


uestionar pela Súvapiç e évépyEta, como deve 

acontecer cm nosso tratado, é filosofar em sentido 

próprio. Se nós próprios tivermos olhos para ver e 

ouvidos para ouvir, se tivermos sentido reto e 

vontade verdadeira, então, pela interpretação do 

tratado, caso ele alcance sucesso, faremos a 

experiência do que seja filosofar. Faremos assim uma 

experiência com o filosofar e talvez nós próprios nos 

tornemos ali mais experientes.
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Caracterizamos a intenção de fundo destas prelecòes com 

uma palavra de Nietzsche:

Daqui a alguns séculos talvez se julgue que a digni

dade própria de todo filosofar alemão consiste na 

reconquista de alguns degraus do solo antigo, e 

que toda e qualquer pretensão a "originalidade” 

soa como mesquinha e ridícula em comparação 

com aqueles altos postulados dos alemães de ter 

refeito aquela aliança que parecia destruída, a ali

ança com os gregos, o tipo "humano" mais eleva

do que se articulou até o presente (Vonlade de po

der, ai. 419).
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Parte introdutória 

0 questionamento aristotélico sobre a 
multiplicidade e unidade do ser



§ 1. Junto com a questão das categorias, também a 

questão concernente a óóvapiç e évEpyEia pertence ao 

âmbito da questão do ente

Esse curso tem a tarefa de interpretar filosoficamente um 

tratado filosófico retirado da filosofia grega. Esse tratado foi* 

nos transmitido como o livro IX (0) da Metafísica de Aristóte

les. Autônomo em si mesmo, o tratado está dividido em dez 

capítulos e o objeto de sua investigação são os conceitos de 

núvapiç e EvépyEict, na tradução latina, potentia e actus; na 

alemã, Vermõgen e Veiwirklichung (poder e realização) ou 

ainda Mõglichkeil e Wirklichkeit (possibilidade e realidade).

O que se está procurando nessa investigação sobre 8úva- 

piç e Evépytia? O que é que nos impulsiona a pesquisar so

bre “possibilidade e realidade"? Em que âmbito de questões 

mais abrangente pertence esse tratado de Aristóteles?

A resposta para isso é evidente por si. Precisamos apenas 

perceber o contexto dentro do qual se encontra a investigação: 

Trata-se da Metafísica de Aristóteles. O tratado sobre Súvapiç 

e évÉpyEta é portanto um tratado “metafísico". De certo que 

essa informação é correta e sensata, mas também nada diz a 

respeito. Sabemos nós, com efeito, o que deve ser aquilo que 

tão comumente chamamos de “metafísica"? Não. Ainda hoje, 

sucumbimos somente frente à magia dessa palavra com seu 

aspecto de profundidade e de redenção. Mas aquela informa

ção que diz ser o tratado de Aristóteles um tratado “metafísi
co", além de continuar não dizendo nada, induz ainda por cima 

ao erro. E não apenas hoje, mas já é assim desde há dois mil 

anos, pois Aristóteles jamais deteve a posse daquilo que mais 

tarde se compreende pelo nome e o conceito de “metafísica". 

E nem jamais procurou algo daquilo que mais tarde se acredi

tou encontrar nele como “metafísica”.

Mas que alternativa nos resta senão permitimos à tradição 

que nos relate algo e se nós mesmos não queremos ser persu

adidos recusando a informação evidente que nos diz que o tra

tado em questão é um tratado “metafísico"? De que outro 

modo poderemos determinar o âmbito de questionamento a 

que ele pertence? Ou será que devemos deixar isso em aberto 
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pondo-se que sob a palavra “lógica” e "lógico" se pense algo 

de determinado e verdadeiramente fundamentado.

E se por acaso aquilo que se chama de categorias não 

ocorre apenas no Àóyoç e não é empregado apenas ainda no 

enunciado, mas encontra morada no.enunciado em fun

ção de sua essência, então é possível compreender por que 

as categorias são chamadas precisamente de "categorias".

KcrrqyoptTv significa acusar, culpar - portanto, já de ime

diato não é um enunciado qualquer, mas um enunciado ex

pressivo, relevante - dizer na cara de alguém que ele é isso e 

aquilo, que sua situação é essa. Isso, transposto para coisas e 

entes em geral, significa*, um tal dizer que diz num sentido 

acentuado o que é propriamente o ente, como está sua situ

ação; KQTqyopía é, portanto, alguma coisa dita desse modo, 

que pode ser dita dessa maneira. Se as categorias encontram 

morada no Àóyoç, isso significa: Em todo e qualquer enuncia

do de algo sobre algo encontra-se aquele dizer eminente no 

qual o ente, de certo modo e quiçá com justiça, é acusado de 

ser aquilo que ele é. Muitas vezes, Aristóteles emprega o ter

mo KOTqyopío também num sentido mais amplo e mais 

vago: o que é dito nos debates orais, o que é simplesmente 

enunciado; ou melhor ainda (cf. Física, B I, 192 b 17): a sim

ples interpelação, o dizer para evocar, em sentido próprio - o 

nome, a palavra e a relação para com a coisa. Mas aquilo que 

ele chama de “categoria”, no sentido referido, é algo que to

ma parte em todo enunciado e fala dizendo (mesmo que não 

seja de maneira expressa) de modo preponderante. «

Justo quando se vai expor a filosofia antiga, é natural e 

por isso também muito freqüente lançar mão de doutrinas 

mais tardias, mais recentes, para ajudar na compreensão. Na 

questão das categorias de Aristóteles costuma-se apelar para 

Kant. Foi ele também que derivou “logicamente” as catego

rias a partir dos quadros das formas de juízo, dos modos de 

enunciado. Apenas que a palavra “lógico” diz algo bem dife

rente tanto aqui quanto lá. Com isso, passamos ao largo, so

bretudo. de um caráter fundamental das categorias, como as 

compreende Aristóteles. E esse caráter fundamental das ca- 
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legorias vem mencionado de maneira característica em nos- 

•o citação: Kornryopíoa tou õvtoç, “categorias do ente”. O 

que significa isso? Categorias que se referem ao ente como a 

■eu “objeto" (geniüvus objetivas) ou categorias que perten

cem ao ente enquanto “sujeito” (genitivas subjectivas)? Ou 

terá que se referem a ambos? Ou a nenhum dos dois? Preci- 

gomos deixar isso em aberto.

Em todo caso, negativamente já se disse: a representa

ção usual das categorias enquanto “formas de pensamento”, 

como uma espécie de cápsula que enchemos com o ente, 

desvirtua o estado das coisas. E isso tanto mais quando Aris

tóteles, na citação que fizemos, chama as categorias simples

mente de tó õvTa, “os entes”, aquilo que pertence a e entra 

sem mais no ente.

Todavia, acima, justo na interpretação da segunda frase 

de Aristóteles, dissemos que as categorias encontram mora

da no Àóyoç. Mas o Àóyoç, o enunciado, é enunciado do ente, 

não é o ente ele mesmo. Assim, nos deparamos com duas coi

sas: As categorias pertencem a e entram no Àóyoç - as cate

gorias são o ente ele mesmo. Como conciliar isso? Não há 

* resposta. E ai, em seguida, pensamos: a questão da essência 

das categorias conduz-nos para a obscuridade.

[A essência das categorias está enraizada no Àóyoç, en

quanto um pôr de manifesto reunitivo. Essa junção de unida

de e verdade significa: ser? Quando, em Parmenides, se che

ga ao primeiro dizer do ser, ali orv é o caráter da presença 

(Anuiesenheit) (cf. adiante, p. 30s). Deve-se prestar atenção 

ao nexo entre ôv e ouoía, nap- e auvoúoía e entre ev, en

quanto junto-a (Bei-sammen) e junto-com (Zusammen), e 

Àóyoç, enquanto colheita (Gesammeltheit) e estar-coloca- 

do-junto-a (Bei-gestelltbeit), ser-trazido-para-junto (zusam- 

mengezogenheit)\ e a partir dai compreender a “copula”, 

compreender o “é".|

A terceira frase que citamos de Aristóteles determina ain

da em que sentido a ouoía é a primeira entre as categorias. 

“Todos os entes, com efeito, precisam ter junto a si e em si o 

dizer da ouoía”. Por exemplo, o noióv, o ser-produzido, esse 
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algo tomado em si mesmo, não existe; não é apreendido jus

tamente em sua significação mais própria quando junto com 

ele não se apreende também: o ser-produzido de alguma coi

sa. Essa remissão - "de alguma coisa” - faz parte do conteú

do das categorias. Estas não são ocasional e posteriormente 

remetidas à primeira categoria através do enunciado» como 

se fora disso elas pudessem significar alguma coisa, por si 

mesmas; antes, em conformidade com sua essência, elas di

zem sempre conjuntamente a ouoía. Esta já está sempre 

dita de antemão e, sendo de antemão, é a primeira categoria, 

e isso significa igualmente: o primeiro ente -tò npwTOÇ õv.

Que isso baste para um primeiro aclaramento do começo 

de nosso tratado. Partindo das frases introdutórias, agora gos

taríamos apenas de experimentar determinar em que âmbito 

de questionamento se insere o próprio tratado. Nas frases co

mentadas, falou-se alguma coisa a respeito? Não - ao contrá

rio, resumiu-se simplesmente o que foi discutido noutro trata

do. (Jma investigação sobre as categorias, e mais precisa

mente sobre a primeira categoria, foi-nos transmitida sob a 

forma do livro VII (Z) da Metafísica. Mas talvez deva-se recor

dar justamente esse tratado sobre a ouoía (de certo modo, 

autônomo e fechado em si mesmo) para sinalizar que tam

bém o tratado que se segue pertence ao âmbito de questiona

mento das categorias; Súvapiç e évépyEict, de que se deve 

tratar aqui sáo portanto, também elas, duas categorias sub

metidas a uma investigação distinta. Essa opinião se impõe 

sobretudo quando pensamos no conceito tardio e hoje usual 

de Súvapiç e EvépyEia, de possibilidade e realidade. Pois, 

para Kant e sobretudo desde Kant, “possibilidade” e "realida

de”, junto com "necessidade”, fazem parte do rol das cate

gorias; formam quiçá o grupo de categorias de “modalida

de”; costuma-se dizer de modo resumido que são as modali

dades. Apenas que em nenhuma das enumerações das cate

gorias feitas por Aristóteles encontramos ôúvapiç e èvépyEia. 

Para Aristóteles, a questão pela Sóvapiç e Evcpycia, possi

bilidade e realidade não é uma questão relativa a catego

rias. Em oposição a todas as tentativas habituais de interpre

tação, precisamos estabelecer isso bem firmemente, sem he- 
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altações. E essa explicação - de certo modo, novamente ne

gativa - é o primeiro pressuposto para a compreensão do tra

tado no seu todo2.

2. Aqui deveriamos incluir também explanações sobre tò ÓTiápxtív. tò éÇ 
áváyxqç e tò £v8cxíO^ai ònápxri v. Analytica priora A 2 25 a 1 f.; cf. De in- 
terpretatione. cap. I2s.

Mas então em que âmbito pertence essa investigação se

não nos quadros da questão das categorias? Isso vem dito de 

modo muito claro na seguinte frase (0 1, 1045 b 32-35):

’KtteI br. XéyrTai tò ôv tò pr.v tò tí rj noiòv rj noaóv. 
tò 8e Korrà Súvapiv kou évTEXÉxnav koi kotò tò 
Epyov, Siopíouiprv Kai mp'i SuvápEwç xai ívteXexeíoç.

Visto que o ente é dito uma vez (tò pév) segundo o 
que é o ente (Wasseiende) ou segundo o modo como 
está articulado o ente (Sogeartetseiende.) ou a quan
tidade do ente (Sovielseiende) (resumido: no sentido 
das categorias), e depois (tò <Se) na perspectiva de 
íSúvapiç e évTEÀéxria e irpyov, então também quere
mos empreender uma explanação, conceítualmente 

penetrante e completa, sobre òóvapiç e evteXÉx^101-

A partir daqui, torna-se claro que a questão que pergunta 

pela Súvapiç e cvteXcxhq é igualmente uma questão pelo 

ente como tal, apenas que seguindo outra orientação. Assim 

como a questão das categorias, move-se portanto no âmbito 

comum do questionamento pelo ente, o único questiona

mento que, no fundo, move realmente Aristóteles.

De acordo com isso, tò õvt o ente, ele mesmo, deve ser 

de uma tal essência que permita uma explanação tanto num 

sentido (no das categorias) quanto noutro (no sentido de 8ó- 

vapiç e Evépycia), e não só a permite mas quem sabe até a 

exige. A explanação sobre Sóvaptç e ÊvépyEia é um questio

nar a respeito do ente, com uma orientação bem determina

da e distinta da questão que pergunta pelas categorias. Mas 

questionar o que seja o ente, enquanto ê o ente - tí tò óv q 

õv como mostra de muitos modos Aristóteles (por exem- 
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pio Metafísica I' I e2e E f)t esse questionar é o filosofar em 

sentido o mais próprio (npoÍTq (ptXoooípía). Ora, esse filoso 

far volta-se para o npwTwç õv (a oóaía); mas entào será que 

Sóvoptç e fvépyEia não pertencem a ele? Ou será que a 

questão é justamente a pertença? Enquanto essa questão 

não for colocada e. mais, enqupnto não for respondida, signi

ficará que a questão do ser náo foi superada.

Questionar pela ôúvoptç e EvépyEia, como deve aconte

cer em nosso tratado, é filosofar em sentido próprio. Se nós 

próprios tivermos olhos para ver e ouvidos para ouvir, se ti

vermos sentido reto e vontade verdadeira, então, pela inter

pretação do tratado, caso ele alcance sucesso, faremos a ex

periência do que seja filosofar. Faremos assim uma experiên

cia com o filosofar e talvez nós próprios nos tornemos ali 
mais experientes.

O tratado sobre íSóvaptç e Évépyeia é uma das questões 

a respeito do ente como tal. Aqui Aristóteles não diz nada 

além do que isso; ao contrário, logo após as frases que aca

bamos de ler, passa imediatamente (1045 b 35s) a uma deli

mitação mais detalhada de seu projeto e a uma caracteriza

ção do percurso de toda a investigação.

Aristóteles não diz nada além disso. Mas é suficiente, mais 

do que suficiente para nós, que viemos de longe e de fora e já 

não pisamos o solo sobre o qual se firma essa investigação - 

mais do que suficiente para nós, que somos deformados por 

uma erudição filosófica sem discernimento e que encobrimos 

nossa incapacidade de filosofar pela astúcia de nossos em

preendimentos. Por isso, faz-se necèssária uma pequena pau

sa para meditarmos sobre aquilo que foi dito ao se buscar in

dicar o âmbito de questionamento do tratado. Queremos ver 

com clareza em direção a que se move o questionamento em 

Aristóteles e quais os caminhos traçados por esse questionar.

3. Cf. no comentário de Bonítz, Prooem., p. 3$. as passagens onde se cita a 
prote filosofia no restante dos escritos.



fllrte inlrodutoria O questionamento aristotolir.n .. 19

§ 2, A multiplicidade do ser do ente

O ente é dito e interpelado uma vez no modo das catego

rias e outra vez no modo de 8úvo|iiç - èvépyEia, portanto de 

dois modos. 8ix<uq, e não povaxwq, não de uma maneira úni

ca e simples. Donde provém essa distinção? Com que direito 

0 interpelar e o dizer do ente desdobram-se em dois? Aristóte

les não dâ nenhuma explicação ou fundamentação para isso, 

nem aqui e nem em lugar nenhum. Nem sequer questiona 

esse fato. Essa distinção do ôv simplesmente está ai. Qua

se como se disséssemos: entre os animais, existem mamífe

ros e também pássaros. Tò òv ÀéycTrn tó pév - tò Sé. Por 

que é que o ente se divide assim em dois? Isso está no pró

prio ente? Ou está em nós, que temos de dizer essa dupla 

saga do ente? Ou será que nào está nem no ente, ele mesmo, 

nem em nós, seres humanos? Mas estará onde então?

Assim, quando tateamos, mesmo que de modo desajeita

do, na direção do âmbito de questionamento do ente, reen- 

contramo-nos logo de saída em plena obscuridade. Mas essa 

perplexidade logo se intensifica quando percebemos que nào 

nos é permitido permanecer no “ou-ou”, a saber, ou o ente é 

dito no modo das categorias ou no modo de Sóvopiç e èvép- 

yeta, pois, justamente nesse tratado, a saber, no inicio do ca

pítulo X*1. que é o capitulo conclusivo, o próprio Aristóteles 

nos ensina um outro modo. (Com este, o tratado atinge seu 

verdadeiro objetivo; sim, todo o filosofar de Aristóteles atinge 

seu “ponto culminante”.) Esse capítulo X começa do seguin

te modo:

4. Cf. a interpretação de Metafísica (••> 10 no curso do semestre de verão de 
1930.

£T1EÍ TÒ óv XéytTOi kgí tô prj ôv tò pÈv kqtò tò 
oxnpnTa T(tiv KaTqyoptóv. tò kotò Súvapiv rj 
évépyciav toútov rj TávavTÍa, tò KupiwTaTa òv 
dÀqüéç rj tpEufioq... (1051 a 34-b I).

E visto que o ente e o não-ente sâo ditos uma vez 
segundo as figuras das categorias, e depois segun
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do a possibilidade e realidade dessas categorias ou de 
seus contrários (em resumo: em relação a òóvapiç 
ou ÈvÉpyEia), mas o ente, o mais eminente, é o ente l 
verdadeiro ou não-verdadeiro...

Sem entrar muito em detalhes a respeito de tudo que es

se início do capítulo X apresenta em contraposição ao IX, 

uma coisa podemos ver com clareza: Trata-se novamente do 

desdobramento do ente; e de novo são citados na mesma se- 

qüência: o ente referido às categorias e o ente referido a Só- 

vapiç e ÈvépyEia. Mas agora acrescido de um terceiro: o ente 

verdadeiro ou não-verdadeiro, O ente, portanto, não é divi

dido em dois (Six^ç), mas em três (ipix^ç). Assim, fica evi

dente que a questão do desdobramento do ente e sua origem 

fica ainda mais intrincada; fica mais difícil de ver o nexo inter

no que reina entre os três desdobramentos.

E se examinarmos com precisão se e como o próprio 

Aristóteles divide a questão do ente, veremos que. justo onde 

ele se impõe a tarefa de caracterizar o desdobramento do en

te numa panorâmica completa, ali não introduz uma tripla 

(Tpixí3ç) mas uma quádrupla (tetpqxüjç) divisão. É o que se 

vè no começo do II capitulo do tratado que conhecemos . 

como livro VI (E) da Metafísica.

