

imagem do modelo. Portanto, a passagem do pensamento simbólico cosmog8nico para o

pensamento concreto cosinológico coincide com o surgimento da cidade-estado antiga,

comunidade política - onde há uma racionalização do poder, consequente separação entre

natureza e sociedade, e um afastamento das divindades.

As precitadas concepções que interligam a religião como uma ordem sobrenatural a uma

teoria estável e impessoal do conhecimento, dependente de conceitos essencialmente coletivos e

estabelecendo, na regra, dois mundos, real e ideal pâs em curso uma considerável parcela da

fortuna platónica neste século, i\ qual reproduz, convertendo em linhas gerais fenómenos
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psíquicos complexos, i.e., a religião em esquemas gerais da espécie . "Em nosso mundo

ocidental, foi com os grandes pensadores gregos que a vida lógica tomou, pela primeira vez,

uma clara consciência de si mesma e das consequências que ela implica. E, quando a descoberta

se fez, este fato foi um encantamento que Platão traduziu em linguagem magnífica", As Formas.

Portanto, a definição de uma natureza ou essência substrata, imanente à vida social ser

tributária da consciência coletiva (Naturvõlker) e do pensamento classificatório.

A epistemologia ontogênica compreende que há um pensamento pré-classificatório,

realizado nos estágios imberbes da vida orgânica e, de outro, um pensamento conceptual em

seus estágios avançados. Durkheim associa as fases evolutivas da sociedade (vida social) às do

organismo (vida orgânica), havendo uma analogia entre filogênese e ontogenia, morfologia das

espécies sociais e ontogênese do conhecimento.

Retomando o texto de Durkheim & Mauss, "Nossa noção anual de classificação não

apresenta apenas uma história, sua história pressupõe ainda uma considerável pré-história.

Nunca se poderia efetivamente exagerar o estado de indistinção de que partiu o espírito

humano .(...) Na China, em todo o Extremo Oriente, em toda a Índia moderna, assim como na

Grécia e em Romã antigas, as noções relativas às ações simpáticas, às correspondências

simbólicas - às transmissões de qualidades, as substituições de pessoas, de almas e de corpos, as

crenças relacionadas com a materialização dos espíritos, com a espiritualização de objetos

materiais - não somente eram ou são muito espalhadas, mas ainda esgotavam ou esgotam a

ciência coletiva. Ora, está nelas subentendida a crença na transformação possível das cousas

mais heterogêneas umas em relação às outras e, por conseguinte, a ausência, mais ou menos

completa de conceitos definidos (...) Para nós, classificar as cousas é, com efeito, ordena-las em

grupos distintos uns dos outros, separados por linhas de demarcação nitidamente delimitadas.

Existe, no fundo de nossa concepção de classe, a ideia de um território de contornos precisos e

definidos. Podemos, porém, afirmar que esta concepção de classificação não remonta além de

Aristóteles. Aristóteles foi o primeiro que proclamou a existência e a realidade de diferenças

específicas, o primeiro que demonstrou que o meio era causa e que não havia passagem direta

de um género a outro, Platão tinha um sentimento bem menos preciso desta distinção e desta

7Ó Vernant, Jean Pierre.
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organização hierárquica, uma vez que, para ele os gêneros eram, num certo sentido,

homogêneos e podiam ser reduzidos uns aos outros por meio da dialética".77

Elaborando o conceitual positivo limítrofe ao esteio teórico da sociologia clássica,

Vernant expande seus propósitos para a análise da filosofia grega arcaica e clássica; para tanto

mostrou-se, assim, necessário a averiguação interna de seus fundamentos e proponências,

aduzindo, daí, seus quadros de pensamento. Para o antropólogo histórico, cosmogonia

(narrativas míticas), cosmologia e pensamento positivo (o discurso político e jurídico

legiferante, histórico e médico etiológico, filosófico e matemático racional) referem-se a lógicas

diversas de exposição da organização mental do homem grego.

Posto desta maneira, divindade e Nous compreenderíam a mesma natureza, movendo-se

sobre o mesmo plano, o plano da divindade, constituindo o gênero invisível. "0 nascimento da

filosofia aparece, por conseguinte, solidário de duas grandes transformações mentais: um

pensamento positivo, excluindo toda forma de sobrenatural e rejeitando a assimilação implícita

estabelecida pelo mito entre fenómenos físicos e agentes divinos; um pensamento abstrato,

despojando a realidade dessa força de mudança que Ihe conferia o mito, e recusando a antiga

imagem da tmião de opostos em benefício de uma formulação categórica do princípio de

identidade". La Formation de la Pensée Positive dons la Gréce Archalque

Assim sendo, o pensamento positivo apazigua, com efeito, o potencial esclarecedor da

cosmogonia, ressaltando-a como um discurso do meramente natural, conseqüentemente da

natureza, apartada da religião, à medida em que é revelada não como "uma compreensão

menos complexa do fenómeno, mas uma complexidade menos inteligível" (Lévi-Strauss,

1962:328). A diversidade empírica da vida societária manifestam-se estntturas mentais que

reproduzem, para a orientação sociológica e antropo1(5gica francesa e para Vernant, "a tensão

existente entre natureza e cultura" (Lévi-Strauss, 1962:329), psiquismo e organismo, fisiologia e

consciencia..

A separação conceptual entre espírito e matéria, corporeidade e consciência é submetida a

uma reavaliação pela teoria psicogenética de orientação dialética, indagando a possibilidade da

A

77 Durkheim. Emile & Mauss, Marcel.
estudo das represenlêçêçlÊgletlvax Mimeografado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da
Universidade de São Paulo. agosto de 1955.
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matéria, conceituada como lugar aparente da sensibilidade, possuir - ela mesma - sensibilidade

e, inversamente, de haver consciência intelectiva na materialidade, relativizando a diferenciação

entre psiquismo e organismo, em que as relações entre sujeito e objeto permitem, amiúde,

compreensões equivocadas; este é identificado a uma representação esmaecida do observável e

do mensurável, aquele é compreendido como mero resíduo subjetivo do real, impondo à

realidade suas estruturas e suas leis ou, ao contrário, depurando-a do sensível, cuja existência

revela-se misturada, para manifestar um arquétipo, a Idéia platónica: semelhante postura de

depuração do sensível, refletida, para a psicogênese, no pensamento grego clássico reside na

mentalidade infantil, cujo estágio pueril de pensamento embaraça o real e sua imagem,

devolvendo-lhe em seus estágios evolutivos sua pretensa realidade objetiva.78

78 Wallon, Henri. Les originem de la pensée chez I'enfant Paria: PUF, 1975
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PARTElll

Estabelecimento preliminar da crítica comentatiua dos termos Nattlreza e Princípio

para a Filosofia Grega(Aristóteles Metapb)fica A e PbTsica 1) e sua retomada ulterior na

Filosofa Moderna(Hegel Preteções sobre a História da Filoso$ta)

!\l. 'l. A determinação aristotélica do sllbstrato como princípio material:(Aristóteles

MetapbTsica A e Pb)fica l).

A escolha da cosmologia platónica, particularmente o .!.inaçlU, como objeto de pesquisa

articula uma concepção do conhecimento científico sincr8nico do século V, relevante para a

elucidação do mencionado texto, propiciando, a partir de sua investigação textual, a observação

da complexidade do saber constituído do período arcaico e clássico, dando relevo à teoria

atomista de Leucipo e Demócrito e à fisiologia de elementos de Empédocles. A mencionada

orientação teórica possui em Hegel seu preâmbulo investigativo, sistematizando, de acordo

com seus pressupostos, o corpo teórico do conhecimento fisiológico em suas !!.çlççêç!.!gbliç.a

História da Filosofia.

A exposição hegeliana constitui, propriamente, uma história interpretativa do

fisiologismo arcaico (como a doxografia de AristÓteles), havendo-os considerado a partir de sua

ciência da lógica, em que supõe um procedimento sintético ou dedutivo, vindo a considerar

previamente, quanto à génese do conceito, uma forma física determinada (Tó üõup) em Tales

para compreender 'a posteriori' uma determinação universal do princípio. A paciente

investigação comparada dos dois autores privilegia uma posição finalista do processo físico,

ausente nos sistemas milesiano e jónico da natureza.

A compreensão usual do processo genesíaco na fisiologia arcaica e clássica (séc. VI e V

a.C.) é balizada, desta maneira, pelo documental perípato e especulativo, tendo, tanto a

premissa aristotélica quanto o preceito dialético, asseverado a linde conceitual da cosmologia

antiga em Anaxágoras, devido ao postulado de um princípio adverso, de um lado, à mera

materialidade substancial (demonstrado por Aristóteles em bilÊ!!!i!!!X!!ça..A, que colige a

primeira doxografia sistematizada da física grega) e, de outro, à pura singularidade (discernida

por Hegel nas Pliçlççêçp $ç?b ç g Hilçéliê da Filosofia, donde prescreve o conceito de universal

determinado, o 'em si para si' para o discrime da filogênese do princípio), repercutindo, deste
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modo, ao longo deste trabalho a inquirição diligente de Aristóteles e Hegel e remetendo ao

estabelecimento, por eles resultado, dos parâmetros investigáveis da física préplat8nica e

platónica: o invite a esta crítica comentativa prepõe os componentes conceituais de parte da

minudência interpretativa do "corpum platonicum", de modo que Mçlêp!!Xliçt.A e P!!X$içê.],

de um lado, e as !?!dççêç!, de outro, constituem os materiais lindeiros7P para o escrutínio de

natureza, princípio e alma nas filosofias grega arcaica e clássica. As condições necessárias para a

investigação do saber platónico, circunscritas ademais à constituição de meu objeto passam pela

acuidade para com suas fontes abaixo discriminadas, as quais tento, nos limites da anual

dissertação, reconstituir, obedecendo a uma coerência interna de suas partes, considerando-as

antes como momentos essenciais para a definição de meu amplexo teórico, devendo

pormenoriza-las, desta maneira, tanto necessária quanto exaustivamente.

Não é o caso de considerar, de modo algum, esta investigação alheia e mesmo à parte da

presente tese, sob risco e objeção de acúmulo de material; não obstante, ela é necessária e

interna às exigências do objeto delimitado: a compreensão dos termos natureza, princípio e

alma para a cultura grega arcaica e clássica. Posto desta forma, minha pesquisa solicita a

identidade de Platão com sua época, remada por uma cultura científica, propiciando daí ora a

escanção, ora a junção entre essas leituras abaixo discriminadas, avançando neste propósito

para o recorte cosmológico concedido ao princípio conforme à natureza (&pXÚ KclT(5c +Úatv)

:!.i!!!êç!®. No movimento de recuo e aproximação, tentarei expor 'a posteriori' o caráter

longamente acoimado da filosofia platónica, seus liames com o saber anterior notoriamente

pré-socrático e hipocrático (este, por sua vez, fonte do estoicismo antigo), emanado, por sua

vez, o intercurso entre ambos: ciências naturais ('Naturwissenschaften') e filosofia da natureza

('Naturphilosophie).

79 A constituição da história da filosofia antiga como disciplina autónoma provém do recrudescimento
dos estudos clássicos na Alemanha do século XIX e ampliado por G.W.Hegel em seu contexto
propriamente filosófico. Bõeck, August. !311jlglaos. (1819); Creuzer, Friedrich. Pa! $114çli}41n...çia

Altertums als Vorbereitung der Philosophie (1805); Tenneman. Geschichte der gdechi xhen
!:l!!!Qlge!!k. Leipzig: 1799; Zeller, Eduard. Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtl chen
Entwicklung. (1846)
Aristoteles. Opera ex Recensione Immanuelis Bekkeri edidit Academia Regia Borussica, editio altera
quem curavit Olof Gigon, Berolini apud Walter de Gruyter et Socios, MCMLX. Hegels Sâmmtliche
Werke. Suhrkamp Verlag. Sobre o .!.!!D4ç!!b Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis, Oxonii, e
typographeo Clarendoniano, Timaeus (l. Burnet).
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A exposição crítica da fisiologia pré-clássica provém, previamente, de Aristóteles em

!?!!Xliça 1, 11 e b4çlap!!X$iça..A. A recorrência prévia a Aristóteles, conforme exposto no

prefácio do texto, assegura uma correra elucidação dos procedimentos metodológicos de

parcela da crítica comentativa, que repõe o conceitual aristotélico para a análise do .!.!!114Êyg de

Platão. Nestes pormenores, a compreensão dos limites conceituais de natureza, princípio e

alma provém de um estabelecimento preliminar de sua crítica comentativa, de um lado,

Aristóteles e o historicismo peripatético, de outro, a historiografia dialética.

Recusando a postura historicista evolutiva de uma ontogênese do conhecimento, o

proleg8meno deste texto porta, portanto, a um inquérito expositivo do comentário conceptual

de 'natureza' ((púatç) e 'princípio' (àp)CÚ) para Aristóteles e Hegel, paradigmas de interpretação

da física arcaica e clássica; preocupando-me, desde então, com a exposição diligente da fisiologia

no texto do .!.in4çlU. A decomposição desta malha conceitual expõe o amparo preciso para

com suas leituras contemporâneas recorrentes ou adversas 80, as quais promulgam, com efeito,

os métodos e resultados prelucidados pelas mencionadas orientações teóricas.

A preservação do material milésio deve-se às considerações doxográficas do historicismo

peripatético, relativo ao comentário de Teophrastus, em b4çlap!!Xliça (ed. H.Usener.

Bonn:1890), e reposto intermitentemente por Simplicius em seu Al!!!glçli!..P!!x!!ça

çgDnç!!!ê!$ (ed.Hermann Diels. Berlin:1882-95). Procurei acompanhar como prólogo à

minha argumentação a constituição doxográfica do termo 'princípio' (àp)CÓ), retrospecta ao

mencionado sistema milésio; preliminarmente, Anaximandro de Mileto e a definição de

cm8tPov

Aristóteles, Teofrasto, Simplício balizam uma compreensão material primígena dos

processos físicos, delimitando uma cesura entre a pluralidade gênita do cosmo permeado pela

alternância de contrários, definindo a dualidade de oposições postulada pela fisiologia arcaica e

clássica e, de outro, um substrato corporal determinado, substancialidade potencial.

80 Otto, W.F. Dig Çê!!çc Ç111çç1lçd4pds: das Bild deg Çêltlichen im SiZkXç! dçlXliiçç!!i$çhç!! Ççistes
Bonn:1929. Snell, Bruno. Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europãischen
Pçpkens bei den Çljççhen. Hamburg:Claasen Verlag, 1995. Nestle, Wilhem. yg!!Lb4)a!!gZ.ZU!!!:Jj:gggt
PIS..Sçlb!!ç!!!!a!!Ugç des griechischen Denkens von Homer bis auf die Sophistik und Sokrates
Stuttgart:1942. Nilsson, M.P. Geschichte der ariechischen Relieion München:1941. Rohde, Erwin.
Psyche. Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen Tübingen:1893. Wundt.
](!!!!sçliplxdlQlggk. A linhagem conceptual contemporânea, de formação aristotélica, será dissertada ein
(infra) "A tese da historicidade das estruturas mentais"
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A aporia aristotélica repousa na impossibilidade de determinar a natureza infinita

anaximandreana como materialidade substancial, de um lado, interditando o postulado de um

princípio identificado à corporeidade e, de outro, promulgando a compreensão de duas espécies

distintas de realidade: a natureza indefinida e os compósitos, definindo, desta maneira, uma

relação entre opostos, a mencionada dualidade enantiológica. Neste passo, a doxografia antiga

devam, portanto, de uma história interpretativa da fisiologia arcaica, postulada, previamente,

por Aristóteles e retomada, em seus comentários, por Teofrasto e Simplício; mostrando-se

necessário o deslinde dos procedimentos aristotélicos para a análise da física milésia, os quais

atenuam, por sua vez, a relevância da dualidade de oposições, privilegiando o suporte corpóreo.

A definição de (póatç, em seu conceito arcaico significa um princípio ativo de geração e

decomposição, nascimento e perecimento de todas as coisas orgânicas. Pormenorizando, um

dos proêmios da preocupação propriamente filosófica advém com a delimitação fenomênica do

conceito de natureza, ((póatç), e de 'brotar' (gúo), possuindo o sentido preciso de produzir

(produce), engendrar (engender), gerar (beges) G.. & Scott J.), integrando, para Platão, homem

e meio físico, Nópoç e (púatç, pois ambos estão sujeitos ao processo de geração e corrupção,

engendramento e perecimento.

A cesura formal entre natureza ((póatç), objeto, e o sujeito dá-se pela conceituação da

essência do sujeito como t6 ÜltoKe. pcvov, sub-stantia, sub-jectum, em que a natureza é avaliada,

consequentemente, para Aristóteles, como um suporte material de qualidades contrárias,

materialidade substancial, eliminando o princípio alopático, precipuamente grego, regido pela

gênese cozzt aria conlr.züís. A composição material da substância concreta revela a

conjuminância entre o substrato material e a sua forma própria.

A análise de Martin Heidegger em Vom Wesen und Begriff der Q%tG privilegia o termo

'natzí7'ez4' ((póatç) como conceito nérveo para o sistema grego arcaico. Hleidegger afere em sua

análise sobre o conceito de natureza (+óatç) na cultura grega arcaica e clássica a conferição

peripatética de um processo natural intelectivo, adversante ao princípio puramente físico

milénio e jónico, unidade que mantém em si toda a pluralidade existente: Aristóteles procede a

uma exposição sistemática em seus métodos, da compleição do termo natureza ((póatç) para os

cosmólogos, auferindo em Anaxágoras a compreensão de um caráter final da natureza perante

Anaxímenes, Heráclito, Diógenes, deferentes de uma corporeidade substancial. Expondo o
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gérmen desvelante da linhagem présocrática, unidade e pluralidade fenomênica, o autor

demonstra a separação conceitual operada por Aristóteles da cosmologia grega, para quem os

fisiólogos não ultrapassaram o princípio material, menosprezando os princípios eficiente e

final, ressalvando a constituição do 'Nous' em Anaxágoras, tendo se aproximado do processo

teleológico (sujeito e objeto) natural.

A mencionada análise da filologia alemã preceitua uma concepção essencialista da

natureza, opondo o princípio prefulgente de Heráclito e Platão, 'pneuma dinâmico', ao

princípio final e eficiente de Aristóteles, 'racionalidade teleológica', pela qual a determinação

essencial do ser em Aristóteles ((p6aet õvTa) é definida como essência da determinação

(Bestimmungswesen).81 A inquirição do ser passa pela elucidação de seus princípios,

reprovando a diligência dos fisiólogos que prescreviam apenas como princípio natural a

materialidade primitiva (i)ÀtKÓ àpXÚ, princípio material), recusando-lhes a ausência da

consideração de uma substância concreta ou composto concreto (t'07nposé coMeTe ). Tendo

conceituado a natureza como um composto de potência e atualidade, Aristóteles apreende os

processos físicos pela sua disposição natural finalista, própria à essência do móvel: desta

maneira, a experiência fundamental do movimento situa-se em sua determinação do ente

enquanto totalidade e constitui per se o ser do ente.

Não obstante, a constituição do cosmo social, para Aristóteles, decorre da transformação

dos meios naturais em artefatos, estabelecendo aí a conhecida passagem de uma natureza

naturada, natureza não alterada, para uma natureza artefata, transformada, deste modo, a

passagem da natureza (gúatç) para a sociedade, posteriormente delimitada, em sua fortuna

critica, nesta investigação

A natureza - (1)úatç -, para Aristóteles em Physica 1, é um princípio de movimento e

mudança - Ú +óalç dpXÚ KlvÚae(ÕÇ Ka. pcTaPoÀ.âç, (Physica 200 b 12) -, pela qual se determina o

que é permanente e constante. A (póatç é, pois, a disposição finalista de mobilidade de um

móvel, em si e sem acidente, de modo a presentificar-se, para Hleidegger, no desocultamento,

logo, em sua visibilidade; é, portanto, o que brota, o que irrompe, pois em sua permanente

/

81 Heidegger, Martin. "Vom Wesen und Begriff der (púmç" in Wçgln31kSn. Frankfurt:Vittorio
Klostermann, 1996, pág. 241-243. Brentano, Franz. Von dem mannigfachen Bedeutung..çlçl.$çlÊndes.
New York:George Olms & Hildesheim
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manifestação, apreendendo visibilidade e invisibilidade, "natureza ama esconder-se" 82. Assim,

os mais constantes são, porém, a terra, água, fogo, ar, denominados, por Platão, "elementos"

A "ousía" é, com efeito, compreendida pelos gregos, segundo Hleidegger, como presença

constante. A essência da "ousía" é, pois, a permanente presença.

As formulações de Aristóteles, concernentes à natureza ou essência substrata

(ÕnoKC.pevtl 0ÚatÇ ou oÜa.a), passam pela explicitação de trechos cerneiros de P!!Xliça l e ll,

donde deslinda a premissa de uma materialidade substancial ou terceiro termo, própria à gênese

física. A acepção da unidade e da doada indeterminada, dualidade de determinações, mantém

seu registro arcaico e sua consequente amplitude conceptual platónica nos postulados

fisiológicos e, sobretudo, pitagóricos, aproveitando, todavia, o aspecto lógico dos opostos

complementares, discordantes concordantes. Assim, o processo dos universalmente opostos em

Platão, o movimento dialético a partir da unidade de contrários, advém, à medida que o

infinito (ló ã7tetpov) não é simples privação do limite (népclç), mas seu correlato constitucional

e o não-ser integra o ser como valor necessário, da antítese interior à ideia que, potência de

integração ilimitada ou potência organizadora do Um, conjuga um sistema articulado, donde a

alma é espontaneidade auto-afirmativa, "lieu des idées est un espace oü Jouent relations et

oppositions".ÕJ

Assim, a separação entre o "ser composto" e sua "quididade" se remete ao interior da

essência sensível.84 A qüididade do simples, p.ex. o Bem, o Um , quando Ihe é separada,

projeta-se exteriormente a ele, sob o nome de Idéia. Com efeito, se Ihe separa a qüididade , ela

será o abstrato enquanto universal, separando-se das essências singulares, pois, somente o ser por si,

82 QÓOtÇ KpúnTeaOCEt (ptÀEÍ. 'Natureza ama esconder-se" Heráclito (DK)

83 Trouillard, Jean. L'Un et I'Âme selon Proclus . Paria:Les Belles Lettres, 1972, pág.09 a 26. Duro,
Giuseppe. Hegel Interprete di Platone. Padova: 1969, pág.ló: "ll dialettico rapporto di unità e
molteplicità ê operante sai nella lógica hegeliana, che già trova una prima esposizione in questo período
Jenense, sai nella Feno?ne/zo/agia, dove si mostra operante la dialettica antica, e sopratutto quella
platonica, ;t cui Hegel há dedicato un particolare interesse negli anni di Jena:

84 Aubenque, Pierre. Le Probleme de I'Être chez Aristote Paria:PUF, pág. 475; Düring, Ingeinar.
Aristoteles, Darstellung und Intelpretation seines Denkens Universidad Nacional Autónoma de
México:1990; Owens, Joseph. The Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphvsics
Toronto:Mediaeval Studies, 1951, págs.330-333. Robin, Leon. Ai!:!glç. Paras:PUF
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ou Idéias, coincide com sua qüididade (Metaphysica, Z, 1031 b 4). Assim, a "ousía", para

Aristóteles, é a unidade objetiva que funda a unidade da significação das palavras (Aubenque,

127), em que coincide a essência como sujeito da predicação e seu sentido como sua

determinação predicativa, a identidade do ser autoriza a unidade da denominação. A substância

("ousía"85) considerada como o substrato material torna-se o sujeito da proposição que é

receptivo às leis da implicação predicativa (Physica 191 B 35, 192 A 12).

A matéria substrato indeterminada, porquanto pudesse existir inseparada da forma,

devam unicamente em um existente concreto e composto, compósito sensível, mencionado

como uma substância concreta, ao passo que o "hypokeímenon", denominado substrato (ló

Í)7toKC.Fevov), (Physica 192 B 33 - 193 A 17) não é um contrário, tal como o limite e o ilimitado

(népaç, ãn8tpov) nem sua combinação ou crise (Plano.Philebus 26 d) , mas algo que Ihe é

subjacente, (Physica 1 190 B 29 - 35), e donde devêm (ÓÇ Õ7toKC.pevoÕ r.voç) (Metaphysica N l,

1087 A 32 B 2), pois não pode haver paixão recíproca entre contrários.

A constituição do terceiro termo para o saber físico, empregado por Aristóteles, baliza a

reavaliação do princípio natural (àpXÚ Fará +ÓaLV), operada pela hetairia perípata (reofrasto-

Simplício-Alexandre de Afrodísia), a partir de E!!X$iça..Lç H e bilçlaia!!Zliça..A, menosprezando

os componentes jónios dos opostos homologantes. Pormenorizando, os contrários, para

Aristóteles, são irredutíveis uns aos outros; sendo necessário aceitar por princípios, não

somente dois opostos ('r(5c ãvttKe. pEvcl), mas um terceiro termo (TP.'rov r.), sujeito, substância ou

suporte ('rÓ ÕnoKt;.pevov), posto que, embora os opostos se modifiquem reciprocamente, sendo,

no entanto, irredutíveis uns aos outros, o substrato subjaz (ünoWvct), pois é um princípio

permanente de mudança e alteração. A matéria (TÚvüa.Úv) é o substrato primeiro

(TÓ7tpÕTovÜnoKE.pevov) de cada um, donde (ê(o6) devém (y.yvcTclt) algo inerente (T.

ÉvunápXovtoç), as contrariedades, sem atribuição (pÚ KCE'rá auFLF)el3ijKÓÇ), (Physica, 1, 9, 192 a 31-

32)

85 P. Aubenque corrobora as posições de 1. Düring quanto à identificação da substância ao substrato:" l)
Historiquemente, le latin 'substantia' est la transcription du grec ültoalamç, et n'a été utilisé que
tardivement et incorrectement pour traduire oüa.a (Cicéron emploie encore en ce sens 'essentia'); 2)
Philosophiquement, I'idée que suggêre I'étymologie de substance convient seulement à ce qu'Aristote
declare n'être qu'un des seno du mot oüa.a, celui oü ce mot designe, sur le plan 'linguistique', le sujem de
I'attribution et sur le plan physique, le substrat du changement, mais non à celui oüoüa.ct désigne 'la
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As preocupações pré-clássica e platónica perfazem a compreensão do devir como uma

multiplicidade fenomênica, inexistindo a concepção de uma gênese material simples, defluente

em Aristóteles de uma corporeidade ou materialidade substancial, terceiro termo ontológico.

Posto desta maneira, "o devir (to6y.yvea9cEt) é dito de várias maneiras, não devir, mas um

'determinado devir' (lóõe 1. y.yveaOclt), pois é unicamente de substâncias (Tâv oüatõv) que se

pode, por um lado, falar de geração simples (ã7tÀâç õé l,.l,vea9clt), por outro, é evidente que,

para os atributos (KaTá pév tãÀ.À.cl), deva haver algum substrato (ÜnoKC.a9at T.) o qual o gerado

devém (ló l,.yvopevov)", (Physica, 1, 7, 190 a 31 b l).

A geração e a corrupção pura e simplesmente ($vealç à7tÀ,Ú KcEt +0opá) não são, com

efeito, nem composição, nem decomposição, interditando a identificação, de um lado, entre

composição e decomposição e, de outro, geração e corrupção, premissa , para Aristóteles, dos

sistemas monistas, como a física jónica e a milesiana, para quem o processo de gêneses advinha

da alteração dos opostos (Aristóteles, De generatione et corruptione 1. 317 a 2021). A fisiologia

arcaica assim como a cosmologia platónica conceberam, segundo Aristóteles, devido à ausência

da compreensão de uma substância primeira, materialidade substancial e, consequentemente, da

diferenciação entre uma génese simples e outra composta, somente a gênese e a corrução.

Para Aristóteles, cada elemento realiza a união de duas qualidades fundamentais: o fogo

é, ao mesmo tempo, quente e seco, o ar quente e amido, a água úmida e fria, a terra seca e fria.

Assim, entre dois elementos quaisquer deve haver sempre ao menos ama conrraüecZlrde que

possibilite a passagem direta de uma qualidade à outra, (Arist De gen.et corrup.11 3, 330 a 30 b 5).

Mas, esta mudança qualitativa requer, ademais, um suporte, um sujeito capaz de receber todas

as qualidades contrárias, natureza indistinta, matéria indiferenciada e amorfa, porém,

desprovido de toda qualidade. ( De Generatione et Corruptione 1, 329 a 31-32).

Não havendo geração sem um sujeito pré-existente, todo ser gênito é identificado a um

composto (auv9ctóv) a partir do qual pode-se diferenciar (a) o que veio a ser (homem, estátua,

casa), (b) daquilo que vem a ser tal ou qual, isto é, o sujeito da forma. Entrementes, o sujeto

não pode vir a ser tal ou qual e receber determinada forma, se não for antes dela desprovido,

IArist. Physica 190 b 3-9). "The ü7toKe.pevov - that which underlies the change - is a formed-

matter or embodied-form, i.e. a auvOeToç oba.a. A change 'in' the form and manter - a chance

forme et la configuration de chaque être (Metaph. A, 8, 1017 b 23)" in Aubenque. P. op. Cit., pág. 136
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of the auv0€Toç oüa.a as a whole - is yévEatç or #0opá. But a change 'in' the thing's properties,

which leaves it, gw.z tls composite of form and manter, unchanged, is àÀ,Àotâatç.86

Aristóteles procede à cesura entre, de um lado, geração e corrupção substanciais e, de

outro, a "metabolé" qualitativa (}lcTctl3oÀ.Ú), identificada à alteração (dÀÀ.otóatç) de contrários

como um movimento (KclTá TÓ 7tá0oÇ le Kal TÓ Hotov), (De Generat.et corrupt. 3. 319 b 33), posto

que é determinada pela mudança de estados contrários, i.e., uma substância concreta pode

mudar sua determinada afecção (láOTI) (qualidades perceptíveis), como o quente para o frio, o

seco para o amido, (FeTctl3aÀ.À.Ú év roto éauToõ xáOcatv), (3. 319 b ll).

A matéria (Túv bÀ.Óv) é o substrato da génese e corrupção ('rÓ ÜnoK8.pcvov I'evéaeoÇ Ka.

$$opáç), mantendo a capacidade de apreender contrários (êvcEVTtÓacov), (De Generatione et

Corruptione 3. 320 a 2-5), a partir dos quais a mudança devém do imperceptível, i.e., a privação

ou o não-ser (ló àvcltaOtlTóv, aTépqatç ou ló pÚ õv) para o perceptível, i.e., a forma determinada

ou o ser (Tó óv ou eTõoç), - (pcTctl3oÀ.Ú l,.vtlTat é( àvcttaOílto6 ciç àtaOTITov)( 319 b 18), de forma

que é identificada a um substratum de mudança substancial, matéria gerativa e corruta

(bÀ.Ú y8wtlTÓ Kcll 4'9apTÚ), donde "os contrários representam o caso extremo de unidade na

diferença, compreendidos como atributos que diferem no interior de um mesmo género (Cf.

Metaphysica A lO. 1018 a 27)". (Aubenque, pág. 223).

Aristóteles ressalta o delineamento de uma corporeidade substrata ou princípio material

(ÕXtKÚ iip)cãç), donde provêm as qualidades sensíveis. Assim, cada coisa haverá de possuir uma

matéria (bÀ,Ó, IÓ ÕaoKe.Fevov), concebida quer seja de modo ontológico, quer seja de modo

lógico. Quando discute as doutrinas dos pré-socráticos pode, portanto, falar da Ú Í)7toKe.»evtl

(póatç (essência ou natureza substrata, A 985 b 10y, caso do substrato material. A terminologia 'tó

b7toKe.FKvov possui em Aristóteles duas acepções, concebida seja de maneira ontológica, seja

puramente lógica. Assim, o substrato ('tó bnoKe.Fcvov), identificado à matéria (bÀ,Ú) ou

princípio material expressa o que é delimitado ou determinado pela forma, constituindo o

composto concreto (IÓ auvÕXov), ao passo que 'tÓ Õ OKe.Fevov, e não bÀ.Ú com esta significação,

explicita o sujeito, sub-jectum, do qual se pode afirmar algo (Düring, pág.416).

8Õ Joachim, Harold.H. Aristotle. On coming-to-be and passing away. Hildesheim-New York:George
Olmo, 1970, pág. 87.
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Aristóteles avalia a física arcaica e clássica considerando o substrato primeiro,

esmaecendo e menosprezando o princípio gerativo, repousado na unidade e multiplicidade

fenomênicas (Giorgio Cola, 1994: 36 ), de tal modo que a constituição metafísica de um sujeito

lógico primário (IÓ apâTov ÕltoKe.}levov), operada pelo Perípato, realiza a cesura entre duas

premissas determinadas da cosmologia, de um lado, a natureza geratriz e anímica dos

denominados fisiólogos arcaicos, e, de outro, a materialidade substrato, imanente à natureza de

todas as coisas.

A proposição de Tules asseverando ser a água o princípio de todas as coisas mostra, para

Hegel, o princípio como uma forma física determinada, materialidade universal, que impõe

unidade à pluralidade existente, representação sensível e particular, de modo que é apresentada

como um princípio material, existência singular posta como unidade simples, ao passo que

determina em alguns fisiólogos princípios ativos contrários para a geração de todas as coisas

(quente e frio, condensação e r,relação). A adveniência de um substratum esmaece a

conceitualização de um princípio arcaico interno ao ser, propondo a definição de um composto

concreto, compósito de matéria, "suporte corpóreo determinado", e forma. A natureza

substrata é um princípio material.

Se cosa si puà tuttavia dire che a Mileto, con Talete, cominci la storia della filosofia, ê

perché, nella proposizione che dice I'acqua il principio di tutte le cose, si manifesta già la

coscienza che I'essenza à una e percià il distacco dai data sensibili, esistenti in immensa varietà

nel mondo naturale; senonché qui il principio assume âncora 'una forma determinada, a tutta

prima física (...) 'lnfatti Aristotele e gli altri storiografi di pleno accordo attribuiscono a

Parmenide d'aver spiegato il sistema dei fenomeni com due principi, il caldo e il fredo, dália cui

unione si genera ogni cosa'. La luce, il fuoco, sarebbe il principio altivo, vivificante; la notte il

freddo, quello passivo" (Cavarero: 1984: 90, 108)

A abordagem conceitual da corporeidade substrato imprescinde de um recuo aos

mencionados textos aristotélicos, em que a natureza é compreendida como um processo, cujos

momentos se conservam na mudança que a si mesma se determina, o que caracteriza, para

Hegel, o tmiversal como elemento teleológico. A crítica aristotélica aos ante-socráticos fixa-se,

desta forma, no reconhecimento discricionário de princípios de natureza material colho
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princípios de todas as coisas: não a matéria indistinta e indiferenciada, mas o que é próprio à

natureza da matéria, identificada, para Aristóteles, no sistema jónico aos quatro elementos,

IArist. Metaphysica 984 a-b). Aristóteles define a matéria como suporte corpóreo em decorrência

da existência de duas espécies de geração, de um lado, a "simples" e, de outro, a "composta",

pois, para ele, não é lícito afirmar, como no sistema jónico, que de um contrário devenha um

outro contrário, repousado no processo de gêneses, assim como do homem devam o músico,

mas sim, o homem vém a ser músico.

Neste plexo, à pluralidade dos corpos deve haver a redutibilidade a um elemento único,

materialidade corpórea, auferindo deste princípio o nervo de seu comentário dos mencionados

fisiólogos, escandindo-os em partidários do monismo ou do pluralismo; tendo-os considerado

postulantes de uma corporeidade substrata; a água para Tales, o infinito (ánetpov) para

Anaximandro, o ar para Anaxímenes ou quatro elementos para Empédocles.

Aristóteles, tendo conceituado a natureza (gúatç) como geração a partir de uma

qüididade, interdita a compreensão, para ele, puramente material, das cosmologias

préaristotélicas, donde a necessidade de um substrato imanente às coisas, posto que deve haver

algo que subjaza (t. Ü7toKC.a9at) ao que devam (tó7.1vopcvov, Physica 190a 14 - a 33),

compreendendo, portanto, as gerações 'simples' e 'composta'. Nestes termos, o propósito desta

introdução é demonstrar em Aristóteles o liame conceptual entre, de um lado, a compreensão

da natureza e, de outro, a de substrato material, de modo que a exposição das

supramencionadas noções devam ser, inversamente, apreendidas coetaneamente, sendo

importante o discernimento do texto de blççai!!!X!!ça Â, em que Aristóteles deslinda o conceito

de natureza e as proposições dela decorrentes (princípios material, formal, eficiente e final),

estratégicas para o discrime coevo de 'ousía' e de 'hypokeímenon

Neste sentido, o homem subjaz (õnoFlcvel) quando ele devém (y.vopevoç) músico e ainda

é homem, mas o não-músico e o amúsico nem simplesmente (ãnÀâç), nem compondo

(auv9eT.pevov) subjazem (õ7toftevet), (Physica 190 a 10), sendo considerado antes uma privação

(atepúatç). Por esta forma, a essência (lúv oüa.av) não é, de maneira alguma, dita de algum
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outro substrato (TÓ Ü7toKe.pevov), mas, inversamente, todas as outras coisas são ditas segundo a

essência (KclTá TfiÇ oüa.aÇ), (190 a 35-36).87

Logo, as essências (oóaLcl.), e tantas quantas estão sendo simplesmente, devam (7.fETal) de

um substrato (êe Ü7toKe.levou), donde vem a ser o gerado (Tó yt'fvópcvov), como os seres naturais

e os seres viventes (Tá +utá Ka. Tá (âa) vêm a ser da semente (anépftatoç), (Physica 190 b 1,4-5).

Pormenorizando, (]). chama-se natureza (gúatç) a génese daquilo que brota

('r(õv (p ópcvâvyéveatç), (Metaphysica A, 4, 1014 b 16-17), em outros termos, (1]). a matéria é

identificada a um primeiro imanente (npoToõ êvunápXovToç), a partir de onde brota ((púcTclt) o

broto (Tó ópevov), (4, 1014 b 17-18). (111). Donde, para Aristóteles, principia o movimento

primeiro ('rÓ 7tpâTov Ktvoõpevov) em cada um dos entes por natureza (T(õv Oóacl õvTõv), chama-

se natureza. (Metaphysica A 1014 b 18-20), pois o movimento (KlvÚalÇ) é o fundamento da

composição do gerável (Aubenque, pág. 138). (IV). Ainda, chama-se natureza a partir donde,

primeiro ou existe ou vém-a-ser, identificada à sua causa material (ÕXtKÚ àtT ct), (Metaphysica A,

I014b 26-30). Além disso, chama-se natureza a essência ou qüididade dos entes por natureza

(oba.a lóv Oúael óvtâv), identificada à causa formal (êtÕtKÚ àLT.a). (A, 1014 b 35-36).

Para Aristóteles em Metaphysica Z, o homem engendra o homem, da mesma maneira

pela qual a saúde provém da saúde e a casa advém da casa, (Metaphysica Z, 8, 1032 a 26), posto que

a atualidade formal ou forma anual é compreendida como a essência ou qüididade de todas as

coisas. A mencionada concepção, retomada por Hegel nas Preleções sobre a História da

Filosofia, assume que o generante é um produtor que possui em si sua produção e, portanto, as

condições formais do processo, diferentemente de outras espécies viventes. Apenas o animal

racional perfaz sua finalidade em seu próprio interior como uma natureza formal,

racionalidade teleológica, ou seja, Hegel assume a determinação perípata de 'enteléqueia', tal

como apresenta-se primariamente: 'o que mantém em si a sua finalidade', essencialmente.

Aristóteles, elaborando os componentes pertinazes para a definição de natureza ((púatç)

delimita o escopo da "ousía" (oüa.a): por um lado, como a 'essência' vém a ser a partir do

substrato corpóreo, a "ousía", essência, designa o composto ainda indistinto de matéria e

87 Aquinas, Thomas. London:Routledge &
Kegan Paul, 1951. Jaeger, Werner. Al4$çQte, Grundlegung einer Geschichte seiner Ente cklun
Berlin: 1929; Rosé, W.D. :bli!!çllilglt b4çlap!!XgiçS Oxford:1958; Irwin, T.H. Aristotle's First Principles
Oxford:Clarendon Press, 1990; Tricot, J. l:a:.b4élap!!):!!aslç Paras:Jean Vrin, 1962.
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forma. (Tricot, pág.256), por outro, a "ousía" é o substrato último (Tó

b7toKe.pEvov Éla)CclTov), (Metaphysica A, 1017 b 23), o que não pode, por sua vez, ser asseverado de

nenhum outro (Kal àÀ,Àoõ), e sendo, portanto, uma coisa determinada ('róõe 1. óv), é separado

(Tó XoptaTóv). A substância é formal (oÍn.aétÕtKÓ), porquanto a forma seja inseparada da

matéria, a substância é, também, material (oüa.a ÜÀ,IKÚ), à medida que é, para Tricot (1962: 36),

um "composto concreto", 'co/nposá conaef' (auvóÀ.oç, auvoÀ.oç oüa.a).

Both types of substrate - the primary matter and the ultimate manter: the composite or the form

that is predicated of the primary manter - are regularly termed matter. Substrate or matter, accordingly,

can mean either the composite or the absolutely undetermined matter. (...) The manter, undetermined of

itself, is determined by the form. The matter of a thing, therdore, is the capacity or potency to become

something else. For the matter is a permanent principie, that can be either according to a form or

according to the privation of the form". (Owens, 1951:335-9).

A materialidade substrato é avaliada em seus preceitos, de um lado, formais, i.e., como

substrato corpóreo e, de outro, materiais, ou seja, concretamente composto

"The first matter (npuTÚ i)ÀÚ) or the purely logical substratum (Tó b7toKC.pevov), algo

called "mâtter in a purely abstract sense" or "the matter that never exista separately" (ÜÀ.Ú

àXoptaTóç), except as the common substratum of the tour elementary qualities or contrarities

(õuvclpE.ç, atou)Ce.a or êvavTtõaetç), of which he (Aristotle) says that they constitute the

primary bodies (Goela'rÓÇ êtÕÚ Ka. àpXáÇ 7toLoOalv). These four elements are the Hot, the Com,

the Moist and the Dry (Ocppóv yu)Cpóv i)ypóv etlpóv or Oepfto'cÚç yuxpo'táç {xypotÚç gTlpoTÓç)".88

88 Düring, Ingemar. Aristotle's Chemical Treatise: Meteorologica Book IV London-New York:Garland,
1980, pág. 13. Cavarero, Adriana. L'interpretazione hegeliana di Parmenide Trento: Verifiche, 1984.
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511. 2. A rea dilação peripatética do princípio 7naterial arcaico e clássico da geração

natltral.

Procuro descrever a crítica aristotélica aos princípios das coisas naturais acerca da

geração, como entmciada no termino ãt àpXa IÕv nep. 7tvcatv +ualKÓv. Physica 1, 7, 191 a 3, em

que o método de investigação consiste numa análise do material doxográfico platónico,

coligido a partir dos textos ágrafos. A análise do material acompanhar-se-á de um

esclarecimento de seus propósitos, relacionados à determinação do "um" e da "doada

indefinida". Não obstante, o que pretendo sustentar é que a pertinácia destes conceitos dizem

respeito menos à elucidação de certos componentes teóricos platónicos do que à elaboração

teórica do jovem Aristóteles, implícita na definição de matéria ou natureza substrata

(ÕÀ.Ú OD Õ7tOKE.pEVTI $ÓaIÇ).

A minha conceituação decorre, por um lado, do intuito de exibir o aparato da crítica

comentativa, lida à luz de suas vinculações com Platão e o período arcaico, centrando-me na

delimitação do princípio anypotético, não como uma pressuposto essência ou natureza

substrata, permeada por categorias distantes à atividade noética da alma e à determinação da

unidade, mas defina-la em conformidade com o zelo platónico concernente ao 'fenómeno'. A

análise do princípio oposto, a potência dois, referente à multiplicidade fenomênica, a doada

indefinida, e definida como uma ãpXÚ de graduação indeterminada e indefinida (mais e menos,

grande e pequeno) provém, para a escola de Tübingen, principalmente da especulação

aristotélica retroativa à fisiologia présocrática. A testimonia decreta que a oncologia em Platão,

estabelecida pari passu na delimitação do substrato material indeterminado, do grande e

pequeno, retém, mediante a unidade como princípio de determinação, identificado à

népcEÇ(delimitação), o modelo generativo do pitagorismo, definido pelo limite e ilimitado

(ãnctpov Te Kat ncpcl.vovtov.DK B 47) como princípios constitutivos das coisas.

Para o grupo de Tübingen, Platão reelabora a questão da unidade do ser, proposta pelo

sistema milesiano e itálico de natureza e, na perspectiva da investigação dos princípios,

concebe, a partir deste pressuposto, dois níveis, 'alétheia' e 'dóxa', constituídos pela unidade e

multiplicidade fenomênica, unidade e alteridade, definida em suas premissas no Ebaççla e

recomposto no período maduro em .!.inaçlU. Pormenorizando, não se trata de uma repetição

da doutrina pré-socrática de opostos, por exemplo da doutrina de opostos da cosmogonia
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pitagórica, mas de sua reelaboração por um método dialético platónico, discernido entre

Tó yvoatóv e Tó õoeaaTóv: o princípio oposto, postulado da pluralidade, não é compreendido

como um "oposto contrário à unidade" mas como não-unidade, indeterminado e ilimitado

(princípio e substrato da multiplicidade ilimitada/ ãnetpov 7tÀÚ9oç).

A determinação da bÀ.Ó("lignum"/lenha), operada pela historicização peripatética,

equivale à menção à doada indefinida, identificada ao desigual indefinido e infinito, pois a doada

é a potência (ÕÚvcEptç) de duplicação do triângulo equilátero. Aristóteles procede à

identificação, por um lado, do princípio material perípato (IÚv ÜXIKÓv àpXÚv) ao receptáculo

platónico, recipiente de impressões, donde as formas são impostas como na matéria, substrato

permanente de geração, e, por outro, da matéria sensível, ao não-ser, assumindo tanto a

materialidade quanto sua privação.89

A analogia entre o recipiente espacial como o princípio material (Túv ÕXIKÚv àpXÚv) e o

não-ser (ró ftú õv) pressupõe sua identificação ao grande e pequeno, logo, ao relativo, que

participa do desigual oposto (TÓ ãvttKE.pcvov). A desigualdade é um oposto à igualdade, com as

quais anuem Simplício e Alexandre de Afrodísia (in Arist. Metaphysica 56,17), e ambas

correspondem aos princípios dos entes que participam, respectivamente, do outro (7tpóç éTépcx)

e do mesmo (Kcl9' dota), i.e. da diferença e da identidade: o outro é um oposto (o desigual), no

sentido de um àvTtKe-pevov que é um contrário (évczvT.oç) ou um relativo (npóçT.).

Pormenorizando, o contrário equivale, na posterior denominação aristotélica à qualidade

(Tó '-otov), como o igual (ló ilaov) ao desigual (ló àv.aov), o desajustado ao ajustado, enquanto o

relativo, com efeito, identifica-se à quantidade (Tó nóaov), posto que algo é dito grande

('ró péya) em relação ao pequeno (T6 p.Kpov), aceitando o mais ou o menos.

"Platão, tendo estabelecido a matéria (rúv ÜXúv) segundo o ilimitado (ró ãnetpov) e

conforme o indefinido (ló (íoptaTov), manifestou-a a partir deles, aceitando o mais e o menos

(TÕv TÓ pâÀ,À,ov Kal TÓ ãTTov êntõeXopevâv), dos quais há, de um lado, o grande (Tó pév péya) e, de

outro, o pequeno (IÓ Õé p.Kpov) (.-) Dos entes (T(õvóvlõv), (Platão9 diz que, de um lado, eles

89 CheJ'niss, Harold. Aristotle's Criticism of Plato and the Acacemy Baltimore:1944, pág.83-87. A
respeito da refutação aos postulados de Cherniss: Findlay, J.N. Plano.The Written and Unwrittçn
Doctr nes. London: Routledge & Kegan Paul, 1974, pág.4ó8.
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existem de per se (Tá pév Ka9' àuTá), como o homem e o cavalo, e, de outro, existem cm relação

a outros (l(í õé 7tpóç ÉTspct), e destes há, de um lado, aqueles em relação a contrários (õç 7tpóç

êvclvT.CE), como o bom ao mau (àj'a9ÓvKctK(Õ) e há , de outro, aqueles em relação a algo

(Tà õé óç 7tpóç 'r.), dentre os quais existem ora como definidos (óçd)ptapéva) e ora como

indefinidos (ci)ç áoptaTa). As coisas que são pronunciadas (Tá À.cyópcva) grandes em relação ao

pequeno, todas possuem, com efeito, o mais e o menos, pois é possível ser maior e menor

portando-se ao infinito (Eiç ãnctpov (>cpópeva)' o mais largo e o mais estreito, o mais pesado e o

mais leve e todas as coisas que são ditas deste modo pode -se conhecer quando se portam ao

infinito. Ao contrário, as coisas que são ditas como o igual (lóíaov), o firme (ró ftévov) e o

ajustado (Tó ãppoapevov) não possuem, por sua vez, nem o mais nem o menos, mas possuem

seus contrários. Com efeito, é possível, por um lado, do desigual haver o desigual, por outro,

do movido o movido (KlvoDF18vo6 Ktvoupévov) e do desajustado o desajustado, de forma que,

dentre ambos os cônjuges (lõv au( l,tâv) todos, exceto o elemento uno (ro6 êvóç atotX8toõ),

aceitam o mais e o menos (rÓ péycl Kal 'rÓ p-Kpov)" Simplicius, in Aristoteles. Physica. 247 , 30 - 248,

15 Diels.

Sumariando, o oposto (ló dvTtKe.pevov) recebe tanto o contrário (évavT.oç) quanto o

relativo (npóç r.). A crítica comentativa aristotélica estabelece, deste modo, a separação entre o

;ente per se' (identidade) e 'ente relativo ou per accidens' (diferenças, donde o contrário e o

relativo correspondem à qualidade ('rólotov) e à quantidade ('rónóaov) de Aristóteles,

estabelecendo preliminarmente a distinção aristotélica de 'substância' (oüa.a), 'substrato

material' (IÓ Í)XIKÓv Õ7toKe.pevov), e 'acidente' (Kal& auFl3cl3qKÓÇ), havendo antes, para o grupo

de Tübingen, a função de remontar à teoria do princípio (dpXÚ), em que, de um lado, a

identidade e a semelhança são compreendidas como espécies da unidade e a diferença e a

dessemelhança como espécies da multiplicidade.

"Aristotele, giudicando dal punto di vista dal suo realismo la dottrina platonica delle

idee, trova contradittoria la concezione di un Õ7toKe.pevov di esse. Evidentemente, com questo

termine Aristotele entende riferirsi alia concozione platonico-accademica che, in varie forme,

componeva il mondo intelligibile di un'unità determinante e di una molteplicità indefinida. (...)

Aristotele, collocandosi dal punho di vista del suo realismo attribuisce all'i)noKe.pevov
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platónico un significado di concreto soggetto existente cui le idee ineriscono come

determinazioni formali, secondo la sua concezione del rapporto materia-forma, e ne ricava

facilmente la contraddizione per chi, mentre attribuische un Õ7toKcpe.vov alle idee, le considera

tuttavia come realtà intelligibili puramente astratte com valore sostanziale, autonoma

esistenza".(Oggione, 1946: 43)

Aristóteles demonstra que a identidade equivale à unidade, a semelhança à qualidade e a

igualdade à quantidade. A primeira categoria revela "o que são de per se" (Tá KaTá aüTá). A

segunda são os contrários (Tá êvclvT.a) e a terceira é "o que está em relação" (7tpóç T.). As três

categorias foram reduzidas aos princípios. "0 que é per se" identifica-se ao Uno, "o que está em

relação" a algo à doada indefinida (Táv õóaõct), pois todo relativo permite o mais ou o menos

(IÓ péycE Kat IÓ p.Kpov). Das oposições contrárias, uma pertence ao gênero "igual" e a outra ao

género "desigual", correlatas para Aristóteles à matéria (bÀ.Ú). A igualdade (íaoleç) equivale ao

Uno e a desigualdade à doada indeterminada. Neste passo, o ser ('ró óv) é dito de várias maneiras

(noÀÀaXõç ÀÉyeTat), mas é relativo a uma natureza Única, Arist. Metaphysica 1' 2, 1003 a 33-34.

AristÓteles determina a existência de uma ciência do ser, que o estuda enquanto ser e

universalmente, o ser enquanto ser, diferenciando-se das ciências que se limitam a uma parte do

ser, investigando as causas do ser, não per acciddens, mas per se, as causas do ser enquanto ser.

O ser, enquanto ser, é o ser per se, e não per accidens, Anal. Post. 1 4,73 b 28. Conforme esta

definição,"as coisas são ditas seres (Tá óvla), quer porque sejam substâncias (oóa.al), quer

porque sejam afecções das substâncias (ná9tl oüa.Tlç)", Metaph. 1' 1003 b 5-7.

Ingemar Düring minudencia a constituição dos textos do jovem Aristóteles,

demonstrando a existência de um parentesco entre os preceitos dos mencionados textos

lb4çlai!!!X$!ça A e !?!!Xliça ]) e dos testamentos agráfos de Platão (rlep. dycE9Óv, [lep. iõ8âv). A

investigação acerca dos princípios da geração natural (ál àpXa. IÓv Ttep. I'év8atv 0ÓatKÓv, Physica,

1, 7, 191 a 3) e do câmbio encontram-se nos textos, para o eminente autor, incipientes de

Aristóteles, Metaphysica A e Physica l e 11. A partir deles, assim, Aristóteles desembaraça a

questão da ã7tÀÓ l,évcatç (geração simples), e tendo determinado a ausência da forma como

primeira oposição, a relação perípata forma/privação/matéria (etõoç, a'tepúatç, ÜÀ.Ú), na
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terminologia, para l.Düring, lábil de A 90, retém, pois, a noção de uma natureza substrata ou

matéria, lenha / lignum (Ü7toKC.pcvTI q)ÚatÇ, ttlv ÕÀ,Úv, Aristoteles, Metaphysica A 9, 992 B). A este

substrato que pode cambiar-se seguindo as direções opostas do grande (Tó péya) e, assim, do

pequeno (tÓ p.Kpov), denomina- se a causa material, revelada pela doada indeterminada ou

matéria substrata (róv ÕltoKcFle. vqv ÕÀ.úv) (lignum/lenha, por conseguinte, matéria), termo

colhido, com efeito, no texto de Timaeus 69 a,
Ólcl TéKtoatv flptv ÜÀ,Úv ncxpaKC.Tat Tá ttÕv aÜTttõv $vtl ÕtuhtafiÉva.

A matéria (IÚvõÀ,Úv) é, para Aristóteles, um não-ser per accidens (TÓoÜKÓvKará

aupl3 l3 IKÓÇ), ao passo que a privação (zÚvatcpúatv) é um não-ser 'per se' (KCE9 aÓTÚv). A

privação, pois, é sobretudo o não-ser per se (Kcl9 aÜTÓ pá õv, Aristoteles, Physica 191 b 13-16),

conquanto a matéria primeira (lúv nporÚv ÜÀ.úv) é 'conditio sine qua non' do gerado; a matéria,

substratum ou substrato corpóreo (IÓ ÜaoKe.pevov), é sua causa material ( TÚv ÜXtKÚv (5clT.clv),

Aristoteles, De generatione et corruptione. 3. 318 a 25-27. Por sua vez, uma substância concreta

engendra um outro composto concreto, de modo que a corrupção de um venha a ser a geração

do outro: "este processo demonstra a transformação de um permanente substratum:

(IÚv lpoTÓv ÕXÚv) (joachim, 1970: 97), A matéria é, de qualquer modo, essência (IÚv oóa.av), pois

participa, igualmente, do composto concreto ('ró auvóÀ.ov). Para o sistema jónico e clássico,

conforme Aristóteles, o não-ser é igualmente o grande e o pequeno (IÓ péya Kal IÓ p.Kpov), a

doada indeterminada. Arist. Physica 1 192 a 3-7.

As proposições arroladas no decurso desta exposição demonstram o esforço

classificatório do conhecimento peripatético em inventariar, de um lado, gêneros e espécies e,

de outro, em auferir uma classificação diferenciada das atividades genésica e corrutiva em

:geração, corrupção, crescimento, decrescimento e mudança de lugar:

(çÓv 7Éveatv, TÚv #0opáv, TÚv cllKTlatv, rÚv +9.atv, KC'c'rá 'rÓ7tov), interditando a geração natural

apenas pela alternância de contrários, postulado da fisiologia arcaica.

90 Düring, Ingemar, Aristoteles, Darstellung und Interpretation seines Denkens Universidad Nacional
Autónoma de México:1990, pág.322. Para o eminente estudioso, Aristóteles designa os conceitos
fundamentais de forma/ privação/ matéria (dõoç, aTepúmç, ÜÀÚ), em 1069 b 33, como causas e princípios
(aiT.a Ka. àp)CCE.), em 1070b 3, como essências (otm.ctt), em 1070 b 5, como elementos conforme a
analogia(atou)Cetc{ Ka0' àvcxÀ.ay.ctv).
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Harold Cherniss postula a adversão aristotélica do processo físico em Platão,

demonstrando haver, para Aristóteles, um princípio material de todas as coisas, donde provêm

os potencialmente contrários. Nestes termos, a tríade, da qual Aristóteles assevera ser diversa

da sua forma/privação/matéria (eiõoç, atepóatç, ÜÀ.Ú).

"The Platonic critics all find it impossible to believe that Plato meant the material principie of

phenomena to be one of a pair of principles (the great and small) from which the ideal themselves are

derived; consequent]y, they say that he set up different material principles for the different leveis of

existence (.-) We know that the the participant described in Timaeus is "space", "spatial participant" or

receptacle", as Aristotle reporta; but we algo know that it is not 'matter' as he says it is, not even the

material principie of phenomenal objecto. It is not that out of which particular things come to be, that

which was this particular thing potentially and which, having become this particular thing actually, is

potentially the contrary of its present determination; it is not the substrato which is th logical subject of

chance and se accounts for the generation of bodies from one another; it is not an element or principie

immanent in particular things at all. This is what Aristotle means by "material principie". 91

Friedrich Solmsen salienta que a mencionada matéria subjacente ou substantiva

(Tflv Õ7toKe.p8vílv +úalv, 'underlying substratum'), potencialmente a doada indefinida,

identificada como o grande (ló Féya) e como o pequeno (TÓ p.Kpov), constitui-se como a

solução peripatética para a geração de todas as coisas, tendo sido admitida precipuamente em

Anaxímenes de Mileto como uma gênese material por condensação e rarefação

(ltuKvÓT l t Kal pavÓTTltt), e considerada, com efeito, pelo Estagirita como uma compreensão

puramente fisiológica dos processos físicos, amparada apenas no princípio material ('túv ÜXtKÚv

àpXÓv), ausentando qualquer determinação da causalidade formal (Solmsen, 1966:341-2), pois o

substrato corpóreo, segundo Aristóteles, equivale apenas à causalidade material, assumindo

tanto o condensado quanto o rarefeito.

Para Aristóteles, os sistemas pluralistas, 'tendo posto o que está sendo ('có óv) como um

substato corpóreo (IÓ ÜnoKC.pcvov aõpa), quer seja um dos três elementos, fogo, água, ar, ou

91 Cherniss, Harold. The riddle of the early Academv. California Press, 1945, págs. 7, 21-22. Heidel, W.
A . Heidel. "Antecedents of Greek Corpuscular Theories" in Hl\rvard Studies in Classical Philology
XXII. 1911. pág. 139. Sobre a questão da "ousía" e "genesís" como incompossíveis: Cherniss (1944:218),
Cornford(1957:101) e Owens(1986:72-3).
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quer seja um outro o qual é, de um lado, mais denso que o fogo (nópoÇ pév nuKvÓTepov), e, de

outro, mais sutil que o ar (depôs õé ITórcpov), produzem, com efeito, todas as outras espécies

('rãÀÀ,cl yevvâat) por condensação e rarefação (nuKvÓttjtt Kal pavÓTtlTt) que são contrários

(êvavT.a) como o excesso (i)7t8poXÚ) e a escassez (êÀ,Àcty.ç), de tal modo que Platão denomina-os

o grande (ló Féya) e o pequeno (TÓ p.Kpov), salvo que, para ele, por um lado, estes produzem a

matéria primitiva (IÓv 7tpoTÚv ÜXÚv), ao passo que a unidade é a forma ou qüididade do material

(Tó ctõoç); conquanto para os fisiólogos arcaicos, por outro, a matéria é a matéria substrato

(tÚv b7toKe.pcvtlv ÜÀ.Úv) e os contrários são as diferenças (õtcl#opcl.) e as formas'. Phys. 1, 4, 187 a

Aristóteles revela em Metaphysica A que os primitivos, identificados aos fisiólogos

arcaicos, 'admitem um princípio corpóreo (a água, o fogo e análogos são corporeidades,) sendo

este princípio corpóreo (IÚv aá)pattKÚv àp)cáv) para uns, uno, para outros, múltiplo, mas

considerando-os uns e outros como sendo da natureza da matéria (TÚv+óalvTÜ ÕÀ.Üy,

Metaphysica A« A unidade, revelada pelo pitagorismo e pelo platonismo, é compreendida, tanto

em Physica 1, Metaphysica A, quanto nos testamentos ágrafos (dypcl$a õóypclTcl), como a

causalidade formal (Túv ciÕtKÚv àtT-av) enquanto o grande e o pequeno é asseverado como a

causalidade material (lúv i)À.tKÚv àLT.av), resultando, para AristÓteles, uma ausência no

conhecimento platónico da materialidade das coisas.

Aristóteles em Metaphysica A reprova Platão pois considerava apenas a causalidade

formal, 'do que é', ou seja, sua essência ou qüididade, e a causalidade material, 'que é segundo a

matéria', não compreendendo nem a causalidade eficiente nem a causalidade final, posto que a

matéria substrata, pela qual as idéias, de um lado, são predicados na materialidade, e a unidade,

de outro, nas idéias, é a díada indefinida, i.e., o grande e o pequeno. Neste comenos, a

delimitação aristotélica de uma unidade substancial, materialidade sensível (Tó bxoKe.pevov)

interdita a compreensão platónica do processo genesíaco ou gênese material, repousada na

dualidade de princípios opostos entre o indeterminado e gênito, por um lado, e o determinante

e ingênito, por outro, repondo uma consideração constitutiva da geração, determinada em um

substrato corpóreo, denominado composto concreto, e em uma qüididade formal, ou seja,

potência e atividade.

Aristóteles demonstra tanto em Metaphysica A quanto em Physica 1, haver nos sistemas

pluralistas uma substância intermediária (ló peTáeu), donde todas as coisas são produzidas pela

12-20
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condensação e rarefação, interditando, segundo David Rosé em 6:li!!çZ!!çlt.P!!Xliç! (1955:481-2)

a identificação a Anaximandro de Mileto92, pois o ãnetpov, matéria informe, é uma substância

primária ('rÚv npoTÚv ot)a.av), natureza indefinida (TÚv Oúalv (5coptaTÚv), materialidade separada

(Túv )CoplaTtlv ÜÀ,úv) dos elementos, contendo-os apenas potencialmente (Êv õóvapet) e donde

devém os congêneres resultantes (táauWevfi). Assim sendo, o mencionado postulado

aproxima-se mais de Anaxímenes de Mileto e Diógenes de Apo18nia, que compreenderam

previamente a densidade e a raridade como estados físicos responsáveis, por um lado, da

geração das coisas naturais (IÚv 'tóv+ÓatKâvyévEatv) e, por outro, o 'ar' (Ailp) como a

substância primitiva intermediária.

Posto desta forma, o escopo de Aristóteles concentra-se na questão da geração simples

(àzÀ.Ú 7éveatç), resolvida na teoria da forma/privação/matéria, superando a redisposição

quantitativa dos elementos da filosofia natural jónica e promovendo os processos naturais

qualitativos. Aristóteles afirma em Metaphysica A que o raro e o denso, para os fisiólogos

arcaicos, assim como o grande e o pequeno, para Platão, não constituem, de fato, uma matéria

substantiva, mas correspondem a uma materialidade quantitativa, revelada pelo excesso e pelo

defeito. Friedrich Solmsen delibera haver nos sistemas jónico e milesiano da natureza uma

separação ainda incipiente entre o conceito de elemento (ró atou%eiov) e o de potência

(õóvclptç), resolvida pela constituição dos corpos sólidos em Timaeus. Todavia, Aristóteles

refuta, também, a possibilidade de uma existência redutível à unidade, pois não pode ser

compreendida como um género, impossibilitando, ao mesmo tempo, considera-la como um

princípio dedutível das linhas, superfícies e sólidos, denominando-os nem idéias, dado que não

são números, nem intermediários, nem corrutíveis, mas um quarto gênero diferente.

Aristóteles em Pç Ççpçl4çlç?pç çç Çç?!niptlç?nç torna redutível a transformação dos

elementos (àÀÀ,otoatç l(õv atotXetâv) e das qualidades fundamentais à paridade agente e

paciente ('tónotcTv,tó7táa)CEtv), uma forma especial de movente e movido

(IÓ Ktvetv, t6 Ktveta9at): o que age ('ró notoõv) e o que padece (ló 7táaXov) reciprocamente

92 Õt Õ' êK loÕ évoç êvoÚacxç 'táç évcEVTtÓTíl aç éKKptveaÉ)at. Aristoteles Physica 1, 4. 187 a 20. A mútua
atração dos semelhantes (õFotov õFOLQ) permeia a fisiologia arcaica e clássica (Anaximandro -
Anaxímenes Parmênides; Empédocles - Demócrito - Platão) (Cornford, 1948: 202), enquanto o
Estagirita pensa a geração a partir de um substrato primário comum. Cf. Apele. PlalgBg.Dlal99g..!.ialalp$
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('tàvclvT.a bT' àÀÀ.ÓÀ,nv) devem ser uma espécie contraste, mas, entretanto, com um mesmo

gênero (dvcxj'KÚ Kal TÓ aoto6v Kal TÓ xáaXov Tâ

Yévet ftévópotovétvcEt Kal lauTO, Tâ Õé eiÕ8t ávopo.ov Te Kal êvcEVT.ov, Aristoteles De Gen. et

corrup. 7. 323 b 31-33), ou ser, inversamente, formas contrárias da mesma matéria, determinações

contrárias de um mesmo substrato corpóreo, de forma que o p:tdecer sobrevém quando, por

sua vez, um contrário devém seu próprio contrário ou qualidade contraste, como o

aquecimento (Oepftcl.vca9cEt) e o resfriamento (ló yuXpóv), o estado sadio ({xytá(caOclt) eo

estado mórbido (T6 KclpvÓv), 324 a 15-19.

Retomando a demarcação em De Generatione et Corruptlgpç 11, 2.329b 24-26 entre

nottjTtKa. ÕÚvapetÇ, o quente e o frio, e 7tcl0TJTtKa. 8ÚvclpetÇ, o seco e o amido, a comissura

entre as duas potências opostas, Aristóteles denomina ao6rOflç, ll 330 a 30,34 (aovc5oa6raOcrz,

31), em que o agente e o paciente devem possuir o mesmo substratum. "Aristotle's hot and

com, moist and dry are merely contrary qualities informing the substratum which underlies

the four elements (...) in their specific combinations they fashion the substratum into the

elements and when overcome by their contraries they make an element change into another.

With the latter doutrine Aristotle remains faithful to the fundamental proposition of the

'Physics' that 'genesis' is from contrary to contrary" (Solmsen, 1966:361-3).

A evaporação e a condensação referem-se à atividade de ló 9épFtov, posto que o elemento

quente sobretudo associa (auyKptvst) do que dissocia (ÕtaKptvet), potência e elemento

legiferante. O fogo, nos textos do corpo hipocrático e na fisiologia arcaica, é uma verdadeira

entidade estruturante, coalescendo os opostos (inspiração e expiração, repleção e evacuação). A

gênese composta (auv9eT.p8vt1 7Éveatç), para Aristóteles, sobrevém quando a matéria

(IÚví)À,Úv), tendo sido informada, seja pelo quente, seja pelo úmido, potências ativas

(volt)TIRA. ÕuvcEpe.Ç), muda as suas qualidades para seu estado oposto, o frio e o seco, potências

passivas (ltcl9 l IKa. ÕÚvapEtÇ): o processo genésico dos mencionados contrários determinam a

forma (ló cTõoç) e a privação (lúv aTcpúatv) da materialidade substancial.

A delimitação da gênese e da mudança qualitativa provém de uma alteração na

substância, substrato material (IÓ i)À,tKÓv ÜnoKC p8vov), o denominado terceiro termo, a partir

do qual Aristóteles rejeita o engendramento de elementos pela associação e posterior

und Kritias. übersetzt und erlãutert von O. Apele. Leipzig: 1922. ArchepHind, R. D.
Plato.London:1888.