òAÀ íncl tò ôv tò ánAwç ÀeyópEvov Ararat iroÀAaxwç, 
GJV 2v J1£V qv TÒ KCtTÒ OUpjkpqKÓÇ. ETCpOV &E TÒ <t')Ç 
àXqSéç. xai tò pr) ôv wç i|)£üfioo, napà TaÜTa 8’eoti 
tò axnpaTa Tfjç KaTqyopíaç. oTov tò p£v tí, tò 
noióv. tò ?>è nooóv. tò nou, tò ttoté, kou ei ti 
<5àào oqpaívEi tòv npónov toütov* eti napà Tetina 
ttóvtq tò fiuvápEi xal ÊVEpyEÍa* íttei ôq TToXXax<uç 
Xéyrrai tò ôv. npwrov... (1026 a 33-b 2).

Mas visto que o ente, como o que é simplesmente in
terpelado, é dito de diversos modos, dos quais um é o 
ente referido ao que é-simplesmente-dado-junto, um 
outro porém o ente como verdadeiro e o não-ente 
como não-verdadeiro, o lado desses porém, as figuras 
das categorias, como o que é o ente (Wasseiende). o 
modo como está articulado o ente (Sogearlelseien- 
de), a quantidade do ente (Sovielseiende), o lugar do 



Plrte introdutória • 0 questionamento aristotéiico... 21

ente, o tempo do ente e outros, cuja significação se
gue esse modo; e, ademais, ao lado de todos esses, o 
ente no sentido de Óúvctpiç e EVÉpytia; e visto que o 
ente é interpelado de diversos modos, vale a pena..*

Ao lado das três divisões referidas, eis uma quarta, e qui

çá até nomeada em primeiro plano: o ôv kotò auyprpqKÓç - 

o ente por acidente. ZupfkpriKÓç: acidental - è uma tradução 

digna de nota, é traduzida com propriedade e literalmente se

gundo o grego, mas não atinge o sentido aristotélico autênti

co; é verdade que o acidental é oupPcpqKÓç, mas nem todo 

OuppEPqxóç é acidental.

Agora, a ordem de sucessão é diferente. E de imediato 

também é indiferente. Importante é o modo de introdução 

dos quatro desdobramentos do ente, tanto aqui quanto em 

outras passagens: 2v pév. ETtpov SÈ, napà toutq ôé, eti rrcr- 

pà touto navio -, por um lado, por outro lado, ao lado disso, 

além disso. Trata-se de um ordenamento por simples justa

posição, sem qualquer preocupação com sua articulação e 

seu nexo e até com sua fundamentação. Só se diz uma única 

coisa: tò õv ÀéyETai rroXÀaxwç - o ente é dito em diversos 

modos; e talvez em quatro modos.

A frase “tò ôv XÉyETai noXXax<3ç” encontra em Aristóte

les como que uma fórmula constante. Mas não é mera fórmu

la; nessa frase curta encontra-se cunhada toda postura filosó

fica, fundamental e totalmente nova, elaborada por Aristóte

les frente à época que o precedeu, inclusive frente a Platão, 

não no sentido de um sistema, mas no sentido de uma tarefa.

*

Nossa tarefa é a interpretação da Metafísica 0, a inves

tigação de Ôóvaptç e EVEpycia. A fim de estarmos em con

dições de co-laborar na investigação, e não a partir de motiva

ções didáticas, é inevitável e necessário fazermos uma prepa

ração: a caracterização e delimitação do âmbito de questiona

mento para dentro do qual se vai questionar aqui. O próprio 

tratado fornece uma abertura por onde podemos entrar. Ele 

começa remetendo a um outro tratado, onde se discutem as 
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categorias. As categorias fundamentam-se no Àóyoç - elas são 

tó õvia, o ente ele mesmo. Como sempre, questionara respei 

to das categorias é questionar a respeito do õv. Mas tò õv e 

dito também koto òúvoyiv kcxí èvÉpyfiav Agora, portanto, é pre 

ciso investigar a respeito desse ponto. O âmbito é tò õv, o ente. 

Aqui, em primeiro lugar, o ente ê dividido em dois (ôtxwç). 

posteriormente em três (Tpixwç). e por fim em quatro 

(TETpaxwç). E Aristóteles diz sempre de novo: tò õv Àéy£Tai 

noÀÀaxwç. E isso se reduz certamente a uma justaposição.

A enunciação programática do quádruplo desdobramen 

to do ente (in E 2) mantém ainda uma especial importância 

na medida em que acrescenta uma determinação mais preci 

sa ao õv, aqui dividido: tò õv - tò ánXóJç Af.yópevov: o ente - 

e quiçá aquilo que é interpelado simplesmente nele mesmo; 

isso significa: o ente puramente e enquanto tal, tomado justa- 

mente como ente: o ov q ov - o ente, enquanto e um ente.

Mas o que cai em nossa apreensão quando interpelamos 

o ente enquanto ente? O que podemos e devemos dizer do 

ente quando o tomamos só e justamente como ente? Dize

mos: O ente é. O que torna o ente um ente é o ser. Quando 

Aristóteles, portanto, fala da multiplicidade dos desdobra 

mentos do ente enquanto ente, tem em mente a multidão de 

desdobramentos do ser do ente. O ser desdobra-se.

O fato de Aristóteles visar aqui o ser do ente torna-se evi

dente no capítulo 7 do livro V (A) da Metafísica. Esse livro 

não contém absolutamente nenhum tratado investigative, 

mas é uma reunião dos diversos significados de alguns con

ceitos fundamentais da filosofia. O capítulo 7 enumera os di

versos significados do Õv: os quatro que tomamos conheci

mento há pouco em E 2; e aqui em A 7 reaparecem numa or

dem sequencial diferente.

O capitulo começa assim (1017 a 7): tò õv XéytTai... jun

to com a introdução do õv depois das figuras das categorias, 

diz-se (a 23s): óoaxtoç yàp ÀéytTai Itò oxnPaTOf TnÇ Korrqyo- 

píaç H.l ToaauTaxwç tò avai aqpaívEi. “Dequantos modos 

sáo ditas as figuras das categorias é também o número de sig

nificações do ser". De passagem, a indicação: fj KQTqyopía - 
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0 singular significa aqui o dizer por excelência o ente em cada 

Anunciado singular sobre este ou aquele ente; a categoria: o 

(llrrr do ser no enunciar (Xóyoç) do ente. Ha frase citada, tò 

r tvai vem em lugar de tò òv, o ente; isso significa que tò òv é 

compreendido como tò õv q õv. E assim se dá o mesmo nos 

pi atentes modos do õv: eu tò eivai oqpaívEi Kai tò eotiv 

411 áXqQéq (a 31; uma passagem de grande significação, so

bre o que não podemos nos deter agora). “Ademais, o ser sig

nifica também o *é’ no sentido do ‘é verdadeiro’". Como dize

mos também; algo é assim - grifando o “é", temos em mente: 

na verdade é assim. Aqui portanto está em questão o ser do 

Móle-verdadeiro. E, por fim, é introduzido o õv como Sóvapiç 

a ívípyEia (a 35s): eti tò Eivai oqpaívcr Kai tò õv tò pèv 

AuvápEi [f>qTÓvl, tò 8’èvteXexeíçí. “Ademais, o ser significa 

também o ente que por um lado é Soverpci, por outro evteAe- 

Xtlçt.Tò Eivai aqpaívEi tò õv: O ser significa o ente (propria

mente: o sendo [Seíend], e não: o ente [Se/endeJ). Ser 

(i.lvai) a nada mais se refere que ao ente (õv), na medida em 

que é este e não outro.

O âmbito de questionamento dentro do qual pergunta 

nosso tratado é o õv q õv, o ente enquanto ente» mas isso 

Agora quer dizer: o ser. Interroga-se cada vez por um modo do 

ter que se desdobra em quatro modos e cujos desdobramen

tos são apresentados simplesmente um ao lado do outro. Tó 

õv XéyETat noÀÀaxwç significa: tò Eivai Itoü õvtoçI ÀéyETai 

noAAaxwç. Esse noXXaxwç, dito de õv ou de eTvcu, refere-se 

na maioria das vezes aos quatro modos do ser, mesmo ali 

Onde às vezes são apresentados apenas dois ou três: ttoà- 

AaX^Ç =TETpaxwç.

O Õv rroÀXaxwç XfyópEvov possui também uma significa

ção mais estreita. Hesse caso, o que se visa não são os qua

tro modos citados, mas um dentre eles que cria para si sem

pre de novo uma certa prioridade: tò õv kotò tò axépaTa 

iqç KaTqyopíaç - ser no sentido das categorias. Hesse senti

do, esse õv, isto é, o ser não é apenas um entre o noXXaxwç 

dos quatro modos, mas é em si mesmo um noXXaxwç Xfyóps- 

vov, a saber, tão multíplice quanto o número de categorias 

que possam existir; cf. a 23s: ôoaxwçyàp XÉycTai Iq KaTqyo-
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5. Cf. a observação de Christ na passagem (que nào foi vista por Bonitz e 
Schwegler); é claro que Christ não se deu conta, o que tampouco é sua in
cumbência, do fundamento dessa distinção: o significado mais estrito de

pia. H.l waauTaxwç tò nvai oqpaívci. Portanto, esse òv é 

ele mesmo um noÀÀax^ç Àfyópcvov. e isso talvez seja porque 

aqui o Àéysi v è o que há de mais insigne nas categorias, já em 

vigência em todo e qualquer Àóyoç.

Quando o tratado da Metafísica, que explicita a primeira 

categoria, a ouoía, e que representa um dos pontos centrais 

da filosofia aristotélica, começa com essa frase simples e in

trodutória: tò òv ÀéysTOi noXAaxwç (Z 1. 1028 a 10). está res

pondendo a esse estado de coisas. O que se segue no texto 

que nos é transmitido, a saber, kaâánep (SiriXoyrOa... no- 

aaxwç, não pode proceder de Aristóteles, foi inserido ai mais 

tarde por pessoas que tentaram colar os tratados individuais 

de Aristóteles fazendo surgir o que se chama de uma obra; o 

mesmo se dá com a frase conclusiva do livro de que estamos 

tratando5. Objetivamente falando e com certa dose de direito, 

o livro Z aparece incorporado no âmbito dos quatro modos 

de se questionar a respeito do òv. Mas o noÀXaxwç, com o 

qual começa, diz algo diverso. O quê? Isso é dito claramente 

na frase seguinte (a 1 Is): oqpaivu yàp tò pèv tí èoti kqí 

tóSc tu tò Sè òti notòv q nooòv q twv âÀÀwv ekogtov tiov 

oiítío KaTqyupoupévwv. “O ente significa pois, em primeiro 

lugar, o que é o ente (Wasseíe.nde) e este-ente, em seguida o 

fato que ele (o que acaba de ser dito) é desse ou daquele 

modo, é dessa ou daquela quantidade e assim por diante”. O 

tò pév - tò Sé desdobra-se de modo que de um lado está pos

tada apenas a oòoía, do outro todas as outras categorias. 

Com o TToXAaxwç tem-se em mente agora uma multiplicidade 

dentro “das categorias”; e essa multiplicidade possui uma 

certa ordem e articulação, a saber, aquela que nós já conhe

cemos: a subordinação de todo o restante das categorias à 

primeira (cí. o começo de 0 I). Isso vem indicado na seguin

te frase (Z 1, 1028 a 13s): toooutox^Ç Atyopévou tou 

ÓVTOÇ tpaVEpÒV ÒTI TOÚTWV ITpójTOV OV TÒ TI £OT(V, Ôn£p
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é®qpa(v£t rrjv oúaíav. ”Seja qual for a multiplicidade de mo- 

*>0» em que o ente possa ser dito aqui (não se trata, em abso

luto, de uma multiplicidade arbitrária e confusa, mas), o pri- 

ffieíro ente è certamente o-que-é-o-ente (Wasseiencle), signi- 

* llcando a ouoía”. Segundo o que foi dito acima, portanto, oú- 

E ff(a significa: tò àrrXwç rrpwTwç Aóyópsvov, - ánAóJç (simples- 

P ffiente) mas também em diferenciação ao noÀÀaxwç. em sua 

/ llflníficação mais ampla.

Assim, no interior do noAXaxwç mais amplo (TETpaxwç), 

temos o noÀÀaxóíç das diversas categorias. O rroAAax^ç como 

telê ele mesmo um Si x<5ç XfyópEvov, é dito de dois modos. 

Esse nexo precisa ser vislumbrado claramente, nào apenas 

para tomar conhecimento do uso que Aristóteles faz da lin

guagem, mas se quisermos compreender filosoficamente a 

questão aristotélica relativa ao Õv.

TÒ ÒV 

TÒ Eivai 

0

KOTÒ Sóvapiv 

rj Evépyíiav

<*iç dArj&ec; rarà

0 »|-»euÒoç nupprprjKOç
KCrrà ià oxHPaTa 
Tqç KQTqyopíaç



26 Metafísica de Aristóteles • > 1-3

§ 3. A equiparação ou a distinção entre ente e ser. 

O ser como o um em Parmênides

Vimos que a pergunta tí tò õv - “o que é o ente?” - é a 

questão: tí tò eivou - *’o que é o ser?” Como pode Aristóteles 

equiparar tò òv e tò eTvoi? Por que dizer pois que quando se 

pergunta pelo ser (Eivai), a pergunta se dirige ao ente (òv)?

Essa equiparação é habitual ainda hoje em nosso meio, 

mais porém no sentido de uma confusão insanável. Assim, 

muitas vezes, na filosofia, fala-se do ser, tendo em mente o 

ente. Outras vezes nomeamos o ente, tendo em mente o ser. 

No fundo não se compreende nem um nem outro. E no en

tanto compreendemos alguma coisa nisso: mesmo que. na 

tentativa de compreender, tudo acabe mergulhado em densa 

névoa. Por exemplo, aquela coisa ai, esse giz è um ente, ele 

"é”; dizemos isso dele porque de certo modo ele o diz primei

ro a nós. Do mesmo modo, meu falar agora e vosso ouvir e 

prestar atenção são um ente. Fazemos a experiência e com

preendemos o ente fácil e continuamente. N\as o “ser”? Com

preendemos também esse, de certo modo, sem conseguir 

aprendê-lo conceitualmente. Como devemos manter os dois 

separados, o ente - o ser, e, o que é parte disso, compreen

dê-los em sua relação intima, quando ainda não se mergu

lhou profundamente em tudo isso e esse estado de coisas 

nem sequer foi questionado?

Quem é que duvida que os filósofos já falam do ente e do 

ser desde há muito tempo? Essa equiparação de tò ò'v e tò 

Eivai, o ente e o ser, já possui uma idade respeitável. Já pode 

ser encontrada no começo decisivo da filosofia ocidental em 

Parmênides: Eppcvat (uma forma antiga, lésbica)6. Essa equi

paração é também uma distinção latente e incompreendida, 

que não alcança sua legitimidade.

6. Cf. curso do semestre de verão de 1932.

A idade respeitável dessa equiparação já será um sinal 

suficiente para tornar transparentes os termos equiparados 
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ou quem sabe uma justificação do direito de se falar assim. 

Não há nada demais proceder desse modo nos discursos ha

bituais. Mas fazermos isso ali onde questionamos propria

mente pelo ente é pelo menos surpreendente. Ou será que 

não se questiona realmente o ente? Mas Aristóteles e os filóso

fos anteriores a ele questionam expressamente o ente. Ou será 

que essa simples questão não é suficiente? Será apenas um 

primeiro impulso, que desde então ficou estagnado? O ser e o 

ente - querer, aqui, distingui-los e até desenvolver uma ques

tão sobre eles não será uma altercação infundada e infrutífera? 

O ente e aquilo que é ente, isso nós já conhecemos: ele nos dá 

prazer e nos oprime, põe-nos a atuar e nos larga no vazio; e, 

ademais, nós próprios somos entes. Permanecemos portanto 

Junto ao ente. Mas a que vem ainda a pergunta pelo ser?

Em relação ao ser, se dá o mesmo que tem em mente 

Nietzsche (em sua juventude), quando diz de Parmênides: 

“Provavelmente, só em sua idade avançada, Parmênides teve 

um momento da mais pura abstração, imperturbada por rea

lidade alguma e totalmente exangue; esse momento - não- 

grego como nenhum outro nos dois milênios da época trági

ca testemunhado pela teoria do ser, tornou-se um marco 

divisório para sua própria vida..."? (A filosofia na época trá

gica dos gregos, 1873)\ E quando, em seu último periodo, o 

mesmo Nietzsche diz que seria “a última bruma da realidade 

que se volatiliza" {Gõtzen-Dammerung: Die “Vernunft" in der 

Philosophie. § 4), terá ele razão?0

“O ser": um pensamento, não-grego como nenhum outro 

•* ou tão grego como nenhum outro?! “O ser": névoa e fuma

ça - ou será a chama intima e secreta do Dasein humano? 

Não o sabemos, por isso questionamos, isto é, esforça- 

mo-nos por questionar direito. Pelo momento sabemos ape

nas: Ali, onde inicialmente já se questionou a respeito do 

ente, essa distinção entre ente e ser se fez presente na figura

7. Gesammelte Werke. Musarionausgabe (ed. por R e M. Oehler e F. Würz- 
bach), vol. IV. Munique, 1921, p. 189.

8. Op. cit. vol. XVII. Munique. 1926, p. 71.
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de uma equiparação. Aqui ê preciso observar novamente: tò 

òv significa propriamente o sendo (particípio) e o ser (a es- 

sencialidade). Vamos tentar dar mais um passo e esclarecer 

provisoriamente esse notório estado de coisas da distinção 

entre ente e ser, a fim de pelo menos pressentir que aqui não 

está em questão uma arbitrariedade vazia e insignificante, e 

isso sobretudo quando a linguagem representa a raiz e o mi

lagre de nosso Dasein e nós precisamos admitir que, em seus 

princípios ou no momento em que o homem alcança sua au

têntica existência, a filosofia não se enganou.

Tò òv = tò eivai: o ente - o ser. Qualquer ente (òv ti), 

essa ou aquela coisa, por exemplo, não chamamos de o ente 

mas de um ente. Chamamo-los assim porque assim os toma

mos e os experimentamos. Fazemos a experiência desse ou 

daquele ente - sem nos preocuparmos muito com o fato de 

que é e como ê um ente, e que é por isso que faz parte do 

ente. Isso continua sendo algo óbvio e evidente - de tal forma 

que nem sequer conhecemos essa obviedade.