The Timaeus of
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desagregação de opostos Nesta decorrência, o Estagirita determina em 11111Xliça.] , de um lado,

Tó 7táaXov, o princípio passivo, materialidade substrato e potência contrária e, de outro,

Tó notoõv, o princípio eficiente, quer seja a matéria que engendra em si mesma a mudança, em

um processo interno, como o vinho em processo de fermentação, quer seja algo cuja existência

é exterior à materialidade, referindo-se ao médico, ao princípio faciente, demonstrando, deste

modo, quatro princípios naturais. "Mediante análise e paralelo dos conceitos de ação

(nolfialÇ) e movimento (Ktvtlatç), Aristóteles pode, assim, identificar o npoTov Ktvo6v à7ta9éÇ,

primeiro motor, impassível para qualquer ação com o primeiro motor imóvel energia

imorredoura (npoTov Ktvo6v àK.VTJTov, évépyetcE àKLvflaeLcEÇ), Physica 1, 7, 324 b 12 (Düring, pág.

Aristóteles transpõe, a partir do De Generatione et Corruptione e do Pç..gçneratione

Anima ium, este pensamento que procura alinhavar as potências ativas (notTJTtKa. ÕÓvclpetÇ) às

potências passivas (naOTJTtKa. ÕÚvapetç), garantidoras da conjuminância natural (aoeaOfzç).

Adorando, deste modo, o princípio natural e categórico entre atividade (tólot8tv) e

passividade (ló 7táa)Cetv), potência e materialidade substrata, Aristóteles derroga o postulado de

uma isonomia das potências, proveniente das escolas médicas de Crotona e Cós

(iaovop.a Tâv õóvctpeâv), incoativa tanto, em primeiro lugar, ao 'corpus' hipocrático quanto,

em segundo, à cosmologia jónica e milésia, auferindo, portanto, na comunidade doméstica ou

esfera privada, um partejo entre senhor e escravo, varão e fêmea, agente e paciente, corpúsculo

espermático e embrião, pois aquele, déspota, é identificado a uma potência atava

(7roLTJTIKj ÕÚpavtÇ) e ao princípio do movimento, identificado à alma ('rúv WUXÚv), este, por sua

vez, propriedade (lúv KIÓatv) e subordinado ao corpo, potência passiva (na9TJTtKÚ ÕÚvaptÇ),

considerado como 'um escravo e uma posse animada' do senhor (õoÜÀ.OÇ KTãpclT.

ÊpWUXóv), Aristoteles. Política 1 1253 b 32).

A natureza ((púatç), para Aristóteles, atende à auto-conservação, engendrando a

dominação e a escravidão, consideradas como potências ativas (notqnKa. ÕÓvclpetÇ) e potências

passivas (naOTjttKa. Õ6vclpctÇ), posto que toda a potência possui seu contrário e é pela supressão

de sua forma (ló Etõoç) que aparece sua privação correlata (lúv atepúatv), delimitando a forma,

a privação e a matéria. Pormenorizando, em !É!!Ílica 1, AristÓteles assevera que, de um lado, 'o

comandar (ló ftév àpX8tv) e, de outro, o ser comandado ('ró õé àpX8a9cEt) é propriedade
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(IÚv KTfialv) das coisas não somente necessárias (IÕv àvayKcltóv), mas também das coisas úteis

(Tâv aUFl4)ePovTÕv).

Aristóteles define o núcleo político em que uns, desde a geração (êu9ÓÇêK I'cvÉtTIÇ)

diferenciam-se para serem comandados (dpXóftevoç), outros, por sua vez, distinguem-se para

comandar (&pXóv) (Política 1 1254 a 21); donde um comanda e o outro é comandado existe uma

atividade comum (T.Toutd)vépyov), pois para o Estagirita, 'o ser vivente (TóC;âov),

preliminarmente, é composto de alma (éK yuXqÇ) e corpo (êK a(bpcxtoç), dos quais, aquela é, por

natureza ((póaet), comandante (ló pév &pXóv) e o outro comandado (ló õ' dpXópevov), Política l.

1254 a 34

Aristóteles determina, assim, duas esferas de relações sociais: de um lado, a comunidade

doméstica, regida pela relação vertical imposta entre senhor e escravo, imperando a

animalidade e desigualdade e, de outro, a comunidade política, regulada pelas relações

formalizadas horizontais entre os animais políticos, de modo que o labor do escravo (nóvoç) é

pressuposto para a 'praxis' (np(4LÇ) política, em que o labor servil é condição imediata para a

ociosidade do senhor, assegurando um liame natural entre dominantes e dominados, potências

ativas e potências passivas. Portanto, o caráter específico do homem para o Estagirita consiste

não na atividade laborante mas na parte racional da alma, diferenciando-o de outros animais,

pois o homem é tanto um animal político (d;âov ltoÀ.lttKÓv) quanto 'um animal dotado de fala:

(C;âov ÀóyovéXet) Retomando o texto de Pelílisa..!, 'é possível observar (9eopfiacEt),

previamente, o princípio despótico (IÚv ÕeanollKÚv àp)CÚv) e político (IÚv noXtttKÚv àpXÚv) nos

seres viventes, posto que, a alma comanda o corpo (WU)CÚ loõ aóltaToç ãpXct) pelo princípio

despótico e a inteligência, a saber, o apetite pelo político e real

(IÚv loÀtvtKTjv Kcn tTlv l3aalÀ KTJV), Política 1 1254 b 3-6. 93

/'"'\

.'''x

AristÓteles averigüa em Metaphysica A que os contrários são, para os pitagóricos, os

princípios, relativos ao finito e ao infinito, de todas as coisas, remetendo-lhes a à 'espécie da

matéria', ou seja, identificados como constitutivos da materialidade das coisas, não havendo a

separação entre o número e a gênese material. 'Os pitagóricos falavam de dois princípios

93 Lloyd, G.E.R.
Cambridge: 1971, pág.230. id.
Greek Science. Cambridge: 1979.

.''''\
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(õóa àp)Ccl.), mas acrescento-lhes o que é peculiar: o finito (xépaç), o infinito (á7tctpov) e o uno

não haveriam de ser naturezas diferentes, tais como o fogo, a terra ou outra parecida, mas o

próprio infinito e o próprio uno corresponderiam à substância das coisas

(oüa.ct tâv 7tavtâv) daquelas que predicam-se, ou seja, o número e a substância de todas as

coisas', Metaphysica A. Para Aristóteles em Metaphysica M, as substâncias, para o pitagorismo,

sensíveis (TáçaiaOTlíáç oóa.aç), comparados como agregados de planos e finalmente de

números, no interior da doutrina pitagórica das idéias, são compostas (auveaTavat, auv.alclç)

a partir de um número comum, o uno, considerado suz\ causa formal (eiÕtKÚ àLT.a),

denominado o matemático (pcl0ijpaTtKÓÇ) e inseparado (oÓ KCXoptapévoÇ), concomitante par e

ímpar, limite e ilimitado, Arist. Metaph. M 6 1080 b 16 ( DK B 9), indeterminados no pitagorismo

nascente. Neste prisma, o ente matemático, a unidade, em termos de sua oncologia, é

inseparado, um composto de matéria e forma, não podendo existir separadamente.

Aristóteles anui em Metaphysica A que, havendo a participação das realidades materiais

nas idéias, Platão determina a pluralidade da materialidade sensível, homogénea, porém, em

relação às idéias, aquiescendo, de um lado, a ideia como única e imutável, posto que é unívoca

em relação à matéria, e, de outro, a sensibilidade material como submetida à geração, à

alteração e à corrupção. Nesta contextura, Platão considera o número, para o Estagirita em

Metaphysica A, como um intermediário entre a ideia e o sensível, diferenciando-se deste por ser

eterno e imóvel, e daquele, por ser uma pluralidade infinita, dado que a idéia é uma unidade e

uma singularidade, pondo a unidade como causalidade formal e a multiplicidade, identificada

ao grande e ao pequeno, como causalidade material. Todavia, Aristóteles afirma que Platão

havia colocado sobre o mesmo plano a idéia e o número, pois postulou o número separado do

sensível e é 'pela sua participação na unidade, que as idéias vêm a ser números', Metaphysica A,

enquanto, para a historicização peripatética, Alexandre de Afrodísia, Simplício e Teofrasto

afirmavam que ele havia dito, contrariamente, que à ideia principiava o número.

Aristóteles deslinda o problema da relação entre ideia e número, argüindo os postulados

pitagórico e platónico. "Como princípios dos entes (dp)Cáç r(õv óvlõv), Platão e os pitagóricos

colocaram, de um lado, os números, que lhes pareceu ser dentre o princípio o primeiro

(ló npâTov) e o não-composto (tó àauvOétov)94, quanto aos corpos, de outro, pareceu ser o
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plano (Tá é7t.7t8õa) o princípio de todos os entes, quanto ao plano, de um lado, pareceu ser as

linhas segundo a mesma proporção (7pczpFa. KaTá IÓv àuTÓv À.Óyov) e, quanto às linhas, de

outro, pareceu ser os pontos (aT.ypclt), os quais os matemáticos (Fcl0tjpattKO.) denominavam,

com efeito, signo (tó aõpetov) e eles unidades ('ráç Fovaõáç), sendo todos incompostos (Tá

àauvOerá).

As unidades são números e estes são, ontologicamente, os primeiros dos entes. Assim

sendo, 'chamam as espécies de números (Tá êlõfi àptOpo6ç), porque eles são realmente os

primeiros e as idéias são primeiras em relação às coisas que, segundo elas, estão sendo em

relação e adjunta a elas, não podendo existir inseparadas, mantendo, assim, a existência',

recusando, deste modo, a substância separada. Alexandre de Afrodísia in Arist.Metaphysica. 55-20 ,

A definição constante de ló Xoptaróv(o separado) é nclpáTá dtaOíltá (adjunto ao

perceptível), Metaphysica A 987 b 27, '(...) pois, se as coisas matemáticas ('rá pctOíjpclttKá)

realmente existem, devem estar necessariamente ou nos sensíveis (êv Totç dtaOtlToiç), como

afirmam alguns, ou devem estar separadas dos sensíveis (KeKop.apevcE TÕv àtaOÓTÕv), como

afirmam outros'. Aristóteles, Metaphysica M 2. 1076 b 3; B 2, 998 a 7-9.

A idéia é uma unidade determinada numericamente e por isso participa do número, uma

ideia- número não é, pois, uma soma de unidades. Assim, seguindo Alexandre de Afrodísia, os

números matemáticos existem primeiramente em relação às magnitudes matemáticas (linhas,

superfícies, corpos), assim como as idéias números (ê Õ TtK6Ç ãptOpo6Ç) preexistem, portanto, às

idéias das magnitudes (TáFeTáTáçiõéaç,Arist. Metaph. M, 1080 b 25). De acordo com H.

Cherniss (1945:28), Alexandre de Afrodisía afirmava, na doxografia platónica, que os princípios

dos números são os princípios de todas :\s coisas ('cÚv 'râv xavvõv àpXÚv) a partir de uma

asserção de que os pontos são anteriores às linhas e, conseqüentemente, unidades com posição.

As magnitudes matemáticas (ponto/ linha/ superfície/ corpo) eram também idéias.

Sumariando, "a idéia-linha" (àutoypapFÚ) é definida como doada mais longitude. Portanto,

56-35

94 A alma incomposta (àauvOeTct yo)CÚ) "pois as quais se mantém sempre como tal (Ón. KctTá laõla Ka.
dncluTd4 êXet), parecem ser sobretudo incompostas (étKÓÇ étvat 'tá àauvOeTá), ao passo que as quais não
se mantém jamais como tal (Ka. FqõenoTê Kcttá Ta6TCE), essas, por sua vez, são compostas (laÕTa Õé
aovOeTá)", PI.Phaedo 78 b. Para Aristóteles, ló auvOexóv é um composto de matéria primeira e forma,
Aristoteles, Metaphysica, A, 1015 a 6 A q)(nLÇ é, sobretudo, a forma que é, para Tricot (pág.257), o
elemento principal de ló auvQe'tóv, conquanto a forma seja inseparada da matéria, a matéria é, também,
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como estas idéias compreendem um elemento de extensão espacial, Platão as considera como

algo intermediário entre as idéias e os sensíveis".95

Retomando a proposição de Alexandre de Afrodísia a propósito da 'testimonia

platonica', "Com efeito, se a espécie única é a primeira em relação às coisas que estão sendo, as

espécies são números, porque Platão chamava os princípios do número os princípios das idéias

e o um é o princípio de todas as coisas. As espécies são princípios de outras coisas, sendo os

números os princípios das idéias. Os princípios dos números dizem que são a unidade

('rúv Fováõcl) e a doada indefinida (lúv àoptatÚv õúaõclv). Com efeito, porque nos números estão

o um e o paralelo ao um (ncEpáTÓ êv), que são muitos e poucos (TápéyuKattáptKpa); o

paralelo ao um lhes é o primeiro, este foi colocado como princípio dos muitos e dos poucos. A

doada indeterminada, como paralela ao um, é primeira (apara) mantendo em si, também, o

muito e o pouco. Com efeito, o dobro é muito, ao passo que a metade é pouco, as quais estão

na díade indefinida. Ela é, por sua vez, contrária ao um. Este é indivisível, conquanto aquela é

divisível. Alexandre de Afrodísia in Arist. Metaphysica 55, 20.

Retomando Alexandre, "julgando necessário mostrar que o igual e o desigual são

princípios de todas as coisas, dos entes per se e dos opostos (àvTtKe.pEvov), Platão atribuiu o

igual à unidade, o desigual ao excesso (Túv b7tEpo)CÚv) e ao defeito. Com efeito, a desigualdade

está nos dois, no grande e no pequeno (TÓ pél'cl Kal rÓ p.Kpov), que são, por sua vez, o excesso e

defeito. Platão a chamava doada indefinida, porque não é nenhum dos dois, nem o excesso (ló

i)nt;#Xov), nem tampouco o excedido (ló üncpeXópevov) e como tal não é definida, mas

indefinida e infinita (ãoptaíov Ka. d7tetpov)", Alex. de Afrodisia in Arist. Metaph. 56 , 35 .

Para Alexandre de Afrodísia, os números são princípios das idéias; a unidade e a doada

indefinida, por sua vez, são os princípios dos números (àpXa. Tâv dpt9pâv). A doada indefinida

é compreendida como sendo paralela ao um, princípio de todas as coisas, retendo em sí a

duplicação (o dobro do um) e a divisão (a met,de do dois), enfim os opostos (Tá àvTtKe.pevcl).

Pormenorizando, identificando a tmidade à igualdade, o que se mantém sempre como tal, a

doada à desigualdade, Alexandre mostra que o igual é o princípio dos entes per se, por ser

Justamente indivisível, uma natureza definida, e o desigual princípio dos opostos, divisível e

95 Düring, Ingemar. op cit, pág.406
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não individuado, uma natureza indefinida e infinita, como o infinito (d7tetpov) de
Anaximandro de Mileto.

A conceituação de uma natureza definida para a unidade, e de uma natureza indefinida e

infinita (áltctpTlv Kal ãoptaTqv Oóatv) para a doada indeterminada equivale, em parte, à definição

de determinados princípios naturais (íÚv àp)CÓv KCETá $óalv) no sistema jónico e milénio,

proposto pela historicização peripatética, como o ar de Anaxímenes de Mileto (um 'metáxu

em Aristóteles) ou o Ápeiron de Anaximandro. Por esta forma, é lícito afirmar que a

delimitação platónica de uma equivalência entre idéia e número, pressuposta pela crítica

comentativa peripatética, passa pela acuidade para com as fontes desta mencionada

historicização.

A determinação do princípio em Platão, concebida nos moldes acima discernido, deve

ser analisada pela investigação aristotélica, presente em b4çlaiZ!!Xliça A e P!!Xliça.J, da natureza

substrata (IÚv Õ7[0Ke p8vtlv Óúatv), identificada em Aristóteles à causalidade material, e da

conseqüente relevância da substância separada (ró Xopta'rov), identificada à causalidade formal.

Para avaliar a força da precisa referência aristotélica, suas nuances em face do sistema platónico,

é importante reconstituir a elucidação dos contrários, particular à doutrina platónica da

"identidade entre ideia e número" 96

A consecução precípua dos contrários determina-se pela relação numérica da escala de

sons oitava ( y ) posto que a unidade representa o limite, enquanto o ilimitado é representado

pelo número dois, indeterminado, que, tendo dividido a unidade e estabelecendo a indicada

relação matemática ( h ) torna-se determinado porque comporta duas vezes a medida do limite.

Por esta via AristÓteles os aproxima, Platão e os pitagóricos, em sua assertiva lida em

Metaphysica M 8 1083 b 8: "aqueles" conclui, com efeito, o Estagirita "dizem ser o número entes

(êK8.vol Õé t6v àptOpóv tá óvícl Àéyouatv) ( DK B 10) pois não há na essência verdadeira das coisas

96Rizzerio,Loura, Platon, I'Ecole de Tübingen et Giovaníi Rede: I'emergence d'un nouveau paradigme
pour I'interpretation de la mêltaphysique du philosophe d'Athànes, Revue Philosophique de Louvam ,
Tome 91, pág. 90 a 110. As Testimonia Platonica, seriação da tradição indireta que é a reunião de
testamentos sobre seu pensamento deixados pelos discípulos diretos ou por seus seguidores nas escolas da
Antiguidade tardia , conjugam hoje um campo fértil para a reavaliação da "doutrina das idéias" movida
por uma etiologia ordenando»se a partir de dois princípios, népaÇ le Ka. á7tetpov. Neste contexto, propõe
a autora, "a teoria das Idéias é simbolizada por uma doutrina centrada na exigência da derivação do todo a
partir da unidade",pág.102
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ou em sua qüididade, em suas relações numéricas, nem qualidades ('tó noíov), nem quantidades

(Tó ltóaov) de elementos fundamentais (água, fogo, ar e terra), mas sim delimitações do

Ilimitado, do "Ápeiron", conquanto conforma a unidade ao limitado, interpretando-o como a

causa formal (lúv êtÕtjTtKÚv àtt.av) e o ilimitado à causalidade material (lúv ÜÀ,IKÚv àlT.av), não

reconhecendo-os como seres imóveis e inseparados 97 , entendendo-se a substância separada

(ló XoptaTóv) a partir de dois sentidos distintos e evolutivos inerentes à grafia da b4çlai!!!X!!ça

bi! que, esmaecendo o significado de "separado da matéria" (XoptatÚ ÜÀÜ) anuído por eminentes

comentadores como P.Aubenque, recorre à premissa medieval argumentum ex gradibus: (1)

"ce qui existe pour son propre compte" et "ce qui n'existe pas pour son propõe compte"

(pÚ )Coptatóv) e (1]) um caráter essencial da substancialidade em Metaphysica M lO, 1087. Em E l,

1021 a 13 e 1026 a 13-16 afirma-se que a física, com efeito, investiga, de um lado, os seres

separados (718p. Xóptarc'c), mas não imóveis (oÕK dK.vtlTCE), as matemáticas, de outro, estudam os

seres imóveis (18p. (5cK.vota) e inseparados da matéria (oü XóptaTcl õ iaâç, àÀ.Àá (bç êv ÜXÚv), ao

passo que a ciência primeira tém por objeto os seres separados e imóveis

(7t8p. )Ccbptatct Kal àK VT)'rct).

Pormenorizando, Aristóteles entende em b4çlêiZ!!Xliça..M: que a física, ciência das coisas

móveis, estuda as formas existentes na matéria (óç êv i)À,Ü) e, em conseqüência, submetidas à

matéria, porquanto inseparadas (nEP. d)Có)prata, Metaphysica 1', 1026 a 10), ao passo que, outras

formas que não existem senão na matéria são consideradas sem movimento: elas constituem

ontologicamente o objeto da matemática, que analisa os entes separados (Tá )Ccoptatá) (Décarie,

pág.117). A física investiga, portanto, um certo género de ser (n8p. yévoç T. Toõ óvloç), a saber,

esta espécie tal de substância (7t8p. táv TolauTÚv oóa.av) que possui em si mesma o princípio de

seu movimento (IÓv àpXÚvtflç Ktvfjacâç) e de seu repouso (rÚv àp)cÚv cãç auaTcEaeõç,

Metaphysica r, 1025 b 19- 21). A definição dos seres naturais comporta matéria e forma,

relacionada à substância concreta:

:Le terme sujet (Ü7toKe.pcvov) se prendre en deux sens différents: celui de matiêre et celui de

substance. Dana le premier cas, ce qui est inhérent au sujet est la forme, dans le second, la modalité ou

130

5002280
Retângulo



accident. Or, dons le composé de matiêre et de forme (composé concret), c'est la forme qui représente le

maximum de réalité et le sujet est essentiellement imparfait; au contraire, si I'on considere le couple

substance-accident, on dois dire que I'accident est, au point de vue de I'être, entiàrement dépendant du

sujem auquel il est inhérent, c'est-à.dure de la substance (rÓv oüa. av)".98

Preliminarmente, a substância física é anterior a seus acidentes, mas se há uma substância

anterior a ela, a ciência que a tem por objeto será primeira e universal. Havendo, pois, uma

substância imóvel (T.Ç oüa.ct àK.vtltoÇ), ela será anterior (npót8pa) e a filosofia, que porta sobre

ela, será primeira (7tpo'cflv) e universal (Kcl9ÓÀoO), porque é primeira (ltpo'cÚv, Metaphysica M

1026 a 31), estabelecendo uma relação de anterioridade e posterioridade entre as duas

mencionadas ciências.

Nesta passagem, tóXuptaTóv(o separado) significa, segundo Werner Jaeger em

8:r!$!glçlH, "o que existe de uma maneira independente", podendo emprega-lo para as coisas

sensíveis. Conforme esta definição, a metafísica tém por objeto o que deve, ao mesmo tempo,

existir realmente e ser imóvel, o que deve, por sua vez, ser Tó)Copia'róvno sentido de

transcendente" porque somente a realidade suprasensível reúne estas duas propriedades 99.

Para AristÓteles, se não se aceita o que seja anterior (npór8pov) ao princípio de todas as

coisas, é impossível haver um princípio, determinado como um contrário, interditando que o

princípio nasça da oposição de qualidades contrárias, mas sim de um substrato corpóreo

(IÓ aõpclTÓv Õ7toKC.pevov), materialidade substancial. Nestes termos relatados em Metaphysica N

P7 àK.VTJTct Fév, ot) )Cd)ptaTCE Õ' iatie oç év ÜÀÚ, Aristóteles, Metaphysica E 1,1026a 14, Dumoulin,
Bertrand, Analise Génétiaue de la MétaplFvslque d'Aristote Bellarmin - Belles Lettres, 1986, págs. 139-
142, 358

98 Strycker, E.de. "La notion aristotélicienne de séparation dons son application aux Idées de Platon" in
Mansion. S. Autour de Aristote. Louvam: 1955.

99 Jaeger, Werner. Aristotelondements pour une histoire de son evolution Paris:l'Eclát, 1997, pág.465.
As substâncias separadas e imóveis são causas dos seres visíveis entre os seres divinos. "As substâncias
separadas, causas do ser e da verdade do resto do universo, são, pois, eminentemente ser e vel'dade, e, em
conseqüência, elas formam o objeto da 'ciência da verdade' que é a filosofia". Décarie,Vianney. op.cit.

cf.Gadamer, Hans Georg. L'anima alle soglie del pensiero nella filosofia Breca Napoli:Bibliopolis, 1988,
pág.71-2: "Aristotele critica la doutrina delle idem confutando non la filosofia dell'eidos in quanto tule, ma
una sua determinada interpretazione fondata sul chorismos dell'idem (Met. A, 6). Qui si tratta di un senso

pág.92a
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1, 1087 a 29, a imcompatibilidade da substância ao relativo (rÓ péycl Ka. IÓ ft.Kpov, o mais e o

menos) advém de sua incompatibilidade à oposição de contrários., pois devem ser inerentes a

um terceiro termo que lhes sirva de substrato, conforme a doutrina aristotélica da forma e

privação: os contrários exigem a permanência da matéria, suporte de qualidades contrárias e

tertium dabitur) para passar, assim, de um contrário a outro.

A identidade entre objetos, enfatiza o teórico alemão apoiado em Metaphysica N l,

depende da identidade de suas qualidades específicas. Assim sendo, o branco (IÓ XeuKÓv),

identificado ao princípio, branco per se (Kcl0 'duTó), conquanto prioridade lógica

(TtõÀóyQnpóTepa), não obstante, é predicado ou conforme ao substrato

(Ka0 Õ7toKe.pevov/ Ka9 Ü7toKstpevÚv 0Óatv), pois é inseparado de "homem branco", um

composto concreto (Tó auvoÀ.óv/ 'co?nposé concret), que possui, por sua vez, a prioridade

substancial (IÜ oüa.ê xpótep@), Metaphysica M 2, 1077 b 1-4. Assim, todas as coisas provêm de

contrários à causa de um substrato qualquer (Ü7roKe.p6voÕ T.vo6). É necessário que a essência

substrato (lúv bnoKetp8vÚv oõa.av) subjaza aos opostos complementares, aos contrários

(êvavT.a). De fato, conforme Metaphysica N 1, 1087 a 29, todos os contrários referem-se a um

substrato (Ka0 bnoKe.pevov) e não há uma substância separada 0CóplaTcl oõa.a), que possa

existir independente da matéria 0CoptaTóv lõ ÕÀ.â), reavaliando neste postulado as premissas da

fisiologia arcaica e clássica do processo de génese.

Aristóteles procede em Metaphysica M à separação entre prioridade lógica

(Rata IÓv ÀÓyov) e prioridade ontológica (Rata lóv oóa.av) concernente à díade postulada pela

substância (oüa.a) e pelo acidente (KctTá TÓ a pl3 l3 KÓÇ). TÓ AeuKÓv dutÓ Kcl'rá duTó, o branco

per se, a brancura, é anterior somente logicamente, e não essencialmente, a homem branco, ou

seja, a anterioridade é de ordem lógica, e não de ordem ontológica

(KclTá TÓv ÀÓI,ov, àÀ,À.á oÜ KaTátÓv oüa.clv), pois Ihe é imanente. Não obstante, se não há

qualidades à parte das substâncias, TÓ AcuKÓv àurÓ Rara àurÓ não possui nenhuma prioridade

ontológica, não sendo, portanto, um )C(í)ptaTov A matéria inseparada (Tflv à)Cóptatcxv bÀ.Úv)

define-se, por sua vez, pelo composto concreto de matéria e forma

(auvóXov õé Àéyo ,róv dv9ponov t6v À.cuKÓv), Aristóteles, Metaphysica M 2, 1077 b 4-9.

del chorismos inteso a partirá dália metafísica aristotelica in mondo estraneo a Platone, che Aristotele
atribuisce al pensiero platonico:
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O postulado peripatético da forma/privação/ matéria (ló etõoç, IÚv aTepúatv, TÚv ÜÀ.Úv)

perfilha a crítica aristotélica ao discurso verossímil, reprovando a definição platónica de uma

natureza informe e plasmática, nutriz donde todas as coisas devêm, a 'chora'. Donde o livro M

da Metaphysica situa-se como um estudo sobre sobre a 'existência e natureza da substância

imóvel e aeterna

(...)E é uerossímil qüe Platão diga qne o princípio de todas as coisas(TÚvàpZÓv tâv návrá)v)seja o

ltm e a doada indeFlni(h(com eleito, é }lm 'Logos' dos pita®ricos que eLe parece seguir em muitos pontos), mas.

qt&e o pri'tcípio chs 'bidé'(Tá êlõÚ) seja a dÍacü indefinida('rÚvdoplaíÓvõúaõav), chamando-a grande e

peque'to('rÓ péya Kal TÓ p Kpov), indicando, com isso, a matérü(TÚv ÕÀ,áv aRFa vovra), como pode ser

conseqilente, limiündc-a no casinos sensível singular e claramente dizendo no 'Timaens' qae ela é próprü cb

geração (oiKéta 'rfiÇ7evéa8t%) e tteh deus?n o gerado (êvàuüy venal ró ytvópevov) ? Assertoa qüe as

idéias são conhecidas pela inteligêncü e a matérü pela 'crença no raciocínio espúrio' ', SimpLicins.In

Aristoteles . PIDsica 151 , 6- 19 DieLs

'Afirmam, com efeito, que Platão diz ser o llm e a dada indefinida os princípios dos sensíveis e, tendo

colocado a dü(h hdefini(ü nos inteligíveis dize sê-la ilimitada, tendo colocado o grande e o peqt+eno como

princípios , dizia sê.Los infinitos nos "lógoi'(Àóyot)n6p iõé(õv (De Boro)", SimpLicius in Arist.P}DS. 453

22-30 Dieta .

A unidade e a doada indefinida, matéria substrata (IÚv i)xoKe.pevtlv bÀ.Úv/ 'underlying

substratum) (Cherniss, 1945:08) são os princípios dos números, identificados, para o Estagirita,

aos elementos e, consequentemente, das idéias. A doada indefinida é a causa material

(TÚvÜÀ,tKÚvàtT.av), ao passo que a unidade é compreendida como a causa formal

(IÚV étõqTtKÚV àtt. aV). 100

100 A identificação do par com o ilimitado deriva, paraAristóteles, da oposição entre a unidade limitada,
ingênita e incorruta, e a doada indefinida, gênita e corrutível, posto que havia, no sistema peripatético
jsupra), uma compreensão da natureza ilimitada e infinita como indefinida. "ll faut reconnaitre que
I'ánetpov devait être conçu par les Pythagoriciens comme matiêre (ÜÀÓ), comme une masse désordonée à
I'intérieur du cosmos, les nombres jouant, en face d'elle, le rale de 'limite' ou de facteur de détermination,
leur fonction étant au fond celle du príncipe formei" in Kucharski, Paul. La Spéculation Platonicienne.
Louvam:Béatrice-Nauwelaerts, 1971, pág.99. F.M.Cornford sustenta que a unidade imperecedoura seria
anterior aos pares de opostos par e ímpar, népocç e áxetpov, compreendida como a divindade imperante.
Nesta tessitura, o sistema parmenideano apareceria como uma refutação às concepções nérveas do
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A remetida contra Platão, Metaphysica Livro M, 7 1081 b 17-23, insere-se na acepção do

"um" (unidade) como princípio eficaz e da "doada" indefinida como princípio material. O

entendimento deste intrincado Livro M não se situaria em uma leitura estrutural, bem ao

contrário, as determinações contemporâneas a AristÓte]es ]he exerceram um peso definitivo na

interpretação da doutrina das idéias , deíletindo-a, mais precisamente no período de juventude

do Estagirita face ao mestre, quando da redução platónica das "Lições sobre o Bem" conservada

pela Academia. Remontando a Tricot, Metaphysica M 7 1081 b 28, nota ad.loc, no sistema

platónico a "doada em sí" e a "tríade em sí" são necessariamente "una em espécie", acarretando

a inadicionabilidade dos números porquanto não sejam formados de unidades indiferenciados e

adicionáveis sem restrição de forma que apresentam-se irredutíveis às unidades. A doutrina

platónica, para AristÓteles, partindo do "um"e da "doada indefinida como elementos, (IÓ ev Kct.

ánetpTI 'loptatov õúaç aTotXctclv) b 3 1, incide na impossibilidade de uma "geração dos números

por adição, repousada na interioridade (lóv npoa9éactç) e posterioridade das unidades

(Kal t.vct tpóxov êK zpoTepov pováõov Kcc. {5atepov auyKe.Tat) b 28.

"Diz-se anterior as afecções dos anteriores (rá rõv npoT8pâv ná9íl), como a retidão é

anterior à lisura (êu9uTÚç À.EtótTlroç). Com efeito, aquele é uma afecção da linha em sí, e este da

superfície. Dessa maneira, diz-se que são, de um lado, anteriores e posteriores e, de outro,

segundo a natureza e essência (KclTá +Óalv Kal oõa.av), tantas quantas é possível que existam

sem outras, ao passo que, aquelas não existem sem aqueles", Arist. Metaphysica All , 1018 b 37-

1019 a 4. A função da doada indefinida é a duplicação (õu07tolóç), Arist. Metaphysica 1082 a 14.

Não é recusável indício de sua doutrina o caráter da "anterioridade" que atravessa toda a

ciência aristotélica, em que o anterior é definido essencialmente (anterioridade substancial)

como independente do posterior, pela própria condição de existir separadamente

0CopLC;ópcva, M 2, 1077 B 2-3) e por ser um composto (auvóXov/ copnposé como'et), cuja supressão

acarreta a dos demais (auvavutpéatç/co-supressão), assim como a supressão do gênero (anterior)

carreia a das espécies ínfimas (consideradas mais demonstráveis pois são mais simples e menos

compostas, tendo caracterizado o critério de apodicidade) determinando uma "concepção

hierárquica de realidades matemáticas a partir da unidade aritmética" (Dumoulin , pág.55) que

reproduz a hierarquia de gêneros e espécies estruturada em uma classificação biológica

pitagorismo, estabelecidas no entorno de gv e õóaõa. Cornford, F.M.
Pythagorean Tradition" in CQ. XVI, 1922, pág. 137 a 150

'Mysticism and Science in the
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A questão da interioridade e posterioridade substanciais é escrutinada em Metaphysica A.

Para Aristóteles, o pensamento pré-platónico, a fisiologia arcaica, denominado como os

sistemas pluralistas 'esforçando-se por explicar as causas da geração (e da corrupção) e para dar

uma explicação da natureza do cosmo (tÚvQÓatvtoÕKÓapo6), omitem o princípio do

movimento (TÓv àp)CÚv KlvÚae(õç). Além disto, não reconhecem por causa nem a substância

(ot)a.av) nem o que é (a forma/Tó étõ6ç) e adotam, desta maneira, levianamente, como

princípio dos seres qualquer corpo simples ('tÚv dpXÚv tâv õvTâv ló ánÀ.âv aõFlct), com exceção

da terra, sem tomarem em consideração como os elementos mutuamente se geram

(p8T ãÀÀ.ÚÀóv), tais como o fogo, a água, a terra e o ar (ló 7tõp, ló üõóp, yíl, AÚp), os quais nascem

uns dos outros, quer por união, quer por separação (auyKP.atÇ Kal ÕtaKP.atÇ). Ora, isto é

fundamental para se estabelecer a anterioridade e a posterioridade substanciais'. Aristoteles.

Metaphysica A b 27.

Aristóteles assevera haver um princípio primitivo, impossibilitando um princípio 'ad

infinitum', como a carne da terra, a terra do ar, o ar do fogo, infinitamente, postulando, para a

causalidade material, uma anterioridade e uma posterioridade determinadas, recusando, deste

modo, a infinitude de espécies e de géneros. Aristóteles compreende a causalidade material de

duas maneiras: de um lado, a atualização de uma potência, não havendo reversibilidade, posto

que a forma conserva-se por todo o processo e, de outro, a geração reversiva, pois a corrupção

de um elemento, como a água, é a génese do outro, como o ar. A causalidade final também não

é considerada 'ad infinitum', recusando uma infinitude de causalidades, tanto em progressão

reta quanto em diversidade de espécies, asseverando a relevância de um princípio primitivo: a

causalidade formal, da mesma maneira, não pode ser considerada em uma progressão vertical

infinita, havendo, portanto, a determinação inequívoca de uma anterioridade e de uma

posterioridade causais de substâncias.