Mas: o ente, tomado em absoluto, o que pensamos com 

isso? Esse ou aquele ente, as múltiplas coisas que são, plan

tas, animais, seres humanos, obras humanas, deuses, todos 

os entes em seu conjunto, a contagem somatória da totalida

de dos entes singulares - quando os filósofos dizem: o ente - 

tò õv, tò r.Tvai, será que têm em mente essa somatória total 

dos entes singulares? A soma de todos os entes, à qual che

gamos ou tentamos chegar pela contagem e o acúmulo dos 

entes singulares, será o ente? Vamos fazer o teste. Começa

mos a contar: este ente e mais esse e mais aquele e outro e 

assim por diante. Vamos admitir por suposição que chega

mos ao fim da contagem. Onde foi que começamos? Hum 

ente qualquer. Portanto não começamos no nada, a fim de 

preenchê-lo pela contagem de todo ente e assim conquistar o 

ente. Começamos em urn ente, portanto em um ente. Como 

assim? Ho começo, antes de alcançar a contagem total, ain

da não temos o ente, se é que o ente é formado pela soma. 

Começamos assim. Com nosso projeto de alcançar a soma 

enumerando, começamos pela própria soma: Da soma, que 

segundo pressupomos é o ente, retiramos um primeiro ente; 
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da soma - naturalmente como uma soma ainda não concluí

da e finalizada. Os entes têm sua soma, mas seu montante 

ainda é desconhecido, precisa ser definido pela contagem. 

Partimos da soma ainda não contada e começamos com um 

ente singular pertencente a essa soma. Isso portanto de que 

partimos para contar é a soma não contada; ela é a primeira. 

Mas isso em que começamos a contar e contamos como nú

mero um não é o primeiro. Quando contamos os entes, parti

mos da soma não contada dos entes. A soma nâo contada, o 

que é isso? É a quantidade tal e tal, onde o montante» na es

cala dos números cardinais, permanece indeterminado.

Mas nessa contagem dos entes partimos realmente da so

ma numericamente indeterminada? Aquilo de que partimos e 

do qual tomamos um elemento singular e que é assim indeter

minado quanto ao número, serâ isso o ente? O ente, donde to

mamos e extraímos elementos singulares para a contagem, 

vem ao nosso encontro realmente como algo numericamente 

indeterminado? Quando, por exemplo, dizemos “as ciências in

vestigam o ente e subdividem-se em regiões singulares do 

ente”, estamos pensando em algo do gênero e tomamos o 

ente como significando uma soma numericamente indetermi

nada? Claro que não. De modo algum, o ente é o não-deter- 

minado numericamente, mas vem ao nosso encontro como 

algo que ainda não está no âmbito do número, e portanto mui

to menos como o número compreendido como indetermina

do. De modo algum compreendemos por ente algo passível de 

•er somado, seja determinado ou indeterminado.

E, no entanto: o ente é para nós algo assim como um 
Mlodo-reunido" (Insgesamte). O que temos em mente com a 

Integralidade desse “todo-reunido”? Ele vem ao nosso encon

tro não segundo sua soma determinada ou indeterminada - 

mas, bem ao contrário, “sumariamente”. E é assim também 

que o acolhemos e já o temos acolhido. Sumariamente: glo

balmente, em geral; acolhido naquilo em que o ente singular 

ê antes de toda enumeração e além e acima de toda particu

laridade e generalidade. E quando - e enquanto existirmos 

Hempre irá acontecer - tivermos o ente diante de nós, ao nos- 

10 redor, em nós, sobre nós, quando nos apercebemos dele, 
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então ali precipita-se sobre nós algo urgente e importuno que 

se impõe sobre todo ente. Será, no fundo, justamente essa 

importunidade, repousando em si mesma, que faz com que 

interpelemos o ente desse modo: o ente, tò òv, e digamos: é, 

tendo em mente aí precisamente aquilo que chamamos de 

ser, tò cívai? A integralidade do todo-reunido (o ente) é a 

contração originária de sua importunidade.

INão é pelo somatório que os entes singulares produzem 

o que chamamos de o ente; antes, o ente é aquilo donde já 

partimos, sempre que enumeramos ou somamos, seja de for

ma determinada ou indeterminada. É o ente que permite a 

contabilidade do ente singular; não é a soma do mesmo que 

constitui, e nem sequer em primeiro lugar, o ser.

O ente, o que é isso? Doa-se e doa-se a nós como “o 

quê”? Como aquilo que chamamos de ser. O ente é em pri

meiro lugar, antes de tudo e em lugar de todos - o ente é o 

ser: tò òv - tò cTvau Justamente quando o denominamos 

como o ente, o ente é o ser. Assim compreendemos a equipa

ração: o ente - o ser. Essa equiparação já é a primeira respos

ta decisiva à questão que pergunta pelo que é o ente - uma 

resposta que exigiu o mais tenebroso esforço filosófico, esfor

ço que ultrapassa todo e qualquer outro esforço. E assim 

compreendemos igualmente: quando se pergunta pelo ente, 

quando se coloca em questão pelo ente como tal, então está 

se questionando pelo ser.

Mas o que é o ente? E agora isso significa: o que é o ser? 

Apenas a resposta a essa questão pode re.sponder plenamen

te à questão pelo ente. Certamente. E o primeiro que sabe

mos ter questionado o ser, o primeiro que buscou compreen

der o ente, foi também quem por primeiro deu a resposta á 

questão a respeito do ser: Parmenides.

E o que lhe foi dado compreender quando, pelo questio

namento, deixou o ente se impor em sua importunidade? 

Justamente esse (Jm (a presença importuna), de tal modo 

que ele não pode nem deve dizer mais nada: tò òv tò ev - o 

ente, é precisamente esse Clm: o ser; o ser é o (Jmr é o que o 

ente como tal é. Ele se deixou subjugar por esse (Jm, e o que 
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é ainda maior: ele sustentou essa subjugação pelo (Jm, pelo 

ser, e a partir da clareza plena e simples dessa verdade, pro

nunciou todos os enunciados sobre o ente (cf. posteriormen- 

te Antisthenes: o Gm e o Xóyoç. A respeito de ov e de Àóyoç. 

cf, acima p. 15s).

Parménides pronunciou a primeira verdade decisiva da fi

losofia, e desde então no Ocidente tem lugar o filosofar. A pri

meira verdade - não só em referenda ao tempo, no sentido 

de ter sido a primeira a ser encontrada, mas a primeira, a que 

está postada antes de todas as outras e transparece em todas 

as outras. Nào é uma “abstração exangue" e um fenômeno 

antiquado, mas a reunificação (Gesammeltheit) do pensar 

carregado de realidade. O próprio Nietzsche, que desvendava 

com tanta segurança os bastidores do pensar e dos juízos, ja

mais conseguiu perceber o quanto todo seu pensamento foi 

determinado pelo fato de ter compreendido Parménídes de 

maneira equivocada.

Foi desde Parmenides que a batalha pelo ente se incendi

ou; não como uma briga qualquer ao redor de opiniões, mas 

como yiyavTopaxía, como diz Platão, como batalha de gigan

tes a respeito do que ê primeiro e último no Dasein do ser hu

mano. E hoje - temos ainda apenas um jogo literário de anões 

ambiciosos e cheios de astúcia, que sabem afirmar que a pro

posição de Parmenides - o ser é o Gm - é tão falsa quanto pri

mitiva, quer dizer, arcaicamente desajeitada e, por conseguin

te, insuficiente e de muito pouco valor. Discutir em relação ã 

falsidade de um conhecimento filosófico, todavia, requerería 

um outro trato; e nào vamos nos deter sobre isso, aqui. Em re

lação ao fato de a frase tò òv tò ev ser primitiva, sim, ela é cer

tamente primitiva: iniciante em sentido estrito. Na filosofia, e 

assim também em todas as possibilidades do Dasein humano 

que dizem respeito à sua essência última, o começo represen

ta a mais sublime grandeza, que em seu porvir jamais poderá 

ser reconquistada; é aquilo que no seguimento de sua vida não 

apenas não pode ser minimizado e rechaçado; mas, se esse 

seguimento for autêntico, será aquilo que é verdadeiramente 

grandioso em sua grandeza, aquilo que se estabelece expres

samente em sua grandeza. Mas, para aquele fazer humano que 
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se instaura nos trilhos do progresso, o inicial e primevo toi 

na-se por certo cada vez menor e irreal, e tudo que tem o card 

ter de novo já é por isso o melhor.

E se, apesar de todas as mudanças, a filosofia ocidental, 

até Hegel, no fundo, não se desvencilhou da frase de Parme 

nides - tò òv tò cv isso não significa uma falha, mas um 

privilégio, pois, apesar de tudo, continuou suficientemente 

forte para conservar e manter sua verdade primeira.

(Essa verdade porém só será guardada enquanto ainda 

mover e sustentar um questionar. E no entanto - essa primei 

ra verdade nâo é a verdade da essência; antes, a essência é 

despotencializada ali. O começo enreda-se logo no ser en 

quanto presença [realidade]; esta presença é o incontornável 

(da essência) na primeira irrupção.)

Assim, deve ter ficado claro agora que a equiparação de 

tò ôv e tò eivai não é resultado do humor casual e superfici

al do uso da linguagem, mas a primeira expressão da ques 

tão fundamental e da resposta fundamental da filosofia.

*

O ente, o que é isso, o que é próprio a ele e só a ele? Res

posta: o ser. O ente é pensado aqui no sentido de: o ente 

como tal. 'Ov q òv - nesse q qr òv de certo modo o ente é to

mado e mantido firmemente, a fim de que somente ele mes

mo se mostre e diga como estão as coisas em relaçào a si 

mesmo. E no entanto não progredimos muito com essa dis

cussão, muito pelo contrário. Aqui o ente é diferenciado do 

ser. O que distinguimos ai? Distinguir um ente de outro ente, 

isso é bem possível, mas distinguir o ente do ser?

Que tipo de distinção estranha e digna de nota é essa? É a 

distinção a mais antiga, e como tal não há nenhuma mais an

tiga. Pois quando distinguimos ente de ente, aquela distinção já 

se deu. Sem aquela, até mesmo o ente singular e a distinção 

dos entes permaneceríam encobertas. A é diferente de B - 

com esse “é” tomamos pé naquela distinção mais antiga. Ela é 

aquela que é cada vez mais antiga, a qual não precisamos pro

curar, mas que encontramos quando apenas recuamos (re- 
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tembrnr; ávápvqoiç). Essa distinção mais antiga já está posta- 

* bnm antes de todas as ciências e por isso tampouco pode ser 

Ihlroduzida pela ciência e pela observação teorética do ente. A 

Apmensáo teorética nada mais faz que lançar mão dela, dar-lhe 

Ulna formulação e usar dela como algo óbvio e evidente, e é as- 

llm também que se realiza nos discursos do dia-a-dia. Aquela 

dlutlnçâo entre ente e ser é tão antiga quanto a linguagem, isso 

•pior dizer: tão antiga quanto o homem.

E, pois, com tudo isso, nada mais fazemos que narrar al- 

yumn coisa sobre essa distinção, sem no entanto compreen

da-la. Será que estamos no limite do que pode ser concebido? 

Hará que essa distinção, no fundo, ê o primeiro conceito? Mas 

nn«se caso, no minimo, é preciso que se mostre e que se pos- 

nn questionar como se determina o conceito em sua possibili- 

drtde, partindo justamente desse limite. Mas, mesmo sobre is

to, nada sabemos; nem sequer questionou-se por isso; ao 

Contrário: determinamos o ser inversamente partindo do con

ceito e do enunciado. Já se vai muito tempo em que persiste 

A doutrina equivocada, segundo a qual o ser significa o mes

mo que o “é”, e o “é" só vem pronunciado no juízo, de tal 

inodo que assim o ser só alcança nossa compreensão no juí

zo e no enunciado. E por que nesse caso gosta-se de apelar 

para a Antigüidade, assevero que essa opinião equivocada só 

tem meio direito de apelar para a Antigüidade, e isso signifi

ca: nenhum direito.

§ 4. Multiplicidade e unidade do ser

(Jma coisa é clara, o motivo por que também Aristóteles 

colocou tò òv, o ente, em lugar de rTvai, o ser que ele coloca 

em questão: a saber, está no lugar de tò Òv òv - o ser. E o 

ser é o (Jm, £v. Mas Aristóteles não diz que o ser seriam mui

tos, diversos, noXXá e a seguir noAXax<5ç? E essa frase não é o 

timoneiro de toda sua filosofia? Será que ele faz parte daque

les que já não compreendem mais o conhecimento de Par

mênides? Esse parece ser o caso. Não só parece, mas certa

mente deve ser assim, se recordarmos que Aristóteles com

bate a Parmênides expressamente e com grande acuidade.
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Aristóteles sublinha que se deve dizer a Parmenides e contra 

Parmenides (Física A3, 186 a 22s): npóç HappEviSqv: f| Aó- 

aiç... ipUEuftqç - a solução (da questão pelo õv; a saber, que 

Õv, o eTvou seria ev) apresentada por ele é falsa; encobre a 

verdade, a saber, fj óttAwç AappávEi tò õv AEyEO&cu. Afyopr- 

vou rroAÀaxwç. Parmenides desconhece a essência do ser, na 

medida em que admite que o ente seja interpelado ánAwç, 

simplesmente, como um simples, sendo que deveria ser com 

preendido de modo multíplice. E para atestar a multiplicidade 

do ente (do ser), Aristóteles apresenta o noAAaxwç das cate

gorias (A 2, 185 a 2Is), o ttoAAox<5ç, portanto, compreendido 

em sentido estrito; é preciso ter ciência disso; mas não como 

se a Física não possuísse o noAAaxwç em sentido mais am

plo, cf. I 1,200 b 26s, onde a explanação de KÍvqaiç está inti

mamente ligada com o livro A.

Segundo o que se disse acima, portanto, Aristóteles des 

conhece e nega a primeira verdade decisiva da filosofia, ao 

modo como foi expressa por Parmenides? Hão: Ele não só 

não renuncia a ela, como antes a compreende de maneira 

apropriada. Ele contribui com efeito para que essa verdade 

se tornasse uma verdade verdadeiramente filosófica, isto é. 

uma questão verdadeira. O noAAax^Ç não afasta para longe 

de si o ev; antes, força o (Jm a que se faça valer no múltiplo, 

como aquilo que ê digno de ser questionado. Continuamos 

presos na exterioridade, se pensamos que o que Aristóteles 

fez foi simplesmente acrescentar um significado do ser a ou

tros. Hão se trata simplesmente de um enriquecimento, mas 

de uma transformação de toda a questáo: só agora a ques

tão pelo ò'v enquanto ev recebe toda sua acuidade. De certo 

que, para isso, foi preciso dar um passo decisivo frente a Par- 

mênides, e isto foi feito por Platão - numa época em que o jo

vem Aristóteles já filosofava com ele, o que quer dizer, contra 

ele. Platão defendeu o ponto de vista segundo o qual também 

o não-ente (Nichtseidende)< o falso, o mal, o desprovido de 

fundamento, portanto, o in-ente (Inseiende) participaria do 

ser. Para isso, porém, foi preciso transformar o sentido do ser, 

no qual agora o próprio negativo deveria ser acolhido na es

sência do ser. Mas se. desde há muito, o ser é o (Jm (ev), en- 
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lAo essa irrupção do negativo na unidade significa seu desdo

bramento na multiplicidade. E com isso o múltiplo (o diver- 

•n) néo é mais simplesmente afastado do üm, do simples, 

mau ambos são reconhecidos como co-pertencentes.

Nós, homúnculos de hoje, com nossas breves descober- 

lat, mas nem por isso menos barulhentas, quase já não con

seguimos dimensionar a intensidade de força que se precisou 

wmpregar no trabalho filosófico para ver que o ser como o 

(lin é em si múltiplo. Partindo desse ponto de vista de Platão, 

tio entanto, Aristóteles deu um outro passo decisivo ao ver 

que essa multiplicidade do ser é uma multiplicidade articula- 

dn de muitos modos e que essa articulação tem sua própria 

necessidade. É daí que vem a acirrada discussão de Aristóte- 

|r»g com Platão, justamente nessa perspectiva. Ora, saber se o 

noAXaxwç aristotélico não passa de um desenvolvimento da 

Inrdla doutrina platônica, segundo a qual o üm é múltiplo (tfv 

noAAá), ou se, ao contrário, o platônico cv - noAAá é a única 

forma ainda platônica, apresentada pelo velho Platão para 

nuplantar o noAAaxõiç aristotélico emergente, é uma questão 

que jamais poderemos decidir.

- Visto, porém, que a relação fundamental entre Platão e 

Aristóteles não pode ser decidida, é preciso rejeitar também 

aquela pseudofilologia, tão amada, que acredita dever desco

brir uma dependência direta de Platão em cada pensamento 

dc Aristóteles, mesmo que seja grosseira e de longe. Quando 

•e pergunta de maneira tola “donde tirou ele isso que está di- 

uendo?”, com a qual se crê investigar a filosofia dos filósofos, 

já nos excluímos da possibilidade de sermos atingidos por 

uma filosofia. Todo filósofo verdadeiro está postado de ma

neira nova e está só no interior das mesmas poucas ques

tões, e isso de modo tão intenso que nenhum Deus e nenhum 

demônio poderá ajudá-lo, a não ser que ele próprio tenha co

meçado a pòr mãos à obra no trabalho de questionar. E só 

quando tiver feito isso poderá aprender de um outro, seu se

melhante, e aprender de modo tão verdadeiro que jamais po

derá fazè-lo nem o aluno nem o escrivinhador mais zeloso.

E, no entanto, já na primeira enumeração que fizemos 

dos quatro significados do ser, em sentido aristotélico, não 
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afirmamos que a unidade dessas quatro significações conti

nua obscura em Aristóteles? Certamente. Mas num filósofo 

do nível de Aristóteles isso não exclui, antes implica o fato de 

que essa unidade, frente à multiplicidade, constitui um fator 

inquietante. Basta observarmos como Aristóteles explicita o 

rroAÀaxüjç.

Ele diz, por exemplo (Metafísica K [XI] 3, 1060 b 32s): tó 

S’ ôv noÀAaxcoç xai oó kctíT èva ÀéyETar Tpónov. "O ente é 

dito de muitos modos e portanto não conforme a um modo". 

Mas também ele vê de imediato as consequências disso, a sa

ber, que, tomado superficialmente, esse conceito podería in- 

voluir, ou seja, levar ao esfacelamento do òv em muitos Tpó- 

noi, uma dissolução do £v. Ao inverso, Aristóteles acentua: 

navTÒç tou ôvtoç npòç ev ti xai koivòv q àvayiuyq yíyvr- 

Tai (1061 a I Os). “Para todo e qualquer ente, para todo ente 

de toda e qualquer significação, há o movimento que conduz 

ao surgimento e o movimento de recondução para um deter

minado üm e comum"; e 1060 b 35: Kcrra ti koivóv, “para 

algo assim como um comum". Encontramos sempre de no

vo esse prudente ti (algo assim como), que deixa em aberto 

(aquilo que seria o (Jm abrangente); é desse modo que Aris

tóteles fala da última e mais excelsa unidade do ser, cf. in Me

tafísica T (IV 1, 1003 a 27 (e de muitos outros modos): tò ôv 

q ôv. tò eivai enquanto ipóoiÇTiç - algo assim como uma vi

gência a partir de si e em si mesmo.

Em seguida, Aristóteles destaca expressamente: o ser é 

dito referido a algo que de algum modo é comum a todos os 

diversos modos, que cultiva uma comunidade com esses, de 

tal modo que esses têm a mesma raiz e a mesma origem. 

Pelo noÀÀaxwç, o òv perde tão pouco sua unidade que ao 

contrário ele jamais pode ser o que ê sem o ev. É verdade 

que, segundo o conceito, òv e ev são diferentes, mas em es

sência são o mesmo, isto é, são co-pertencentes. Essa per

tença mútua mereceu caracterizações agudas da parte de 

Aristóteles, por exemplo em I ' 2. 1003 b 22s: tò ôv xai tò £v 

tqútò kqi pia tpuaiç tiíj àxoÀouôtTv áAAqÀoia. "O ser e o 

(Jm são o mesmo e uma (única) ipóaiç (uma vigência), a sa

ber. na medida em que seguem um ao outro". Com isso, Aris-
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tóteles quer dizer: O um corre atrás do outro e inversamente, 

onde está um, ali já se encontrou também o outro (cf. o napa- 

KOÀouSeTv in I 2, 1054 a 14). O mesmo em K 3, 1061 a 15s: 

ftia<pép£i 8’ ou8èv Tqv tou ôvtoç àvaywyqv npòç tò ôv rj 

npòç tò ev yíyveaSai. Kal yàp eí pq toútòv âXXo 8’ ècttív, 

ávTiarpEipEi yr* tó te yàp ev kqi ôv ttwç, tó te òv ev. “Não 

faz diferença alguma se a recondução do ente se dá em dire

ção ao ser ou em direção ao (Jm; pois, mesmo os dois não 

aendo o mesmo (a saber, conceitualmente), mas sendo dis

tintos (justamente nessa separação), voltam-se um para o 

outro, pois o Um é de algum modo ser e o ser (Jm”. A unidade 

faz parte da essência do ser como tal, e o ser jã está sempre 

na unidade. O elemento característico dessa relação é concebi

do por Aristóteles como 0koXou3e7v àXAqÀoiç (áKoAoú&qcnç), 

como o seguir um ao outro e como àvTiorpEípEiv (àvno- 

Tpocpq), o voltar-se um ao outro; o ôv e o ev, de certo modo, 

ambos não se perdem de vista.

Parece ser difícil e até impossível esclarecer realmente 

essa relação com o auxilio do que nos foi transmitido por Aris

tóteles. Mas permanece igualmente incontestável que Aristóte- 

. les mantém os dois num enraizamento recíproco. A unidade 

do ser não é resguardada portanto apenas contra sua multipli

cidade, mas justamente a favor dessa; salvaguardada, no mes

mo sentido em que Platão e Aristóteles compreendem essa 

palavra. Deixar vir à vigência algo naquilo que ele é, antes de 

fazê-lo desaparecer e encobrir-se pelo falatório do senso co

mum, para quem tudo é igualmente inquestionável.

E uma vez que tò ôv e tò ev tem tal pertença mútua, vale 

afirmar: ÀéyETai 8* ioax^ç tò òv xai tò ev. (I [X] 2, 1053 b 

25) “O ser e a unidade são ditos de modo igualmente multipli- 

ce”. Certamente, poderiamos dizer, Aristóteles se mantém 

Rei ao mais originário parentesco entre ser e unidade; certa

mente, deve-se concordar em seguida, Aristóteles também se 

reporta ao mesmo tempo e paralelamente ao rroAActx^Ç- Só 

que com isso ainda nada se decidiu em relação à resolução 

da questão decisiva: de que modo o ôv (slvat) q noXÀaxwç 

AEyópEvov, o ser enquanto é dito de muitos modos, é koivóv 

Ti, é de alguma maneira comum para muitos?
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Esse ser único será algo anterior a todo e qualquer desdo

bramento, e isso significando algo independente, e nessa au

tonomia ele seria a verdadeira essência do ser? Ou será que. 

segundo sua essência, o ser jamais está desdobrado, de tal 

modo que a multiplicidade e as dobras constituem justamen

te a unidade verdadeira daquilo que é tomado em seu conjun

to? Ou. então, ser se comunica aos modos singulares de ma

neira que por essa comunicação se reparte, mas nessa repar

tição de certo modo não é despedaçado, de tal modo que. es

tando separado, se dispersaria, perdendo assim sua verdadei

ra essência, a unidade? Será que no fundo a unidade do ser 

consiste justamente nessa repartição que se comunica? Se 

este for o caso, como deve e pode dar-se algo desse gênero? 

O que é que reina nesse acontecer? (são questões formula

das seguindo Ser e tempo).

Nem Aristóteles nem ninguém antes ou depois dele colo

caram essa questão e nem sequer procuraram um solo firme 

para essa questão, enquanto questão. Ao contrário disso, mais 

tarde foram apenas sistematizados os diversos conceitos de 

ser e as “categorias”, em conformidade com as idéias mate

máticas da ciência; cf. a observação de Hegel no segundo pró

logo para a Ciência da lógica: o material - está pronto.

E, todavia, também Aristóteles teve que se haver aberta

mente com a questão pela unidade do XfyópEvo.

Isso porque, nele, encontramos o impulso para uma resposta 

dessa mesma questão. E esse impulso chocou-se com o limi

te mais extremado daquilo que foi possível, em geral, no ter

reno da antiga impostação da questão pélo ser.

Mas só vemos e compreendemos isso quando nos livra

mos da imagem de filosofia aristotélica que a época pós-aris- 

totélica nos impôs, e que se extende até nossos dias. No en

tanto, o mais fatal equivoco, provocado sobretudo pelos teó

logos medievais, consiste no seguinte: as iniciativas mais pru

dentes e provisórias possíveis do questionar dentro da autên

tica questão-diretriz pelo ser foram torcidas e transformadas 

em primeiras respostas evidentes e princípios da suposta filo

sofia aristotélica. A questão do ser e da unidade tornou-se um
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axioma não mais passível de exame; ens et unum conver- 

■ tuntur - o que é ens é unum» e inversamente.

I As conseqüências desse abalo total do fundamento inter

no fontal do que é aristotélico e do antigo filosofar, em geral, 

troparecem em Kant, apesar de ele ter procurado recuperar 

um sentido autêntico - mesmo que não originário - da doutri

na filosófica escolástica. Cf. Critica da razão pura B 113s:

Mas, na filosofia transcendental dos antigos, encon
tra-se ainda um capítulo da filosofia escolástica que 
contém conceitos puros do entendimento, que mes
mo que não sejam contados entre as categorias, de
vem valer como conceitos a priori de objetos, e nesse 
caso aumentariam o número das categorias, o que 
não pode ser. São esses que são propostos pela tese 
escolástica láo citada: quodlibet ens est unum, ve- 
rum, bonum. É verdade que, se o uso desse principio 
em relação às conseqüências (que produziram frases 
tautológicas puras) teve um valor tão miserável, de 
modo que também na época moderna tornou-se hábi
to apresentá-las na metafísica de certo modo apenas 
por conveniência, um pensamento que se conservou

* assim por tanto tempo, por mais vazio que pareça,
sempre merece uma investigação de sua origem, e 
justifica a suspeita de que tenha sua base nalguma re
gra do entendimento, a qual, como acontece muitas 
vezes, foi apenas traduzida de modo equivocado. Es
ses pretensos predicados transcendentais das coisas 
nada mais sáo que exigências e critérios lógicos de 
todo conhecimento das coisas em geral, os quais fun
damentam com as categorias da quantidade, a saber, 
da unidade, da multiplicidade e da totalidade; apenas 
que essas categorias que precisaram ser tomadas em 
seu significado propriamente material, como perten
centes à possibilidade das próprias coisas, os antigos 
usavam-nas na realidade apenas com valor formal, 
como pertencentes à exigência lógica na perspectiva 
de todo conhecimento, fazendo desses critérios do pen
samento, de modo incauto, propriedades das coisas 
em si mesmas.
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Kant não conhece nenhuma outra saída para reconduzir 

essas determinações e relações â lógica formal. Mas se não 

tomarmos Kant no sentido dos kantianos, e se pensarmos 

que para ele o ponto mais excelso da lógica tornou-se justa

mente a unidade originária da apercepção transcendental, e 

na medida em que não se deixa que essa unidade paire sem 

fundamento, interrogando pelas suas raízes próprias, então 

será possível mostrar-se que e como Kant, pela primeira vez 

novamente depois de Aristóteles, estava imbuído no impulso 

da verdadeira questão do ser9.

9. Cf. Kant und das Problem der Metaphysik. Bonn, 1929.

§ 5. Gnidade do ser - não como gênero, mas 

como analogia

Todas as reflexões que fizemos até aqui serviram para di

mensionar e assegurar o âmbito de questionamento dentro 

do qual o tratado aristotélico sobre Súvapiç e ÊvépyEia per

gunta. Até agora temos os seguintes resultados: 1) A questão 

da Sóvapiç e évépytia é uma questão que pergunta pelo õv 

(o ente). 2) Esse questionar pelo ente é no fundo um questio

nar pelo ser (eIvou). 3) O questionar pelo ente precisa então 

ser determinado mais de perto, segundo o ente enquanto tal 

(óv rj õv). 4) O ser é o primeiro (Jm decisivo, é o que se deve 

dizer do ente, pelo que esse mesmo é também o üm (ev). 5) 

Mas o ser é dito também de maneira multíplice (noAAaxóJç). 

6) O noÀAaxwç, por seu lado, tem dois significados: a) de qua

tro modos; b) de dez modos, no que se refere a um dos múlti

plos (as categorias).

Agora surge a última questão de nossas considerações 

preparatórias: como Aristóteles compreende a unidade do 

ser enquanto unidade de um múltiplo? Qual ttoAàuxwÇ> qual é 

o modo da multiplicidade que serve de orientador para a 

òrvaywyf| npòo tò ev, na decisão da questão pela unidade da 

multiplicidade? Nisso, como se compreende o ser? Se puder

mos apresentar uma resposta a essa questão, então ter-se-à al-
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•lançado a totalidade da perspectiva interna para dimensionar 

o âmbito do questionamento - do õv noXÀaxwç ÀEyópcvov.

Quando o ente é interpelado de muitos modos, o ser cor- 

itapondentemente vem expresso em muitos modos. Então a 

palavra “ser" possui um significado múltiplo: ser, por exem

plo, como ser-verdadeiro ou como ser-possivel ou como ser- 

almplesmente-dado ou ser-acidental - em cada um desses 

•Ignificados tem-se em mente o ser. Ou será que aqui o que 

na palavras referidas têm em comum é apenas ainda a ex

pressão lingüística “ser", enquanto que seus significados se

riam totalmente divergentes? Seria assim como acontece 

com a palavra alemã Strauss; com ela temos em mente uma 

ave (avestruz), um maço de flores, uma disputa. O que aqui é 

sempre o mesmo é apenas a pronúncia sonora e a grafia, 

rnas o significado e a coisa que vem indicada são totalmente 

diversos. Subsiste aqui apenas uma igualdade de pronúncia 

da palavra, uma ôpoiÓTqç toíJ õvópaTOÇ. Será que também 

na palavra “ser" subsiste ainda apenas uma mera igualdade 

de nome? È ela simplesmente dita ópwvupwç (como diz Aris

tóteles), nos muitos significados? Seguramente que não; no 

jier-verdadeiro e no ser-possivel compreendemos o ser de tal 

modo que em toda diversidade temos em mente um certo 

mesmo, ainda que não possamos compreendé-lo. O ser, pro

nunciado em diversos significados, não é uma mera igualda

de vocabular, mas comporta uma certa unidade significativa 

que se mantém através da compreensão das palavras. E essa 

•Ignificação una está referida aos modos singulares de ser 

como koivóv ti, algo comum. O que caracteriza agora esse 

xotvóv? Será o KOivÓTqç, o ser-comum do õv, algo como 

quando dizemos, por exemplo: “o boi é um ser vivente" e “o 

agricultor é um ser vivente"? Advém a ambos o que pertence 

a um ser vivo em geral. “Ser vivo” não é dito ópcovúpujç (ae- 

quivoce) dos dois, mas ouvujvópwç (urüooce) - não se dá 

simplesmente uma igualdade de nome, mas ambos têm o 

nome em comum, junto, porque cada um, objetivamente, é 

determinado por esse um (ser vivo), o que significa o nome. 

O agricultor é um ser vivente racional, o boi é um ser vivente 

Irracional; ao contrário, o Strauss, enquanto maço de flores, 

nôo é uma espécie de ave.
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Mas o que há com a palavra “ser” se não representa um 

mero ópcóvupov? É o ser (òv) um tal ouvwvüpwç Acyópevov ? 

Isto significa: o ser é a unidade de um gênero supremo (yt - 

voç), ao qual deve-se retornar quando destacamos o que têm 

de comum os diversos modos do ser? Não, diz Aristóteles, 

também isso é impossível. O KOivÓTqç do õv não reside no 

yévoç. E por que não?

A demonstração dessa impossibilidade, isto é, de que a 

unidade do ser não tem o caráter de gênero e, com isso, de 

que os múltiplos modos de ser e os entes neles referidos não 

têm o caráter de espécies, ê fornecida por Aristóteles na Me 

tafisica B (III) 3. A demonstração é indireta; porque é assim e 

porque deve ser assim, isso será mostrado mais tarde. A de

monstração toma o seguinte curso: Mostra-se o que resulta 

ria se o ser tivesse a unidade e a generalidade de um gênero 

(como ser vivo); as conseqüências dessa suposição mos

tram-se absurdas, e portanto também a suposição que serviu 

de ponto de partida se mostra impossível; isso quer dizer: a 

unidade e generalidade do ser nào pode ser gênero.

Vejamos a demonstração em detalhes: Isso, supondo-se. 

portanto, que o ser seja o gênero para os diversos modos de 

ser e com isso para cada ente singular, que é determinado em 

seu ser por um desses modos. O que é um gênero? É aquilo 

que é geral e comum para muitos, o que se deixa distinguir e 

desmembrar em espécies por determinadas diferenças que 

lhe são acrescidas. Gênero está referido essencialmente a es

pécies e com isso a diferenças que formam as espécies; não 

existe gênero em si. Pensa-se um gênero, por exemplo, no 

conceito de ser vivo. As espécies desse gênero são plantas, 

animal, homem. De cada um desses pode-se dizer do mesmo 

modo, isto é, em geral: são seres vivos. O que pertence a um 

ser vivo em geral ainda nào implica o que determina o ho

mem enquanto homem, o animal enquanto animal, a planta 

enquanto planta. O gênero ainda não pode incluir algo assim. 

Se a diferença específica já estivesse nele, então não seria 

precisamente gênero. Se a diferença específica - por exem

plo, a racionalidade, diferença que torna o homem uma espé

cie de ser vivo - já estivesse presente no gênero ser vivo, en-
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Mo não se podería chamar de ser vivo a planta e o animal em 

geral, Se isso fosse tentado, com o mesmo direito podería ser 

dito: a planta é homem. O conteúdo do gênero como tal é ne- 

r ouBariamente livre de conteúdo da diferença específica, não 

IfDpllca necessariamente a esta.

Suposto, portanto, que o ser tenha o caráter de gênero, 

im diversos modos do ser seriam as espécies, por exemplo, o 

Bohverdadeiro e o ser possível. Nesse caso, o verdadeiro ou o 

possível seriam aquilo que deve ser acrescido ao gênero 

"ler” para formar as espécies. “Verdadeiro" e “possível” de- 

vnrlam portanto acrescentar alguma coisa ao gênero “ser”, 

algo que esse mesmo ainda não é. Mas o verdadeiro e o pos

sível não são simplesmente nada, mas algo; do contrário não 

poderíam determinar o gênero “ser". Se, no entanto, são al- 

U0t Tit então são tais que o ser faz parte deles. Por conseguin

te, os diferenças especificas são algo que é ente no sentido 

mais amplo, algo que é determinado pelo ser. O ser, portan

to, que pode ser dito de toda e qualquer coisa que não seja 

nada, e até deste último, já se refere inclusive às diferenças 

©tpecíficas, o verdadeiro e o possível, como a algo que é. 

Para que um gênero, porém, possa ser gênero, não deve in

cluir nada do conteúdo das diferenças específicas. Mas visto 

que o ser, como aquilo que pode ser dito mais genericamen

te, deve poder isso, não pode possuir o caráter de unidade 

para muitos ao modo do gênero; e os diversos modos do ser 

não podem ser concebidos como espécies.

Ser não pode ser gênero, não pode ser chamado de ou- 

vwvúpwç. Podemos pensar mais a fundo essa frase de Aristó

teles. O universal, compreendido e determinado como gêne

ro que torna possíveis as espécies, é aquilo que se costuma 

chamar de “conceito". Se o ser nào é gênero, então tampou

co poderá ser compreendido nem concebido como conceito. 

Não apenas porque acima do gênero do ser não pode haver 

nenhum gênero superior, mas já porque o ser em hipótese al

guma é gênero. Se chamamos à delimitação do conceito (o 

ftptopóç) de definição, então isso significa: toda determina

ção definitória do ser precisa fracassar por princípio. Mas se 

deve ser compreendido, então deve ser de outra maneira. Va- 
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mos encontrar isso expressamente no tratado sobre Súvapiç 
e EvépyEia.