AristÓteles interdita, descarte, a descendência infinita, posto que deve haver um

princípio ascendente, de modo que a água procede do fogo, a terra da água, gerando,

mormente, mais algum gênero, compreendendo, pela causalidade material, de um lado, o

desenvolvimento de uma coisa cuja forma conserva-se até o final de seu desenvolvimento,

como o homem provêm do infante, e, de outro, o engendramento de uma coisa de outra coisa

com a forma diferente de que Ihe é pr(5pria, como o ar provém da água, pois na criança que

devam homem, havia a forma ou qüididade do homem na matéria primeira, que ia devindo
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homem, enquanto na água que devém ar, não é um desenvolvimento da forma da água, pois é

uma forma recente. Aristóteles menciona que o homem vém da criança, como o que está a ser

gerado do já gerado, ou o que está se completando do já completo, pois deve haver um

intermediário ('metáxu'), identificado, por um lado, ao devir entre o ser e o não-ser, ou, por

outro, entre o que é e o que não é, identificado ao que está se gerando, tornando a potência

ato, pois o gerado não devém da própria geração, mas depois da geração. Não obstante, a água

devam do ar pela corrupção de um dos elementos, decorrendo a gênese reversiva, em que o

gerado devém da própria geração e o corrompido da própria corrupção, não havendo,

portanto, um processo físico 'ad infinitum'. A causalidade formal não permite a infinitude,

posto que a apreensão de uma substância supõe sua qüididade, tratando-se do composto
concreto.

Nestes termos, interditando a existência apenas de um câmbio de redisposição

quantitativa, postulado, por sua vez, a partir dos elementos dos sistemas jónico e milesiano da

natureza e do Phaedo, Aristóteles delimita, em seu DgGçpçratione et Corruptionç, através da

díade 'dj'namis/enérgeia', a potência e o ato, multifárias espécies de mudança além da geração e

corrupção absolutas (à7tÀ.ÚyévcatÇKat$9opá): mudança de qualidade

(àÀ.À.otÓatÇ Rata TÓ notou Kal KaTá TÓ náa)Cov), por um lado, aumento (àueÚatç/ àuqclvéa9cll, De

Generatione et Corruptione 5, 321 a 23) e diminuição (+9vetv Kal $9e.peaOcn, a 22) como mudança

de quantidade (KaTá IÓ ltóaov), por outro, e mudança local (pe'rclPaÀ.ÀÓv Kcltá IÓ7tov, 320 a 22).

AristÓteles minimiza a relevância dada, no relato expositivo e verossímil do cosmo

sensível platónico, tanto à natureza da alma, a sua ingenerabilidade e incorrutibilidade quanto a

um princípio interno do movimento de todas as coisas, priorizando a noção de substância

separada e substância concreta para a compreensão da teoria das formas em Platão. Aristóteles

revisiona, deste modo, a mencionada teoria das formas, constituindo uma exposição do suporte

ontológico, concernente à gênese material: o género, como previamente demonstrado,

substrato da espécie, assim como o abstrato é o suporte do concreto 101, de tal modo que

101 "Le teime ÜloKe.Fevov peut se prendre en deus acceptions différents; il peut non seulement désigner
le sujem logique, mais signifier aussi support et substrat. (...) le genre et I'abstrair sono les substrats du
concret et des espêces. Aristote distingue I'ordre de la natul'e et I'ordre du temps ou de la génération: ce
qui vient aprês ce qui est postérieur dans le temps, est, en réalite, antérieur et plus parfait dana I'ordre de

la nature". Rodier, Georges. Etudes de Philosophie Grecque. Paris:Jean Vrin, 1969.

136

5002280
Retângulo



Aristóteles aduz a impossibilidade da substância separada. "Parece impossível que existam

separadamente a substância e aquilo de que ela é substância: as idéias que são as substâncias das

coisas, como existiram separadas delas? No Phaedo, porém, assevera-se que as idéias são causas

do ser e do devir. Entretanto, ainda que as idéias existam, os seres que delas participam não são

gerados, senão houver um primeiro motor", Aristóteles, Metaphysica, 990 b 2.
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1111 . 3. .4 dererm//zúção begeZíú/z d génese e íz czdue/zíê c/ú de zzHíz

oposições

Lógica de

As análises precedentes desta Parte demonstram que Aristóteles compreendia haver para

os fisiólogos gregos arcaicos a inexistência da determinação de uma materialidade substancial,

adjunta, portanto, à qüididade da corporeidade material, havendo, pois, a emergência do

conceito peripatético de 'ousía', coalescendo a materialidade potencial e a atualidade formal. A

historicização peripatética refuta, a partir destes postulados, a compreensão pré-platónica

primitiva de um 'princípio' autogerativo, generante de todas as coisas, definindo, com efeito,

os conceitos de potencialidade material e forma anual como balizas compreensivas da fisiologia

grega

A Teoria da Essência (Die Lehre vom Wesen) (1816) de Hegel, como a segunda parte da

composição da lógica, recusando, em contraparte, a lógica de adveniência aristotélica, reelabora

as mencionadas concepções em um contexto puramente especulativo, demonstrando a relação

recíproca genética entre 'substrato' e 'essência', opondo-se à Analítica Transcendental, ou seja,

a materialidade substrata não é determinada como um elemento passivo da relação dialética,

mas como constitutiva de um devenir. Assim, a determinação diabética da matéria e da forma,

da forma e do conteúdo na Çiê!!çi3,..da..!:églça (1813), retém o princípio e formalização da

matéria indistinta e abstrata em uma singularidade concreta que, tendo esclarecido os

componentes próprios para a determinação especulativa e para a lógica de oposições, consolida,

portanto, as definições de abstrato e concreto, pertinazes para a orientação dialética..

Conforme Hegel em suas Pldççêçtsobre a Hlistórja da FilppQflB, as representações

costumazes da realidade sensível concebem-na determinada por uma cesura entre, de um lado,

um elemento permanecente impassivo, assegurando uma constância para a realidade, definido

precipuamente na representação comum de Deus, e, de outro, um componente material

m(5vel, gerativo e corrutivo, conquanto somente o um, para Hegel, é a realidade

verdadeiramente efetiva, manifestando-se na pluralidade de todas as coisas, unidade e

multiplicidade fenomênica. Acompanho como aparato crítico o cuidado do idealismo alemão

para com a história da filosofia grega arcaica e clássica, para quem a "aparição:
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(Erscheinung)102, momento da pluralidade, e o puro ser, imediateidade abstrata, momento da

unificação, determinam-se como unidade e multiplicidade fenomênica no movimento de

oposição dialética.

A filosofia da natureza em Hegel promove uma unidade abstrata entre o sujeito e o

objeto da oposição. Pormenorizando, a natureza, para o idealismo alemão, na medida em que

aparece como natureza, é uma unidade particular (besondere Einheit), mero corpo de uma

natureza sempiteterna, que é o absoluto, compreendido como unidade sintética dos opostos ou

universal concreto das oposições. No absoluto, o singular abstrato, unidade particular aparece

como unidade oposta ao absoluto e desta oposição é constituída uma única unidade,

singularidade concreta, posta perante à consciência, donde Hegel assevera, dado que o conceito

repousa sobre a realidade sensível e o absoluto exterioriza-se na natureza, ser em Tales a água o

primeiro princípio universal, embora abstrato, posto que é determinação sensível, unidade e

oposição abstrata ou existência singular, e não natureza universal ou princípio espiritual;

"universal, ao mesmo tempo, em relação com o singular, com a aparição (Erscheinung), com a

existência do mundo". "A proposição de Tales de que a água é o absoluto ou, como diziam os

antigos, o princípio, é filosófica; com ela, a Filosofia começa, porque através dela chega à

consciência de que o um é a essência, o verdadeiro, o único que é em si para si(...) Temos esta

consciência - a necessidade da unidade nos impele para isso - de reconhecer algo universal para

as coisas singulares; a água também é uma coisa singular. Aqui está a falha; aquilo que deve ser

verdadeiro princípio não precisa ter uma forma unilateral e singular, mas a diferença mesma

deve ser de natureza universal".103

102 Em Hegel, 'Erscheinung' opõe-se a 'Vorstellung'. Nas PliÊlççêeE.!gbliç..a:.E$!Ê!!ça o conceito (Begriff)

é, para Hegel, unidade de diferentes determinidades (verschiedenen Bestimmtheiten) e, com isso,
totalidade concreta; sobretudo unidade absoluta de suas determinidades, cuja representação ( p8r-se diante
de: vor stellen: Vorstellung) deve compreender não somente a unidade abstrata do senso subjetivo (die
abstrakte Einheit des subjektiven Sinn), mas também sua significação objetivo (die objektive Bedeutung).
Hegel, G. W. Voi lesungen über djqAesthetik Werke 13. Berlin: Suhrkamp, pães. 147-151. Nas !?!deçêç!
!!Zl21ç..a:.E!!Ê!!çB novamente, a 'idéia' (Idee) é compreendida como um princípio universal, não apenas em

sua existência sensível e exterior, "aparência sensível da ideia, determinando o Belo", mas como "ideia
universal para o pensamento e relação ao 'tolos' subjetivo que constitui sua essência própria".!JÊgçb
WÊ!.bç 13, 151.
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A existência singular, materialidade abstrata, não possui ainda em Tales de Mileto

nenhuma autonomia, ou sela, não se constitui ainda colho um universal ser em si e para si, i.e.,

um universal concreto, em que o universal está, ao mesmo tempo, em relação com o singular,

com a aparição, com a pluralidade fenomênica, pois do um emerge toda a multiplicidade

aparente: a forma da unidade essencial deve ser a totalidade da forma, recusando uma forma

física universal, mas atividade ('Tãtigkeit') e autoconsciência ('Selbstbewusstsein), portanto, o

princípio do espiritual. Assim, o princípio universal milesiano carece da determinação infinita,

pela qual impõe-se a passagem do universal para o singular, residindo, para Hegel, meramente

na essência ou unidade objetiva, a água, ou matéria, aumentando-lhe a determinação absoluta

perpassando a totalidade existente, tendo considerado que em Tales o processo é determinado,

não apenas a possibilidade, mas também a realidade, na transformação de uma coisa em outra,

relação de ambos os lados.

Em Aristóteles a essência absoluta eleva-se sobre a pura imediatez do singular de Tules e

Heráclito ou a pura substancialidade, unidade subjetiva, de Anaxágoras, remetendo-se não mais

à alma dissolvente de Anaxímenes, mas a um princípio infinito (a 'enteléqueia', ou seja, o que

mantém per se o seu 'tolos') conservando-se no processo, pelo qual sintetiza a potência

(corporeidade substrata) e o ato (qüididade da matéria), donde nas Preleções sobre a História da

Eile$g8a, a substância sensível (sinnliche Substanz) é definida em Aristóteles a partir de

P!!Xljç4.] e bilç!!!tZ!!Xliça..A, pela separação entre matéria, suporte corpóreo permanente, e

forma. Porém, a forma é, para Hegel, unidade da matéria, ou substrato universal, e da

atualidade (I'ãtigkeit), opostos em uma unidade absoluta como supresso e posto, pois a génese

das aparições devém de um movimento especulativo entre os termos de uma oposição dialética.

Assim, a substância absoluta (absolute Substanz) compõe-se de matéria como essência

universal, substrato de mudança ou universal passivo, adverso à mera oposição; momento do

negativo, pelo qual são postas as determinidades (Bestimmtheiten); e, por fim, a pura atualidade

ou forma, de tal modo que o absoluto é constituído de subjetivo e objetivo, mas não unificados

103 Hegel, G.W. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie Suhrkamp: 1986 pág. 156- 158
Tenneman. gç$ç!!id!!t dç!. P!!ilpggiZ!!iSo Leipzig: 1799; Souza, José Cavalcante de. (org). Qg..Pié
Socráticos. Fragmentos, Doxografjg: ç Comentários São Paulo: Abril, 1978, pág. 09.
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como opostos. 104 A reflexão, considerada em sua lógica, propõe uma superremissão

('aufhebung') dos termos aparentemente opostos em uma totalidade concreta.

A análise do idealismo alemão repõe a determinação da matéria aristotélica, substrato

universal e da forma, recusando a definição de uma essência substrato (ÕxoKe. pevíl oüa.a) como

princípio da natureza. A interdição dialética de um sujeito preliminar remete à "ausência em

Arist6teles de uma lógica da constituição do sujeito e do sujeito constituído" 105, em que a

crítica hegeliana à natureza substrata (Ü7toKC.pcvtl q)óatç) fundamenta a posição teórica da

dialética especulativa, emancipando as determinações do pensar face ao suporte ou substrato: a

constituição da lógica do objeto requer a constituição da lógica do sujeito. Recorrente em

análises pormenorizadas do saber grego arcaico e clássico, a exposição sistemática da dialética

especulativa determina as estruturas de pensamento no entorno de noções como abstrato e

concreto, matéria e forma, empregadas em suas posteriores metodologias como a Psicologia

Histórica, confinantes ao domínio antropológico e lingüístico que partem de uma minudência

diacrónica das estruturas mentais, articulando ontogênese e filogênese.

Para uma conceituação escrupulosa de abstrato e concreto é importante a remissão às

proposições da lógica dialética. A relevância teórica concedida por Aristóteles à definição de

matéria e forma é retomada por Hegel na apreensão de sua dualidade, que sublinha a relação

abstrato e concreto disposta nesta dualidade: a pressuposição abstrata da matéria é determinada

pela posição concreta da forma. A partir desta pressuposição recíproca impõe-se a totalidade

concreta da dialética especulativa, interditando a separação entre sujeito e objeto que,

i04 A dialética é compreendida, durante o período de Jena (1805-1806) como a exposição negativa do
positivo, demonstrada previamente em Zenão de Eléia, o qual articula a 'apodeíxis' (aHoõet(tê à 'dialéxis
(õlak1lç), método demonstrativo e método dialético. Duro (1969: 20; 37): "Hegel ritrova, al di là di ogni
intellettualismo dualistico, la parola antica, che afferma I'unità di concerto e oggeto, pensiero e meteria,
forma e contenuto (...) ll concreto à lo speculativo, la dialettica nei confronti del punto di vista
intellettualistico, I'unità del piano ideale com I'empírico che ê da essa compenetrato:

105 Fausto, Ruy. b4aBÊ,...Llégjçê.,Ê..ll?glÍliç$ 11. São Paulo:Brasiliense, pág. 154. Cf. Bourgeois, Bernard.
Encvclopédie des Sciences Philosophiques. La Science de la Logique. Paras: Jean Vrin, 1994, págs. 56-59.
Lébrun, Gerard. La Patience du Concept. Essas sur le Discours Hégelien Paras: Gallimard, 1972. Lukács,
Gyorgi. ;&.Q!!!iglggla çlg Ser S( cial São Paulo: Civilização Brasileira. Chiereghin, F..11:1. lulilà:dçl:.!apç!:ç..!p
]jlçgç!. Padova: 1963. Gadamer, H. George. Hegel und die antike Dialektik "Hegels- Studien" 1 (1961),
pães. 173-199. Janicaud, Dominique. !!çgel et e Destin de la Gràce Paria: mean Vrin.
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recusando a existência de um substrato universal e material aristotélico, discriminado em

b4çlatZ!!Xlig A e z\ e l?!!X!!ça 1, valoriza a autonomia de opostos, pela qual matéria e forma,

potência e atividade, são compossíveis.

A análise hegeliana opõe-se ao discrime entre uma substância imediata receptiva, suporte

das coisas, e um princípio formal meramente ativo, rejeitando a aparente independência e

redutibilidade entre matéria e forma e, por conseguinte, entre potência e ato. A partir deste

prisma, Hegel procede a uma lógica da constituição do sujeito, a lógica subjetiva, identificando

a matéria e a potência à objetividade abstrata e a forma e o ato à subjetividade concreta,

sintetizados no universal concreto, assertando nas PldÊçêç! que o conceito da natureza é o

universal; "opõe-se a este universal o ser, a matéria (a multiplicidade como tal), a possibilidade

(TTlv õuvaFtv) contra aquilo como (TT)v evepyctav). Pois o bem, o fim, é também determinado

como possibilidade, o universal é a possibilidade; mas o universal como aquilo que se move a si

mesmo é, pelo contrário, efetivamente real em si(evcxpl,eç): o ser-para-si oposto ao ser-em-si, à

possibilidade, ao passivo". (1978: 270).

Pormenorizando, a diabética especulativa é o processo imanente de objetivação e

diferenciação pela qual a matéria, antes indistinta e abstrata, devam um composto concreto. A

precisada dialética consiste em realizar a unidade entre a interioridade abstrata e a natureza,

entre a matéria abstrata, natureza indistinta, e a matéria formalizada, ou seja, entre o abstrato e

o concreto. Esta oposição do um e do múltiplo, unidade e pluralidade fenomênica, definida

preliminarmente em seu período de lena em A diferença dos sistemas fichteano e schellingeang

çl3:jilg!!Zlb (1801), apresenta-se na cultura como oposição do espírito e da matéria, da alma e do

corpo, portanto, como oposição constitutiva da reflexão: o espírito, para a filosofia da

consciência, é um sopro quente, aerífero, de onde assemelha-se ao rasteamento pré-platónico

IAnaxímenes, Diógenes de Apolânia, Heráclito e Hipaso de Metaponto) da natureza (guatç).

Schelling, em seu Idealismo Transcendental, determinou um naturalismo organicista,

demonstrando haver na natureza um princípio vital responsável por estar ininterruptamente

tentando emergir de sua passividade no espírito, por outro lado, manifestando-se como um

princípio natural, impedindo-o de constituir-se como um ser puro, ou seja, a natureza,

identificada a uma auto-atividade infinita, é uma potencialidade objetiva, natural e material,
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enquanto a consciência é subjetiva e espiritual, realizando, neste processo, a dualidade de

opostçoes

Em Anaxímenes inicia-se, para a diabética, a filosofia da consciência. Em Anaxímenes vi-

se a definição de alma como um princípio aeriforme, expandindo-se e tornando-se contráctil

pelo sopro regente, que mantém a permanência da unidade na multiplicidade. "Anaxímenes

demonstra muito bem a natureza de seu ser pelo exemplo da alma; ele como que caracteriza a

passagem da filosofia da natureza para a filosofia da consciência ou a renúncia ao modo

objetivo do ser originário. A natureza do ser originário era antes determinada de maneira

estranha, negativa, com relação à consciência; (a) tanto sua realidade, a água, ou também, o ar,

(b) enquanto o infinito é um além da consciência. Mas como a alma (assim o ar) é este meio

universal: uma multidão de representações sem que esta unidade, continuidade, desapareçam, e

seu desaparecimento e surgimento; é tão ativo quanto passivo, fazendo sair de sua unidade as

representações, dispersando-as e sobressumindo-as, presente a si mesmo em sua infinitude,

significação negativa positiva"(1978: 25 1).

A atividade fisiológica da respiração, promovida pelo processo pírico, revela a lide jónica

dos discordantes, predispondo a lógica do conceito. A pirogênese, forma real do processo, para

Hegel, de onde provém a geração e consumpção de todas as coisas, realiza o estado de crisálida,

pelo qual a unidade conserva-se na multiplicidade: a contradição interna é, portanto, a

unificação da diferença, identidade que mantém em si toda diferença, posto que a dialética

determina-se como engedramento negativo, remetendo-se à produção efetiva de uma realidade

concreta. Ed. Lasson Xll,XIV.

A conceituação primitiva de um solvente vital, pneumático e espargente, permite a

exiqüibilidade da atividade do pensamento, discriminando em uma pluralidade infinitésima

todas as coisas: a unidade mantém a multiplicidade, possibilitando a aparência. Assim, a

potência aquecível das determinações históricas revela, no conhecimento especulativo da

natureza, a permanência do pensamento pré-clássico, perpassada pelas avaliações estóica e

proclusiana: o espírito absoluto exterioriza a si mesmo na natureza, porém, em suas formas

primitivas históricas constituem-se uma unidade substancial e não, por enquanto, uma unidade

particular.
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O princípio da 'generatio aequivoca' define uma indiferenciação primitiva completa

entre o homem primitivo e a pura exterioridade, 106 ou seja, a individuação não existe de

maneira autónoma, mas em relação com o outro, universalmente indeterminados, segundo a

análise hegeliana da lógica dialética. O processo dos universalmente opostos, em que cada um

dos termos da relação mantém autonomia com seu correlato é manifestado na relação

especulativa entre a materialidade potencial e a forma anual, pois a dialética as compreende

como momentos do processo e não como substâncias aparentemente autónomas. Assim sendo,

tendo elaborado a passagem do universal abstrato, previamente constituído como metabolismo

especulativo entre homem e natureza 107 ou aparência imediata de determinações opostas, para

o universal concreto, compreendido em suas particularidades individuais autónomas

jselbstãndige), a exposição hegeliana das formas históricas previne os limites interpretativos dos

estudos de Psicologia Histórica.

A definição de abstrato e concreto, para Hegel, remonta, ineludivelmente, à constatação

peripatética do processo teleológico, incipientemente determinado em Anaxágoras, para quem

o "Noõç" é, segundo o autor da Çiênçla..da..IL:égjça. identificado à alma, princípio do
movimento, o pensamento que move a sí mesmo e por causa de algo. "Os filósofos antes de

Anaxágoras, diz Aristóteles, 'devem ser comparados a esgrimistas que chamamos naturalistas.

Assim como estes muitas vezes em sua agitação dão golpes bons, mas não segundo as regras da

arte, assim também estes filósofos parecem não ter consciência daquilo que dizem'. O primeiro

que teve esta consciência foi Anaxágoras, quando diz que o pensamento é o universal que é em

si e para si, o puro pensamento é o verdadeiro. (...) Esta determinação é algo muito importante;

também em Anaxágoras ela ainda não recebeu seu retalhamento. Enquanto os princípios até

agora afirmadas têm caráter substancial (Aristóteles é o primeiro a distinguir qualidade, lolóv,

106 "Das Innere, Moralische ist nicho Gegenstand des Staates. Im athenischen Staatsleben aber ist noch
etwas wie im asiathischen, in dem Objektivitãt und Subjektivitãt im ungetrennter Einheit sind (...) Wir
sagten, dais die Innerlichkeit, Subjektivitât sem kann als Allgemeines als Denken, wie im sokratischen
Prinzip, dan n als Partikulâres, als Leidenschaft, als Habsucht der Individuen". Hegel, G.W.
Vorles.Ph.Gesch.. 359-62. 413-6..

i07 Conforme Hegel, o período arcaico compreende, como momento essencial, a heterogeneidade
interior, determinada pela composição física do território grego como uma ausência de unidade
característica, em que o universal dissolve-se na multiplicidade de suas representações. "Die Freiheit des
Geistes ist aber bei den griechen noch nicht selbst der Gegenstand, sondern noch mit dem Menschlich-
Natürlich vereint". Id. Pág 339.
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entre matéria e substância); exceto o processo de Heráclito que é o terceiro princípio do

movimento; surgiu em quarto lugar o aquilo por quê, a determinação final com o Noijç. Isto é

o concreto em si" (1978: 268).

A atividade do pensamento realiza em seu perfazimento a diferenciação da identidade,

identificando as diferenças, é posta como identidade diferenciada ou totalidade concreta,

unidade de determinações opostas: o universal concreto, que se conserva na mudança, pelo qual

o espírito absoluto é posto especulativamente ou determinado como momento do processo.

Assim, o ser, momento primeiro da aparição objetivo, é a pressuposição abstrata de sí

posta pelo concreto, identificado à idéia absoluta, de tal modo que a posição do concreto é

considerada como a pressuposição abstrata de si pelo concreto.

O fogo em Heráclito é o processo real, conceituado ainda como o universal abstrato e

indeterminado, posto que é passagem e retorno ao mesmo, não se conserva como em

Anaxágoras e Aristóteles em suas determinações opostas.

A dialética é a compreensão dos estágios pelos quais passa um organismo, considerado

como uma totalidade em ação e, nestes termos, em interioridade no movimento mesmo que a

produz. Esta estereotipada premissa não comporta uma recusa às exigências do objeto

investigado, adstritos à alma ('ruXÓ) e à vida (C;oÓ). Pelo contrário, ele se impõe coetâneo à

investigação da natureza (gúatç) de sorte a constituir uma @uato-À.oy.a(»sio-/ogi4), e aos

procedimentos dela redutíveis, a forma do princípio ('cúv dpXÚv), o dualismo enantiológico,

"coincidentia oppositorum". Nesta atividade do mesmo, o que move a si mesmo, reside a

ulterior identidade do "No6ç" com a alma, "o puro movimento", "o que sempre é" existindo

para sÍ: o "No6ç", inteligência objetiva é o "espírito ainda substancial", o espírito-essência e não

o espírito-conceito em sua verdade de substância, que é ser sujeito e objeto da idéia". A

discrepância entre o pensamento especulativo, cujo princípio motor do conceito, conquanto

não apenas dissolvente, mas também produtor de determinações no universal, é a dialética, e a

historicização peripatética reside na determinação da substância como "formierendes Prinzip",

rejeitando sua identificação exclusiva à matéria como uma substância imediata receptiva,

receptáculo passivo da forma. A matéria assim como a essência, indeterminado sem forma, é

em si, ao passo que a ouvia e em si e para si.

A lógica dialética sustém as formas puras do pensar (reinen Denkformen), libertas de

seus substratos particulares (genommenen Substrats), pois considera sua natureza em si e por si

/
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mesma: em sua existência própria e em suas relações, através de 'tó
phainómenon' (Erscheinung), esmaecendo sua objetividade de substrato. A essência (Wesen)

devém essencial (Wesentliches) quando o 'esse' do ser se essencializa, enquanto se põe em

movimento. A essência é reflexão em si(das Wesen als Reflexion in ihm selbst), porque é

considerada como um ser ou uin ser- ai suprimido (aufgehobenes Sem oder Da-sem), ou seja,

conquanto toda posição é oposição, a essência em relação ao ser é um momento negativo pelo

qual o ser é posto como diferença.

A essência é a primeira negação, absoluta negatividade do ser, compreendida pela

determinidade (Bestimmtheit), não determinada ainda como um outro, mas "o ser supresso

como um ser imediato (unmittelbares Sela), pela qual vem a ser o ser- ai, ou o ser- ai um

outro", (CiênciadaLógica 245-6,1). Em outros termos, a essência é o ser posto como

negatividade, como 'aparência' do ser:: o momento da essência como 'aparição', representação

essencial de si, é o momento negativo pelo qual o ser se põe como ser mediano e enquanto

determinado imediatamente supresso, pelo qual "o ser vivente é um indivíduo, mas um

indivíduo que, enquanto sujeito, acha-se também em oposição com a natureza inorgânica que o

circunda". Hegels Werke. 13, 149.

A investigação da matéria como natureza substrata decorre da refutação aristotélica à

física arcaica, que postulava a irredutibilidade dos elementos a um elemento único, princípio

imanente de todas as coisas. A reavaliação hegeliana da natureza da matéria impossibilita sua

definição de substrato imanente para apreendê-la em sua oposição ao sujeito constituído,

universal concreto. Assim sendo, Hegel procede à postulação da singularidade concreta através

da dialética especulativa, dando relevância à delimitação aristotélica de uma teleologia da

mudança, processo de conservação de seus momentos, ausente, entretanto, dos sistemas jónico

e itálico da natureza.

Procuro descrever a retomada dialética desta questão, fixando-me, previamente, na

consideração do abstrato e do concreto. A oposição é a unidade da identidade e da diversidade:

cada termo é, ao mesmo tempo, ele mesmo e seu outro, em que o positivo e o negativo são

momentos da oposição, o imediato, o ser e o não ser, concebidos como contrários, negativos,

um em relação ao outro: o espírito finito (momento subjetivo do conceito) e a natureza (seu

momento objetivo) são os termos pressupostos na oposição diabética; pressuposição enquanto

/'""\
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atividade subjetiva da ideia e processo da idéia que é em si, objetivamente. (Ciência da Lógica ll

A essência é em Hegel o indeterminado sem forma, descrevendo a matéria como o

abstrato, coisa em si, unidade imediata (unmittelbare Einheit) da existência com ela mesma

(Gegenstand), cuja existência realiza-se na pura imediatez do singular, denominando-o unidade

abstrata ou indiferenciada ou o indeterminado para o outro, ao passo que a forma é para a

matéria sua determinação oposta, diferença determinada. A unidade especulativa entre opostos,

matéria e forma, determina, para Hegel, os opostos autónomos (selbstãndige Gegensãtze), em

que o universal é apreendido em sua multiplicidade fenomênica, relação da unidade para com a

pluralidade infinitésima, conservando-se em suas determinações, e não como substrato

(Substrate).

272,5)7

Para Aristóteles em Physica 1, ao contrário, é necessário que a matéria seja, conforme a

potência (KaTá Õuvap.v) e não per se (KaT àutÓ), incorruta (à+0aptóv) e ingênita (àyevcTóv),

IAristóteles, Physica 192 a 27). Entretanto, se veio a ser (éytlveto), é preciso haver um primeiro

substrato, princípio imanente (êvu7tápXovtoç), donde é gerada: esta é a natureza da matéria

((póatç tfiç bÀâç), de sorte que ela existe antes que venha a ser. Aristóteles afirmava, portanto,

que a matéria é o primeiro substrato (ló apâTovõnoKc-pevov) de todas as coisas, princípio

imanente e, com efeito, não acidental (KaTá aupl3el3TJKÓÇ), donde as coisas vêm a ser (Physica 192

A delimitação peripatética da corporeidade substrata, opondo-se à dualidade de

oposições, preceituava as definições de matéria e forma, em que a matéria, identidade simples e

indiferenciada, é identificada à essência, e também determinação de ser o outro da forma,

(Ciência da Lógica ll 297,9).

A forma pressupõe uma matéria pela qual se relaciona, posto que a matéria é um

abstrato, de tal modo que, o que se conhece é uma matéria determinada, unidade legítima de

matéria e forma. A matéria é posta não como o fundamento da forma (Grun(]legung), mas

como a identidade abstrata de determinações superremidas da forma. (Ciência da Lógica ll 298,6).

A matéria é o determinado indiferente, pura abstração e absoluta negatividade, é, pois, o

elemento oassivo. e a forma. o elemento atlvo

- 30)
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A forma determina a matéria e a matéria é determinada pela forma, de tal modo que

ambas mantêm uma pressuposição recíproca: forma e matéria se pressupõem reciprocamente

como a atividade e a passividade: a esta tmidade de forma e matéria resulta que a atividade da

forma, em sua contradição é o próprio movimento da matéria, ao passo que, na Analítica

Transcendental, o oposto não possui nenhuma autonomia, nem o primeiro, 'o que aparece', é

um positivo, nem seu contrário, pelo qual o primeiro 'aparece', é um negativo, são, na verdade,

substratos. (11. 292. 4 - 8).

A forma pressupõe a matéria, mas esta pressuposição é, para Hegel, uma posição da

matéria que é sobressumida pela forma (lógica das oposições): a identidade como matéria e a

diferença como forma são relacionadas a um processo real, em que a matéria é identificada a

um receptáculo passivo da forma. A forma, enquanto composto concreto, é unidade da forma e

da matéria, unidade de sua identidade em si e de sua diferença. Neste amplexo, o concreto,

enquanto totalidade, é, para a dialética especulativa, a contradição do ser, segundo sua unidade

negativa como forma, pela qual a matéria é especulativamente determinada ou como existência

essencial enquanto existência se superremindo nela mesma, processo dos universalmente

Opostos.

A atividade em Aristóteles é, para Hegel, mudança, porém, mudança como identidade

constante consigo mesma, posta no interior do universal como a mudança que a sí mesma se

determina; a mera mudança não se conserva em seus momentos, conquanto o devir em

Heráclito é uma determinação essencial (wesentliche Bestimmung), cuja mudança interdita a

determinação da identidade (Bestimmung der Identitãt) consigo mesma (mit sich), a

universalidade, (Werke, 19, 153). "Heráclito diz: Tudo é devir; este devir é o princípio; é ainda

abstrato, mas, ao mesmo tempo, também é o primeiro concreto, a primeira unidade de

determinações opostas (...) "0 devir de Heráclito, que é apenas processo (bela z mine), não é

ainda aquilo que se determina independente e autonomamente. Na atividade que a si mesma

determina está igualmente contido o fato de que a atividade, enquanto produz o processo, se

conserva como o universal, imediata e simples.unidade na oposição, como processo dos

diferentes que volta a si mesmo. O fogo (o processo segundo Heráclito) morre; ele é passagem

para o outro, não é independência. Ele também é círculo, retorno ao fogo; mas o princípio não

se conserv;\ em suas determinações. É apenas posta a passagem para o oposto não o universal,

que se conserva em ambas as formas", (1978: 268).
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A diabética hegeliana mostra a relevância de uma oncologia do princípio, manifestando a

compreensão de um princípio que mantém em si a sua finalidade: o processo teleológico,

restrito à atividade da matéria permanecente exprime o movimento da natureza e, sobretudo, o

princípio do movimento. A natureza como (púatÇ yEWTjttKÚ, princípio interno ao próprio

ser, sustém em si o perfazimento da potência: o conceito de natureza é o universal (das

Allgemeine), (Werke19,172), posto que antes de Anaxágoras e Arist(5teles a universalidade é

definida como forma física determinada, não se conservando nos momentos do processo. A

determinação da finalidade em Aristóteles é compreendida como a determinidade interior das

coisas naturais, através das quais a natureza, identificada em seu conceito à finalidade, conserva-

se: o natural deve ser compreendido como o fim próprio em si.

A orientação teórica do idealismo alemão, sistematizada por Hegel em seu período de

lena, privilegia, a partir da leitura da historicização peripatética, o conceito de 'enteléqueia', 'o

que mantém em si sua finalidade, balizando conceptualmente a fisiologia grega . i08 Aristóteles

não compreende o puro ser ou o não-ser; o abstrato, que é essencialmente somente a passagem

de um no outro, identificado à essência objetiva dos fisiólogos, Empédocles, Anaxágoras,

Demócrito; compreendendo sob a pura abstração a substância ('die Substanz): toda mudança

requer um substrato (tÓ ÕnoK8.Fevov), pelo qual se processa (Werke, 19,153-154), recusando a

alternância dos contrários supervenientes.

Assim, o conceito fundamental de substância não é somente a matéria ('Materie). A

matéria mesmo é apenas potência ('Potenz), uma possibilidade ('Mõglichkeit'), apenas ÕÓvcEptÇ;

não a efetividade ('Wirklichkeit), esta é a forma. A potência (õóvaptç) expressa não a
possibilidade indeterminada ('unbestimmte Mõglichkeit), o ato (éWpyctcE), mas a pura

eficiência, o objetivo em Aristóteles, universal abstrato ('abstrakt Allgemeine'), apenas porenllú.

A éüpyeta, a forma ou atualidade é o negativo relacionado a si mesmo.

108 "A natureza é unidade consigo mesma, princípio de sua atividade, que não passa (nicht übergeht), mas
determina as mudanças conforme a si(die Verãnderung sich gemâsz bestimmt)".Hegels Werke. "Em
Platão, o princípio afirmativo, a ideia como abstratamente igual a si é o elementoprecípuo; porém, em
Aristóteles veio se unir o momento da negatividade, não como mudança (Verãnderung),nem como nada
(Nichts), mas enquanto diferenciação (Unterschieden), determinação (Bestiminen); é este momento que
Aristóteles sublinha. Porque só a enteléqueia separa" Aristóteles Metaphysical' apud Hegels Vorlesungen
über die Geschichte der Philosophie.
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A potência é um princípio de movimento e mudança (àpXÚ Klvtla8âÇ ã FeTcEl3oÀ.íiÇ).

IArist.Metaphys. Â 1019 a 15). O princípio da geração é, pois, o engendramento de um ser

determinado, a partir do substrato, composto de matéria, sujeito do devenir, e forma

(auvOcTóv). (Metaphysica Z 1033 a 28). A génese material (TÚv yéveatv) é impossibilitada sem a

preexistência da matéria substrata, donde advém (êê oO; êê T voç. Metaphysica A 24), de modo que

o composto provém de sua privação (como a passagem da maládia para a saúde) e da matéria

jcomo a estátua brônzea). (Metaph. Z 1032 b 31).

A matéria é em si, assim como a essência é o indeterminado sem forma, potência, sem

uma forma finalizada; quando a matéria, c4namís (o objetivo real) recebe a forma (o subjetivo

real), Aristóteles a compreende em !S4ç!!!iZ!!Xglç4..A como o substancial (das Substantielle),

enquanto a forma, enlírgelú, é a subjetividade concreta (ló auvóÀ.ov, '('o?nposé conc7et),

possibilidade do objetivo. Assim sendo,"Aristoteles unterscheidet an der Substanz, insofern die

Moment Tãtigkeit und Mõglichkeit nicht in eins, sondern getrennt erscheinen, mannigfache

Momente. Die nãhere Bestimmung dieses Verhãltnisses der Form zur Materie, der Energie zur

Mõglichkeit und die Bewegung dieses Gegensatzes giba die unterschiedenen Weisen der

Substanz", (Werke 19,156). Apesar disso, a essência absoluta, para Hegel, substância, não separa,

logicamente, potência e ato, forma e matéria, uma da outra, (19, 154-155).

A unidade especulativa da diabética compreende a subjetividade do ato e a objetividade da

potência, momento pelo qual a forma se auto-determina num composto ou substrato concreto.

Retomando a análise, o "princípio" é identificado antes para Aristóteles a um suporte

corpóreo, substrato físico de qualidades contrárias, matéria que, para Hegel assume a

identidade de um princípio material abstrato. A objetividade abstrata pressuposta, matéria, é

supressa pela posição subjetiva concreta da forma. Neste sentido, Hegel, a partir de sua análise

sobre Aristóteles, compreende a natureza concernente à vida: a natureza de algo (die Natur

von etwas) é o que possui o fim em si mesmo (das Zweck in sich), unidade consigo mesma, que

é princípio de sua atividade, que não passa, mas determina as mudanças conforme a si própria,

de acordo com seu conteúdo específico e por este meio se conserva nelas, (Werke. 19,174).

A consideração do processo como momentos conservados na mudança, unidade de

momentos negados, advém da definição especulativa da dualidade 'potência' e 'atividade',

rejeitando a delimitação de potência como possibilidade indeterminada, universal abstrato.
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As lindes impostas nesta dissertação entre a essência substrato aristotélica e a substância

absoluta hegeliana estabelecem, de fato, a determinação da dualidade entre matéria e forma,

essencial para a compreensão dos significados, não obstante estratégicos para a elucidação da

gênese das filosofias grega arcaica e clássica, de abstrato e concreto, reiteradas pelo helenismo

alemão posterior (Oito, Bruto Snell, Willhem Nestle, Martin Nilsson) e repostas pela

psicologia histórica (lgnace Meyerson, Louis Gernet), decorrente da escola de sociologia e

antropologia francesa.

A tese da historicidade das estruturas mentais apeia-se, desde então, na psicologia

coletiva ('Võlkerpsychologie'), proveniente da derrogação da consciência individual. Longeva

tese, que perpassa os estudos da sociedade micênica, para o qual postula-se a existência de uma

consciência substrato, regendo sua organização denominada primitiva (É. Durkheim, Marcel

Mauss, Lévi-Strauss, Lévi-Bruhl): as funções mentais inferiores da sociedade constituem-se

como um estágio prévio para a composição de estruturas mais complexas, identificadas a

categorias internas de pensamento.
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PARTE IV. Anuidade GenesÍaca e Princípio Físico no Timaetts

[N. 'L. A Física do Receptácttto no Timaetts de P]atão e o estametlto das Formas

A compreensão platónica dos componentes fisiológicos internos ao presocratismo, como

natureza, princípio e alma, aufere o exame minucioso do autor do .!.!n4çlB sobre a tradição

arcaica, arrolado no discurso verossímil sobre a génese do cosmo: a prédica mítica analisa

intensivamente o corpo de conhecimento préplatânico, acurando as mencionadas concepções,

esparsas durante o fisiologismo, em conceitos determinados na exposição das idéias. Autores

como Giorgio Cola na Itália, Walter Burkert e Karl Reinhardt, na Alemanha, Harold Cherniss

e Friedrich Solmsen, na Inglaterra, recusam, conforme escrutinado nas partes precedentes da

pesquisa, o propósito de uma medrança interpretativa da física antiga, que possui em

Aristóteles seu perfazimento e nos fisiólogos arcaicos sua propedêutica.

Procedendo à crítica de uma exposição perfectiva perípata, comentadores como

F.M.Cornford em seu Plglglt.Çp$!nçZlggX (1937), Auguste Dias em :âl41gpl.dç P aton, Albert

Rivaud em Le Problême de la matiàre dana la philosophie grecque, e A. E. Taylor, em 6:

CommentarF on Plato's Timaeus (1928) reconstituem o prócero solo científico do VI século

helênico, objeto de nossa exposição preliminar arrolada na Parte ll e minudenciado no

Timaeus.109

A determinação do cosmo como uma natureza orgânica, vivente, gênita e corrutível,

parte, de uma concepção vitalista do processo físico, relatado a partir da embriologia

pneumática, impondo à análise do discurso plausível sobre a gênese do cosmo a prévia

reconstituição do documental médico hipocrático. A retórica platónica, produzida na prédica,

evidencia a constituição do cosmo vivedouro, participando das atividades fisiológicas próprias

ao regime corpóreo e à antropologia dietética, evidenciados no corpo hipocrático, ao mesmo

tempo que a definição da teoria corpuscular de Leucipo e Demócrito, previamente elucidada

I09 H]einimann, F. Nomes und Phvsis, Herkunft und Bedeutung einer ABthitesç ]111 j:riechischen
Denken des 5. ;Tahrhunderts. (Basle:1945). Berre. J.i. Greek Theories of ElementarF Cognition from
Alcmaeon to Ari r otle. Oxford:1906; Bõhme, J. Die Sede und das lch im homerischen Ecos. Leipzig:
1929; Leissner. Pjçplatonische Lehre von den Seelenteile Munique: 1909; Longrigg. grçÊk. Rat anal
Medicine. Medicipçlpd Philosopb London: Routledge, 1993;

Gigon, Olof. Der Ursprung der griechischen PbilQ$Qphie
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no corpo do texto, provê uma investigação atilada, de um lado, da gênese dos elementos e das

partículas ínfimas, de outro, da constituição das qualidades perceptíveis, exposta no discurso

sobre a gênese do cosmo, ressalvando a concepção de receptáculo, natureza plasmável, adversa

ao vazio infinito. Naturalmente, a concepção de vácuo infindo não permanece na mencionada

elocução, em favor do postulado de uma superfície modelável, embora ambas aquiesçam a

existência de corpúsculos infinitésimos, propagando o hálito quente.

A Parte ll desta dissertação elaborou, deste modo, o procedimento de análise da alma

insolúvel, preparando, de um lado, pelo método de pesquisa, a conceituação prévia

préplatânica da alma como um elemento quente, verdadeira entidade estruturante,

colacionando, de outro, o material da homologia de opostos: a orientação teórica desta

monografia procurou analisar em pormenores o conhecimento primitivo da alma (WuXÚ),

natureza sutil e causticante, abrasadora e fluídica.

Os estudos sincrónicos da história da filosofia grega arcaica e clássica mantêm sua

coerência interna elaborando a oposição entre o cosmo aparente e o princípio essente: o escopo

da anual investigação limitou-se a evidencia-la em suas proposições arcaica e platónica,

perquirindo o mencionado protocolo teórico, apoiado na homologia jónica de opostos-

Permeando a dualidade de oposições, o presente escrutínio demonstrou seus conceitos coesivos

como 'princípio' (àpXÚ), potência (õóvaptç), isonomia (iaovop.a) e homologia (õpoÀ.oy.a),

deslizando o léxico do corpo médico para sua contextura propriamente cosmológica,

coalizando a preocupação com a corporeidade física ao cosmo animado 110

Neste prisma, acentuou-se o nexo entre conhecimento científico e conhecimento

político, examinando-os no complexo da natureza ((púatç): a crítica platónica aos regimes parte

deste plexo entre regime aparente e princípio essente, compondo em sua pormenorização a

unidade e multiplicidade fenomênica, previamente demonstrada na pesquisa de suas fontes. Por

outro, a tese preocupou-se em manifestar sua história interpretativa, apoiada, de um lado, na

proponência aristotélica de um substrato corpóreo, interditando a compreensão de um

110 Reconstitui a malha conceitual, que colige saber médico e conhecimento filosófico, corpo e alma, em
supra PlqçiQ ç l !$QnQDja das Potências no Phaedo, considerando a ciência recolhida em Crotona
IAlcmaeon, Philolaos): o entendimento destas linhas de pesquisa, permite-nos uma compreensão acurada
da malha científica coeva a Sócrates e a Platão. Sobre a isonomia em Platão cf. Lévêque, P. & Vidal-
Naquet, P.
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princípio subjacente à dualidade entre realidade essente e cosmo aparente; e de outro, na

dialética especulativa, resgatando a proposição de um princípio adveniente da dualidade de

oposições, tendo recusado uma cesura entre substância e objeto, constituintes de duas formas
distintas de realidade.

As posturas teóricas dos mencionados pensamentos amanham a metodologia sistemática

de averigüação das fontes antigas, de tal modo que determinadas correntes de análise

reverberam seus componentes ideológicos: tanto a dualidade fenomênica entre princípio

essente e natureza aparente para o idealismo alemão, quanto a proeminência do substrato

universal ou matéria permanecente para a historicização peripatética e para a escola de

sociologia e antropologia francesa, constituem balizas para a história interpretativa.

A perscrutação considerou mais de perto a dualidade entre unidade e multiplicidade

fenomênicalll, posposta como uma relação entre inteligibilidade e visibilidade, limite e

ilimitado; porém, parte da crítica comentativa, esmaecendo a expressão da parecença, pela qual

a oposição se realiza pela analogia, postulam a interioridade e posterioridade substanciais,

identificando, pelo nervo aristotélico, a unidade e o limite à forma, o ilimitado e a
multiplicidade à matéria. Empregando o substrato material e a forma, a potência e a atividade,

como explicativos do princípio do movimento; o limite, para o método expositivo

peripatético, engendra o balizamento do ilimitado, prescrevendo a mencionada interioridade e

posterioridade: deste modo, apoditicamente, parcela do legado platónico, revogando a analogia

dos opostos, estabelece, pela antologia aristotélica, a substância separada.

Neste sentido, o estudo efetivo da historicização peripatética demonstrou, permeando

uma ontogênese do conhecimento, a evidência de uma classificação de hierarquias entre

gêneros e espécies, evocando o princípio de individuação, pelo qual se postula o predomínio do

gênero universal, escrutinado na Parte 111 desta análise.

A prédica plausível sobre a atividade genesíaca do cosmo relata, pelo contrário,

extensivamente, a documentação científica do mencionado período, expondo, copiosamente,

olitiaue erecaue de la fin du VI siàcle à la mora de Platon Annales Litteraires de I'Université de
Besançon &: Les Belles Lettres: 1973, pág. 133.

111 Sobre a dualidade enantiológica cf. Ramnoux (1983:26-27): "Les doctrines de I'Un immobile ne
prennent aucun sens en physique: elles suppriment la notion même de la7)Zysis. D'ailleurs Parménide a
aussi travaillé au niveau de la génération des sensibles: élaborant, ou sélectionnant pal'mid'autres une
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suas investigações biológicas: o cosmo perceptível é uma imagem do paradigma inteligível,

realizada pela exposição demiúrgica; gerativo, precisa de um princípio e de um causador,

retomando os postulados pré-platónicos minudenciados na exposição e engendrando o nexo

entre atividade genésica e demiurgia, considerada maquinante, produtiva e construtiva

A determinação do receptáculo demonstra, portanto, a interdição de uma possível

materialidade substrata para Platão. Procuro demonstrar a discrepância entre as duas precitadas

concepções do processo genesíaco com consequências distintas, conforme discernido nos

antecedentes da exposição conceitual deste trabalho. Privilegiou-se, previamente, a isonomia

das potências no Phaedo. Assim sendo, a análise submete as passagens sobre a natureza do

receptáculo à apreciação, propondo, em decorrência, o exame do processo genesíaco e do

princípio físico.

Joseph Owens em The Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphvsics (1951),

Ingemar Düring em Ali$çQldç$- Darstellung und Interpretation seines Denkens e Harold

Cherniss em Aristotle's Criticism of Plato and the Acgçlçl11y (1944) e The Riddle of the earl

Açaçlçnx demonstravam que Aristóteles afaz sua matéria primitiva, substrato primário ao

receptáculo do Timaeus, conceituando-o como a causa material, posto que a diversidade teórica

entre o 'tó hypokeímenon' aristotélico e o 'tó hypodekoménon' consiste em um exame

exaustivo de seus procedimentos analíticos no que tange à física pré-socrática. Nestes termos, o

primeiro, delimita, de um lado, o conceito primário de materialidade substancial, relativo a

uma corporeidade substrata, inexistente na fisiologia arcaica e clássica e, o último, de outro

lado, define seu liame conceitual com a embriologia pneumática, particularizado na noção de

vaso receptante, esparzente e modelador, não se confundindo com a matéria feminil

aristotélica, suporte da substância hilemórfica.

A análise temática privilegia o entendimento minucioso das balizas conceituais a partir

da exposição de seus conceitos incompossíveis, determinando, desta maneira, duas posições

teóricas da fisiologia milésia e jónica, tanto antagónicas quanto profundas. Aristóteles

denominava os mencionados fisiólogos como pluralistas ou monistas, tomando como nervo de

sua física a concepção de substância material, postulando-a também no entorno da consideração

doctrine à príncipes d//e/s, sous les signes de/# Z,zlmi»e et de /a 7Z?zàh'e, avec, en plus, un troisiàme, seus le
nom dyp#rodíre, qui serait la cdase de la copulation, donc du mélange"
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de doada indefinida. A materialidade substancial constitui o suporte de todas as coisas, aduzida

pela minudência interpretativa aristotélica do princípio arcaico e clássico.

As sucessivas hipóteses dos fisi61ogos proporcionaram a constituição, para o pensamento

clássico, de uma exposição sistematizada, repousada na teoria dos quatro elementos e em seu

metabolismo provocado por um princípio interno ou externo. A alteração para os estados

sólido, líquido e condensado é evidenciada empiricamente, compreendendo pela 'metabolé' a

terra, a água e o ar, reunindo o fogo: o elemento quente e transformador, dissolvendo os

sólidos, modifica a terra em água, evaporando os líquidos, transmuta a água em ar. A semente,

donde provêm os animais, é um líqüido. A seiva como elemento vital, alimento de plantas é,

do mesmo modo, um líqüido; o cosmo é um ser vivente, nutrido pelos vapores aquosos do

mar, remontando a concepção da água como princípio de todas as coisas a Homero e a Tales,

precursores da especulação jónica.

Para Anaximandro, a geração de todas as coisas provém de uma massa indeterminada, o

infinito (tó ápeiron), como uma natureza primitiva, de onde se separam o quente e o frio e,

conseqüentemente, a terra, a água, o ar e o fogo. Anaxímenes, ao contrário, emprega o

elemento o mais sutil, o mais espiritual, para compreender o processo de gêneses, circundando

o cosmo, possibilitando-o respirar. A concepção de uma potestade mais condensada e mais

rarefeita que o habitual, cujas almas são compostas, penetra a evolução do conceito de alma

para a fisiologia clássica, comparecendo o sopro pneumático tanto no corpo hipocrático

quanto na medicina siciliana: este luminoso éter, soberano déspota, ar incomensurado,

circunda a massa água e terra, provisionando ao fogo etéreo os vapores exalantes da água.

Nestes termos, para compreender a composição do cosmo visível, os fisiólogos préplatânicos

dispuseram os quatro elementos segundo sua densidade, respeitando uma taxonomia: no degrau

inferior, terra e água, e no superior, o fogo etéreo, cuja luminosidade, pureza e lepidez

permeiam o cosmo animado.

A nutritícia sustinente amanha ordenável os parecentes aos elementos; amorfa, modela o

cosmo aparente: os processos físicos metamorfoseiam-se sem uma natureza definida,

ausentando a possibilidade de uma materialidade substancial. A corporeidade revela-se como

gênese de contrários aparentes, corrutos e compósitos. Descrevendo o cosmo sensível, a prédica

de sua génese descrita no discurso verossímil retoma a compreensão arcaica de uma dualidade

/'\.
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de oposições entre a diacosmese aparente e a genearquia essente, cosmo e princípio, unidade e

multiplicidade fenomênica.

A prédica plausível da gênese do cosmo considera o número como um intermediário

entre a essência incorruta da alma-modelo e o cosmo engendrado, de modo que o pretérito e o

porvir são espécies engendradas na temporalidade; a divindade, com efeito, conforma o

paradigma anímico ingênito na corporeidade corrutível pelo número, revelando a gênese

material na harmonia numérica, pois o passado e o porvindouro referem-se à geração e ao

desenvolvimento, enquanto a presencialidade refere-se à essência imperecedoura, não

permitindo nem o devir nem acidentes, de maneira que o deus repartiu a atmosfera em liames

animados, regulados pelo processo temporal do mesmo e do outro, em que os corpos lestos

possuíam, de um lado, circuitos menores, ao passo que as corporeidades lentas possuíam, de

outro, circuitos maiores, revolteando, pelo movimento do mesmo, em espiral, duplos e
reversivos.

A fisiologia clássica, arrolado na récita plausível, determina quatro espécies de viventes,

relativas aos quatro elementos, articulando, mais uma vez, o conhecimento fisiológico à

premissa das raízes fundamentais, donde o primitivo, espécime divina, é conformativa ao

elemento flâmeo, tornando-se, em contemplação, venusto e luminescente, cuja esfericidade é

parecível à natureza do todo, pois o deus repartiu-a em círculo pela esfera celeste,

reproduzindo movimentos diferenciados: um move-se no mesmo lugar e conforme relações

invariáveis e o outro, com efeito, para a frente e dominado pela rotação do mesmo, havendo,

outrossim, astros divinos, nem erráticos, nem gênitos, revolteando em um mesmo eixo e

permanecendo, portanto, imutável.

A terra, nutritícia ástrea, está premida estreitamente no entorno do eixo que atravessa o

todo, tendo o deus a afeito com um mecanismo próprio, tornando-a guardiã e protetora do

denso e do raro, a primeva e a mais remota das divindades, nascida no interior da esfera celeste.

As divindades perceptíveis e engendradas participam dos coros de dança ástrea em um todo

corrutível, mantendo a unidade do que é harmonicamente gerado por liames potentes, não

podendo haver nem dissolução nem perecimento do cosmo físico. A divindade transcendente e

incorruta, tendo aditado à parte imortal uma parcela mortal, fabricou viventes e, fazendo-os

nascer, deu-lhes sustento, prescrevendo, porém, corrompe-los, devido à própria natureza vital.

Assim, tendo retornado à cratera, de onde havia previamente misturado e fundido a alma do
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todo, verteu os resíduos das essências primitivas, misturando-as aproximadamente do mesmo

modo. Não obstante, não havendo mais na mistura a essência pura e invariável, mas apenas as

essências remanentes, corrutíveis e intermediárias, e, tendo todas as coisas combinado, o deus

repartiu-as eqüanime em almas e astros, posicionando-as em uma roda, tendo-lhes, com efeito,

demonstrado a natureza do cosmo gênito e perecível.

Assim, tendo repartido as espécimes em uma espécie mais retesada e outra mais

fragilizada, e, tendo inserido em ambas uma alma pela atividade da necessidade, o deus

provisionou-as de uma capacidade natural de percepção, pois, tendo, com efeito, misturado o

prazer à dor, produziu as afecções desiderativas, o medo e a cólera, as impressões dela

resultante e o seu contrário: o domínio das paixões, por um lado, acarreta a eqüidade, a

servidão, por outro, perpetra a iniqüidade, de tal maneira que a composição ástrica do humano

decorre da isonomia orgânica de uma massa primitiva indistinta, composta de ar, água, terra e

fogo, enquanto a animalidade humana advém da mencionada desigualdade fisiológica. A

divindade, deste modo, tendo semeado as almas, deliberou aos jovens deuses a incumbência de

adequar os corpos perecíveis, anexando-lhes o remanente da alma humana, tornando o gerado

corruto uma compleição divina, permeável pelo dom do deus repousante, pois tendo recebido

dele o princípio imortal do vivente mortal e imitando o demiurgo que o engendrara, os jovens

deuses tomaram do potencial do cosmo parcelas do elemento flâmeo, terrento, aerífero e

umectante, ou seja, das raízes fundamentais, que Ihe haveriam de ser um dia restituídas,

agregando em um todo as porções que tomaram, não por liames estáveis, constituintes de sua

própria unidade, mas por juntas cerradas, imperceptíveis, para cada parte do todo.

A alma dos mortais, atada ao corpóreo pela atividade demiúrgica, possuía

primitivamente uma desordem, resultante desta nação, havendo naturalmente uma afluência

intermitente da corporeidade, reverberando no processo anímico, como o afluxo do fogo

exterior ou da terra compacta, ou mesmo a afluição do componente umectativo no corpo pelo

meneio das faces escorregadias das águas, perpetuando as impressões perceptíveis: os

abalamentos ininterruptos desarranjam a harmonia teodítica, de tal modo que os três

intervalos de progressão dos duplos e dos triplos, as medianas de um e meio, um e um terço,

um e um oitavo, e os nexos deles resultantes, torcidos e deformados pelos abalos, podem,

porém, resolver-se pela interveniência da divindade que os atou. A alma, primitivamente

agrilhoada ao corpo, padece de inumeráveis perturbações, havendo, pela inversão, o jugo da
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corporalidade, onde o direito aparenta-se ao esquerdo. No entanto, tendo a afluência dos

nutrientes do crescimento corpóreo diminuído, retornando a quietude, e, tendo-se

regularizado as revoluções da alma, o liame entre o componente anímico e o corpo é

restabelecido, reparando a órbita do mesmo e do outro: o restauro dos movimentos refletidos e

do circuito na alma, impedindo o desnorteamento, permite o detalhamento da anatomia

finalista do corpo esférico, reprodutor, com efeito, da esfericidade do cosmo.

A cabeça, parcela mais divina da corporeidade e princípio do organismo, é lépida, pois,

tendo o deus gerado quatro membros longos e flexíveis para carrega-lo pelo meneio de um

corpo alongado que Ihe assegura fixidez, locomove-se sem impedimentos. A disposição do

rosto na parte anterior da cabeça comporta os órgãos da percepção, possibilitando as previsões

da alma: os jovens deuses, tendo conformado previamente os olhos, portadores de

luminosidade, implantaram-nos no rosto, pois, tendo o deus o adequado pelo artefato em um

corpo apropriado, é uma espécie de fogo, não possuindo, portanto, a propriedade de queimar,

mas de prover uma doce luz. Assim, os jovens deuses engendraram-no, de modo que o fogo

puro que reside no organismo, aparentado ao fogo misturado, afluísse naturalmente através do

olho. Porém, espessaram todo o olho e, particularmente, o seu meneio, de maneira que não

deixasse escapar nada do fogo remanescente mais rude, mas proporcionasse filtrar apenas um

fogo perfeitamente puro.

Assim, tendo a luminosidade diurnal envolvido a mencionada corrente visual, o

semelhante encontra, assim como na fisiologia empedocleana, o semelhante, e, tendo-se

fundido com ele, forma, conforme o eixo do olho, um único corpo homogéneo: o fogo

interior, tendo jorrado da interioridade dos olhos, encontra-se com a emanação externa,

constituindo, portanto, um complexo de propriedades uniformes em todas as partes, devido à

semelhança, ratificando a teoria da percepção de Empédocles, para quem deve haver um fluxo

emanatório recíproco entre o percipiente e o percebido. Porém, tendo o fogo adveniente da

luminosidade matutinal esvanecido, o fogo interior encontra-se dele apartado, retirando-se dos

olhos, recaindo sobre um elemento diferenciado. O fogo interior modifica-se, esmaecendo a

potência flâmea, acarretando, conseqüentemente, a ausência do ar circundante de mesma

natureza flamante. Assim, os jovens deuses adequaram aparelhos protetores, pois, tendo

cessado a percepção visual, as pálbebras cerradas aluem o poder do fogo interior, apaziguando
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os movimentos internos: o organismo, em repouso completo, desvanece, inexistindo imagens

multifárias.

O fogo exterior, próximo ao rosto, assim como o fogo dos olhos, incidindo nas

superfícies delgadas e luminosas, realiza, pela afinidade recíproca dos fogos, o movimento

especulativo, em que a direita aparece à esquerda, a esquerda aparece à direita: as partículas

opostas do fogo interior, com efeito, adequam-se às partículas opostas do fogo externo, de tal

modo que a superfície especular polida remete a luz superveniente da parte direita do emanado

para a parte esquerda do emanante, opondo-se ao processo puramente emanatório da teoria da

semelhança, em que a direita aparece à direita, assim como a esquerda aparece à esquerda,

quando a emanação interior do percipiente, luminosidade interna, retorna, tendo-se

conformado à emanação externa do percebido. Porém, o movimento especulativo transversal,

próximo, mais uma vez, ao rosto, engendra uma aparente inversão, projetando a luminosidade

advinda de baixo do perceptível para o alto do lume dos olhos e, da mesma maneira, a luz

devinda do alto do perceptível projeta-se para baixo da luz dos olhos, produzindo a imagem

inversiva.

A alma, imperceptível, é o princípio da causalidade primitiva. Todavia, o ar, a água, a

terra, o fogo, como naturezas perceptíveis, determinam-se como elementos da causalidade

acessória, de maneira que o mecanismo e a finalidade da visão mantém prevalência para a raça

dos mortais, pois devido a ela o humano pode compreender a constituição do cosmo e

fenómenos dela resultantes. A harmonia e o ritmo, por sua vez, proporcionam, pela audição, a

regularidade do movimento da alma humana, retendo animadamente a permanência elevada

das Musas: o engendramento do cosmo, desde então, deveu-se pela mistura, por um lado, do

:noüs', e, por outro, da necessidade, expondo a embriogênese natural, determinada pela

consideração da matriz feminil, do varão, potência espermática, e do embrião.

As premissas teóricas dos tratados embriológicos realçam o problema da reprodução e do

crescimento do feto, posto que o papel social da matriz feminil reduz-se, tanto na politéia

clássica quanto no corpo médico, à sua função reprodutiva e seu complexo decorrente;

fertilidade, procedimentos abortivos, mênstruos normais, qualidade do leite, de modo que o

corpo hipocrático demonstra as premissas científicas da constituição corpóreo a partir da

alimentação, articulando prática médica e cosmologia: os componentes do homem e do cosmo

são semelhantes, posto serem um agendamento ison8mico de potências e de elementos
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pertinazes à composição cósmica, minudenciados pela cosmologia milesiana e de qualidades ou

humores, postulados pela antropologia dietética, de maneira que a isonomia pode alterar-se

pela monarquia, derivando a moléstia. Assim, o regime sadio é demonstrado pela eqüidade

entre a assimilação dos alimentos no estomago, a cocção, provocando os humores e, ao mesmo

tempo, pela prática de exercícios físicos: este processo fisiológico, regulado por movimentos

refletidos, é compreendido pelo procedimento semiótico.

Nesta contextura, eminentes comentadores do saber hipocrático constituído salientam a

separação conceptual entre maládias derivadas de uma potestade, humores, e moléstias

decorrentes dos órgãos, identificados, de um lado, menos com seu aspecto funcional,

remetendo não ao corpo hipocrático, mas à fisiologia aristotélica, do que, de outro, com os

esquemas, remontando a seu aspecto formal, considerados como propensos à patologia, à

medida que determinadas guarnições podem ser recipiendários para o ar, alimentos, humores,

no complexo de uma fisiologia aparentada a uma "física dos fluidos e de recipientes", donde o

papel preponderante dos vasos.112 Platão não compreende o recipiendário como progênie de

todas as coisas, mas como moldador informe, pla3smando as formas elementares (fogo, ar,

água, terra), advenientes, portanto, das potências congeminantes (quente/frio/seco/amido). A

'hypodoké' (õno8o)CÚ) define o vaso gástrico ou uterino em Aristóteles (qç ünoõoXÚ tpo+Õç). De

Generatione Animalium 722 b 14. 'ln the Timaeus, the substrate is merely a receptacle. It does

not enter unto the constitution of the sensible thing. The visible or sensible thing is something

different from it. The sensible thing is the image of the Idea. The nature of the receptacle is

not affected by the sensible imagem that enter or leave it. The receptacle does not take on the

form of anything that it receives' (Owens, 1951:355).

A divindade, tendo modelado viventes divinos para que pudessem compor viventes

mortais, prescreveu uma genealogia, dado que os mortais possuem, ao mesmo tempo, o

princípio anímico incorruto e o corpo corrutível, resguardando nele uma espécie de alma

mortal, denominada a alma desiderativa, residindo depois do diafragma, responsável pela

nutrição corpórea e pela preservação da espécie humana. Porém, a outra parte da alma mortal,

1 12 Vitrac, Bernard. Médecine et Philosophie au tempo d'Hj14)oçrqlç. Saint-Denis: Presses Universitaires
de Vincennes, 1989, págs. 58, 101-104. Bourgey, Louis & Jouanna, Jacques. La collection hippocratique
çç son r81e dons I'histoire de la médecine Acres du Colloque hippocratique de Strasbourg (1972). Leiden
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mencionada a alma timocrática, reside perto da cabeça, entre o diafragma e o pescoço,

contendo, pela potência, a raça desiderativa, rebelde às prescrições racionais, recusando, irada,

a submissão: o jugo da alma irascível aloja-se no coração, nexo dos vasos e princípio dos

corpúsculos hemátodes, A descrição do receptáculo depende, porém, do estabelecimento da

origem dos elementos, identificados, conforme a récita plausível, ao princípio ou princípios de

todas as coisas, de modo que o recipiendário aparece como uma espécime intermediária entre o

paradigma ingênito e incorruto e a forma física aparente gênita e corrutível: a determinação do

fenómeno reside, portanto, no engendramento do cosmo pela compelência ou 'necessidade'.

A natureza do receptáculo compreende, desde então, uma fisiologia da reprodução,

anexando o elemento potente (o varão), a nutritícia feminil (a fêmea) e o embrião (o rebento),

cuja embriogênese elucida, em sua articulação entre corporeidade e cosmologia, a constituição

do cosmo, O receptáculo, para Timaeus de Locres, é "uma certa espécie invisível e sem

forma", Platão, Timeu 51 a, que participa do inteligível (pe'raÀapPávov To6 votlToO), Timaeus 51

b, logo do género inteligível. Por natureza ((]úa81), como um "recipiente de impressões" (Tó

êKFaj'ctov), tudo recolhe, Timaeus 50 c, e não sustém nenhuma figura semelhante que o

penetrem (TõvêLaLovTâv),"movendo-se e sendo por eles plasmado

(Ktvoõpevov Kal ÕtctaXTlpcxTtC;óp vov). Em cada ocasião (êKclaTOTe), segundo a récita verossímil

sobre a génese do cosmo, uma parte da qual é incandescida (ncnupâpevov), parece ser fogo (n6p

4)alvea9cEL), o que é umedecido, amido; assemelhar-se-ía à medida à terra e ar se, não obstante,

lhes recebesse imitações (ptft pa ct), Platão, Timaeus 51 b. É necessário, segue-se o discurso do

ZZmaem, concluir dianoeticamente - 50 c, 113 os três géneros da atividade genesíaca, coalizados

à prática reprodutiva, prescrita pelos documentos textuais do corpo hipocrático: (1) "o que

devam" (Tóyt7vópevov), (11 ) "aqui]o no qua] e]e devém" (ló õ' êv (D y.'fveTat) e (11]) "o

semelhante, donde engendra o que devam"

(ló õ õOEV à+oftoto6pí;vov +óe'ral ó 'rtl,vópcvov), Timaeus 50 d.