A demonstração de que o ser não tem o caráter de gêne

ro diz apenas qual o caráter que não é próprio à unidade do 

ser. Mesmo que Aristóteles houvesse elaborado apenas essa 

resposta negativa, isso já seria suficiente para testemunhar 

que a questão a respeito da unidade do ser foi para ele uma 

questão verdadeira. Mas uma vez que para Platão, tanto para 

o Platão jovem quanto o da maturidade, todas as determina

ções do ser e esse mesmo continuaram a ser yévoç, na pró

pria colocação da questão aristotélica já se anuncia uma rejei

ção fundamenta) da concepção platônica de ser. E, assim, dá 

um passo decisivo na aproximação à essência do ser. (Se a 

demonstração indireta que apresentamos é em si mesma só

lida ou não, não é o caso de se discutir aqui.)

O ser não é dito nem ópuvúpwç nem ouvüjvúptüç. E no en 

tanto é compreendido e dito todo tempo como koivóv ti, 

sim, Aristóteles diz até (I 2, 1053 b 20s): tò ôv kcci tò £v kq- 

9óAou KaTqyopcTTai páAtoTa návTwv. “O ser é, como o (Jm 

que segue conjuntamente com aquele, aquilo que mais se diz 

a respeito do todo (em geral, mais do que tudo)." É a primeira 

e última KOTqyópqpa, e até, como diz Aristóteles nesse capi

tulo, a Kcrrqyópqpa póvov, a mais universal dicisibilidade, e 

apenas essa. E no entanto deve-se observar que Aristóteles 

jamais designa o ser como uma categoria. É bem verdade 

que o ser é aquilo que vige na categoria, q KOTqyopía no sen

tido que já se encontrou acima (A 7; cf. acima p. 22s).

Mas então como se deve compreender a relação desse 

um comum com seus muitos modos diferenciais? Existe, em 

geral, outra relaçáo do universal para com os múltiplos diver

sos que ele abarca, a não ser a relação do gênero para com a 

espécie e para com os indivíduos unidos por essa? Tal coisa 

não existe. Mas que isso seja assim, o próprio Aristóteles em 

lugar algum o afirma diretamente na relação do ser com a 

multivariedade dos modos de ser; ao contrário, ele dirige o 

olhar a um modo particular de significações dentro da lingua
gem. que significam a unidade de muitos, sem ser um gênero 

para esses muitos que foram unidos (T 2 início).

3 

A



Parte inlrndulüria - 0 questionamento aristotelico 45

Por exemplo, a palavra "saúde”; trata-se de uma determi

nação geral do que é sadio como tal. Dizemos: Tal pessoa 

tem um coração sadio; “sadio” significa aqui o caráter de um 

determinado estado do corpo. O corpo é sadio, na medida 

em que assumiu ou que é capaz, em geral, de assumir em si 

(fifKTiKÓv) esse estado referido. Dizemos ademais: uma plan

ta medicinal é sadia; com isso não queremos significar o esta

do em que a referida planta se encontra, a saber, que ela não 

está doente; mas a planta medicinal è sadia porque em certos 

Casos toma (hoieTv) sadio. Mas dizemos também: a cor de 

«eu rosto é sadia. Com isso não se tem em mente que a cor 

do rosto é sadia, que não está doente - uma cor não pode ser 

nem sadia nem doente; mas significa, a cor do rosto é sinal 

(anpeTov Eivai) do ser-sadio, entendido, no primeiro sentido, 

como estado do corpo. Ademais dizemos: um passeio é mui

to sadio; aqui não se quer dizer novamente que o passeio não 

ê doente, tampouco que ele toma sadio; antes, o passeio é sa

dio na medida em que contribui ((puAÓTTEiv) para o repouso 

0 para fomentar o ser-sadio. Assim, diz-se “sadio” do coração, 

da planta medicinal, da cor do rosto, do passeio; todos os 

quatro são sadios e no entanto não podem ser ditos sadios no 

mesmo sentido. Ser-sadio (saúde) é dito de muitas coisas di

versas. E no entanto não é o gênero para muitos, do contrário 

O ser-sadio deveria ser dito de modo idêntico e comum aos 

muitos. Mas é dito justamente (ÉTépwç Xcyopcvov em oposi

ção a yévoç) de um modo diverso do coração, da planta me

dicinal, da cor do rosto, do passeio, de modo que os significa

dos citados em segundo, terceiro e quarto lugares referem-se 

coda um de modo diverso ao ser-sadio do primeiro sentido. 

Implicam-no necessariamente: a planta medicinal como pro

dutora do ser-sadio, as cores do rosto sadias como sinal do 

ser-sadio, o passeio como conservação do ser-sadio.

Daqui já podemos concluir de imediato como na própria 

linguagem já se encontram certas relações carecteristicas. 

que já vêm expressas aparentemente numa forma lógica. Mas 

a partir do modo de significação, vemos que a lógica usual 

fracassa aqui. A linguagem, ela mesma, não pode ser apreen

dida logicamente - um ponto de vista ao qual só consegui- 
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mos nos aproximar muito lentamente agora. Para isso preci 

samos desvincular as categorias da linguagem da concepção 

lógica, como vem sendo o caso desde os alexandrinos, e que 

já fora preparada, todavia, por Platão e Aristóteles. (Jm outro 

significado de “sadio" pode nos mostrar muito claramente o 

fato de que é muito freqüente a» relações significativas ga

nharem várias formulações mútuas. Quando dizemos: uma 

surra bem dada às vezes é muito sadia, então “sadio” nesse 

caso não significa uma quinta significação acrescentada na 

mesma ordem das quatro precedentes. É verdade que tam

bém uma surra bem dada está referida ao corpo, embora não 

no sentido de fomentar a saúde, ao contrário; “sadio” chama

mos agora enquanto estímulo à educação, e quem sabe até 

não tanto á educação do corpo; “sadio” é agora uma trans

posição do significado, como quando se diz que um passeio 

é “sadio”.

Em sua diversidade, essas diversas significações de “sa

dio” encontram-se em uma unidade. Que caráter tem essa 

unidade?

Certa vez, falando da delimitação da essência da mesmi- 

dade (do tcxútóv, A 9), Aristóteles mencionou brevemente 

também a diversidade e a unidade das diversas coisas a ela 

pertencentes. Ele disse (I018 a 12s): Siácpopa XéyETai óa1 

£TEpá ècrri tò aÒTÓ ti ò'vto, pq póvov àpiOptÒ, áÀA’ rj eíSei 

fj yÉVEi rj ávaÀoyía. “Diverso é tudo aquilo que é diferente 

(entre si), mas justo nisso, de certo modo continua sendo o 

mesmo, não somente segundo o número, mas segundo a es

pécie ou segundo o gênero ou segundo a analogia". Além da 

unidade de muitos diversos, segundo o número, segundo a 

espécie e segundo o gênero, Aristóteles conhece ainda a uni

dade segundo a analogia, O que vem entendido por isso?

Ha significação “sadio” encontra-se uma unidade para di

versos, e quiçá de tal modo que o primeiro significado - “sa

dio” como caráter do estado do corpo - assume a função de 

unificador dos restantes, na medida em que permite que es

ses restantes estejam de certo modo referidos a ele de manei

ra cada vez diferente. Esses diversos significados correspon
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dem e satisfazem ao primeiro, cada vez em uma perspectiva 

determinada. Mas o primeiro significado não é o gênero dos 

restantes; de modo algum existe um significado geral de “sa

dio", pairando sobre os outros, dizendo alguma coisa ainda 

por acréscimo. Assim como a cor do rosto é sadia em refe

rência ao mostrar-se da saúde no primeiro sentido, corres

pondentemente - mas não do mesmo modo - o passeio é sa

dio em referência ao fomento do ser-sadio no primeiro senti

do; este encontra-se referido de modos diversos ao mostrar- 

te, ao ser fomentado, e tudo que pertence a isso corresponde 

de algum modo ao ser-sadio. “Sadio” não expressa direta

mente alguma coisa sobre o estado do corpo, mas o significa

do co-responde a ele, leva-o em consideração, encontra-se 

numa relação de respeito para com ele. Como quando se diz 

que uma petição é levada em consideração, encontra corres

pondência, é instaurada.

Esse corresponder, òvaXÉyíiv, é em si mesmo um ávatpépE- 

iv npòç tò npwTov (cf. I 2. 1004 a 25), um: “reportarão pri

meiro” o significado e ali fixá-lo. Esse npcjTOV é isso, tç, ou tó 

áXXa qpTqTai, Kai ST ô XéyovTai (1003 b 17), “onde o res

tante dos significados está dependurado (e fixado) e pelo 

qual e através do qual os outros podem ser (compreendidos 

e) ditos”. O modo da referência que leva e traz o significado 

ao e do primeiro é cada vez diverso. O primeiro, porém, é o 

significado básico que sustenta e dirige os outros, é sem

pre aquilo a partir donde o significado que motiva e co-res- 

ponde pode realmente falar. Em grego, esse “a partir donde” 

é dito pela palavra àpxn; por isso, Aristóteles determina gene

ricamente a essência da àvaÀoyía como ÀéyEiv npòç píav 

àpXfiv (cf. 1003 b 5s). Esse àpxfi é o unificador dos muitos 
que lhe correspondem, isto é, o significado que sustenta e di

rige os diversos modos com que cada vez se lhe corresponde. 

É a ela que, a cada vez, os significados correspondem. O Àé- 

yriv do Aóyoç da àvaÀoyía é o ÀÉynv npòç ev - npwTov. 

Através disso, esse ev npòç õ é um koivóv; não porém o koi- 

vóv simples do yévoç, mas um koivóv ti - algo assim como 

uma certa comunidade, o que em si quer dizer um modo de o 

Idêntico manter juntos em uma unidade os diversos que lhe 

correspondem.
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Eis uma explicação provisória da analogia enquanto um 

modo de unidade. Mais tarde teremos ocasião de apresentai 

objetivamente e mais em detalhes a essência da analogia. 

Como é característico em Aristóteles, portanto, também aqui 

(T 2) não explanou o caráter do õv, do ser, de modo direto, 

mas novamente através de uma analogia.

*

§ 6. A problematicidade da analogia do ser

Hoje queremos finalizar as considerações preparatórias. 

Vale a pena, de modo geral, delimitar o âmbito de questiona

mento em que pertence nosso tratado: o ser e a multiplicida

de de seus modos. A questão conclusiva era pois: Como Aris

tóteles compreende a unidade do ser como unidade de um 

múltiplo? Qual o noAAax<3ç serve de guia para a dvayoyq 

npòç tò ?v? Vale a pena mostrar de que modo um significado 

é uno, em relação aos múltiplos que lhe pertencem: se óp- 

wvúpcjç ou auvwvupojç, ou então (mesmo que essa expres

são não apareça em Aristóteles) àvaAoyiKwç, pois o õv não é 

dito nem ópwvupwç nem ouvwvúpwç (como o yévoç), e no 

entanto é dito como koivóv, comum, e até ko&óXou páAioia 

návTiov. Ora, como deve-se compreender agora a unidade 

dessa generalidade do ser como uma unidade de analogia? 

Temos um exemplo de analogia na unidade dos significados 

de "sadio”. Correspondentemente, "ser” significa o mesmo 
que significa “sadio”.

Agora é preciso mostrar como Aristóteles estabelece a uni

dade da analogia como aquela unidade segundo a qual o õv é 

o ev e koivóv ti, em relação ao noAAaxcóç AtyópEva. O AEyca- 

Sai dessa noAAaxwç Acyopcva é o Aéytiv da ávaAoyía. Desse 

modo surge a questão: npòç tí AáyETOti tò ttoAAqxüjç AEyópc- 
va - em relação a quê? Deve ser um rrpwTov e uma àpxq, e 

visto tratar-se do õv: deve ser um rrpÔTOv õv ou um õv npwTwç 

Acyopcvov. Investiga-se portanto o significado fundamental do 
õv, do ser, que serve de base e guia, npòç õ tò aAAa AéyfTat - 

em relação ao qual os outros são ditos. Qual é esse?
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Já tivemos oportunidade de saber disso. Agora precisa

mos apenas recordar, com uma compreensão esclarecida, a 

primeira frase de 0 1, donde partiu toda nossa consideração 

Introdutória. Ikpi pév ouv toü npwTwç ôvtoç koi npòç 6 

nfloai ai aÀXai KaTqyopíai toü ôvtoç àvacpépovTai EÍpqTai. 

nr.pl Tqç oüaíaç. Lá traduzimos provisoriamente: “do ente 

em primeira linha...”, agora podemos traduzir assim: “foi a 

respeito do significado fundamental do ser que sustenta e di

rige os outros, ao qual todas as categorias restantes são re

portadas (àvacpépovTai, podemos dizer também: ávaXéyov- 

rai - ditas em retro-referência), que se tratou, a saber, da oü- 

rtía". A primeira categoria é o significado fundamental do ser, 

que é ao mesmo tempo sustentador-guia, e como tal o koi

vóv, o que se comunica a todas as outras, de tal modo que es

ses mesmas alcançam uma significação de ser na relação 

com aquela primeira. Mas é preciso reparar no seguinte: a oü

oía como esse ev e npioTov não é koivóv no sentido de gêne

ro, como se denomina e se diz das outras categorias enquan

to espécies. O ser-produzido ou ser-quanto não é uma espé

cie da oüoía, mas um modo de relação para com essa.

O ser-produzido, por exemplo, significa um ser; e na me

dida em que esse ser-produzido é ser-produzido de alguma 

coisa, esse ser está referido à oüoía; mas o ser-produzido não 

é uma espécie do ser-oóoía, mas npòç toüto, e de tal modo 

que a oüoía vem sempre dita junto com esse (assim como 

nas diversas significações de “sadio”, o primeiro significado 

vem sempre junto com aquelas).

Já foi mencionado que, ao colocar a questão pela unida

de do ser, em contraposição a Platão, Aristóteles já está pi

tando um novo solo, precisando com isso recusar critica

mente a doutrina das idéias enquanto yévr|. (Ha medida em 

que em Aristóteles as expressões yévoç e EiSoç conservam 

alguma função, possuem um significado modificado.) A im

portância desse posicionamento mostra-se, por exemplo, no 

modo em que Platão trata a questão das idéias do bem, ques

tão decisiva para ele. Aristóteles diz: não existe uma idéia do 

bem; melhor: o bem não se dá enquanto idéia e yévoç supre

mo, ele não tem o caráter de idéia; pois TÓyaSòv iaaxwç Xé- 
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yETai tój Õvti, “o bem é compreendido de maneira tão múlti

pla quanto o ser” (cf. Ética a Nicômaco, A 4, I069 a 23s): 

agora são enumeradas as categorias singulares, em função 

das quais aquilo que chamamos de bom ê e pode ser bom: 

assim, por exemplo, no sentido do tí (do que é o ente), bom po

de ser deus ou o vouç, no sentido'do ser-produzido, a àpETq. 

ou no sentido do ser-em-tempo, o KOtipóç, o momento oportu

no; e então se diz: SrjAov wç oók âv nrj koivóv ti koSóàou 

Kal ev, “disso, fica claro que não existe nenhum geral e um”, 

a saber, um tal que estaria pairando acima de todos, como 

um gênero supremo. Aristóteles resume esse problema nu

ma fórmula, a partir da qual fica claro que toda a questão está 

orientada na direção da unidade da analogia do ser: oók 

eotiv âpa tò àya9óv koivóv ti koto píav iSéav. àXXà ni5ç 

Sq XtyETai; oó yàp eoike toTç ys ànò TÚxqç õpwvópoiç 

(1096 b 25s). “O bem, portanto, não é um algo de certo 

modo comum, (conforme a) em relação a uma idéia. Mas en

tão de que modo é dito? Não se equipara, propriamente, àqui

lo que traz o mesmo nome apenas por acaso”. Esse pensa

mento é importante, na medida em que aqui Aristóteles acen

tua: “Não só que não é um mero ópoívupov, mas não é sequer 

um ópióvupov ànò TÓxqç, não é uma igualdade de nome 

mera e casual. Esse ànò TÓxqç (casual) está presente aqui 

porque, às vezes (cf. Metafísica A 12, 1019 b 8), Aristóteles 

diz de fato: tò õv ôpwvúpwç ÀáytTai - o ser é usado no senti

do de um omónimo; de inicio, isso deve dizer apenas negati

vamente: não ouvwvupwç, não como gênero; e aquilo que 

não é auvwvópcoç é um òpwvópov. Esse último, aqui, deve ser 

compreendido como algo que de algum modo significa, 

como uma significação que não é precisamente ouvwvópwç, 

e no entanto possui uma unidade de significado quanto ao 

conteúdo. O ser não é um simples ópwvupov, casual, mas è 

um ópojvupov no sentido da analogia. Donde, a questão: dÀÀ’ 

5pá ys tôJ dip’ èvòç Eivai rj npòç ev ànavTa ouvteàeTv rj 

pàÀÀov KaT* àvaAoyíav; wç yàp ev aoípaTi õtpiç. ev ipuxfí 

vouç, Kal àXXo <Sq ev aXXw (Ética a Nicómaco, A 4, 1096 b 

27s). “(Esse Um) equipara-se preferentemente ao ser-prove- 

niente-de-um-só ou àquilo que faz com que todos (os signifi-
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Cados) convirjam a um (como seu fim), ou antes àquilo que é 

segundo a 'analogia’? Pois como no corpo é o olho, assim na 

alma é o voüç que vé, e noutra coisa, portanto, um outro”. 

Aqui, através do q - q equiparativo mas excludente, a kqt ó- 

vaAoyíav (segundo a analogia) vem distinguida do á(p’ evóç 

(o proveniente de um só; cf. èí; ou tò aAAo qpr|Tcn, acima p. 

47s) e do npòç ev ouvteàsTv (o convergir em Um). Justamen

te nessa passagem deve-se reparar que aqui nos deparamos 

com um outro conceito de analogia, que não coincide com o 

que se rege pelas relações categoriais (cf. abaixo p. 66ss).

Por menos transparente que possa ser tudo isso que foi 

dito, vemos no entanto em que direção Aristóteles procura 

posítivamente a unidade do ó'v em relação à multiplicidade. E 

assim poderia ser determinada a unidade do âmbito de ques

tionamento, isto é, o como, segundo o qual o ôv noAÀaxwç 

AcyópEvov é cv. Apenas que, recordemos: Aristóteles empre

ga o noÀÀax<3ç num sentido amplo e num sentido estrito. O 

que acabamos de esclarecer foi o noAXax^ç em sentido eslri- 

to, aquele onde se tem em mente a multiplicidade das cate

gorias. Mas todas as categorias em conjunto com a primeira 

constituem apenas um dos membros dentro do rroAÀax<oç 

mais amplo, enquanto TETpaxwç.

A partir da frase da Metafísica O 1, inicio, citada acima, 

J6 na Idade Média concluiu-se que o primeiro significado fun

damental e orientador do ser em geral - mesmo para os qua

tro modos juntos, e não só para aquele das categorias e sua 

multiplicidade - é a oúcrío, o que se costuma traduzir por 

“substância”. Como se também o ser-possivel, o ser-real e o 

ser-verdadeiro devessem ser reconduzidos ao ser no sentido 

de substância. No século XIX essa tendência foi ainda maior 

(sobretudo em Brentano), visto que nesse meio tempo ser, 

ser-possivel, ser-real haviam sido reconhecidos como catego

rias. Por isso, é uma opinião generalizada de que a teoria aris- 

totélíca do ser é uma “doutrina da substância". Trata-se de 

um equívoco, que se instaurou em parte pela insuficiente in

terpretação do ttoAAqxojç; melhor dizendo: não se percebeu 

que aqui não está em questão outra coisa que a preparação 
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de uma questão. (Foi em cima desse equívoco fundamental 

que também W. Jaeger ergueu seu edifício.)

E assim apenas agora surge a questão decisiva: qual é o 

modo da unidade onde está contido esse noÀÀaxüJç mais am

plo (isto é, tò õv kotò tò oxnpaja iqç KctTqyopíaç, Korrà Só- 

vapiv rj èvcpyciav, óç àAqôèq rj ipcvSoç, koto oupPcPqKÓç)? 

Também aqui a unidade é uma unidade de analogia? Se a res 

posta for afirmativa, o que é o npwTOv ov. npòç ô tò TETTopa 

ÀéyETai? O que é nisso ipóaiç tiç, o que se determina e vige a 

partir de si? Aqui tudo fica muito obscuro. Encontramos ape

nas ainda o enfileiramento enumerativo e ao lado a afirmação: 

para sua multiplicidade, o õv possui a unidade da analogia.

A analogia do ser - essa determinação não é uma solu

ção da questão do ser, nem sequer uma elaboração verdadei

ra da colocação da questão, mas o título para a mais dura 

aporia, o impasse sem-saída dentro do qual se vê cercado o 

filosofar antigo e com ele todo o que veio depois dele até nos

sos dias.

A analogia entis - que hoje em dia está sendo vendida 

novamente como um slogan - desempenhou uma função 

dentro da Idade Média, não porém como questão do ser mas 

como um meio bem-vindo para formular com expressões filo

sóficas uma convicção de fé. O Deus da fé cristã, embora cri

ador e conservador do mundo, é absolutamente diverso e 

está absolutamente separado desse mesmo mundo; mas ele 

é o ente em sentido excelso, o summum ens; entes são po

rém também as criaturas, infinitamente diversas dele, o ens 

finitum. Como podem o ens infinitum e ens finitum, ambos 

serem chamados de ens, ambos estarem contidos no mesmo 

conceito “ser”? O ens tem valor aequiuoce ou uniuoce ou 

precisamente analogice? Foi possível safar-se da dificuldade 

lançando mão à analogia, o que não é uma solução mas uma 

fórmula. O único que procurou a solução, Mestre Eckhart, 

diz: Deus de modo algum “é”. porque “ser” é um predicado fi

nito e não pode ser dito de Deus. (É claro que isso foi apenas 

um ponto de partida no desenvolvimento posterior do pensa
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mento de Eckhart, isso desapareceu, mesmo tendo perma

necido vivo em seu pensamento numa outra perspectiva). O 

problema da analogia foi transmitido à teologia medieval na 

•tteira de Plotino, que já lhe dá uma explicação na VI Ennea- 

dn, Já desvirtuada na direção do que foi referido.

O primeiro e último npwTov õv, rrpòç ô tò õMa Xéyrrrai, 

o que é portanto o primeiro significado para TTOÀXaxwç, em 

•entido amplo, isso continua obscuro. E, por isso, a npwTq 

iplAoaocpía, o filosofar autêntico torna-se em si mesmo pro

blemático em sentido radical. Tudo isso, mais tarde, foi afas

tado com a tese: o ser é o que há de mais óbvio e evidente. 

(Essa problematicidade está longe daquela imagem que cos

tumamos fazer de Aristóteles, quando imaginamos sua filo- 

lofla segundo os moldes da atividade intelectual de um esco- 

lástlco medieval ou de um professor alemão.)

Assim, também não sabemos como se porta o õv en

quanto Súvapiç e Évépycia em relação ao restante dos signi

ficados, e como se atém a eles na unidade do ser. E justo aqui 

precisamos nos guardar de dar uma arrumada artificial às coi

ns» para finalmente acabar acomodando tudo num “sistema” 

llBO e plano. Vale a pena deixar tudo em aberto e digno de ser 

questionado - e só assim conseguiremos realmente libertar e 

tnanter acordada a questão interna de Aristóteles, questão 

não resolvida, e com ela a questão do filosofar antigo, junto 

com nosso próprio filosofar. O que é o ente como tal? O que é 

o »er, que se desdobra assim quadruplamente? A quadruple 

Cidade, em direção a que Aristóteles dirige a questão do ser, é 

A multiplicidade a mais originária do ser? Se não, por que 

não? Por que é que Aristóteles se bate justamente com esse 

número quatro. Em todos os questionamentos antigos, co

mo foi compreendido o ser para ter-se difundido naqueles 

âmbitos de questionamento que nós encontramos ali?

Na obscuridade em que nos encontramos tateando, com 

natas questões que acabamos de colocar, está também o tra

tado que é objeto de nossa interpretação. E vamos fazer essa 

Interpretação partindo da convicção, não fundamentada de 



54 Metafísica de Aristóteles

principio, de que justamente esse tratado, se for seguido filo 

soficamente, nos permitirá penetrar o mais distante possível 

nessa obscuridade - isto é: ele nos força a colocar a questão 

fundamental da filosofia, suposto que sejamos fortes o sufkl 

ente para permitir-nos ser constrangidos.



Parte principal



Primeira seção
Metafísica 0 1. A unidade da essência de 

fiúvo|iiÇ kqtq KÍvrpiv, da força compreendida 
na perspectiva do movimento

§ 7. Reflexões acerca do percurso de todo o tratado 

sobre Õóvoptç e Èvépycia

O tratado sobre fiúvapio e Evépytia move-se na direção da 

questão diretriz do filosofar: “O que é o ente como tal?" De sua 

parte e a seu modo, ela quer alcançar esclarecer o que é o ser. 

Qual o andamento que toma a investigação? Onde começa: é 

0 que dizem as próximas frases (1045 b 35-1046 a 4):

Kai npãnov ncpi óuvápEwç q XÉyt:Tai pèv páXurra 
Kupíwç. oú pqv xpqaípq y' èotí npòç ô pouXóp£Í)a 
vôv. énl nXÉov yáp íotiv q 8úvaptç xai q EvÉpyEta 
twv póvov XtyopÉvojv kgttò xívqoiv. AXX’ eittóvteç 
nrpi TaÓTqç. èv toTç ncpi Trjç fvr.pyeíaç òiopiopolç 
BeXiíoopEV Kai ncpi twv âXXwv.

E em primeiro lugar (queremos tratar) sobre 8úvapiç 
segundo o significado que na maioria das vezes assume 
propriamente o uso dessa palavra; bem que essa com
preensão de fiuvcqiig, na verdade, não pode ser empre
gada para o que temos em mente agora (neste tratado). 
Pois a Suvapti; e a sqvEpyria estendem-se bem mais 
além do que as expressões correspondentes que são to
madas apenas na perspectiva de movimento.

Agora, nosso pensar deve acompanhar tacitamente Aris

tóteles: em primeiro lugar, tratamos portanto apenas da Sú- 

vaptç no significado usual, mais próximo. “Mas depois de ter

mos tratado a respeito dessa, e quiçá ao buscarmos um es
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clarecimento para a eqvépyeia, precisamos fornecer uma ex

planação também para os outros (significados da Súvaptç, 

isto é, os mais abrangentes)”.

Essas frases são decisivas para a compreensão do ponto 

de partida e da estrutura interna que sustenta o questionamen

to de todo o tratado. De princípio, fazemos a experiência bem 

geral: ftúvapiç e tqvépyeia são por um lado pdÀiora Kupítuç 

Àcyópfva - compreendidos na maior parte das vezes e pre

ponderantemente mas depois, èni nAéov - estendendo-se 

para além. Em primeiro lugar, portanto, tomados como são com

preendidos preferentemente em geral, portanto como são compre

endidos cada vez de imediato. Como pois? Resposta: koto 

KÍvqotv (f| Kcrrà KÍvqaiv ÀEyopÉvq) - na perspectiva de movi

mento. Como se deve compreender isso?

Quando olhamos na perspectiva do movimento, vem- 

nos ao encontro algo que se move (Bewegle). E então (sem 

querer) falamos de forças que movem o que é movido, e igual

mente de ações que estão operando, trabalhando (cpyov). A 

palavra grega Epyov tem o mesmo sentido duplo que ocorre 

no uso que fazemos da palavra “trabalho”: 1) Trabalho co

mo a ocupação, como quando dizemos, por exemplo: Ele 

não desperdiçou o tempo do trabalho; 2) Trabalho como 

aquilo que foi trabalhado e elaborado na ocupação, como por 

exemplo na expressão: Ele fez um bom trabalho. Tvcpyciai 

são as atividades, os modos do trabalho (Epya no primeiro 

sentido) que estão em operação num trabalho (tpyov no se

gundo sentido): os modos do estar-em-obra; é importante 

ouvir distintamente o duplo sentido: estar em vias de execu

ção (Vollzug) e assim estar junto de algo que está sendo 

produzido {Herzustellende). Quando algo que se move nos 

vem ao encontro, falamos de forças e ações; essas mes

mas estão referidas a movimento, ao mover-se daquilo que 

se move: koto KÍvqaiv. Em seguida deve-se determinar a 

Sóvapiç kotò KÍvqaiv. O kotò refere-se a uma relaçáo in

terna da própria ^üvaptç, então kotò Acyopévq significa: 

porque está sendo assim, por isso também pode ser interpe

lado nessa perspectiva.
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Agora resta ainda prestar atenção ao seguinte: Falamos 

de forças e atividades no plural (ftuvápEtç, ÈVEpyeíai); existe 

uma multiplicidade dessas forças e atividades que correspon

dem ao que é movido e estão ai simplesmente dadas como 

aquilo que de muitos modos se move. Em contrapartida a es

sas forças e atividades simplesmente dadas temos agora etti 

ffXéov: f] ôúvopiç Kal q ÈvépyEia - a Súvapiç e a évápyeia no 

singular, ditas simplesmente e compreendidas no singular, 

como únicas. Traduzimos ettí ttàeov do seguinte modo: ftóva- 

piç e évépyeia, tomadas no singular, estendem-se Ma algo 

mais, para além". O que significa de imediato: para outros âm

bitos; no entanto, não devemos imaginar que, fora do âmbito 

daquilo que se move, encontraríamos ainda outras forças e ati

vidades; mas Sóvapiç e EVEpytia, no singular, querem dizer 

um nXéov, no sentido de mais elevado, mais essencial. Aúva- 

piç eèvépyuaETTÍ nZéov não significam portanto apenas uma 

ampliação do âmbito de aplicação, mas uma transformação 

essencial do significado, e com isso de fato uma transforma

ção fundamentalmente mais ampla e abrangente. Esse ettí 

ttXéov é isso, ô pouAópíSa - o que queremos expor por primei

ro. E a exposição da 8úvo|Jiç e da ÈvépyEia èní tfàéov é justa- 

‘ mente o conhecimento básico e decisivo de todo filosofar aris- 

totélico. Tomados no singular, Súvcqjtç e cvcpyEia recebem 

pela primeira vez um significado essencialmente diferente e 

mais elevado através da investigação filosófica.

Esse significado desenvolve-se numa investigação filosó

fica; mas esta investigação vem seguindo a questão diretriz: 

TÍ tò ôv rj Ôv - o que é o ente como tal? Negativamente, en

tão, podemos dizer agora que o significado essencial de Sú- 

vapiç e èvépyEia surge portanto não koto KÍvqaiv - não, 

quando deixamos vir ao nosso encontro algo que está em 

movimento como algo simplesmente dado, e nesse caso diri

gindo nossa atenção àquilo que está ali, em comum, também 

Simplesmente dado, ou seja: esse algo simplesmente dado, 

que se move, referido a uma força movimentadora simples

mente dada, ou ao contrário, visto a partir desta última. As

sim, diz Aristóteles numa passagem posterior (cap. 3, 1047 a 

32): SokeT yàp Iql ÈvépyEia páAurra q KÍvqatç Eivai - no 
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modo como aparece, o movimento é algo assim como um “es 

tar-em-obra"; o primeiro caráter geral de KÍvqoiç é évépytio. 

Em que medida? Onde algo está em movimento, dizemos 

bem: ali algo está em curso» algo está acontecendo, algo esta 

em obra; isso é uma atividade.

O significado essencial de ôúvoptç e èvépycia, ao contra 

riof não surge Kcrrà kíveoiv, ou para dizê-lo de modo mais 

prudente: não surge Kcrrà xívqoiv póvov - não só na pers 

pectiva de movimento. Como vamos compreender isso? O 

significado do que se disse torna-se ainda mais intrincado 

quando pensamos que Aristóteles alcança o significado es 

sencial deÔóvopiç eâvépytia justamente considerando a kí- 

vqotç; isso aparece muito claramente na investigação que 

faz Aristóteles sobre a KÍvqmç, na Física, I 1-3.

*

O horizonte de questionamento da investigação sobre <Sü- 

vapiç e èvépy£ia é o seguinte: o ser e sua unidade no noA- 

A unidade do ser foi apresentada como unidade da 

analogia. Essa unidade do horizonte, e com isso a interpreta

ção, acabaram mergulhadas em obscuridade. Pois: 1) A es 

sência da analogia não ficou propriamente esclarecida. 2) O 

caráter análogo não foi demonstrado, mas apenas elucidado 

por meio da analogia da palavra “sadio” e de outras; não se 

mostrou de que modo o ser que se desdobra em quádruplo ê 

um, em correspondência a uma significação diretriz e domi

nante. 3) Não se mostrou qual, dentre as quatro significa

ções, assume essa função. 4) Não se mostrou porque o ser se 

desdobra em quatro. 5) Não se mostrou porque deve ter a 

unidade de analogia; e tampouco se mostrou corresponden

temente porque, para isso, pode dar-se apenas a demonstra

ção indireta que está na Metafísica B 3. 6) Não se mostrou 

que e por que esse horizonte do ser, análogo em si, é neces

sariamente o mais extremo. (7. E sobretudo o problema do 

horizonte, como horizonte transcendental, encontra-se au

sente - a compreensão do ser não é vista como tal; existe 

apenas uma justaposição de Àóyoç e ópiopóç, de KÍvqaiç e 
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nopouaía, de réXoç e etc.) - (Em que medida pois a caracte- 

rlifição do ser como noXXaxwç Xfiyopcvov é uma caracteriza

ção essencial? Com isso, está dito positivamente que o ser é 

plurivalente a partir de si mesmo? É plurivalente a partir de si 

ou a partir de nós? Ou nenhum dos dois, mas de modo mais 

Originário, na essência, que certamente abarca a ambos? O 

r»oXXax<oç, portanto, como sinal de despotenciação: a essên- 

çln se degenera, e por isso o ser persiste numa multiplicidade 

simplesmente dada”; enquanto tal, essa multiplicidade per

manece incompreendida e inquestionada.) - Nossa interpre

tação começa com a questão a respeito de como Aristóteles 

caracteriza a estrutura interna de sua investigação sobre 5ó- 

vupiç e âvépycia. Temos de imediato a seguinte distinção: 

Auvoptç e Èvépysta, no significado mais comumente usado, 

o qual comporta igualmente um plural, e ao lado desse uma 

significação mais ampla, isto é, uma significação mais eleva

da e mais essencial e que só pode ser empregada no singular. 

Daí, surge uma dificuldade dupla. O significado usual é em

pregado kqtu KÍvqoiv jjóvov: as forças que previamente en

contramos presentes junto a movimentos simplesmente da

dos; ora, para aquilo que se busca propriamente na investiga

ção, esse significado é oó xpn^ípn» não é útil - e, no entanto, 

recebe um tratamento bastante extensivo. O significado es- 

lencial de (Sóvopiq e Êvépycia é compreendido oó kqtó kí- 

vqoiv, não ê compreendido ao modo da significação usual, 

na perspectiva do movimento - e, no entanto, ele vem à fala 

Justamente no contexto da investigação de KÍvqoiç, no fenô

meno do movimento.

Como será isso, portanto? O significado singular de 5ó- 

vopiç e ÈvépyEia de certo modo não deve ser tomado «crrà 

KÍveoiv? Seguramente não. Pois perguntar koto kíveoiv e 

tomar a Sóvapiç koto kíveoiv é fundamentalmente diferente 

do que perguntar koto KtvrjoEtoç (genitivo), isto é, é diferen

te de perguntar se óóvcqjiç tem alguma coisa a ver com o mo

vimento como tal; não só na medida em que uma Sóvapiç 

qualquer movimenta algo que é e produz movimento; mas na 

medida em que trata de saber se o movimento como tal é de
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terminado pela Suvapiç. Vamos tomar um exemplo usado 

muitas vezes por Aristóteles: quando se constrói uma casa, 

toda sorte de coisas estará em movimento, pedras e colunas 

empilham-se umas sobre as outras, prontas para serem usa

das na obra, e ali estão em operação forças e atividades; quan 

do olhamos para todo esse movimento e constatamos ali ati 

vidades e forças simplesmente dadas, então estamos olhan 

do koto KÍvqaiv e percebemos também Suvápeiç, algo que 

também está ali simplesmente dado junto com aquilo que ê 

movido, e simplesmente dado no movimento. Mas nisso 

não reparamos no movimento enquanto movimento, no 

KivoúpEvov rj Kivoúpcvov, não perguntamos o que é o ente 

movido como tal; nós tomamos o Kiouptvov não rj õv e o kí- 

vqoiç não rj eivai. Não tratamos koto Kivríoaoç, não trata

mos do movimento de modo que ele se tome tema como tal. 