(1975). Pohlenz, Max. DiÊ.$!Qa. Ártemis Verlag. Cf. Buffiêre, Félix. Les Mythes d'Homàre et la Pensée
ÇlççgyÊ. Paris: Les Belles Lettres, 1956, págs. 85- 106

113Robin,Léon. Paria:Presses Univel'sitaire de
France, 1957, páK.16. õtctvoílgat 'signifie ici la pensée au sens de plus general d'application de I'esprit à un
obiet sul' leauel il réfléchit'
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A cosmologia embriológica corresponde a uma arqueologia filosófica, ou seja, a uma

investigação de seu princípio (àpXÚ), de modo que a atividade genesíaca e o processo físico no

discurso verossímil passa por uma refinada análise da génese dos elementos nos sistemas

arciacos a partir de sua concepção do fenómeno ('tó phainómenon'l. "0 princípio, novamente,

acerca do todo (dp)CÓ ToO ncEvlóç) será melhor dividido que antes. De fato, divisamos então duas

espécies, agora é preciso que relatemos um terceiro gênero (TP.Tov àÀÀ,o I'évoç). Com efeito, as

duas foram suficientemente proferidas nas anteriores, uma, (11]) havíamos estabelecido como a

espécie do paradigma (eiõoç napaõe.I'ftatoç), inteligível (voHTóv), e sendo sempre como tal

(àc. KaTá lclÕTa õv); a segunda (]), imitação do paradigma (p.pTlpcc TtclpcEÕe.ypatoÇ), mantendo a

geração (yéveatv éXov) e visível (õpaTov). Contudo, não divisamos ainda uma terceira espécie,

tendo julgado que as duas seriam suficientes. Mas, agora o 'logos' parece-nos constranger a

tentar manifestar (êp+av.aclt) pelos 'lógoi' a difícil e vaga espécie. Qual potência (õóvctptv),

portanto, é preciso supor que ela possua naturalmente (KclTá +Óatv) ? Pois, de toda geração

(Tí)ç naafjç ycvéaeoç), (11) ela é o suporte (rÚv ü7toõoXÚv) como a nutriz ('rÚv tt9qvÚv). Vêde,

pois, as coisas verdadeiras, todavia é preciso dizer mais claramente sobre ela, já que é antes de

mais nada difícil, porque é necessário levantar dificuldades e dúvidas preliminares

(7tpocEnopq9íivcll) sobre o fogo e sobre aqueles juntamente com o fogo (nETa T(õv lup6ç). Com

efeito, falar de cada um destes é difícil, o qual é preciso efetivamente pronuncia-lo água do que

fogo, e o qual é preciso , qualquer que seja, pronuncia-lo per se (Kcl9 êKclatov) que

conjuntamente (á7tavtcl), de forma que, dessa maneira, convém usar de um 'logos' genuíno e

firme. Neste sentido, como poderíamos fala-lo, de que maneira, e sobre o que iniciaríamos uma

dificuldade com verossimilhança (7tEP. àDT(Õv e.KÓ'rcoÇ Õtclnopí19 évTCÇ) ?. Primeiramente, o que

denominamos água, tendo se solidificado (nTlyvupévov) vemos que parece-nos vir a ser pedras e

terra (d)ç ÕoKo6pev X.9ouÇ Kal 'Mv I'tyvópcvov Õpâpcv), inversamente, ela mesma, tendo se

dissolvido (TqKÓFevov) e se decomposto (ÕtaKptvópcvov) vém a ser sopro (nve6pa) e ar (cepa);

o ar, tendo se inflamado (auyKau9evTcl), vém a ser fogo, inversamente, o fogo, tendo se

agregado (auyKP. 9EV) e tendo se extinguido (Ka aal3ea9ev) volta novamente para a forma de ar

(ê.ç iõéctv ãcpóç); o ar , por sua vez, tendo se concentrado (auv.ovra) e tendo se condensado

(nuKvo6pEvov) vém a ser nuvem e névoa, e estes, quando ainda comprimidos, (auHltÀoup8vâv)

advêm água fluida (Õ éovõõ(bp), da água vém a ser novamente terra e pedras, transmitindo
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mutuamente num ciclo, como parece, a geração (IÚv 7év8atv), porque jamais aqueles dentre eles

tomam cada um sua aparencia (q)cEVTcle;opevâv)", PI. Timaeus 49 a-d.

A elucidação do processo genesíaco repousa na descrição plausível da pluralidade

fenomênica. Antes da constituição ordenada do cosmo físico, todos elementos portavam-se

desordenada e desmesuradamente, posto que a divindade mantinha-se ausente, não obstante

todos apresentassem delineamentos de suas formas próprias. A atividade divina provisionou-os

de seus aspectos figurativos pelo meneio das idéias e dos números, revelados pelo método

demonstrativo da ciência: manifestamente, a água, o fogo, o ar, a terra são concebidos como

corpos, dado que a essência corpórea possui sempre uma espessura e toda corporeidade espessa

compreende necessariamente a natureza da superfície, havendo sido formada retilineamente e

composta por triângulos,constituídos por um ângulo reco e por dois ângulos agudos.

A historicização peripatética esmaece, contudo, a relevância da aparência e da imagem

para o conhecimento em Platão da geração natural. Teofrasto, por sua vez, procede de forma

económica com Platão, - "(Platão) dedicava-se aos fenómenos ocupando-se da investigação

acerca da natureza (ãyapévoç rfiç nep. Õóaeoç ia'rop.aç), querendo estabelecer dois princípios,

de um ]ado, o substrato como matéria o qual denomina receptáculo (ló

ftév b7toKe.p vov (bç bÀ.Tlv õ apaGaI'opeóct navõ8)Céç); de outro, como causa e motor que conecta-

se com a potência do deus e do bem (ló õé d)Ç àt .ov Kal Ktvo6v Ó xcptanrct TÍI ToÕ Ocos Kal 'roÜ

àya0oõ õóvczpet), Simplicius in Aristoteles. Physica 184b15 .

Ressaltando o metabolismo físico pelas potências contrárias de condensação e rarefação,

Aristóteles assevera que toda a fisiologia arcaica postula os processos físicos regidos falazmente

pela condensação e rarefação "Aristotle tenda to assume that pavâatç and xuKvâatÇ are

involved in the doctrines of all,or nearly all, the monists (/)®s.187a 15, 189b 8). This was

probably true, in effect, and Theophrastus expressed himself in a similar way with regard to

Heraclitus (Hora. 22 A 1.8-9; A 5)and Diogenes of Apollonia. At the same time Theophrastus

was carefull to point out that the theory of Heraclitus was not free from ambiguity (U07s 22 A

1.8), and that it was Anaximenes alone who actually worked out the doctrine in these termo

(Uors 13 A 5)". 114

r/"'"'\

L

L

Í'

Í'

114 Kahn, Charles H. Anaximander and the origina of Greek Cosmology. New York:Columbia
University Press, 1960, pág. 19. Lloyd, G.E.R. PolaljlLancl Analogv: Two Topes of Argumentation in
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Neste comenos, o princípio da construção do fogo e dos outros corpos elementares

supõe, inversamente, para Timaeus de Locres, a preexistência dos triângulos primitivos, os

quais apenas o deus possui o conhecimento e os mortais, de quem Ihe são aparentados. As

quatro propriedades corpóreas diferentes, terrosa, flâmea e suas intermediárias, aeriforme e

umectante, parecem, tendo aparentemente se dissolvido, dever engendrar-se umas das outras.

Não obstante, a derivação dos processos físicos em quatro raízes deve-se a seus componentes

geométricos: o corpo adurente e de outros elementos são compostos por dois triângulos, cujos

ângulos do polígono primitivo são iguais, ou seja, isósceles, enquanto o quadrado de maior

lado do triângulo decorrente é o triplo do quadrado do polígono primígeno. A espécie

corpóreo primogênita possui como o comprimento da hipotenusa o dobro do menor lado do

ângulo reto, em que os mencionados polígonos unem-se segundo a diagonal do quadrilátero,

repetindo-se três vezes, de modo que todas as diagonais e todos lados menores dos ângulos retos

coincidam em um mesmo ponto, como um centro, produzindo, destarte, um triângulo

equilátero único, composto de seis pequenos polígonos triangulares.

Nestes termos, quatro polígonos equiláteros dos supramencionados triângulos, reunidos

conforme três ângulos planos, engendram um mesmo ângulo sólido, inferior àquele da ângulo

plano mais obtuso. Entetanto, havendo sido formado os quatro ângulos, constitui-se a espécie

primaz de sólido, o tetraedro, tendo a propriedade de separar em partes iguais e congruentes a

superfície da esfera, em que se inscreve. A segunda espécie, um hexaedro, é composta dos

mesmos triângulos, donde oito dentre eles unem-se para formar triângulos equiláteros,

formando, portanto, um único ângulo sólido, constituído de quatro ângulos planos:

construindo seis ângulos sólidos, tem-se o corpo do hexaedro. A terceira espécie, um

dodecaedro, é formada pelo agrupamento de doze ângulos sólidos, compreendido entre cinco

triângulos planos equilaterais, possuindo vinte bases, identificados a vinte triângulos

equiláteros.

Todavia, o triângulo isósceles engendrou a natureza do quarto corpo elementar, um

octaedro, composto por quatro polígonos isósceles, em que os lados de seus ângulos retos

reúnem-se em um centro, formando uma figura quadrangular equilateral, de onde seis dessas

figuras engendram oito ângulos sólidos, constituídos pela harmonia de três ângulos planos,

Eêd)=.Grççls...!.!!g!!glK. Cambridge: 1966. Cf. Théophraste. La Métaphvsique. Traduction et Notes par
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derivando, daí, a figura cúbica, possuindo por base seis superfícies quadrangulares de lados

iguais: a divindade havia empregado as formas para a gênese do cosmo, demonstrando que a

atividade genesíaca é promovida pelos quatro corpos fundamentais, fogo, terra, água e ar.

A terra recebe a propriedade cúbica, é determinada pela pesantura e tenacidade: a

superfície terrenta, pela igualdade dos lados, é a mais estável, enquanto a água é menos lassa que

o corpo terroso e o fogo o mais lesto dos elementos: o ar assume sua posição de intermediário,

é menos ténue que o fogo e menos denso que a terra. A natureza lépida é a mais aguda,

composta pelo menor número das mesmas partes: a estrutura piramidal é o germe do elemento

flâmeo.

As partículas ínfimas imperceptíveis, concentrando-se, tornam-se perceptíveis, definindo

uma transmutação de elementos, pelo qual o corpo terrulento é dividido pelo fogo agudo,

dissolvendo-se ou na corporeidade flamante, ou resvalando na massa umectante ou aerífera,

ressurgindo posteriormente. A água, tendo se separado ou do fogo ou do ar, pode,

recompondo-se, provisionar ou um corpúsculo flamejante ou corpúsculos aeríferos, ao passo

que os elementos aeriformes, perdendo sua unidade e dissolvendo-se, proporcionam partículas

adurentes: inversamente, quando porções ínfimas combustivas, havendo se compactado por

uma massa etérea ou terrulenta ou umectativa, o mencionado fogo, dominado e despedaçado, é

arrebatado pelo movimento do elemento circundante: os corpúsculos flâmeos, deste modo,

condensam-se em um elemento aerícola.

Entretanto, se, de um lado, uma partícula aeriforme é dominada, é, de outro, composta,

pelos seus elementos constituintes, uma matéria corpúscular úmida: o fogo, tendo sido

subtraído, as raízes remanescentes podem, circundadas pelo material flamante e despedaçadas

pelas suas partes penetrantes e praganas, recompor-se em um fogo material, cessando, porém,

de ser partido.

Assim, o elemento particular, permanecendo aparentemente imutável e idêntico a si

mesmo, não pode nem produzir uma mudança, nem padecer de uma alteração, devido à

participação de um elemento remanente, permanecendo, do mesmo modo, imtme e imudável:

de outra maneira, uma corporalidade mínima e robusta, infesa a uma corporeidade ínfima e

indolente, arrefecendo-a, corrompe-a permanentemente e, tendo-a circundado, a desmembra.

/'''\.

Jean Tricot. Paria: Jean Vrin, 1948
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Não obstante, tendo o elemento débil assumido a morfose da materialidade dominante, torna-

se, a partir do fogo, ar e água, ao passo que os corpúsculos, reunidos em um mesmo todo,

tendo sido arrejeitados pela massa remanescente de elementos, engendram ou uma permanente

desagregação ou sua solvabilidade pelos mais ávidos: manifestamente, todos os fenómenos

produzem permutas de lugar.

As massas das propriedades físicas particulares, separando-se e repartindo-se conforme

seu meio próprio, são perturbadas pelo princípio do movimento da natureza, tendo-as

recebido, de modo que, o engendramento das corporeidades puríssimas provêm dalguma

adequação dos elementos, possibilitando, pela combinação e miscigenação dos polígonos

regulares, o metabolismo genesíaco, pois as espécimes poligonais correspondem a suas

respectivas formas físicas elementares.

A permutação de elementos depende do repouso, residindo na uniformidade, e do

movimento, reincidindo na ausência de uniformidade, de maneira que, a rotação periódica do

cosmo, tendo rodeado as propriedades físicas, comprime-as, para que não subsista nenhuma

reserva desocupada: o fogo propaga-se por todos os reservatórios e, posteriormente, devido à

natureza delgada, a corporalidade aerífica reverbera nos recipientes remanentes, assim como o

processo de compressão dos corpúsculos impele-os para os interstícios reserváveis das

corporeidades maiores, de modo que, o engendramento genesíaco, pressionando-os e tendo-os

separado para adequa-los, perpetua-se renascente para o presente e para o devir.

A divindade havia engendrado diversas espécies de fogo como a flama, a derivada flâmea,

não resultando em queimaduras, provendo aos olhos a luminosidade, ou o elemento flamante,

remanescendo do fogo em corpos ígneas quando a natureza flamejante interrompe-se, havendo

composto diferentes espécies aeríferas como a espécie puríssima, denominada éter, ou a mais

densa, mencionada como densidão nebulosa, assim como as outras espécies que provêm da

desigualdade dos polígonos, decorrendo para a água duas diversidades: uma, líquida, e a outra,

condensada, passível de amalgamação ou fusão, realizando a passagem de uma mistura de seu

estado condensado para o estado líquido, composto de partículas úmidas tépidas e

heterogêneas, ao passo que o primeiro é um constituinte de corpúsculos compactos maiores,

pesados e homogêneos; quando o fogo penetra na massa umectativa, dispersando-a, ela perde

sua homogeneidade e, movendo-se lestamente, expande-se pelo sopro aerífero sobre a superfície
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terrulenta, liquefazendo-se devido à diminuição de suas partículas ínfimas, tendo porventura

escoado, espalhando-se por sobre a massa terrenta.

O fogo provisiona a difusão do elemento aeriforme heterogêneo que, misturando-se aos

corpúsculos liqüefeitos e lípidos e tendo-os comprimido, devolve-lhes a homogeneidade pela

recomposição de uma massa única: o retraimento do fogo é mencionado como resfriamento e a

sua retração em estado condensado é denominada congelação, posto que quanto aos corpos

mencionados como liqüidos passíveis de fusão, o mais denso daqueles compõe-se de partículas

auríficas, mais fluídicas e mais homogéneas, caracterizado como o elemento aurífero,

aurifúlgido«.

A espécie em densidade, uma substância luminosa liqüefeita e condensada, constitui-se de

corpúsculos ferrenhos, pequenos e tênues, de modo que, de um lado, é mais duro que o

elemento aurífero e, de outro, mais leve porque mantém maiores interstícios: quanto à parcela

de terra misturada, tendo-se separado, torna-se perceptível isoladamente, mencionando-a como

um verdete.

A água, misturada ao fogo, fluida e rara, devido ao percurso sobre a superfície terrenha,

é denominada líquida, ao passo que é tenra devido a uma estabilidade maior que a massa

terrulenta: a referida água, tendo-se apartado do fogo e isolado do elemento aerífero, torna-se

homogénea, contraindo-se em si mesma, tendo expelido parcelas flâmeas. Assim condensada,

acima da estrutura terrosa, assume determinados caracteres, pois precipitando-se, denomina-se

granizo; residindo na superfície terrenta é mencionada como gelo, água em estado sólido,

podendo parecer também menos denso e menos condensado, devendo haver, não obstante,

diversas espécies liqüefeitas com propriedades nutritivas misturadas umas às outras, passando,

através das substâncias orgânicas, do estado líqüido para o estado gasoso e, novamente, ao

líqüido, tendo sido denominado sana.

O fogo, com efeito, prevê a substância que aquece o corpo; delgada, divide a

luminosidade, aparecendo perceptivelmente como lúmen radiante. A terra, purificada da massa

umectante é denominada um corpo pedregoso, resultante da compressão da potência terrenta

pelos elementos aerífero e úmido, composto ou de partes homogêneas ou de parcelas

heterogêneas.

O fogo lesto, deslocando toda a umidade terrosa, forma um corpo mais seco que o

pedrento, denominado céramo. Não obstante, conservando sua umidade, a pedra torna-se
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liqüefeita pela atividade do fogo: quando resfria-se, advém a matéria mineral negregosa assim

como, em mesmas condições, uma porção aquosa tendo-se retirado da mistura e tornando

partes terrentas semifluidas e dissolventes pela água, devém previamente a potassa, uma espécie

terrulenta, empregada para remover as manchas oleificantes e poeirentas. Pormenorizando, o

corpo é engendrado pela composição divina.

O fogo e o componente aerífero possuem corpúsculos maiores que as frinchas das

partículas umectativas e terrentas; tendo-as condensado pela atividade do elemento flâmeo, não

pode, portanto, dissolvo-las, enquanto constituintes umectantes, devido a partes corpusculares

maiores, possibilitam a dissociação da massa terrulenta, podendo apenas o fogo romper seu

estado condensado: todos os corpos, componentes de qualidades sensíveis, engendram

percepções, resultando deste processo uma psicofisiologia das sensações.

Pormenorizando, as impressões sensíveis provocam perturbações na corporeidade e na

alma, revelando uma compreensão própria das propriedades físicas. O fogo possui qualidades

permanentes, denominando-o fluido, tênue, penetrante, elemento corpóreo pequeníssimo,

cuja propriedade particular é o quente, dividindo o corpo e repartindo-o aparentemente em

partículas, ao passo que o componente líqüido, penetrando a corporalidade, comprime os

corpúsculos, revertendo uma materialidade heterogénea numa homogeneidade condensada: a

natureza compacta, pelejando contra sua estrutura corpórea, engendra o frio. As propriedades

aparentemente opostas dos corpos denominam-se pesado e leve, duro e lasso, liso e rugoso,

denso e raro, de modo que a ausência de uma qualidade provoca o remetimento ao oposto, A

dureza, com efeito, é proveniente de uma relaxação do corpo e a molície de um revigoramento

do constituinte corporal.

A composição aerífera, o constituinte umectativo, o elemento terrento e o componente

flâmeo revelam diferenças de qualidade e não de um substrato, donde todas as coisas provariam,

recusando a determinação de um suporte material, não havendo portanto, uma materialidade

determinada, substancialidade permanente: o processo gerativo deve ser apreendido em sua

constituição física aparente, não podendo denominar as propriedades fugaces

demonstrativamente, devido ao metabolismo intermitente, recidivo no receptáculo.
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Neste aspecto, Timaeus de Locres compara (7tpénet lpoactKclaclt)115 o receptáculo

plasmável (Tó pév õeXóp vov) a uma mãe, o semelhante ao pai(inteligível, modelo) e a natureza

intermediária (lúv õé Beta( $6atv) entre eles a um rebento (éKyovÓÇ), PI. Timaeus 50 d, para cuja

acepção inicial ligada às relações formalizadas da comunidade doméstica (varão, fêmea e

embrião) desliza para os sentidos próprios à epistemologia platónica no recuado texto de

B:çlpl1121iç3..y!(o fogo é engendrado pelo paradigma) e no .!.!!pêçy$, devendo-se considerar que

o molde seja variegado (êKtun(bftaTOÇ roÕ notK.Ào6) e que apresente ao olho todas as variegações

(naaâÇ lolKtX.aÇ). O recipiente, no qual ele, tendo sido moldado (éKTuno6pevov) é posto para

que devenha bem constituído (7tap8aKeuaapevóv), devendo ser amorfo (ãpop+ov) de todos

aqueles aspectos (ánaaâv râv iõEõv), tantos quantos ele receba de alhures, Plato. Timaeus 50 d;

sendo semelhante (õpot6v) àqueles que são nele postos e se Ihe advierem moldes contrários

(Tá tâÇ êvavT-cEÇ) ou de uma natureza absolutamente adversa (Tá IÕÇ IÓ 7tcEpa7tâv dXXqç 4)óaeâç),

recebendo-os ('ró õe)Cópevov), assemelhar-se-ía mal (KaKÕç d+opo.ot), pois os obscurecería devido

à sua aparência (IÚv &uToõ 7tcxpep+c't.vov óytv). Timaeus 50 e. O receptante (IÓ êKÕel6pcvov) de

todos os gêneros (táncEVTa yévtl) deve ser, por sua vez, adverso a todos os aspectos

(navTâv éKtÓÇ êtõâv), de tal maneira que aquele que subjaza (i)7tap)Cóv) sobre os unguentos (Tá

ãÀ.EtpFcltá) preparados com técnica (TéXvq PHXclvâvTCEt) para que se obtenha doce perfume

(eüõÚ), fazem-no sobretudo inodoro (àuõÚ) como os recipientes amidos (Tá õe óFlevcl õypá) para

a recepção dos aromas (Táç õapáç), PI. Zmaews 50 e.

A natureza do receptáculo demonstra-se não como um princípio material de todas as

coisas, maternidade principial e primitiva, de onde todos os elementos perceptíveis e dotados

115 0 verbo étKáÕ(o atribui plasticidade ao recipiendário platónico, acolhendo diferentes prefixos. A
crítica de Rema Brigue dirige-se para a assertiva de que o conhecimento pela virtude(dpíl'Ü) fundamenta
a teoria platónica da Reminiscência. A mencionada assertiva propicia ao Mono o estatuto de uma peça
lógica e o alargamento do saber resulta da 'percepção de relações lógicas'. Brague, Rema. "Critique de
I'anamnesis" in Reo e PÉÍ/osopblgHe. N '4. 1991, pág. 621 a 625. Privilegiando o emprego do verbooiõa
proveniente da locução KéÕva elÕula, salientando a prática da ocpíl'tÚ enquanto conhecimento, R. Brague
expõe o texto platónico como uma récita de natureza moral: a permanência da 'ordem' (KÓaFOÇ) é o
recorrente matiz da anámnese, dando relevo à precípua noção de àvTetKcta.a. EtKÚÕÇo possui, para P
Chantrainne (Z)E) pleno sentido factitivo, "deduzir por comparação, representar por imagens,

conjecturar" concedendo relevo plástico tanto à sociedade quanto ao cosmo intelectivo. étKcta.a é conexo
à )Cáptç. (étKaÕ(OFévot )CatpoOav). XcE.pm singulariza o ato do júbilo espontâneo, ligandc»se ao mesmo
campo semântico em que participa o verbo ãõoFcxt, para Chantrainne, possuindo um sentido preciso de
"graça exterior, beleza", prendendo-se na mencionada passagem a êtKáõ(o.
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de sensibilidade provêm, mas como um protoplasma, geratriz formativa, dando visibilidade

àquelas formas em si, apreendidas pela demonstração verossímil: a natureza, no discurso

plausível, é determinada não apenas como princípio, postulado do sistema milesiano, mas

também como 'o que se mostra', 'o que aparece', em suma, como um fenómeno, remontando à

preocupação da fisiologia arcaica para com a unidade e pluralidade fenomênica. A unidade real

é compreendida pela mente, constituinte da alma e participante do 'mesmo, do semelhante. A

realidade contemplativa, unigênita, é reverberada na multiplicidade fenomênica, representada

na pluralidade aparente dos processos físicos completivos, remetendo ao 'outro'. A alma do

mundo compõe-se do 'mesmo' e do 'outro'.

A nutrítica umectativa, combustiva, terrenta e aerífera, recebendo todos aspectos

r;\diculares, como água, fogo, terra, ar, submetendo-se a todas modificações que deles derivem,

aparece como infinitamente multifária em um caos primitivo, em que as propriedades físicas

nela arrebatadas, são separadas umas das outras, assim como, outrossim, são apartados, em um

recipiendário, os germes através de crivos e engenhos, sublevando as sementes e pondo, de um

lado, as densas e pesadas e, de outro, as raras e lépidas: os quatro elementos, do mesmo modo,

aluídos pelo recipiente que os contém, são dentre os mais dessemelhantes discernidos,

aproximando-se numa única massa os semelhantes, de maneira que preenchessem posições

determinadas para a composição do cosmo.

A nutritícia recipiendária é compreendida como um "corpo inqualificado"

(ló aõpcl ãHolov), acolhendo a lábil aparência dos 'phantásmata'. A metáfora do recipiendário

materno, geratriz dos seresi ió, emana de um escrupuloso levantamento das landes conceituais

da medicina hipocrática, particularmente, a embriologia pneumática. Elaborei na Parte lll

desta dissertação o comentário expositivo da medicina pneumática, dando relevância à

atividade fisiológica do sopro ígneo, prévia, em suas considerações arcaica e clássica, à

locomoção da alma: a alma causticante, propulsora e proponente da homologia de opostos, é

identificada a um princípio ativo de diferenciação, em que o sopro é o apetite da alma.

116 "La 'chora' non ê corporea, perchà invisibile, informe ed eterna (...) il principio in parola à
semplicemente il ricettacolo 'in cui' convengono le cose, per non contaminare in alcun modo cià che
riceve si rende límpido e diáfano come, nel gare gli unguento profumati, si suole ílnzitutto rendere
perfeitamente inodori i liquidi che debbono ricevere gli odori(...) interviene positivamente a completare
lo schema delle cose, si che puà bem dirsi che quelha, col ricevere le forme dell'acqua, diventa acqua, col
ricevere le forme del fuoco, diventa fuoco" Stefanini, Luigi..1141glB 11. Padova: 1935, Pág. 336-7.
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Nas m /ba'es (cv TatÇ I'uvcltKaÇ), o qwe cÜnomÍn'lhos uenlre e /clero @Htpctt tc KcEL uatepclt) é

% n ser í e [e desider.ztZoo ((oov 7tt9 p LKov) de gerir izlÁazzres (nc]]õononaç) e gw.27zdo, deuüo à

desfavorável estação kxa.ç)a. txwu puvb, a ?nulber detém estéril qaKa.ÇTKovà, sente tina violenta irritação

(al,avaKTouv), ag1lando o copo em loas as dí efões e, lendo oh r o @7to#pcxTTov), des e modo, .zs

passagens de sopro kKVE'üpa.'coq õxEt,aE'ouqà, impede, assim, a inspiração qüvaKV \ q" - Platão Timaeas 91 b.
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IV. 2. As premissas pré-platónicas ao Timaetls: prolegâmeno à análise crítica.

Tento reconstituir um percurso, delimitando, a partir dos textos maduros, a

compreensão, de um lado, da dualidade enantiológica, proveniente da gênese dos contrários

como engendramento da natureza (a homologia dos opostos), levantando suas premissas

préplat8nicas e, de outro, o princípio psíquico do movimento, identificado a um princípio

agenesíaco: a acurácia platónica da q)úalç investiga, perfazendo a teoria pitagórica de

contrários, as atividades vitais da natureza orgânica. A dualidade de oposições permeia a

embriologia pneumática, proposta por Philolaos de Crotona; engendrando o limite pelo

balizamento do ilimitado, pois examinando a concepção vitalista do cosmo vivedouro, o

corpóreo compõe-se da potência quente, porém, pela inalação, adere à pressão aerífera fria.

Anonymus Londinensis XVIII. Neste lastro, a interveniência dos pares de opostos (quente/frio,

seco/amido, condensação/rarefação, inalação/ exalação), denominada por Hegel como o

processo dos universalmente opostos, regidos pelo devir, perpetua a natureza produtível

(q)óatç) do cosmo físico. Pormenorizando, o metabolismo ison8mico da natureza a partir das

propriedades opostas, repousada na dualidade e passagem de oposições, estabelece a atividade

genesíaca do cosmo genearca e corrutivo.

As pesquisas sobre o platonismo ressaltam a aquisição de conhecimento pela oralidade,

no nexo entre pitagorismo e Platão, em que a constituição do saber órfico-pitagórico mostra-se

como relevante fonte. A partir do fragmento nep. yu)Cfiç de Philolaos de Crotona (DK B21)

reverbera-se uma nítida conduta de pensamento, atilada pelo prefixo denominativo de primazia

do movimento circular (nep.): "l'idée de entourer complétement et même par dessus, d' oú les

emplois exprimant la supériorité" (Chantrainne). A regência então do universo filolaico, dado

que é uno e contínuo, auvéXeç, zusammenhãngend, e sustém o princípio do movimento e da

mudança (lctv clp)Cáv táÇ KtvÚaloÇ tc Kal pcTclj3oÀáç) (DK B 21), colimitado à conseqüente

determinidade (õta9Úatç, Bestimmtheit, Diels) de duas dimensões, efetua-se pela 7teptnoÀÚatç,

atividade de rotação. Considera-se a rotação a imagem do movimento da inteligência, posto

que conserva na mudança o máximo de identidade, pois nela a variação sem ser excluída,

submete-se à unidade, enunciada aqui como a eternidade ilimitada, lóv ánetpov àtâvct (DK B

21)
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A variação têm sua parecença com o movente, com o sempre móvel

(IÓ Ktvéov, àetK.va9ov), que perfaz a atividade de rotação, da eternidade até ela (é( àtâvoç éç

àtâvcl nEP.7toMt) o movido, quando o móvel age, assim é determinado (õta9t'tcícEt) e por ele

conduzido (ünó êvÓÇ Kul3cpvâHevóç) DK B 21. O caráter axiológico da esfera supra-mundana,

uma parte dele é imutável (do universo), circundado a partir das almas universais quanto ao

todo (Táç 'có ÕÀ.ov ncpteXouaáç W )Cáç) até a lua (péXpt aEÀTlvá(; nepto6tclt); a outra mutável, da

lua até a terra, subsume o dualismo enantiológico, posto não ter-se descoberto nem em seu

interior (do cosmos) alguma outra causa mais potente (àÀ.À.á T.Ç àt . a ÕuvaptKÓTepcl), que a

alma do mundo nem em seu exterior algo sendo capaz de corrompe-lo

($TC.pcxtàuTóvõuvctpéva) DK B 21, posto que o dualismo repousa no cosmo visivo: "le

dualisme est transporté à I'interiéur du monde visible; I'opposition de I'âme et du corps se

réduit à celle du monde sideral et du monde sublunaire, à celle du mouvement et du

changement, c'est à dire à celle de la révolution circulaire et des vicissitudes de la genération et

de la corruption" 117

A remissão do nEP. q/UXÜç de Philolaos às cosmologias pré-platónicas é manifesta: a posse

de um espaço geometrizado pela polis advém da proponência de uma mesocracia, esmaecendo,

pela esfericidade do cosmos, as lindes entre direito e esquerdo, alto e baixo. Neste complexo, o

dualismo do direito e esquerdo, proveniente do pitagorismo, é reverberado na fisiologia

arcaica, identificado com o embrião do varão à direita e o utero feminil à esquerda, ao passo

que a suposta cosmologia de Philolaos de Crotona prescreve um movimento do centro à

periferia, anulando, pela rotação, as oposições constitutivas das ciências naturais, limite e

ilimitado, movente e movido, macho e fêmea, raro e denso. A estereometria preocupa-se com a

compreensão dos sólidos, pertencendo ao domínio das percepções, portanto, à polis, cujo

117 Moreau, Joseph. !::Âmç du Monde. De Platon aux Stoiçlç!». Hildesheim: George Olms, 1965,
pág.149. A revelação das fontes em Platão deve seguir-se de um percuciente manuseio das mesmas
lineando suas aquiescências e discrepâncias. Neste regime, Philolaos de Crotona constitui paradigma
admitidas as diferenças entre Boeckh e Burnet, para quem, mesmo no plano da língua é difícil assentir sua
contaminação dórica, posto ser o dialeto jónico, o usual entre os homens livres daquelas regiões aquéias.
Burnet, .john. E;!J;!x..Grççk..P!!il91çl211X. Adam & Charles Black: London, 1952, pág. 283. Minha lente
porém inflete o reverberamento dos fragmentos na herança platónica anuída pela vetusta cesura entre
inundo sensível, ló xo6 õpoFevoO yévoç e mundo inteligível, ,tó loõ vooFevoõ 'évoç. Cf. Burkhert,
Walter.
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remetimento preliminar repousa no indivíduo noético: o instrumento estereométrico supera a

materialidade sensível, revelando a superfície do plano.

A récita plausível sobre a gênese do cosmo retoma o discurso verossímil da raça dos

mortais do poema parmenideano, demonstrando ser uma cosmologia aparentada às prédicas

arcaicas, em que a inteligência divina assemelhar-se-à à divindade parmenideana. Doravante, a

atividade demiúrgica impõe a unidade essencial das superfícies para a constituição das

corporeidades primárias, devendo de um processo genesíaco, pelo qual remete à dualidade

entre, de um lado, a unidade formal e essencial e, de outro, a pluralidade elementar das

aparencias.

Assim, o fogo central e anímico, postulado por Philolaos de Crotona e ligado ao

princípio, possui as qualidades da sempternia, agenesia e agerasia. Os componentes conceituais

da alma cósmica na macrologia verossímil da gênese do cosmo são revestidos dos mencionados

predicados, qualificando-a,de um lado, no gênero agenesíaco, diverso do pertencente à

constituição corp6rea do cosmo, classificado, de outro, como perecedouro: o corpo perecível

adquire uma alma imorredoura, reiterando o partejo entre cosmo visível e sopro inorgânico,

fogo vital, 'Hestía'118. O período clássico colhe, ademais, elementos tanto da filosofia natural

pré-platónica quanto do corpo médico.

A consideração remissiva da cosmologia arcaica, o 'Ãpeiron' de Anaximandro de Mileto,

reincidente na lide sobre o princípio de todos processos físicos, governando e circundando

todas as coisas (Ka/ zcp//Z zv ázavrcr A'a/ lavra x'o#Hpvau, Anaximandro A 15; Arist. /)bsica 4, 203

b 11) A palavra 7teptéXetv, remetida tanto a Philolaos quanto aos milénios, conotando o

movimento circular da abóbada celeste (Oüpclvóç), é registrada em Anaximandro pela

A

1 18 Diels 14 (4) 17; 44 (32). A geometria é compreendida por Philolaos como 'princípio e metrópole das
matérias' (àp)CÚv Kcl. FqTpoitoXtç Tábv FctOílFaTõv), devendo asseverar a homogeneidade do espaço: 'o
cosmo é um, tendo começado pelo centro o devenir, e a partir do centro, da mesma maneira, para o alto
e pala baixo: pois o baixo, do meio, repousa subcontrário ao alto', definindo a homogeneidade da esfera,
compreendida pela 7teputohÚmç, interditando, previamente, a teoria aristotélica dos lugares naturais.
Stobeus. Flor 1. 15, 7 44 (32) B 17. A concepção de um movimento circular da abóbada celeste
(õupavóç) é retomada amplamente no Timaeus de Platão.
Õ KÓaFoç eiç êattv, flpqaTO õé y.'yveaOat àlÓ To6 peao6 Kcx..én. loÕ Feao6 êtç ló àvõ õtá lõv duTõv
totç KÓcl(o Éa't.v 'Ócp IÜ dvÓ 'tol) }ieaoü l)nevar'c.(oç Ke.}iev(l 'totç KCEI(o.

Cf. Sambursky. .!.!!g..!!!x$içêLIW:gdd.; Siegel, R.E. "'Hestia': on the Relation between Early Greek
Scientific Thought and Mysticism: is vestia, the Central Fire, an Abstract Astronomical Concept ?"
Ja7z#s 49 (1960), págs. 1-20.
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historicização peripatética, particularmente Teofrasto (Anaximandro A 1 1). Neste sentido, as

qualidades constitutivas do infinito (ãnctpov) anaximandreano opõem-se às qualidades dos

congêneres resultantes de sua separação, decorrendo não duas formas foto ge?fere distintas de

realidade, mas 'o princípio, identificado ao ã71ctpov, é, com efeito, eterno, ingênito e agerásico'

(raor#r .V áz'f ov 8z'va/ rÕL' (#)ZÕv x-az d;qpco), ao passo que rd auWévíl é temporânea, gerativa e

ger8ntica. A palavra zgpz/Z8zv, com efeito, remonta ao único fragmento conservado de

Anaxímenes de Mileto (Anaxímenes B 2), aplicando-se ao princípio súpero, o ar (AÓp) que

governa todo o cosmo, assim como Ku#pvavé empregado com respeito à atividade de

comando (àp)CÚ) nos fragmentos de Heráclito e Diógenes de Apo18nia.