Se perguntarmos assim, então perguntamos por um ei vai, 

por um ser, e nisso também por Súvapiç e cvÉpycia, mas 

num sentido totalmente diferente (íni ttàeov). Desse modo, 

se em nosso tratado, Súvapiç e èvépyEia àm hXeov se torna

rem tema da investigação, isso não exclui de se ter em mira 

aqui também a KÍvqoiç; ao contrário: deve estar em mira, 

mas não koto KÍvqcnv.

E, no entanto, a investigação precisa tratar primeiramen

te da ôúvapiç koto KÍvqoiv. Hão somente isso; deve tratar 

do tema, mesmo que - ou pqv xpqoípq (O U 1045 b 36)-na 

verdade isso não seja útil para aquilo que a investigação tem 

propriamente em mira. Um método bastante estranho para 

um Aristóteles cuja segurança e acuidade no questionamen

to filosófico investigativo jamais foram suplantadas, com ex

ceção de Kant.

Temos agora a seguinte situação: está sendo tratado da 

Súvoptç koto KÍvqotv, embora seja inútil para o esclareci

mento da Súvoptç kotò Kivqar.inç. A discussão a respeito do 

(Suvopiç koto KÍvqoiv, em certo sentido, deverá preparar a 

verdadeira investigação. É verdade que o que resultar refe

rente a essa Súvapiç não pode ser usado para a ôúvaptç em 

sentido essencial; não compõe nenhuma parte determinante 
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da mesma; mas mesmo assim a investigação é útil e prestati- 

va. De modo algum, portanto, se pode interpretar e traduzir o 

OÓ xpnaiMn Por; náo Pre$ta, inútil; mas por: não utilizável, 
rtão empregável, não passível de ser transposto no conceito 

essencial. Justamente por a Suvapiç koto KÍvqaiv não ser 

«impregável, e no entanto ser ôóvapiç. e, por outro lado, por 

••tar orientada em geral para KÍvqaiç, por isso sua investiga

ção se presta para o que é decisivo. Partindo dela pode-se to

rnar passo na direção da Súvapiç Em nXéov, a partir dela ga

nhar impulso para o salto ao etti nXéov.

Mas se a Súvapta koto KÍvqoiv se presta assim para 

Isso, então por que é que a investigação não foi estabelecida 

dc tal modo a passar precisamente da Súvapiç em sentido 

Usual para a Súvcxpiç na significação essencial? Aristóteles 

procede de outro modo, ele diz expressamente (1046 a 3): 

Deve-se tratar da Sóvapiç em sentido essencial apenas cv 

ToTç nEpi Tffç Evcpydaç SiopiopoTç - apenas na discussão 

n respeito da ívépyEia. Assim também no começo do capítu

lo 6 ele diz (1048 a 25s): eitei 8e nípi Tfjç kotò KÍvrpiv Xe- 

yopévqç 6uvá|j£(jç EipqTai, ncpi EVEpyEÍoç SiopíawpEv. 

“Depois de termos tratado da Sóvapiç koto KÍvqoiv (da 8ú- 

vapiçna significação usual), queremos proceder à investiga

ção sobre a ÈvÉpyEia". Será então que o avanço se dá partin

do da óúvapiç, compreendida em sentido usual, passando 

desta para a cvépycia em sentido essencial? Não foi o que se 

disse. Permanece a possibilidade do curso desenrolar-se nas 

Seguintes etapas: o ponto de partida na Súvapiç koto kí- 

vqaiv, avançando para EvépyEia kotò Kivqaiv, com passa

gem para a Evépyfia kotò ki vqoEtoç, desembocando por fim 

na Súvopiç kqtó ki vtíoewç.

Com isso, teríamos assinalado o percurso interno da in

vestigação; provavelmente esse percurso seja uma exigência 

da própria coisa em questão. Se a coisa ê realmente assim, 

só poderemos decidir quando o que está em questão nos esti

ver bem mais próximo. Continua em aberto uma outra ques

tão: saber se é possível realmente percorrer esse caminho em 

geral, seguindo essa divisão em etapas singulares. Se não, 

por que não?
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Seja qual for, na realidade, o modo do percurso, de ime 

diato não dá para compreender por que a investigação sobre 

óüvapiç e ÈvépyEia tenha de começar na ôóvapiç. Será por 

que ela pertence a tò qpTv yviópipa (cf. Z 3 perto do final)? E 

será só por isso? Isso é o bastante - agora vamos seguir esse 

ponto de partida.

Será necessária apenas mais uma observação preliminar. 

As SuvápEiç koto KÍvqaiv são as forças simplesmente da

das das quais falamos quando encontramos alguma coisa 

movida, de qualquer espécie que seja. Se se deve agora trata r 

dessas SuvdpEiç, não deverá ser no sentido em que Aristóte

les procurou simplesmente constatar quais as Suváptiç ocor

rem realmente; trata-se de perguntar, antes, o que são essas 

fiuvapciç como tais: irá se questionar ntpi SuvápEüjç. Essa in 

vestigação preliminar já questiona também por um ente como 

tal, sendo por isso uma investigação filosófica. A investiga 

ção filosófica não começa, por exemplo, apenas lá onde es 

tão explicitamente em tema q Súvapiç kui q ÈvépyEia Èni 

nXéov (segundo seu significado essencial).

*

A relação entre òuvapiç e ÈvépyEia koto KÍvqaiv para 

com q Suvoptç e q cvépycia, que são etti ttXèov, essa passa 

gem não é simplesmente uma mútua troca de lugar, mas ela 

é originariamenle üm: um projeto ancorado na âüvapiç e 

ÈvépyEia Kcrrà KÍvqaiv. (Essa passagem não é, portanto, 

uma mera ampliação nem sequer uma generalização abstra

ta, mas a transformação da questão que surgiu da KÍvqaiç 

para a questão por algo que deve ser fundamentado a parti) 

de si, isto é, a partir da essência do ser, como pertencendo a 

esta coisa.) Mas por que a investigação de 0 6 que parte da 

Sóvapiç koto KÍvqaiv vai diretamente para a ÈvépyEia Èni 

ttXeov e para a Süvopiç ETÈpwç, que lhe corresponde? Qual a 

ÈvépyEia que corresponde à Súvapiç Karà KÍvqaiv? ’EvépyEio 

kqtó KÍvqaiv - o que podería ser isso?
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■ § 8. Um subgrupo composto de dois significados

■ figurados: «Súvajiiç na perspectiva do geométrico;

■ SuvotTÓv ou áSóvaTov na perspectiva do enunciado

H Como se apresenta agora essa investigação preparatória 

■'de Aristóteles sobre a ôüvapiç Kara KÍvqai v? Ha significação

■ usual, os gregos empregam Aúvapiç quando falam, por exem-

■ pio, deóuvápaoiç xai ncÇrj kqi íirniKq Kai vaurucq, portanto 

B quando falam a respeito de forças armadas (infantaria, cava-

■ faria ou naval), ou quando se fala de forças curativas de uma

■ planta, ou ainda nas expressões SúvaaSat: possuir a força 

V para... ou órrcp Sóvupiv: além das forças; é assim que se

■ compreende de imediato Ôóvapiç. A explanação começa as- 

Q ilm (O 1, 1046 a 4-11):

H "Oti pèv ouv noXÀaxwç XéyETai q iSúvaptç xai tò

I AúvaaSai, fiuiípiOTni qp7v èv dAÀoiç. toútwv 3‘oacri
* pèv ôpwvúpwç ÀéyovTai ftovápriç àEÍoftwaav, cviai

r yàp ôpoiÓTqTÍ tivi XéyovTai [sem vírgula, H.)
I KaBánr.p èv yewptTpíçc (aqui, um ponto-e-virgula, H.|

xai ftuvaTà Kal àôúvaTa Xíyoprv t<Ô Eivai nwç rj pq 
eTvou. doai &£ npòç tò ovtò r.fàoç, nãaai tiveç eIoi, 
xai rrpòç npaÍTqv píav XéyovTai. rj £cmv àpxq 
ptTapoAqç ev àAÀw q q àAXo.

O fato, pois, de “a força” e o “ter força para...” (poder, 
estar em condições de...) ser dito (compreendido) de 
muitos modos, isso foi exposto por nós em outros deba
tes que fizemos. Desses (muitos modos, agora), devem-se 
deixar de lado todos os que são nomeados como homô
nimos. Alguns (significados de 5úvapiç), de fato, são 
ditos dessa forma, com base numa certa igualdade, 
como acontece na geometria; também (no sentido de 
uma certa igualdade do nome) falamos de ter-a-for- 
ça-para ou de não-ter-a-força-para, na medida em que 
de certo modo alguma coisa é ou não é. Todos os sig
nificados de “força", no entanto, que são compreendi
dos em referência a um e o mesmo aspecto, possuem 
todos o caráter de algo assim como pontos de parti
da que estendem seu domínio, e (por isso) são interpe
lados em referência a um primeiro modo do ser-força 
(ou do ser-ponto de partida), e isso significa: ser ponto 
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de partida para uma mudança (ímpeto dominante pai <i 
mudar), para tornar-se outro ou na medida em que r 
um outro.

Aristóteles começa indicando a multiplicidade de significa 

dos de 8úvot|jiç (o que já foi explanado noutro lugar - em \ 

12). Depois disso, separam-se dois grupos principais de signifi 

cados: õoat pév (a 6) - ôoat Sé (a 9). O primeiro grupo abran 

ge os significados chamados assim por uma certa homonímia. 

O segundo grupo refere-se aos significados de Súvapiç que 

têm um mútuo pertencimento por uma unidade de conteúdo, 

pois referem-se a um e o mesmo significado fundamental.

Para a investigação no livro 0, o primeiro grupo deve sei 

deixado de lado. Por isso, também nós só vamos adentrar nis 

so para vermos em geral o que foi descartado da investiga

ção sobre a Súvopiç koto kívtjoiv. Resumindo, são aqueles 

significados que pertencem à Súvapiç ôpwvúpwç Xryopévn, 

ao significado de força, que é dita no sentido de uma igualda 

de dos nomes. Aqui, Aristóteles não pode estar se referindo a 

óptóvupa ànò TÓxqç, portanto, a significados caracterizados 

casualmente por terem a mesma pronúncia, mas que de res 

to, no conteúdo, não possuem absolutamente nada em co

mum. Pelo contrário: ôpoiÓTqn tivi Xéyovyat - com base 

numa certa igualdade, a saber, uma semelhança em relação 

à coisa ela mesma. Mas apesar disso, de novo, não é a rela 

ção de correspondência que, no segundo grupo, mantém uni

dos os diversos significados, segundo seu conteúdo. Ou en 

tão, dito de modo um pouco mais prudente: não se trata do 

modo da "analogia” que conhecemos até aqui (npòq npwTOv 

ev; cf. p. 47s).

Aristóteles conhece ainda outra forma de analogia, em

bora não distinga propriamente as duas formas por uma de

signação específica. Essa distinção foi introduzida mais tarde 

pela escolástica medieval. A analogia que nós já conhece

mos chama-se de analogia attrihutíonis - correspondência 

no modo de participação num primeiro significado diretriz; 

exemplo: "sadio”. A outra é a analogia proporüonalilatis - 

correspondência no modo de uma semelhança de relações; 
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d. para isso Ética a Nicômaco E6, 1131 a 10s (sobreoSíxa- 

(ov* aquilo que é justo). Ou ainda, op. cil. A 4, 1096 b 28s: iiç 

yàp èv owpaTi ó\|mç, èv ipuxU v°uç- “Como a visão está para 

Com o olho físico, assim {correspondentemente) a apreensão 

espiritual (a razão) está para com o olho da alma” (õppo Tfjç 

i|iuxf]Çi olho da alma, op. cit. Z 13, 1144 a 30). Nessa corres

pondência se dá. segundo isso, uma transposição da relação 

do olho e do ver no corpo físico para uma relação no âmbito 

espiritual - uma transposição: uma perarpopd; toda “metáfo

ra" é uma “analogia” (mas não no sentido da analogia attri- 

butionis). Olho e olho, aqui, dizem algo diferente, mas a 

Igualdade de nome não é mera casualidade ou sem funda

mento, trata-se de uma certa correspondência (ôpoióiqç 

Tiç) fundada na coisa em questão.

Também Súvapiç está sendo usada agora nesse sentido, 

6 Aristóteles menciona esses significados usados dentro do 

primeiro grupo (Metafísica 0 1. 1046 a 6-8). È bom que se 

observe: Ele fala no plural: óoat pév, Eivai yáp - os significa

dos usados como ópiovúpwç, numa certa igualdade de nome, 

Sâo muitos. Entre esses muitos, está contido também o Suva- 

TÓV ou àSóvaTov, figurado de ôúvapiç, e vem empregado 

num sentido múltiplo, portanto não só na geometria, mas num 

âmbito mais amplo, mais abrangente, que inclui inclusive aque

le da geometria.

Voltemos ao texto. Já na tradução, indiquei como se deve 

compreender o texto. Dito a partir de fora: a vírgula antes de 

xaMncp deve ser eliminada: no lugar disso, deve-se inserir 

um ponto-e-vírgula depois de yEwpETpíg; foi assim que tam

bém Schwegler leu a passagem, mesmo sem apresentar uma 

fundamentação mais precisa’11. Desse modo, conforme a exi

gência da coisa em questão, nos deparamos com duas fra

ses; a primeira (a 7) diz: na geometria ôóvapiç vem emprega

do num significado figurado; a segunda (a 8) diz: também 8u- 

vaTÓ e àfióvaia são empregadas em sentido figurado. Que 10 

10. Vol. IV. p. 157.
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isso deva ser lido assim, não é uma exigência apenas da coi 

sa em questão, de que ainda precisa ser tratado; na explana 

çáo paralela, em A 12, temos claramente a mesma divisão, 

apenas que em ordem invertida. À frase 0 1,1046 a 7 corres

ponde A 12, 1019b 33/34, aqui se diz muito claramente: ko

to pETQtpopàv q èv Tfj yEíopfTpíçt XÉycTat ítóvapiç; a expla

nação detalhada em A 12, 1019 b 23-33 corresponde a 1046 

a 8. Os dois subgrupos de âuvopiç ópwvúpwç Xtyopévq ou 

do Suvorov a ele pertencente são em seguida reunidos resu

midamente em A 12, 1019b 34s: touto pèv ouv tò Suvoto - 

faz parte disso também o Suvorov da Súvopiç enquanto po

tência ou kotò Sóvaptv, a completar: tfjv koto KÍvqaiv 

Àcyopévqv. O que se quer dizer, agora, do ponto de vista do 

conteúdo, com esses subgrupos da Sóvopiç oú koto Suvopiv, 

ao mesmo tempo tão distintos da Súvapiç kotò KÍvqoiv e 

tão próximos desta?

O primeiro significado mencionado em 0 1(1046 a 7) é o 

autêntico significado metafórico de Suvoptç, a saber poten 

lia (em latim), potência: as potências de um número; por 

exemplo 32 (3 x 3). E quem sabe, na matemática grega, não 

são as relações aritméticas que são chamadas assim (por 

exemplo 9, a potência de 3), mas as geométricas. Segundo a 

tradição, quem primeiro introduziu esse uso deSóvapiç deve 

ler sido Hipócrates de Chios (por volta da metade do século 

V; não o médico). O quadrado construído sobre um segmen 

to, segundo a medida desse segmento, é a Súvoptç desse 

segmento. A Sóvapiç enquanto potência é o quadrado; por

tanto 3? - 3 ao quadrado. Segundo isso, a ôÀq Suvopiç da hi- 

potenusa num triângulo retângulo é igual à Suvópciç dos ca- 

tetos. O que levou a esse significado de Sóvapiç não foi escla

recido nem estabelecido. Podemos apenas supor que aqui se 

chama de Súvopiç àquilo por que um segmento, a partir de si 

mesmo e por si mesmo, possui a força para fazer o que pode 

um segmento, o que ele produz a partir de si mesmo para a 

construção de uma figura plana, uma figura espacial; Súva- 

ptç, aqui, chama-se aquilo com que alguma coisa permite ser 

feita no sentido mais geral, o que portanto não é um nada ne

gativo. (De certo modo, Platão já conhecia esse significado
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de Sóvapiç no sentido do quadrado, assim na Política, 587 d 

e em Tirneu 31 c, também Teeteto, 147d)11.

il. Cf. Ross. vol. I. p. 322.

Mas o que é importante para nós é apenas vermos por 

que esse significado de ftúvopiç foi excluído das explana

ções: foi excluído porque não é koto KÍvqoiv. E não é isso 

porque essencialmente não o pode ser. Pois diz respeito a um 

estado de coisas de linhas e figuras espaciais, de ypappaí e 

OxqpctTa; rnas estas, segundo a Física B 2 (193 b 22s), são: 

XwpiOTÒ KivqoEwç, áveu KivqoEtoç - sem movimento, por

tanto também sem repouso: estão totalmente além de movi

mento e repouso.

Isso vale agora também para o segundo subgrupo de Su- 

vapiç óptuvupwç XeyopÉvq, ou ao Suvotôv koi aSóvaTov, li

gados àquela. O que se quer dizer com isso, quiçá, é dito em 

Metafísica O 1, 1046 a 8: Kat Sovctò kcu âSúvara ÀéyopEv 

Tip eivai ttujç rj pè Eivai. ME assim falamos também de pos

suidor de força ou não possuidor de força, na medida em que 

algo, de certo modo, é ou não é”; portanto, em relação a um 

certo ser ou não-ser. E, no entanto, essa pequena frase» toma

da por si mesma, não pode ser compreendida. Buscamos au

xílio numa passagem paralela onde esse tema foi tratado, em 

A 12. Aqui Aristóteles fornece um exemplo para o que ele 

tem em mente, e quiçá um exemplo tomado da geometria; o 

que certamente não pode ser compreendido como se o signi

ficado problemático de Suvotóv - àSóvaTOv estivesse igual

mente restrito ao âmbito geométrico e matemático, como 

acontece com o conceito de “potência"; mas esse não é o 

caso, e por isso o Ka9án£p ív yEwopETpíçt, que aparece em 0 

1, 1046 a 7, não pode ser referido, como é de costume, a 8u- 

vaTÓ Kai àSóvaia.

Agora sabemos apenas o seguinte: o Suvotóv - aSóva- 

Tov e assim o conceito correspondente de Sóvapiç, não são 

koto KÍvqoiv, mas tampouco koto tò pa9'qpaTikà, tó ókí- 

vqta ko9’ aÚTÓ. È assim que surge a questão: kqtó tí tò So
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vcrròv ÀéyKTai - em que perspectiva vem compreendido o 

significado de “possuidor de força", sobre o que se vem dis

cutindo?