As constatações que emergem do liame entre a ciência platónica e o saber material

constituído demonstram a preemência da compreensão do discurso à luz desta malha

conceitual. Reconstitui, nos parâmetros deste trabalho, as premissas estratégicas ao

entendimento da prédica, demonstrando sê-las, antes, imprescindíveis à constituição de meu

objeto, compreendendo-as no processo de meu método expositivo. Assim, procurei afastar

traços que determinariam uma explanação espiritual da cosmologia e dos processos físicos que,

minudenciando e decompondo a récita, sugerem uma imaterialidade pressuposta em todo o

engendramento gerativo Ao contrário, procurei manter uma relação fidedigna com suas

premissas culturais e conceituais, sem eludir a propriedade do discurso verossímil sobre a

geração do cosmo.119

A prédica plausível de Timaeus de Locres concerne à atividade da génese do cosmo e à

natureza da ação demiurgíca que se liga à mantença daquilo que é ingênito, paradigma, não

sujeito, pois, à corrupção. A ação se passa no dia de Cureótis, no mês de Pianépsion (outubro),

em que aceitavam-se às frátrias os descendentes dos cidadãos, cortando-lhes os cachos e lhes

propondo emulações de poesia, no decorrer do 3 ' dia das ApatÚrias, cerimónias jónicas em

honra a Zeus Frátrios e à Arena Frátria, presumivelmente em 425 a 421 a.C. As Bendidías,

culto trácio de gênese oriental, são identificadas, por sua vez, às Panatéias, festas atenienses em

119 Jacoby, F. Berlin, Leyden. 1923-1969. Reinhardt, Karl
Tradition und Geist. Gõttingen. Rohde, Erwin.
Tübingen: 1921. Wellmann, M. Berlin:1901. Willamowitz
Mõellendorf. Der Glaube dçc :l;!dlçgçg. 1. 11. Berlin:1931-1932. Berger, Huno. QÊ$ç!!jg!!te der

Leipzig: 1903 .
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429/428: Arena, honrada no panegírico das Panatenéias, e Hephaistos, homenageado na

encomiástica das Apatúrias, e patronos do artesanato, são os mestres, segundo Pierre Vidal-

Naquet, da Arenas primitiva e mítica, tendo recebido a deusa a matéria semanal dos atenienses

primazes de Gê e Hephaistos.

As mencionadas festividades descritas no prólogo da récita (Panatenéias e Cureótis)

louvavam os dons do fogo, espécie divina e fulgente, de maneira que o procedimento

laborativo do demiurgo generante e legiferante, empregando multifárias técnicas artesanais,

repõe Prometeus e Hephaistos como paradigmas da produção relativa ao artesanato, sobretudo,

da técnica do fogo: a habilidade manual, atributo da demiurgia, depende da posse do fogo

constitutivo. A natureza do elemento flâmeo, deste modo, compreendida em seus pressupostos

arcaicos (Heráclito) assume relevante papel para a compreensão da constituição do cosmo,

permeado, em seu centro, pelo corpúsculo fúlgido: a vestia representa no corpo social o fogo

central (Philolaos de Crotona), articulando o saber constituído do pitagorismo à religião da

comunidade política ateniense, donde a prevalência de componentes sagrados e encomiásticos

demonstra o nexo entre cosmurgia e mitografia, conhecimento e culto, rastcando os

componentes ritualísticos da Antiguidade arcaica, presentes na Retórica de Timaeus de Locres.

Hephaistos e Arena guarnecem a união de duas classes da Atenas primitiva, dos guardiães e dos

produtores, estes habitam a periferia da polis (nóXlç), aqueles protegem Hephaisteion no

períbolo: segundo Pausânias (1. 14). Hephaistos e Atina, possuindo a mesma natureza, derivam-

na previamente da mesma paternidade, havendo, posteriormente, recebido, ambos em comum,

uma propriedade naturalmente adequada à virtude e ao pensamento pelo exercício da ciência e

da arte, de modo que as divindades dispuseram a terra, efetuada a partilha pela Diké, por

regiões, conduzindo desiderativos a pletora, não pela violência, mas pela persuasão. O adro

comporta confinantes as estátuas dos mencionados deuses da forja. Aceder ao conhecimento é

uma pulsão para a posse imediata da potestade ignescente: Prometeus penetra na acrópole de

Zeus e apodera-se no atelier dos deuses da técnica do fogo e de outros domínios técnicos (PI.

Protágoras 321 d)

As práticas religiosas e a permanência de rituais antigos são um dos elementos

constitutivos da Antigüidade histórica, ressaltando praxes costumeiras, registradas

historicamente, como os mistérios órficos, preservados pela tradição oral, donde o pitagorismo

adveniente homenageava o princípio materno e material, Deméter:a Grécia clássica havia
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consolidado, desde então, os preceitos ritualísticos da mistagogia, desvelando aos neófitos o

conhecimento intuído pelas alegorias míticas, provenientes da Samotrácia, Delos, Rodes,

Dódona, Elêusis, Argos et alia, conservando-as pelas descendências porvindouras. A

transmissão esotérica, proveniente do Egito, havia sido resguardada durante a constituição da

fisiologia grega, partejada por Pitágoras, Pherécides de Syros, Anaximandro e Anaxímenes de

Mileto, Heráclito de Éfeso, Anaxágoras de Clazêmene, retendo uma heteria hermética,

perfazendo a malha científica e mística da récita plausível sobre a composição do cosmo. As

co18nias supramencionados e Citéria, Delfos, Traia mantiveram o conhecimento invulgar

espiritual e mistagógico, arrazoando sobre a linhagem dos atlantes e sobre o deus Toth.

A estirpe dos atlantes caracterizava-se por uma miscigenação entre os rebentos de Urano

e as descendentes de Gala, raça híbrida legendária,resultante estéril, possibilitando a reprodução

somente com fêmeas pelasgas, provo-gregas, antecessores dos jónios e dórios: denominavam

Pelasgos, os primitivos habitantes da Grécia. A história diluvial dos hominídeos desempenha a

potência hercúlea e lemuriana e a corrupção de um povoado remoto. Héracles, representante

pelásgico, havendo procurado os pomos das Hespérides, frutos complexos, carnosos e

indeiscentes, cuja constituição participa o receptáculo, é o heleno primígeno. As divindades

hespéreas descendem de Hlésperus, parente de Atlas, para quem Héracles deve provar poder

sustentar o cosmo em seu torso.

A herança mítica da decadência atlante, civilização pelágica, dominando parte do

território europeu e asiático, demonstra a potestade ateniense. A Atlântida, povoação telúrica e

lemuriana, cultuava o osirianismo, derivando em seu aspecto mais aparente o dionisismo, em

sua representação mais velada o orfismo. A Atenas protohistórica, por sua vez, conservou

abundante tradição herma, de onde Platão provavelmente recolheu o material para a

composição da récita: o proleg8meno mítico, opondo os atenienses hiperbóreos e apolíneos aos

atlantes dionisíacos, descreve a constituição de um estado imberbe, porém potente, do qual o

mito produz, para os pósteros, indelével rememoração, embora demonstre ser uma

compreensão verossímil (7ógos eí.çóla) de todas as coisas.

A prédica mítica do povo de Alias, sua gênese e decomposição, permaneceu na memória

helénica mediterrânea como uma possibilidade de reconstituição do Estado reco, ideal,

permanecido apenas como impressa reminiscência, pela qual o discurso plausível principia,

retendo seus elementos espirituais e morais: posteriormente à exposição da constituição
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pelásgica, ateniense primitiva, e da corrupção atlante, provém a descrição verossímil da gênese

do cosmo e da natureza do homem..

O método historiográfico escrutina o repertório mítico do discurso verossímil, anterior

à reavaliação da prédica,operada pelos comentadores teológicos, como Clemente de Alexandria

e Eusébio de Cesara, aderindo uma orientação arqueológica, cujo resultado mostra a descrição

platónica de duas espécies de sociedades, Atenas ancestral e mediterrânea e Atlântida insular,

imagens verossímeis de um paradigma constituído pela idealidade geométrica. A extensividade

e fertilidade da terra, o solo menos pedregoso e árido e a privilegiada situação política e

territorial constituem qualidades da Arenas arcaica. A Atenas protohistórica, protegida pela

deusa Arena e mencionada por Sólon a Crítias e, então, a Sócrates, possuía uma rígida divisão

social de classes, partilhada pelos sacerdotes, artesãos, pastores, lavradores e guerreiros,

guardiães primaciais da Arenas primígena: realizada a preitesia aos ancestrais, Crítias e Sócrates

concedem a palavra a Timaeus de Locres.

Na sociedade ateniense primitiva, a acrópole, dominada pelo santuário de Hephaistos e

Arena, é monopolizada pela casta de guerreiros, enquanto os agricultores e artesãos

posicionam-se na periferia, de modo que repousa, aparentemente, uma desconformidade entre

o estatuto social do artesanato e seu aproveitamento metafórico, consolidado pela atividade da

demiurgia, identificada ao ordenamento dos elementos materiais: o velho termo

õTlptoüpyóç refere-se tanto ao artesão quanto ao magistrado, embora quanto àquele ofício haja

ainda dois outros termos em ético para designa-lo: l3ctvcEuaóç, definindo os artífices que

utilizavam o fogo, a argila ou metalurgistas e, inversamente, o composto, oriundo do mundo

jónico, X8tpâvae, correlato a nomes próprios de estrutura arcaica e, em princípio aristocrático.

No que concerne à magistratura, Luc Brisson procede a um extenso exame do material

epigráfico arcaico e clássico relativo à demiurgía, que determina tanto a aparição desta função

remontando a uma época remota de invasões àdvenas, como especialistas que acompanham as

tarefas as mais diversas, identificados nos poemas homéricos aos 'kérykes' (Kqp6g) assistentes da

realeza hereditária em sacrifícios e libações. "En faisant appel au derme õTlptoupyóç, Platon

exploite tous les seno d'un mot dont la nature protéiforme porte témoignage de I'histoire de la

civilization grecque"120
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A demiurgía revela-se como uma atividade social realizada na comunidade política,

agregando sua habilidade técnica. A análise intensiva da prédica verossímil problematiza a

compreensão da récita a partir de uma constituição, para Vernant, de lógicas diversas do

discurso: pelo contrário, o recorte investigativo da macrologia de Timaeus de Locres instaura o

nexo entre descrição mítica, exposição dos processos físicos e geometria pitagórica. Platão

arrola, através desta constatação, uma antropologia social na comunidade política, destacando

seus aspectos Jurídicos, médicos e religiosos. Neste contexto, àTT(bpevqç indica um léxico

militar em oposição a KpaToõvTeç, existindo uma justa contraposição entre

fltTópEVTIÇ aval'KfiÇ (necessidade subjugada) e nEt9oõç êH$povâç (inteligente persuasão), donde

deriva a mesma esfera de conotação para ló aTotXcTov, proveniente do verbo a'c8.)(o, cuja

acepção inicial é "marchar". n .9o situa-se, num primeiro momento, na esfera das divindades

ligadas à persuasão necessária à realização do intercurso sexual, cuja evolução significante

posterior remete-nos para o ambiente do discurso retórico de forma que, colocada pelo

demiurgo, a persuasão possibilita a proporcionalidade (àvaÀ.ol,.a) entre elementos, Plano.

Timaeus 32 c. Assim, 'tó stoichéion' (ló aTOu)(Elov) para o estudioso das sociedades indoeuropéias

Pierre Chantrainne, designa os elementos do alfabeto, conforme são apreendidos e dispostos

em linha ordenadamente: 'tó ló aTotXctov é distinto em princípio de rá ypaftpaTá, ao passo que

aquele discrimina as letras como elementos expressivos, compondo as palavras: este emprego

define o sentido de elemento colmo um princípio elementar para a cosmologia préclássica e

platónica.

A exposição mítica permite a investigação do paradigma por intermédio de sua imagem,
l A ' l /\ 'l 'l'. N l A ' I' l /

como a minudência da gênese possibilita a apreensão da essência: o discurso cosmológico

verossímil sobre a geração física articula uma cosmogonia e uma teogonia, consistindo na

120 Brisson, Luc. .
Paria:Klincksieck, 1974, pág.8S; Id. 11:ç!.b4eli..Êt.!çE.bJX!!!g. Paras: Maspero, 1982, Vlastos, G. S!!Jdiçg.In
!?!alg:!.blçl3p!!XliU. London: Rotledge & Kegan Paul, 1965; Vidal-Naquet, Pierre. !:Ê..Çhasseur Noir

Paris: Maspero, 1991, pães. 292-96.
Chantrainne, Pierre. "Artisan: TI'ois nome grecs de I'artisan" in Mélanges A . Dias, Paras: 1956, págs. 41-

Cf. Pichot, André. La Naissance de la Sciencç. 11. Paras: Gallimard, 1991, pág. 421: "L'appréhension du
monde était, dons la haute Antiquité, essentiellement mytique et magique; I'homme participait
directement au monde par ses actes et ses rites; même des techniques três spécialisées comme la
métallurgie s'accompagnaient de rituels magicomystiques et avaient des modàles dons la mythologie (les
dieux forgerons, comme Héphatstos, mais aussi les dieux potiers créant à partir de la blue, etc)"
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elaboração de um modelo cosmológico preocupado com a constituição do cosmo físico. A

prédica mítica,deste modo, narrada por um vetusto sacerdote da divindade Neith em Sais,

Evito (a deusa Arena para os gregos), ao legislador e poeta ateniense Sólon, é relatada a Crítias

por seu avâ, de mesmo nome e, assim, a Sócrates, pelo meneio de 425 a 421 do período

helénico, descrevendo a arquiparadigmática Arenas hoplítica, opondo-se à perecida Atlântida,

potência imperialista, insular e magnânime, superior à Ásia e à Líbia reunidas, remontando à

Pérsia das guerras médicas. Para o sacerdote egípcio,a tradição mnemónica grega é

relativamente pequena.

Pela grande destruição pela água(ünép tÚvpEytatÓv @9opczv üõaalv), a cidade de Atlântida,

Lendo süo, segundo Timaeus de Lacres, a melhor Pa a a gwewa(aóXlçàplaTá npq Tóv xóÀepov) e

tendo vecehdo a semente espermática das diuindcdes de Gata e Hefesto(éKI'fjÇ T6 Ka H@alaToõ ló

anéppa xclpcaclPoíba), possüü as mais belas ações e constituições dentre todas as oütTas pólens

(KáÀÀtata rá épya Kal noXttétat naa(Õv Õaoaóv), conforme as mais antiga.s tradições, Timeü 23 c,d.

O paradigma da lei (napaõc 7pa ro6 vopoõ) prescrevia bater, primeiro, o género dos sacerdotes('ró

Tâv iepõv 7évoç) separado de todos os antros e apare'do (d$optapévov), posteüor a eLe, o género dos

demiurgos (íõvõqptoupl'âv), qwe cada um exerce sua demiurgo própria, não misturando-se à

outra, 24 a.

Da p'üdência, a Lei cnüon(n8p Tqç +povÚac(%róv vópovéntpEÀ,ctavênottlaa o), retamente

desde o püncÍpia(àztó tÕçãpZíiç), e do cosmos, até à diuinação e à medicina, no que concerne à

sazlde (pctvítKÓÇKat iaTplKfjÇ7tpóçüyclav). A deusa Arena, tendo dioMido ordenadamente

(ÕtaKoapáaaaa), concedeu esta dücosmese (TÚv ÕtaKoapúaLV) e esta sintmce (auvtáetv), tendo

escolhido o L gar no qtml uos nascestes, Timaeus, 24 b,c. 'Pareceu-nos, com efeito, que Timeü, sendo

derive nós o melhor astvânomo e tendo realizado (neztotúpevov) o melhor t abaLbo ao conhecer

acerca da natureza do todo(nepl puacoç íou ltavíoçclõcval), deveria pümeiTamente tomar a

pala'wa e, tendo começado a partir da génese do cosmo(apZopcvov ano tqÇ lou Koapou I'cvea80Ç),

terminasse na natureza do homem (reÂ,eurav õe 81ç av9pc07to v Qual v), Plano. Ti)naens 27 a.

Pois deve-se diuMir estas conforme minha opinião :(1) o qne semt«'e é, não tem génese,(11)e

o que é sempre gênito, nunca é;(1) o primeiro é compTeensíuel pela intelecção com o 'logos', e sempre

é o .ne;mo,(11) . segundo, « c-t«.íü., é conject««á«,el p't" 'pinta' "m « se««ção sem 'lóg.s',

nascendo e perecendo, e nunca é efetiuamente.(111) Ademais Lado o que está deündo detém por
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alguma causa a partir da necessidade, pois é iml)osso'oel que bala gwaçao de todas as coisas sem bauev

üma causa. (IV) E qtlando com efeito o demiurgo obsemando o que se mantém serpe o mesmo ,

beneficia7tdo-se ck am tal paradigma, produz a ideia e sala potência, concluindo toldo dessa maneira

a partir da necessücde como belo, se obsemasse, por outro lodo, o qne nasce, beneficiando-se de üm

paradigma gênito, não será belo. O todo então éa abóbada celeste - oü cosmos ow nm owtvo qüe pov

ftm sendo nomeado receberá esse nome, por nós tendo sido nomeado - deve-se em primeiro examiná-

Lo, por qwe sabjaz sobe tudo é preciso no inicia acaminar:(1) p«i«.eito, semp" Joi, não tendo

nemb«m l«'incIDia de ge«ção; (11) « n«sceü (gégonen, p.«feito), iniciando pa ti. de «Liam

pri'tcípio.(111) Nasceu, com efeito é uisíoet e tangível e tem üm cov'po, pois todas essas são sensÍueise

os sensíveis são compree7üidos pela opinião com a percepção, mostram-se genevatiuos e gênitos

(7t7vopcva Ka1 I'8vvqTa).(IV) Ademais , dissemos qwe é necessário que o geratiuo seja grado pov

alg ma causa , pois descola'ir o podator e pai deste todo é üm feito (cpyov - deed ) e tendo süo

descoberto é impossÍ'oel dize a todos. Porém isto deve ser ainda soh'e ele considerado: conlovme o

privei''o dos parMigmas, o marceneiro (tektainómenos) o conclt+iw em concordância co«. o idêntico

e que se man-tém como tal oü com o grado ? Pois , se este cosmos é belo e o demiurgo bom, é

manifesto qm obsemon o eterno, se contado não é sancionado a ninguém falai, em concordância

com o gerado (7Wovo0. Pois éeuidente (aa'pcç) d todos que é em concordância com o eterno. Com

efeito, o cosmos é o mais belo dentre os qtee se man-têm em ga'ação (7cyovotov) e o demiurgo, o

melhor dentre as causas. Desta maneira é compeerLsíuel qwe o qwe é ga'ado(yc7cvqpevoç)seja

fúhicado(õcõHptoupWral)em concordância com o 'Logos' e com a 'p'üdência'(gpovqa8Ü e se man-

tenha como tal (Rara taura o9. Assim sendo é absolutamente necessário que este cosmo seja imagem

(ctKova)dentre esses qae existam(Tcov unap)Covtov). É da má)cima importância , portanto , qLle em

tido se inicie pelo princípio conforme cl 'ptJysis'(Tilv apZUV Rara Ouat 9. Donde deve-se distinguiu

em torno da imagem e de seu paradigma , que os 'lógoi' , porquanto sejam narrativas (ceqWtaÜ são

cognatosaosentes.

O processo genesíaco comporta o ente imperecível, ou seja, a forma dos seres corrutos, o

lugar donde provém o gerado e a geração propriamente. Neste prisma, a narrativa de Timaeus

de Locres depreende um feixe de aspectos verbais constritos ao verbo y.l,vopcEt, cujos registros

são yéyovoç (perfeito ativo masculino singular), yéyovcv (infinito perfeito), yt7vópeva (particípio

médio feminino singular), féwll'rct(adjetivo), yev6ft8voç (particípio aoristo médio masculino

182

5002280
Retângulo



singular) e yeyevúpcvoç (particípio perfeito passivo masculino singular), denotando a atividade

genesíaca e o processo físico, donde provém a compreensão da demiurgia, identificada à

marcenaria, e sua decorrente função, atenta ao que se man-tém sempre como tal (ê)Cov121

ãe. KclTá Tanta). O verbo aov arqWZ evoca todo procedimento de construção, o qual implica a

fabricação de um objeto pela assembleia de várias partes-

A atividade genesíaca, porém, pode ser apreendida somente pela intelecção, recusando a

persuasão que impede compreender o caráter amorfo do receptáculo e as qualidades

advenientes do generativo: o princípio intelectivo retém as idéias em si e não sua forma

aparente de propriedades heterogéneas, pois o cosmo, mesmo engendrado pela necessidade, é

regido tal a um animal vivente pela inteligência, de modo que os corpos primários são

percebidos em seu aspecto poligonal.

Aristotle, as is meti known, insista on $nding in tbe TiT71aews tbe doutrine tbat tbe aoorld is

yevviÍtoç(bad a beginning). 'lbe Phtonists, on tbe otber band, for tbe tnost watt, adore tbe uie'w origi7tal!)

propoünded tO Xenocrates, tbat tbe represenütion oftbe aoorld as bauing a beginning is adoptei simpl) 'Jor

conuenience oJ' exposition (õlaxaKaX Olç Xáptv), as a geometer talas of'drawing' a Linfa, wben all tear be does is

to point owt tbat tbe existente oJ tbe tire is alread) impLiCa b onr inicial postühtes. Tbe anl) two Phtanists

bobo ave knoaon to blue tarem Avktotle's uiew on tais question are Plutarcb and Atticus, a writer oJ tbe

,47zfonineage"122

A récita mítica de Timaeus de Locres acentua o nexo entre saber médico e cosmologia, a

partir do relevo atribuído aos procedimentos fisiológicos decorrentes do corpo de Crotona,

promovendo, deste modo, o exame diligente da cosmogonia, tendo enfatizado o intercurso

sexual como exposição à génese do cosmo. Realçando o corpo do cosmo, similar à natureza do

12 1 E. Benveniste examina pela análise diacrónica das línguas indo-européias o complexo verbos)Cela (ter),
com todo um espectro de significações de m?zs//bsláncialidade e pmlinência. Martin Ruipérez examina,
por sua vez, a função do perfeito ("estado resultante de uma ação") oposto ao conjunto presente/aoristo
("a ação em si") em que o perfeito significa não a cessação de uma ação ou um evento pontual, como em
seus dois aspectos mencionados (presente/aoristo), mas a açãoverbal resultativa, posterior ao seu termo -
um auv'téÀ,tKOÇ. RuipéJ-ez, Martin.
Ancien. Paras: Les Belles Lettres, 1982, pág. 53.

122 Taylor, A .E. PIBlp The Man and His Work. London: Methuen & Co, 1949, pág.443. Rivaud,
Albert. Le problàme du devenir et la notion de la matiêre dons la philosQphie glççqye Paras. Baumbâker

P© Problem der Materie in der gllçç!!j$ç!!çli P!!jlosol)hie Münster: 1890, pág. 177. Edelstein. HEp-ócépny
Berlin: 1931.
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infante, o monólogo expositivo reconstitui o material científico coetâneo, prescrevendo, com

efeito, o recorte concedido às potências, particular às formulações médica e fisiológica e a um

pitagorismo redivivo.

Gaio e Urano engendraram Oceano e Ténis por condensação e resfriamento, separando-

se. A imagem da Alma do mundo é uma estrutura absoluta, compreendendo tanto as partículas

ínfimas quanto as divindades,cuja forma é simétrica e esférica, correspondendo ao corpo do

cosmo circular. A partir da esfericidade da alma cósmica, todas as outras formas particulares e

finitas de simetria podem dela ser derivadas: a simetria de um corpo é composta pela

combinação de rotações e reflexões que não alter;\m seu ;aspecto, proporcionando a

permanência de suas propriedades físicas, dando-lhe uma disposição apropriada, em que o

corpo do mundo é constituído pelos quatro componentes primários enquanto sua alma é uma

compleição da substância ingênita e indivisível e da substância perecível e divisível, esta

participa do princípio do movimento, é mutável, gerativa e corruta, determinada como o

;Outro', aquela, recusando a efeméride, é imutável e incorruta, denominada como o 'Mesmo'.

Assim, nos processos físicos a uniformidade e homogeneidade do 'Mesmo' manifesta-se

perceptivelmente como repouso, ao passo que a heterogeneidade do processo de gêneses, o

'Outro', revela-se como movimento. A divindade, porém, perfaz o 'Mesmo' e o 'Outro', a

unidade e a dualidade, a substância indivisa e a dividida, condensando-as com uma substância

intermediária, reunindo-as em um agregado absoluto, dividindo-as em subseqüência por uma

progressão geométrica, de um lado, 1 -- 2 - 4 - 8 e, de outro, 1 -- 3 - 9 - 27, de onde surgem

os intervalos quarta (4) e sexta (8), quinta (9) e sétim, (27). Pormenorizando, a divindade

demiúrgica engendrou uma manifestação espiritual a partir de um estado primitivo e as formas

primárias da geração sensível.

Assim, o conhecimento sincr8nico do século V estreita o liame entre a filosofia da

natureza e a medicina, em que a prática empírica iátrica, redigida em prosa jónica, torna-se uma

arte consciente e metódica ((púatç to6 àv9pm7tou) a partir da especulação da filosofia jónica da

natureza ((p6atç toõ nclvlóç). 'No conceito grego de 4)óatç estavam inseparáveis o problema da

origem, que constrange o pensamento a ultrapassar os limites do que é dado na experiência

Í'
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sensível, e a compreensão, por meio da investigação empírica (iatop.q) do que deriva daquela

origem e existe anualmente'.123

A determinação do princípio é coeva à definição de natureza, pois todas as coisas provêm

previamente de uma geração espontânea.

A crítica comentativa, operada por Hlarold Cherniss, Frederich Solmsem e W.A.Heidel,

salienta a aquiescência entre o conceptual platónico e as premissas da fisiologia présocrática,

concernentes à gênese dos contrários.Í24. A constituição corpóreo, delimitada no texto,

interdita a separação entre potências ativas (nouj IKcl. ÕÚvape.Ç) e potências passivas

(7ta9TjttKa. Õuvapc.ç), anuindo a divisão entre potências quentes e frias, precípuas à regulagem

do cosmo perfectivo, homogêneo entre as partes e unigênito (povoyEWç), predispondo, não

obstante, um princípio af6rico, em oposição à genearquia. O cosmo, como um "todo", é

acessível à experiência sensível e como imagem do paradigma (ló nclpclõe.I'Fta) conhecido pela

sensação com a opinião . O 'generãlípo' (ró ytlv6pevov) não é um puro corpóreo inteligível, mas

sensível visível e tangível, cuja visibilidade advém do fogo e cuja tangibilidade depende da

solidez da terra.

O gerado precisa ser corpóreo, perceptível e palpável, tendo sido composto, desta

maneira, pelo fogo e terra: a divindade constituiu o corpo do cosmo a partir de duas mediadas,

de forma que o componente úmido e o elemento aerífero residissem entre o composto flâmeo e

o constituinte terrento. A estrutura corporal do cosmo é esférica, revelando perfeita

compleição, cuja homogeneidade é devida à atividade da alma primígena, animando a

corporeidade, ao mesmo tempo que o corpo emana reminiscências da percepção à alma: o

paradigma anímico promove o relacionamento com a espécie corpórea pelo meneio do tempo,

articulando o devir ao modelo, a imagem ao imperecível, devendo o gerado imita-lo, pois o

123 Jaeger, Werner. Paideia. Die Formung des griechischen Menschen Walter de Gruyter: Ed. São Paulo:
Marfins Fontes, 1986, págs. 135 e 688. Sobre õílFtoupyóç como um profissional da medicina, abrangendo
ao mesmo tempo o aspecto social e o técnico, e o jónico )Cgtp(bvoe, compreendendo apenas seu aspecto
manual, Cf. Id, Ibid. pág. 695. Ê importante salientar em .!.!D]39H de Platão a conexão entre uma
antropologia dietética e uma antropologia social, proveniente do conceito mesmo de(póaç 'to6 nav'tóç e
(púaÇ 'to6 dvOpóxou.

i24 "Not to mention the common Greek practice of setting one state in contrast to its opposite, it was
inevitable that Alcmaeon as a physician should concern himself with such phenomena as heat and com,

i''
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paradigma é o elemento permanecente de todas as coisas, enquanto o tempo é o presente, o

passado e o porvir.

O remate da composição do cosmo deve-se ao perfazimento do modelo, pois a divindade,

tendo elaborado o remate do cosmo, perfazendo a natureza do paradigma na constituição

sensível, dividiu as espécimes em, de um lado, etéreas e aerícolas e, de outro, aquosas e

terrenas, conformando a espécie etérea em fogo posto que é a mais luminosa.,

A astronomia, arrolada na primeira parte da récita, preocupa-se com o estabelecimento

de uma especulação sobre a composição do cosmo, a partir de uma desordem primordial, cujos

elementos constituintes, primígenos, são água e terra, ar e fogo, plasmados por um princípio

eficiente: a demiurgia impõe à matéria prima disforme, massa caótica, uma organicidade

material, ordenável pela intelecção e raciocínio, reagrupando as corporeidades descontínuas,

cujo aspecto dos átomos determina a natureza da materialidade, porquanto uma alteração em

sua geometria demanda uma transmutação dos componentes físicos, corpos primários, ou seja,

a transformação das superfícies provoca um desequilíbrio entre as raízes fundamentais, posto

que as partículas infinitésimas condensadas compõem corpos complexos e completivos.

Timaeus de Locres aduz do poliedro regular as quatro radículas constituintes do corpo

para a medicina siciliana: água, fogo, ar e terra (Tó õõ(bp, 'ró nõp, AÚp, I'q). A terra como o

elemento mais pesado constitui-se de hexaedros; o fogo, com efeito, como o elemento lesto e

fluido é um sólido tetraédrico (Tó TCTP(ícõpo(;) composto de arestas delgadas, enquanto AÚp é

um corpo octaédrico (IÓ ÕKtpacõpov) e a água, por sua vez, um icosaedro ('rÓ iKoaaeõpov)

consistente: os poliedros elementares compõem-se de triângulos elementares, redutíveis a

corpúsculos unitários, remontando à teoria corpuscular de Leucipo de Mileto e Demócrito de

Abdera. Para o pitagorismo tardio, há cinco figuras de volumes, denominando-os ainda

matemáticos: o cubo engendrou a terra, ao passo que a pirâmide, identificada ao tetraedro, o

fogo (tó nõp), o octaedro engendrou o ar, o icosaedro produziu a água (Tó üõ(bp) e o dodecaedro,

com efeito, a esfera do cosmo. Aetius, Opinionis, 11, VI, 5: a compreensão das qualidades sensíveis

dos corpos provêm da nação conceptual entre a física quantitativa do pitagorismo,

considerando os corpúsculos numéricos ou átomos geométricos, e a física jónica quantitativa,

respeitando a gênese dos elementos a partir da natureza fluida constituinte e flamante: o cosmo

the opposite effects of summer and winter on his patients". Heidel, W.A. "The Pythagoreans and Greek
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sensível é composto, por conseqüência, de fogo e terra pelo deus, pospondo entre eles água e

ar, constituindo-o dos mencionados sólidos, determinando o nexo entre saber físico e ciência

mensurativa.

Para a ciência do pitagorismo, o todo e, por consequência, todas as coisas, são

delimitados pelo número três125, de modo que, o termo perfectivo, o meio e o princípio,

mantêm o número do todo, definindo a tríade, identificada a uma Ilação entre os termos pelo

meneio de um termo médio, um intermediário, acarretando, portanto, a transição de uma

concepção de número como agregado de unidades-ponto, para sua determinação como medida

incomensurável de grandeza, indiretamente comensurável pela média proporcional entre dois

termos, de forma que, em relação às propriedades de um triângulo retângulo, a altura de um

ângulo reto do mencionado triângulo inscrito em um meio-círculo deva ser a média

proporcional entre os dois segmentos determinados pela hipotenusa: 'dj'namis' designa, com

efeito, a diagonal do quadrado ou a raiz quadrada irracional, pois a constituição do número

decorre de sua comensurabilidade, recusando sua propriedade aditivo.

Assim, o discurso verossímil procede à construção de um quadrado, cuja área é duas

vezes maior do que aquela do quadrado, cujo lado é dois, a partir da diagonal raiz quadrada de

oito de lado dois. A primeira espécie de triângulo fundamental, o triângulo retângulo, é

definida pela composição de um triângulo retângulo isósceles, adquirida pela divisão de um

ângulo reto em duas partes iguais, cujos lados dos ângulos retos de quatro triângulos isósceles

reúnem-se em um centro, formando uma figura quadrangular equilátera. A segunda espécie de

polígono elementar, o triângulo escaleno, produz, mediante a progressiva quadratura

composta sobre a hipotenusa, a diagonal do quadrado, cuja potência é dois, pois a hipotenusa

possui uma largura duas vezes maior que a largura do menor ângulo reto. A récita plausível,

desta maneira, adequa à alma as proporções geométrica, aritmética e harmónica, retribuindo

uma proporção geométrica entre as raízes fundamentais ou elementos, precipuamente, água,

ar, fogo e terra: a proporção geométrica é regida, tendo-se adequado aos componentes sólidos

regulares, pela semelhança, pois a adequação reside, com efeito, em uma gradação qualitativa

repousada no semelhante, dado que o ar deve situar-se próximo ao fogo, e a água, por

Mathematics" in AJP. LXI. 1940, pág.5-6.
lz5 TÓ nâv KcEI rÓ lâvtcl totÇ tp.atv 6ptaTcn, t Àe TÚ yap Kctl péaov Kal àp)CÚ

ãpt9pov ê)Cct tóv toí) nclvTóç (DK 58 B 17)

TOV
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semelhança, próxima à terra. Por conseqüência, a simetria complexa da alma do mundo é

revelada pela composição regular das figuras geométricas, recusando os componentes

inestéticos e anarm8nicos, de modo que a constituição simétrica articula o finito (péras),

identificado à alteridade, portanto, à pluralidade, e o infinito (ápeiron), compreendido como o

mesmo, portanto, a unidade. Assim, tendo-as dividido, por um lado, ao meio, os jovens deuses

engendraram a oitava, e, por outro, tendo-as separado em um terço, as divindades produziram

a quinta: a quarta é a compleição da quinta na oitava.

Neste lastro, interdita-se a possibilidade de um substrato primário, substância corpórea,

liberando, deste modo, a compreensão dos processos físicos a partir do saber constituído do

fisiologismo antigo. Aristóteles assevera, não obstante, ser o método expositivo do cosmo

genesíaco semelhante à construção dos esquemas geométricos, sustendo a natureza pelo limite,

advertindo ser, porém, a génese física um processo real, porquanto os poliedros constitutivos

de unidades e, então, de superfícies, são regidos pelo processo abstrato: para que o cosmo

provenha da desordem, requer-se que sejam separados realmente, no tempo, enquanto a

geração dos sólidos regulares não possui separação no tempo, mas em sua forma lógica, Hegel.

Vorlesungen G.der Ph. apud Aristóteles. De Caelo 1. 10 280. Assim, Aristóteles argumenta a

exposição da mencionada macrologia a partir de seus postulados de anterioridade e

posterioridade lógicas, anterioridade e posterioridade substanciais. A récita, contudo,

demonstra a alteração dos corpos primários em outros.

É evidente a todo homem que fogo, água, tema e .tr são coa'pos

(npá)rovpévÕÓnüpKat yfiKal {58opKat a?lÍ)Õ t aâpaía êar 6âÀ,ov). E toda espécie de corPO, com

efeito, deve possuir profundidade(xó õé loü aópatoçclõoÇ7tãv Kal l3áQoÇéXel), e fada l)vofundüade

deve possuir a nattlreza da sbtpearfÍcie

(ró õé j3áOoç aõ nana v àvayKá tÚvên neõov nepicÀ'i'Pedal Óúal v), enquanto üma supwfÍcie retilÍnea

e profunda é fo'rmcda por triângt+los(ÚÕé ÓpaiÍ Tqçê !néÕo l3áa80ÇêK rpll'Óvov auvéattjKev)...

Dos t'riângatos por nós escolhido nascem as quatro espécies de co'rios: três daqLleLe qLte tem os lados

desigltais, e a quarta etnicamente dóqbLeLe que possui os lados igLtais ... À tema atribuímos .forma

cúhca, posto ser a mais imóvel das quatro espécies de colho e também a mais pastosa. A menos

móvel das qüe restam é a ágLla; e a mais móvel é a água; a que se encontra entre os dois é o ar. Assim,

o coarpo menor cowesponde ao fogo; o maior, à água e o intermediário ao ar. Além disso, ao fogo
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conesponde a forma mais agt«ia; .zo ar, a segunda em agtdez, e à terceira a águct. i)or conseguinte, a

fo.ma sólida da piramüe (tetraedo) é elemento e semente do fogo; a segunda pov nascimento

(octaedTO) do ar; a terceira(icosaedro)da ágm' Timaeus 53 c

Findem 30b 1 - 31a 1 - '(.-) tendo então considerado o trabalho (cpyov), desconta que das que

são visíveis conforme a 'plOsis' não baterá um todo sem inteligência mais belo que aqt4eLe que a

mantém. E não é possa'uel, por outro l(do, à inteligência originar-se(ztapaycvca9a0 separcldo da

«Im«. Detido « ess« conste«ção, c'n«.«{u . todo(a-«;K.a'":' « -v). te«do colocMo , de «m

Lado , a inteligência na alma e, de oütTO, a alma no coado, de sorte que, tendo executado

(a«tpyaapc"ç) o tvabalbo, fosse cada««te a 'pWsis' o mais belo e o melhor. Dessa maneira,

portanto, conforme o discLtrso plaasÍwl(Rata Ào7ov lov clKota) deve-se dizer que este cosmos é am

sw animado(Cloov epyuZov), inteLectiuo(ceou 9 e uém a ser de'oido à pesciência do deus

Isso bem preparado, devemos dizer as que Lbe segltem à semelhança de que vidente o

estabeLecedor o estabeleceu ? (auvtataçauvearqaev autor). Não c«elmos mwitório, contudo,

àqueles que tiveram süo engendr.dos no aspecto, em partes(Tcov cv p6pouçetõct H8q'uKOTov), pois

assemelhando-se a üm incompleto 'tão uiTü a sa, porém, belo,(V) instituamos o que é

semelbantíssimo àquilo dos quais, porém, os antros uioentes são, conforme o nm e conforme o

género, partes (Ka9 ' cv Kal Rala I'cvqpopta). Aquele, com efeito, mantém compreendido em s{

(eveauto n8ptÀaJ3ovcXcl 126)todos os ui'Dentes inteligíveis, (VI) assim como este cosmos nos

126 A noção lexical do verbo "ser" no indc»europeu indica per se o parentesco entre linguagem e
pensamento. Assim, o lexema ''es-, próprio ao verbo baTI, significa "ter existência, ser em realidade" e o
verbo eXO, neste aspecto, é uma aquisição tardia, uma "inovação", tratando-se das línguas indo-europeias,
cuja construção anterior predominava um "ser de" ("mihi est" face a "habeo"). Benveniste, Émile.
Problêmes de linauistique genérale Paras:Gallimard, 1966, pág.189. Na passagem para t;XO, o pseudo-
sujeito não é agente de um processo, não havendo, de fato, emprego transitivo, mas a sede de um estado:
a construção sintática imitando o enunciado de um processo" (pág.t97). Logo, o sentido de eXO, ao
mesmo tempo "ter" e - em emprego absoluto - "estar num estado determinado" harmoniza-se
perfeitamente com a diátese do perfeito (pág.69). "Ser" e "ter" indicam, pois, ambos "estado", mas não o
mesmo "estado". Entre os dois termos da relação de posse, expressa basicamente por "mihi est aliquid" ao
passo que "habeo aliquid" é uma variante secundária e de extensão limitada - "ser" estabelece, segundo
Benveniste, uma "relação intrínseca de identidade", denominada "estado consubstancial", ao passo que
'ter" aponta para uma "relação extrínseca de pertinência" (pág. 198).
A raiz indo-européia aX- registrada no conceito ouve)CC(;, institui o parentesco com a noção de "ser" e, ao
mesmo tempo, sua expressão de estado, enfatizada pela proximidade com o perfeito grego. Paradigma
deste enunciado é aXtlpa (aX--) em relação a CXo: "eu (me) con-tenho", definindo-se, pai'a Benveniste,
como uma "forma fixa, realizada, de algum modo posta como um objeto" (pág.333).
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constitui(au«,carqKev) e ta'ttas qmntas oütr«s criaturas videntes. Assim,(V) o deus tendo decidido

assemelha-lo(Poça,q9ctçopol'.aat) ao mais belo dos inteligíveis e, conforme a tt+do completo, o

constituía como üm único ui'dente visível (Cloov8v opa'rov), mantendo (CXov) em seü interior os

utentes, tantos quantos são a ele cognatos(auWcvq). Contudo, aftrmarümos antes retamente que a

abóbada celeste é üna, ot4 será mais cometo dizer qtle são muitas e infinitas ? Una,(V) pois é

fahicada(õeõqptoupyrtHcvoç) segundo o par.digna(Nata 'ro napaõctypa). Com efeito, o qw está

circundando(to ,tepteZov) todos quantos viventes intetigí'fieis não será nm segundo, após antro.

Pois, deveria bater então um outro em tomo daqueles videntes, dos qt4ais seriam partes daqt4ele, e

seria mais cometo a$rmar que não daqu.eles dois, mas daquele, o civcündante(ío ncptcXovrt) que

este (co;mo) to«nou-:e símile (agopo.op«o«).A ftm, p.k, de que este (co;mos),segundo su«

sine«l«id.de (-ta .n« po «oa. v)fosse semelb-te (opo-ov) « vivente cona«m«d. (- «.À.. <1',o«),

por causa desta.s o paciente (zo-ov)fez nem dois, nem infinitos mundos, m«s «ma é esta nnighita (

(povoycv8çj abóbada celeste, é generatiua e ainda será'.(...) É necessário que o generatiuo seja

coQóreo, visível e tangível, mas sefosse separ'tdo do fogo, não irü a sw visível, nem tangível sem

üma solidez, e nem sólido sem tema, donde o deus fez o corpo do todo começando a constituí-lo a

partir do fogo. Não é possível que dois termos sazinbos sejam compostos sem um terceiro. Pov tlm

lodo, é preciso ba'ue alg m tiame que os agrupe. Por outro, o mais belo dos liames é aquele qlte

forma os intimamente Lig(üos uno o mais qüe possa'oel. Esse naturalmente é concluído como uma

belíssima analogia entre tógoi

'Dessa maneira, o deus tendo havido colocado o ar e a água entre o fogo e a tema, e tendo

disposto (a7tcpyaaapcvoç)nns em relação a antros tanto qtlanto seta possa'uel segundo a mesma

analogia (ava rov autor Â,oyov), atou (auv8õRaev)e constituí (auv8atqaaro)ú abóbada celeste

visível e tcingíuel, de tal mctneira que o Jogo estivesse para o av, assim como esse ar parca a água, e qt4e

o ar estivesse Pa a a água, como o ampara a tema, 32b. Por causa e a partir destes elementos e quanto

ao número de qaatvo, o copo do cosmo, com efeito, (TOTouKoapouacüpa)foi e,'gendrado.

Ho«aologado pela analogia(õt avaÀoytaçopoÀoyqaav), mantém deles a amizade, de fo'rttta que

conduzindo para o mesmo, nele pvópvio (clç TauTov aut auv8ÀSov), advém indissolúvel por uma

outra potência qtle não aquela que o tenha atado(al.)võTlaavToç), Plano. Timaeüs 32 c.

A constituição do cosmo (lou Koapou auaraalç) tem apreendido dos qt4atro elementos cada

nm em totalidade (ctÀ.np8vcvoÂ.ove-a:ov). Co«. efeito, o constitt4Mor o constituía

(o auvlaraçauv8aTqacv)de tacto Jogo, ágt4a, ar e tema, não deixando de L.do nenbLtma parte
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(pepaç), 'tem potênci'L(õuvaplçj, tendo-o em tnente, primeiro, para que o todo(TO oÂ,ov)fosse tanto

quanto posshel um vidente pe#eito (dloov rcÂ,Eov)de partes perfeitas (eK TcXcnv rcov pcpcov), e em

relação a eles, porém, único, visto que nada vetnanesce a partir deles qlte pudesse gerar blm outro.

Enfim, para qne fosse sem idade e sem doença, consüerando qwe nwm cov'po compósita

(aualalco popa'rt) as potências qlLentes e J\-ias($eppa Kal yuXpa)e tantas quantas possuem

potências excesso'oas(õuvapelç t%upas), quando o circundam por fora(nepiLarap8va ceoSev)e o

atingem disparatadamente, o saLTem, introduzindo doença e senilidade, fazendcro perecer. Deuüo à

'"s" ' « «ciocínio (.q«a-.'a"-. ««À'7'opo")co,'st"íu este todo único (««õ.«a .Xovj «

partir de todos os todos, perfeito('reÂ,eov), isento de senilidade e doença. Parecem-tbe a $gura

conveniente e ingênita('r07tpenovKal TO auw8v8ç), 33 a-b. Porque o det4s o fez girar em forma

esf&ica e circular, o distanciou igüat do centro para as extremücldes e de todas as .Rguras é o mais

perfeito (TeÂ,eo:a«v) e semelbantÍssimo (opoto.a«v) a ele mesmo, tendo j lgado que o se«.elbante

(opoLov) é mil vezes mais belo qüe o dessemeLbante. ELe tovnoü perfeito todo o exterior, liso e

circundado, e com efeito, não cavecü de olhos, pois não remanescü n.lda visível(aparo afora dele,

nem de orelha.s, posto não bater nada audhel e nenhum sopro(avcupa) o cerca'oa que exigisse

inspiração(avanvoqd, pov sua 'uez, não havia necessüade de nenhum órgão, seja para aceitar seü

próprio alimento, seja para ncsuda'r o qwe antes emitira .(-.)ele sustém sua p'ópio alimentação pela

sita pvópTia destruição e toda pai)üo e dons dú técnica(ÕpovcK T8xvqd p'wêm dele(.-) com efeito,

ele lbe aqt4inboa o movimento coWÓveo conveniente (Klvr)alv tqv rou aopatoçotKetc-v), dos sete

movimentos sendo soh'etltdo acerca do intelecto e dct p'ttdência(nept vouv Kat +povqat v) e porque,

trazendo nele üma reuoLação Mêntica a si mesmo, #e-lo mover-se de üma rotação circular

IKUKÀ,aKtvela9al wpegopevov)(...)Dessa maneira, é o raciocínio do cküs sempitwno

(actÀoytapoç980u), tendo raciocinado soh'e o deus que será üm dia
(acpl rovnoíc caopcvov 980v),$e-lo, deste modo, poluo, uniforme, do centro ig at, üm completo e

pe#eito coco a partir de cocos perfeitos(oÀov Kat ícXeov 8K í8À'e"v aopatov Copa), 34 a-b, tendo

estabelecüo a alma em seü centro, a distendem atvaués de indo, ainda para fora dele, circündou o

coco e colocou assim llmü abóbada celeste(oupav(4, circular, única, solitária(epqpov), revolvendo

em cÍrcuLo'. Plano. Ti?nadas.

"Mas, esta alma qne esfarçamo-nos em faLctr neste momento po'ram, todavia o deus preparou,

outrora, o mecanismo (EpqXavqaaro vccoTcpav) e, tendo composto, não permitiu, desta maneira,

qtLe o mais velho fosse comandado(apZca9at) pelo mais jovem. Contudo, como participamos muito
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do fortuito (pe CCovtcç,toÀu zpoaruDCovioç),falamos, com efeito, de uma maneira uã. O delta

constituía, assim, a alma(yuZílv auv80rílaaTci, primeira e mais velha(xpoTcpa Kal zpeaPur8paj

pela génese e virtude (y8vEaEI Kal aperQ como déspota do copo e, comandando é comandado

(apeouaav apeoHcvouÜ a pa tir desta maneira. Da essência inda'oisÍ'oel e qLte se man-tém sempre

como tal e da essêncü divisível qKe existe nos coa'pos lama terceira espécie Joi composta, da natureza

cio Mesmo e do antro'.

A natureza incompósita e unigênita participa do gênero da identidade e não da

alteridade, dentro de uma "comunidade de géneros", opondo-se à corporeidade compósita,

divisa e dispersiva (Timaeus 37 a). Elaborando a descrição genética do cosmo - a mencionada

cosmurgia - a elocução de Timaeus de Locres utiliza da comparação imagética entre a

corporeidade orgânica, ser individual, e o cosmo corpóreo, prescrevendo uma analogia entre

ser vivente e cosmo, de tal modo que a fisiologia dos mortais, a antropologia dietética, é

compreendida por uma cosmologia.

A cosmologia revela-se pela minudência dos preceitos médicos, a "píx medlcae n.ztz/rae"

balizada pelo conhecimento do corpo hipocrático. A teoria de elementos de Philisto de Locre

adequa um elemento definido a uma potência determinada (o fogo ao quente, a água ao amido,

a terra ao seco, a potência aerífera ao elemento frio): Philisto assevera que as propriedades

físicas são compostas por quatro constituintes eidéticos, compreendidos como os elementos:

fogo, ar, água e terra, cujas potências são o quente, o frio, o úmido e o seco, engendrando a

doença pela prevalência da potestade umectativa ou flamante, pelo metabolismo lesto de um

estado térmico para o seu oposto ou pela mudança nefanda dos nutrimentos, acarretando

nocibilidade à composição corpórea e interditando um reco respiramento. (Anonymus

Londinensis XX, 25)

A compreensão platónica dos processos fisiológicos, reservatórios da isonomia corpóreo,

advém de uma reavaliação da mencionada teoria, residuária na medicina empedocleana, pela

qual os quatro elementos pressupõem a eqüidade ou desigualdade, redundância ou deficiência,

propriedade ou desapropriação dos componente corporais: um elemento, tendo-se separado de

maneira regular ou multiplicado a si mesmo, preserva o reco estado corpóreo enquanto, tendo

padecido alterações, engendra maládia, corrupção e malacia.
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As partes e os membros do vivente gerado, nutridos pelo componente calorífero e pelo

elemento aerífero, pereceriam sem a fisiologia dos vegetais, pois os gérmens vitais nutrem a

corporeidade humana. A espécie anímica, participante da atividade orgânica, reside entre o

diafragma e o umbigo e, privada de racionabilidade, é considerada perceptiva, desiderativa e

padecente, permanecendo em um mesmo estado passivo tal como um organismo végeto,

refestelado na camada terrenta e impossibilitado de deslocamento.

"l'be sensibLe worLd, tben, is tbe sensibLe embodiment oJ' a Liuing credüre or organism((coóv) ofwbicb

all otbw liuing creatures are karts. A,td tbere is onL? one 'world' ofsense (as a8ainst tbe MiLesün tradition of

tbe 'innamerable «,OTlck'). For tbe tno&l is one, a td ü perfect coD ofit «oill reproduce its üniqüeness(3Q:-31

b)" O'WLov, 19}1:444). (.-) "1n tbe Timaeüs tbe cos,nos itself is described as a mixtaTe ofnecessity and

persüasion; tbe xoorld som is a mixt l e ofdiuisible and indiuisible being, sameness a7td otbwness; and silnilarl)

all concrete kitlds oJ tbings (me tbeir being to tbe jt+dicions tnixtüre ofsimpter qnalities and entities (...)Plano

argües Digo ot sl) tbat tbe primam movingfovçe in natura is sattl. As a cosmicfactor, Naus is tbe source oftbe

ordwliness oftbe beüuenl) bodies; and it is tbe wovkingaftbis Noüs upon tbe region ofNecessity tbat is

descrihd in tbe Timaens, ünder tbe metapbov oftbe demitivge as bringing indo beira tais orclered cosmos and

aLL its pavts''127

A divindade, porventura, havia perfurado a corporeidade e, tendo-a sulcado,

constituindo-a parecente a jardins e a terrenos irrigados, cavou dois vasos dorsais, um, à direita,

o outro, à esquerda, compondo-a na juntura de carne e pele: tendo-os posto de um e de outro

lado da coluna vertebral, colocaram no meneio a medula geratriz, para que tornasse tão

vigorosa quanto pudesse, permitindo uma umidade uniforme em todos os recipiendários,

tendo os portanto regado. Neste comenos, a divindade separou os vasos em ramos entretecidos

em posições contrárias e, entrelaçando-os, tendeu ora para a esquerda, aquele que deriva do

lado direito do corpóreo e, ora para a direita, o que provém do lado esquerdo, de modo que os

vasos pudessem, com o auxílio da derme, prover liames para a associação da cabeça e do corpo,

recebendo os nutrientes e as impressões sensíveis do meio. 'The underlying aim of tais account

is to explain how the blood (the nutrient) is distributed throughout the body. Prato's account

127 Morros, Glenn R. . New Jel-sey:
Princeton, 1960, págs. 536 e 564. Cf. Brigue, Remi. !:g BçglalK. Paras: Jean Vrin; Dodds, E.R. !:ÊE.Grecs
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has affinities with Diogenes of Appolonia's account of the vascular system and may have been

derived from this source' (Longrigg: 135-36) .

A fisiologia clássica determina que todos os corpos compostos de partes menores retêm

os componentes de partes maiores, mas os corpúsculos maiores não podem reter as partículas

menores: o fogo, demonstrado como a espécie mais tênue, permeia lestamente terra, água e ar e

nenhum elemento pode retrai-lo, assim como alimentos e bebidas, penetrando na cavidade

orgânica, são docilmente aderidos por possuírem partículas maiores, reprimindo, não obstante,

os corpúsculos aeríferos e flâmeos de porções menores. A divindade retomou-os, permitindo a

irrigação da cavidade interior até os vasos, tecendo uma rede finíssima de ar e fogo, possuindo

em sua entrada dois canais dobrados e, em uma destas pregas, o deus desenvolveu-a em uma

forma de forcado de duas pontas, estendendo-a em círculo, através de toda a rede, até as suas

extremidades como um tecido de vime, compondo de fogo todas as partes interiores da rede,

constituindo de ar pregas e envoltório.

Assim, o deus conformou-a no vivente, de modo que introduziu na região bucal um

conduto enfeixado, prolongando um dos ramos no pulmão, permeando os brônquios,

enquanto o outro conduto, pelo qual passa um fluido, prolonga-se paralelamente. A prega

posterior, dividida em duas partes, o deus fê-la permear uma e a outra pelos condutos nasais, de

modo que, quando o conduto, permeando a boca, é interrompido, todos os vasos podem ser

alimentados pelo conduto nasalada, mesmo aqueles que partem da região bucal.,

A determinação dos processos fisiológicos, precipuamente, a digestão, a circulação

sangüínea e a respiração, minudenciados pelo astrónomo, posteriormente à composição

corpóreo, revela um nexo com a compreensão anatómica da medicina siciliana, posto que o

conhecimento platónico de histologia e anatomia não repousava em uma prática dissecatória

ou vivissecatória, provocando uma indistinção entre veias e artérias, mas dava uma descrição

rudimentar do sistema irrigatório, acarretando nutrimentos ao corpo: os mencionados

condutos, presumivelmente a aorta, artéria proveniente do ventrículo esquerdo do coração, e a

vena cava, denominados vasos dorsais, perfazem a corporeidade, remetendo a percepção e o

nutrimento à cabeça (Aristoteles, Historia Animalium 511 b, DK 64 B 6).

e[ [']rratione] Paras; Go]dschmidt, Vector. !:g BçljglglLlie ]) aton. Paria: Aubier-Montaigne; So]msen
Friedrich. Plano's Theology. Cornel1: 1942,
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A teoria semanal platónica reavalia a compreensão empedocleana da respiração,

constituída pelo elemento aerífero e pelo componente flamante, como um princípio

psicológico rudimentar, determinado, portanto, pela coalescência entre constituinte

sangüíneo e natureza anímica, gérmen e sangue, pois a alma, para o fisiólogo arcaico, é

propagada pelo esperma, composto semanal (I'âme est émise avec le spérme), ao mesmo tempo

que o corpúsculo espermático é identificado, para a medicina siciliana de elementos, como o

agente da nutrição: o conhecimento fisiológico platónico, refutando o liame entre princípio

anímico e essência germinal, remete à teoria de Alcmaeon de Crotona, prescrevendo a matéria

espermática como uma substância medular. 'Accordingly, Plato distanced himself from

Empedocles' view that the semen is blood and adopted instead the theory of Alcmaeon and

others that the semen is brain substance. Like Alcmaeon, too, Plano locates the seat of intellect

in the head, thus departing radically from Sicilian medicine in this respect,' (Longrigg: 134)

O corpo poroso permite a passagem e o refluxo intermitentes pelos condutos do fogo

interior e do elemento aerífero, preservando a eqüidade fisiológica do vivente pela inalação e

exalação, de modo que o fogo, digerindo os nutrientes, divide-os em partículas, derramando-os

nos tubos dos vasos, tendo, com efeito, as correntes vasculares permeado a corporeidade, como

por um arqueduto.

As propriedades fisiológicas da respiração, o processo digestivo e a assimilação de

nutrientes manifestam a antiperístase, pondo em relevo o deslocamento e movimento

recíprocos do ar, acarretados pelo sopro respiratório: a ausência do vazio mantém o

mecanismo de expiração e inspiração, pois o ar exalado pelos pulmões, retorna ao corpo pela

derme. As partes internas que rodeiam os corpúsculos hematóides e os condutos vasculares

compõem-se do elemento quente, comparando-se, desta maneira, às malhas de uma rede, em

que toda parte intermediária constitui-se do tecido flâmeo e as extremidades do elemento

aerífero: o componente flamante interno desloca-se para fora e, tendo compactado o ar

exterior, recai sobre o fogo interior, aquecendo-se (inspiração), resfriando, com efeito o sopro

aerícola (expiração), ou seja, o ar expirado. A teoria da antiperístase remonta, particularmente,

a Philisto de Locres, cujo processo de compreensão de uma unidade em uma dualidade

determina tanto os movimentos dos projéteis, o reverberamento dos sons, quanto a deglutição,

reunindo a harmonia teodítica ou divina. Anonymus Londinensis, XX, 25.,

195

5002280
Retângulo



O fogo interior divide a parcela nutrítica e, exasperando-se, de um lado, na corporeidade,

perfazendo, de outro, o sopro respirar(brio, preenche as regiões vasculares devido à cavidade

interna do corpo. O fogo interno, tendo-as esvaziado, verte pelos condutor vasculares as

partículas nutritícias dos alimentos, formando correntes nutritivas irrigatórias, constituídas de

uma mistura rubra, resultante, com efeito, da separação e da impressão do fogo na água. O

corpúsculo rubro é identificado ao hematóde, alimento da carne e de todo o corpo, reparando

os vazios corporais, donde o mecanismo de reparação e desperdício engendrou o movimento

do cosmo

A constituição do vivente pueril retém triângulos primitivos, compostos de elementos

fundamentais, assegurando-lhes uma aderência vigorosa, pois toda a sua substância é de

consistência tenra, por ser composta de medula recém-nascida e nutrida pelo leite. A

degenerescência do tecido fibroso, ao contrário, provém da distensão da ridícula triangular,

impossibilitado de romper e assimilar os polígonos nutríticos que penetram na corporeidade

que, tendo dominado o vivente, fá-lo perecer, tornando-o senil. Neste comenos, a relaxação

dos liames aderentes, que mantém unidos os polígonos medulares, provocada pela fadiga, não

podendo mais resistir, permitem afrouxar as nações da alma que, liberada, evola-se jubilosa,

posto que tudo o que revela-se contrário à natureza é deletério e penoso mas, ao contrário,

tudo o que mostra-se consoante a ela é deleitável e fruitivo.

A morte que advém pela doença ou decorrente de feridas é dolorosa e violenta, enquanto

a corrupção natural pela vetustez, dentre todas as decomposições, é a menos penosa, dirimindo

o padecimento: o engendramento das doenças é determinado pela iniqüidade de elementos do

corpo compósita (ar, água, fogo e terra), provocada pela abundância ou privação. Neste

prisma, o elemento dividido de modo regular ou multiplicado, mantém a equidade corpórea,

mas padecendo alterações, engendra malacia e corrupção.

A fisiologia clássica determina que o tecido carnoso e os tendões, identificados a um

cordão do tecido conjuntivo fibróide, provém das partículas hematóides, originando o tendão,

de um lado, das texturas fibrosas e a massa carnosa, de outro, do resíduo que coagula-se, após

ter-se apartado das fibras. A parte viscosa e graxa, escorrendo dos músculos e dos tecidos

carnudos, é utilizada tanto para coalescer carne e ossos quanto para alimentar e desenvolver a

ossatura que rodeia a medula.
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A espécie mais pura e a mais lisa dos polígonos decanta-se através da substância compacta

dos ossos que, escorrendo, destila-se pela ossatura, irrigando, pois, a medula, acarretando o

estado ison6mico da corporeidade. A degenerêscencia da carne e a formação dos humores

alteram os condutos vasculares e, conseqüentemente, as partículas hematóides, provocando

humores de todas as espécies, como o fleugma, a bile, soros: os humores interditam o

nutrimento do corpo, corrompendo-o, decorrendo, daí, pela bile, o enegrecimento e o

amargor de corpúsculos hematódes.

O humor proveniente da bile negra é ácido e maléfico, pois tendo-se, pela atividade

calorígera, misturado à propriedade salgada, comporta um líquido segregado, contido nas

cavidades serosas, denominando-se pituita ácida, ao passo que uma outra espécie de serosidade

origina-se do tecido carnoso pueril e tenro que, decomposto com o elemento aerífero, torna-se,

pela insuflação, túrgido, rodeando-se de líqüido: a mencionada turgescência engendra inúmeras

vesículas imperceptíveis, cujo agregado comporta uma massa perceptível. O humor adveniente

da liqüefação de um tecido carnudo primevo e escumoso, misturado ao componente aerífero, é

mencionado como uma pituita branca, cujo resíduo recentemente composto deriva lágrimas,

secreções e humores do mesmo género, purificadores recorrentes da corporeidade.

A degeneração do tecido conjuntivo devém de um desregramento, por um mau regime,

do liame entre carne e osso, separando, com efeito, fibras e tendões, pois o tecido carnoso

demasiado denso, tendo impossibilitado a ossatura de poder respirar regularmente, aquece-se,

apodrecendo e decompondo-se, provisionando, neste romenos, o líqüido nutriente hematóide

da própria putrefação: o líqüido putrescente derrama-se na musculatura, vertendo-se, então, na

corrente hematode, provocando múltiplas doenças. A mais deletéria das maládias é a

degenerescência da medula, desvanescendo toda a estrutura corpóreo.

O pulmão, identificado como o órgão aerícola do corpo, tendo as passagens interditadas

e obstntídas pelas mucosidades, não refrigera, de um lado, as partes do organismo,

corrompendo-as, e, de outro, pressionando determinados vasos, distende-os, pois, tendo-os

torcido, desloca-os, invadindo a parcela corpórea, em que reside o diafragma, engendrando

multifárias moléstias e malárias, acompanhadas de humores abundantes: outrossim, tendo o

tecido carnoso se desconjunturado na corporeidade interna, o componente aerífero é retido,

com efeito, nas cavidades orgânicas, provocando, pelo retraimento, uma pluralidade de

padecimentos como a intumescência dos tendões e dos condutos vasculares. A pituita branca é,
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por sua vez, deletéria, quando há remanência de ar escumoso no corpo, possibilitando,

contudo, um apazigüamento, pelo meneio de uma ulceração, por onde pode-se escapar,

pintalgando o corpo com manchas, provocando, com efeito, mais distúrbios. Não obstante, as

afecções fleugmonosas, de um lado, tendo-se originado de queimaduras e tumescência, provêm

da bile, expelindo, fervendo, tumores vários e, de outro, retraídos no corpóreo, engendram

inumeráveis inflamações: porém, a bile, tendo-se misturado às hematias e tendo deslocado as

fibras das posições próprias, as distribui no conduto vascular, de modo que houvesse nele uma

Justa proporção de partes fluidas e partes condensadas. Assim, o corpúsculo hematode (blood),

por um lado, não pode, liqüefeito pelo elemento quente, refugir de um corpo poroso e, por

outro, não é demasiado denso, permeando, fluidico, lepidamente os vasos, donde as fibras

conservam, pela própria estrutura, uma rega eqüidade.

O resfriamento dos corpúsculos hematodes aproxima, port;\nto, as fibras umas das

outras, e todas as coisas que neles residem, escoam-se, subsistindo, através delas. Ao contrário,

o tecido fibróide, permanecendo inalterado, coagula as partículas devido ao arrefecimento

circundante. Assim, a atividade das fibras altera a bile, produzindo ora a sua coagulação, que de

quente e líqüida, desalenta-se, ora uma massa caótica, acarretada pelo calor; porém, quando a

bale domina completamente o tecido fibroso, penetra a medula, queimando-a e destacando os

liames que retêm a alma à corporeidade: enquanto, tendo o corpo resistido à decomposição, a

bile é assujeitada, espalhando-se por todo o corpóreo, impelida, de um lado, pelos condutos

vasculares para o tórax e, de outro, constrangida para o abdómen, evacuando, propriamente,

todo o corpo, provocando diarréias, disenterias e outras enfermidades da mesma espécie.

O corpo, enfermo pela abundância do fogo, engendra inflamações e febres intermitentes.

Todavia, quando a febre é proveniente, de um lado, do elemento aerífero, denomina-se uma

malária diária, de outro, da água, é mencionada febre terça, pois a água é mais lenta que o fogo

ou o ar. Porém, quando advém do componente terrulento , como a terra revela-se o mais lasso

dos elementos, identificada em quarto lugar em morosidade, a purgação efetua-se em quatro

dias, acarretando as febres quartas, a mais árdua de desembaraçar-se. Neste comenos,

engendram-se as doenças do corpo, conforme a récita verossímil, articuladas com a iniqüidade

das raízes elementares (água, fogo, ar, terra), pois a corrupção da corporeidade decorre da

abundância ou ausência das propriedades fundamentais.
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A constituição corpórea é permanentemente reaquecida e resfriado, dessecada e

umectada, pelos compostos que a penetram, devendo impedir uma superveniência que Ihe

provoque uma corrupção, admitindo, com efeito, a regulação da nutriente materna do cosmo

que, tendo-lhe interditado o repouso, pois o rebento deve assemelhar-se ao paradigma, realiza a

compleição vital procastinada pela demiurgía em um todo contínuo de vida. As diferentes

espécies da alma, portanto, receberam moradas determinadas, referendando predisposições

próprias, pois aquela que permanece desocupada, impassiva e em repouso, torna-se débil,

enquanto aquela que exercita-se de modo intermitente, retesada, torna-se vigorosa, tendo a

alma, a mais perfeita, parcela com a divindade, elevando-se para o celeste, lugar da geração

primitiva da alma. A alma, portanto, é o princípio do movimento e mantém em si mesma uma

unidade na pluralidade existente, retomando a concepção arcaica do Pitagorismo.128 A

prevalência da divindade artífice, oleiro, marceneiro, ferreiro, perfilha a compreensão da

gênese do cosmo, figulino, material, ferrífero, determinado pela demiurgía física, plasmando

quer a corporeidade orgânica quer o cosmo corpóreo.

A noção de 'matéria', corporeidade material, sobrevém com Aristóteles, que fará da ÕÀÚ

uma doutrina ontológica basilar, cujo remetimento é o substancialismo, o princípio substancial

(i)ÀtKÚ àp)CÚ), refutando toda a fisiologia arcaica e clássica. No .!.!Dgçy!, Platão usa o término

bÀ,Ú, mas em seu sentido geral adotado em língua grega, precisamente no sentido de 'lenheiro',

o manuseador da lenha, aquele quem está perante à lenha, posto que 'lignum' (ÕÀ,á em

linguagem comum significava floresta, lenha), no início da terceira parte do discurso do

Tmlaeus 69a 6. Portanto, não usa-se o substantivo 'matéria' como um substrato material, mas

em sua ocorrência utiliza-se o acljetivo 'material' para qualificar sinteticamente o princípio,

dada a polícroma e cambiante variedade do diálogo.

A constituição da atividade genesíaca na filosofia grega arcaica e clássica permite uma

acurada compreensão do nexo entre gênese natural e princípio físico, (>ÚaLÇ 'te Ka. ApXÚ,

determinado previamente pelos fisiólogos préplatânicos e deslindado em um contexto mítico

na récita de Timaeus de Locres, promovendo em ambos, conforme testificado, a concepção

relevante grega de unidade e multiplicidade fenomênica.

128 Grube, G.M.A. Placa's Thought. Timaeus
tp.CE cptXfi yuXflç êv Õfttv eÍÕR KaTQKta'rctt Tul'Xáv8t Õé êKCEa'rov KlvÚaetÇ éXov.
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