Encontramos a resposta graças à interpretação do que 

vem exposto de maneira mais ampla em A 12,1019b 23-30:

àôúvarov pèv ou tò èvovtíov áváyxqç àAqth:ç. 

olov TÒ tqv 8lápETpOV OÚppETpOV £*Vai ÓÓÚvaTOV. 

ÕTI IpEUÒOÇ TÒ TOIOÜTOV. OU TÒ ÍVOVTÍOV OU pÓVÜV 

àXqDéç òÀÀà xai àváyxq àaúppETpov eivar tò âpa 

auppETpov oú póvov i|h:ü8oç ctXXà xai ÈE, àváyxqç 

tpcuSoç, tò 8* ívavTÍov toútw, tò 8uvqtóv, Òtov pq 

ávayxaTov q tò èvovtíov <|;êu8oç eivai, oTov tò 
xaílqoíkn áví)pwnov 8uvcrróv* oó yàp àváyxqç 

tò pq xa3qn3ai ipEuftoç.

Eis uma tradução que é ao mesmo tempo explicativa:

“Náo possuidor de força” (unkrãftig) significa, aqui, 

aquilo cujo contrário é necessariamente assim como 

se manifesta: por exemplo, a diagonal do quadrado 

não tem força para ter a mesma medida que o lado do 

quadrado. Falamos de um “não ter força para", por

que algo assim como ter a mesma medida que o lado 

do quadrado encobre a diagonal em sua própria men- 

surabilidade; e o fato de que, ao contrário, ela não pos

sa ser medida pelo lado do quadrado, isso náo é ape

nas simplesmente manifesto, mas é manifesto que ela 

necessariamente não pode ser mensurada no modo 

pretendido. A determinação da mensurabilidade pelo 

lado do quadrado não é apenas enganosa, isto ê, en

cobre o real estado de coisas, mas é por necessidade 

mesmo que ela o encobre. Mas o contrário daquilo que 

é compreendido como não ter força para, a saber, o 

ter força para..., se apresenta então quando não sub

siste qualquer necessidade que encubra a determina

ção contrária; assim, por exemplo, um homem que 

agora está de pé tem a força para se sentar; pois a de

terminação “náo está sentado” não encobre necessa

riamente aquilo que é o homem.

O que se diz aqui? Dois exemplos: um para o ò8úvotov, 

um para o Sovotóv. O primeiro exemplo provém da geome- 
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Ifla (a diagonal); o segundo do âmbito do ente simplesmente 

dado que nos é acessível pela experiência, no sentido o mais 

amplo (um homem que se pode encontrar). Mas, visto com 

mais precisão, são propostas como exemplo duas frases, 

anunciados. Um enunciado diz: a diagonal tem a mesma me

dida que o lado do quadrado (pode ser medida por esse); o 

outro enunciado diz: esse homem que está ali está sentado. 

Dai podemos deduzir - negativamente: o significado problemá

tico de Suvotóv e àSúvorrov não está restrito às relações geomé- 

trico-matemáticas; positivamente: depende de certo modo do 

Caráter do enunciado de algo sobre algo, da ànócpavaiç. Com 

Isso já se indicou que uma discussão mais aprofundada do 

Significado de Suvorov eàôúvctTov koto Trjv àrrótpavoiv exi

ge uma discussão mais abrangente dessa e do Xóyoç em ge

ral - cf. para isso sobretudo De interpretatione, capítulos 12 

e 13 -f mas isso extrapolaria os quadros que delimitam a in

vestigação de Sóvopiç koto KÍvqaiv. E, com a exclusão da 

fiúvopiç ópwvúpwç ÀEyopévq, Aristóteles não quer dizer nada 

mais do que isso.

Uma coisa, porém, devemos compreender: Em que senti- 

dq e quais as razões de se poder falar de uma Sóvopiç e as

sim da Suvcrróv e dôuvcrrov, mesmo e justamente no âmbito 

da dnóq>avoiç. Nesse sentido, é só para esclarecer esse nexo 

que vou apresentar uma pequena interpretação da passa

gem tirada de A 12; não há nenhuma chance de agora poder

mos esgotá-la em todas as suas perspectivas essenciais.

Aristóteles diz: a diagonal não tem a força para ter a mes

ma medida do lado do quadrado - aúppcTpov cTvai. Isso se

ria ipEÜÓoç - confunde, encobre aquilo que é manifestamente 

a diagonal. Quando expressamos a mensurabilidade da dia

gonal pelo lado do quadrado, não deixamos que a diagonal 

venha á fala naquilo que ela mesma diz a esse respeito. E o 

que ela diz, quer dizer: o que é ela mesma? A diagonal recusa 

ao enunciado de dizer, sobre ela. a sua mensurabilidade. Ela 

recusa, proíbe isso, porque, nessa perspectiva, ela própria re

cusa-se de procurar a medição pelo lado do quadrado. Em si, 

ela náo tem a força para tal medição; ela não suporta uma tal 

medição. Não tem a força para, não suporta tal coisa, isso 
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significa: com respeito à medição, lhe é incompatível possun 

a mesma medida que o lado do quadrado. ’ASuvawv, não tei 

a força para alguma coisa, significa agora: fracassar (uer.sa 

gen) nalguma coisa; não suportar algo, a saber, aquilo que 

deveria poder ser atribuído num enunciado. Aquilo que, em 

seu o-que, segundo seu conteúdo objetivo, fracassa nalgu 

ma coisa, não pode suportá-la, deve recusar (interditar) que 

essa coisa seja enunciável no enunciado. Segundo aquilo que 

ela mesma é, a diagonal recusa-se a suportar a mensurabili 

dade pelo lado do quadrado, por isso recusa ao enunciado de 

pronunciar a mensurabilidade a seu respeito. Mas se agora 

lhe for atribuído o contrário daquilo em que ela recusa e aqui

lo que ela recusa (interdita), portanto o contrário da mensura 

bilidade, isto é, a incomensurabilidade pelo lado do quadra

do. então esse contrário atribuído é aquilo que a diagonal su 

porta, e até: aquilo que ela busca; o que assim se atribui diz al

guma coisa, portanto, que manifesta a diagonal naquilo que 

ela é: àSóvcrrov pèv ou tò evqvtíov eç óvdyKqç <íAeq&éç.

Naquilo que vem a seguir devemos prestar atenção qual 

a perspectiva que nos assinala esse significado de Suvapiç e 

por que motivo foi excluído das explanações do livro 0, pelo 

menos de imediato, embora seja um significado ontológico. 

Mas isso veremos mais adiante.

★

Aristóteles inicia as investigações sobre Süvapiç e Evrp- 

yeia discutindo sobre a ôóvaptç koto KÍvqaiv. Essa discus

são mesma vem introduzida pela distinção de dois grupos 

principais da significação da palavra Sóvapiç; temos assim 

duas exposições da mesma: em 0 1 e em A 12. O segundo 

grupo principal abarca justamente a Sóvapiç kqtò KÍvqaiv, 

que deve tornar-se o tema de discussão. O primeiro grupo 

principal é apresentado apenas para ser descartado. É des

cartado porque, aqui, a Ôúvapiç náo assume sua função kotó 

KÍvqaiv. A discussão desse grupo descartado diz negativa

mente o que é a Sóvapiç koto KÍvqaiv, fornecendo assim al

gum material para o esclarecimento do tema em discussão. 

Esse primeiro grupo principal, ele mesmo, abarca dois signifi- 
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cftdos de Súvoptç, os quais, vistos a partir do segundo grupo, 

lAo ambos empregados num sentido figurado: 1) Súvapiç 

Wtrà tò pa&qpaTixá e - a “potência”; 2. Súvapiç enquanto 

Auvcrróv (tGj eIvqí twjç). A propósito de 2: a exposição parte 

de áSúvaiov, no exemplo da incomensurabilidade da diago

nal através do lado do quadrado. 'ASuvotov - não ter a força 

para, significa: não suportar, recusar e assim interditar. A re

cusa é uma interdição de um enunciado - ou a exigência do 

contrário do mesmo.

De modo correspondente, deve-se compreender também 

0 Suvotóv. Aquilo que tem a força para algo não recusa, 

pode suportar. Esse homem aqui que está em pé, com base 

naquilo que o faz ser um ser humano, de modo algum se re

cusa a existir também como sentado. O objeto "homem” não 

recusa, não interdita que lhe seja atribuído o estar sentado. A 

determinação lhe ê plenamente compatível.

Auvotóv eáóóvoTov significam, portanto, uma não-recu- 

sa e uma recusa, ser-incompatível e ser-compatível; mas isso 

Significa: um náo-andar-junto-com ou um andar-junto-com..., 

uma não-conjugação e uma conjugação (oúv-Skatç), enquan

to um estar-presente-junto-a-outro ou não-estar-presente, e 

com isso - quer dizer, em sentido grego - um certo ser ou 

não-ser (de alguma coisa em unidade com outra). Kal Suvotò 

Kal áSúvaTa XéyopEv t<5 Eivai nwç q pÈ eTvoi (0 1, 1046 a 8). 

“Também falamos de ter a força para e não ter a força para, na 

medida em que alguma coisa de certo modo é ou não é". Esse 

ser e não ser, no sentido de compatível (Suvotóv) e incompatí

vel (óSóvotov) vem ao nosso encontro de imediato e quase 

que de modo tangível no enunciado que, enquanto tal, diz: al

guma coisa é isso e aquilo, ou não o é. O Suvotóv está postado 

na perspectiva de enunciado, ónótpavoiç. Aqui temos o signifi

cado de Suvapiç - como podemos dizer - kotò Tqv ónótpav- 

aiv. Mas pertence essencialmente a esse o poder de desvelar 

ou de encobrir. áXq&Eç ou ipEuSoç. (Nós já conhecemos isso 

como um modo fundamental do ser.)

É, portanto, a Súvopiç, que concerne à (póaiç, à saga (die 

Sage), ao dito. E a partir daqui, da explanação do Suvotóv e 
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do àSüvaTOV, nesse significado preciso, deduzimos que esta 

em questão um evqvtíov - assumido diretamente, e não por 

acaso, na definição de àftúvaTov está em questão a ovtí. o 

que está em contraposição, está em questão a <paoiç en 

quanto ávTÍcpaoiç: a saga, o dito enquanto contradito e con

tradição. É por isso que encontramos o àSóvctTov no que se 

costuma chamar de principio de contradição. T 3, 1005 b 

29s: áSúvaiov dpa únoXapfiávEiv tòv outòv eivai Kai pr) 

Eivai tò aÓTÒ - o mesmo homem que está falando e com

preendendo, enquanto tal, não tem a força para, não pode su

portar e admitir, em relação a um e o mesmo ente, que se afir

me que esse ente seja e não seja ao mesmo tempo. Quem 

compreende esse dduvaiov desde seu fundamento, isto é, 

quem não fica tagarelando sobre isso, como gostam de fazer 

a lógica e a dialética a respeito do dito princípio de contradi

ção, esse compreendeu a questão fundamental da filosofia. 

Mas para se chegar até esse ponto é preciso trilhar ainda um 

longo e difícil caminho. Impedimos logo de início o acesso a 

esse caminho, porém, quando dizemos que em Aristóteles o 

princípio de contradição não é apenas lógico mas também 

ontológico; impedimos, pois Aristóteles não conhece nem 

um nem outro. Seu questionamento precede precisamente 

essa estagnação da questão em distinções escolares. É igual

mente um equívoco falar de possibilidade lógica, na medida 

em que com isso se tem em mente a ausência de contradição 

formal em geral - o que se tem em mente aqui, antes, é uma 

contradição de conteúdo. Ho caminho que leva á compreen

são do assim chamado principio de contradição, deparamo- 

nos de imediato com a compreensão da ftúvapiç em geral, 

em todas as suas dimensões.

Mas se, agora, Aristóteles exclui de sua investigação a 

discussão da fiuvapiç e do Suvqtóv no significado que se dis

cutiu agora, de modo algum significa que os significados ex

cluídos não tenham relação fundamental com a questão da 

Suvapiç e èvépyEia; é o contrário disso que é verdadeiro.

Nós, aqui, hodiernos, de modo algum estamos prepara

dos para uma real interpretação dessa passagem do livro A 

12. Citemos apenas a frase seguinte, e até como um testemu
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nho exterior, 1019 b 30s: tò pèv ouv Suvqtòv evq pÈv Tpó- 

Hov, üíoTTEp EÍpqTai, tò pq ÈÇ òváyKqç ipEüóoç [eivou 11.1 

(jqpaívEi, Eva Se tò áXqSÈq Eivai, cva Se tò evSexópevov 

áXqSÈç Eivai. “O ter a força para, ser capaz de algo significa 

por um lado não-ser-necessariamente-encobridor, depois ser- 

revelador, depois estar-em-condições de ser capaz no sentido 

do ser-revelador". Vamos olhar para essa questão de um mo

do apenas aproximativo: Súvapiç está aqui dXqSciav, 

kcx8’ áXqSéç q ipeuSoç. E vou recordarapenas de passagem 

e por alto: O õv ê dito, entre outros modos, kqtò Súvapiv e 

depois também úç àXqí)éç; assim áXqSEia, eivai e Sóvapiç 

acabam convergindo.

Vale a pena perguntar por que é que, em relação aos ob

jetos da matemática, e por que de modo geral em relação ao 

ser-verdadeiro e não-ser-verdadeiro, acabou se formando um 

significado figurado de Súvapiç e Suvotóv no sentido de in

compatibilidade e compatibilidade - um evento da máxima 

Importância para as questões fundamentais da filosofia, so

bretudo na Modernidade (Leibniz e Kant - possibilidade co

mo não-contradição e compatibilidade). A pergunta pelas ra

zões que determinam, quanto ao conteúdo em questão, o con

ceito de Súvapiç, referido à verdade, é tanto mais urgente 

quanto mais manifestamente esse significado figurado de 

Súvapiç ainda conserva um nexo - embora obscuro - com o 

significado próprio e verdadeiro. Ou será que deveria ser a 

Sóvopiç Èni nXéov Xcyopévq (cf. acima p. 58s) a preparar o 

caminho para se compreender os nexos que acabaram de ser 

colocados em questão?

Aristóteles diz concluindo, 1019 b 34s: touto, a saber, o 

que foi interpelado como Suvoto, ao modo como foi apresen

tado, touto pèv ouv tò SuvaTÒ oú kqtò Súvapiv, “não está 

na perspectiva de Suvaptç”, a saber, no sentido usual e pró

prio, como Súvapiç kqtò KÍvqoiv, de modo que se deve 

completar assim: oú kqtò Súvopiv Tqv kqtò KÍvqoiv. Ao 

contrário, é a Súvapiç, a força e o ter a força para..., que é 

transposta de KÍvquiç, enquanto a pátría-mãe própria do sig

nificado, para dXqJkta, como mostrou acima o exemplo da 
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diagonal, e quiçá de modo unívoco: kotò pfTatpopàv q í \ 

Tq ytwpETpíg ÀéycTai Sóvapiç.

§ 9. O significado condutor de 

Súvapiç KOTQ KÍVEOVV

Nosso tratado 0, portanto, exclui o significado figurado 

de Sóvapiç. E o que acontece com o significado usual e origi 

nário, com o significado autêntido de Ôóvotpiç, a força? Ele 

mostra igualmente uma multiplicidade de significados; mas 

essa multiplicidade, não segundo uma dispersão arbitrária, 

antes, os diversos significados são compreendidos npòç tò 

aÓTÒ eTSoç (01, 1046 a 9) - em referencia ao mesmo aspec 

to. Aqui encontramo-nos novamente com o npóç (cf. acima 

p. 47s) - em distinção ao kotci, que se refere preponderante

mente a uma subordinação ao gênero, yévoç, ou à espécie, 

eÍSoç. O sentido de nossa passagem será totalmente distorci

do se traduzirmos EtSoç por “espécie”; significaria que os mo

dos da Sóvctpiç koto KÍvqaiv, que se devem discutira seguir, 

seriam subespécies de uma espécie superior; mas não é esse 

o caso, pois aqui temos novamente uma relação de analogia.

O lugar onde coincidem todos os modos corresponden

tes de Súvapiç é o seguinte: todos são dpxaí tiveç (a 9), são 

algo assim como aquilo de que alguma coisa procede; e es

ses múltiplos significados de Sóvopiç encontram correspon

dência mútua, na medida em que enquanto significando dp- 

Xaí, retrocedem todos a uma primeira ópxq,.a um significado 

de Súvapiç que entra em jogo antes de todos os outros. Esse 

npwTov ev npòç 6 (cf. a 10), esse Clm primeiro, em referência 

ao qual todos os significados correspondentes são compre

endidos, chamamos brevemente de significado condutor, aque

le significado que conduz toda correspondência; cf. A 12, 

1020 a 4: ó KÚptoç õpoç - o significado dominante.

Esse significado condutor significa (0 I, 1046a IOs):ser 

ponto de partida para uma mudança, ponto de partida que, 

como tal, está num outro ente diverso daquele mesmo que se 

muda, ou então, caso o ente que é o ponto de partida e o ente
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que se muda forem o mesmo, eles os serão sob uma perspec

tivo cada vez diversa. O começo de A 12 traz a seguinte for- 

•nulaçao: ctpxq KivqoEwç q pETapoAqç q ev ETEpw q q ete- 

pov. Dessas formulações do significado condutor de ftóvopuç, 

lomamos em primeiro lugar o seguinte:

I) Força é ápxq - ponto de partida para... 2) Para quê? 

Para uma mudança, um movimento: KÍvqoiç. 3) O ponto de 

partida para uma mudança está num outro ente diverso da 

mudança, isto é, num ente que não é o mesmo que aquilo 

que se muda. 4) Se encontramos o acréscimo q rj âÀXo: ou 

(todavia) na medida em que aquilo em que vem provocada a 

mudança é o mesmo ente que aquele que a provoca, (então) 

Isso só acontece de tal modo que. ai, o toutóv, numa certa 

perspectiva, é o que se muda, e, noutra perspectiva, é aquele 

que provoca a mudança.

O começo de A 12 apresenta alguns exemplos: olov q 

OlKoSopncq Sóvopíç ècttiv q oúx unápXEi èv Tin oiKofiopou- 

pévuj - assim, por exemplo, a otKoSopiKq TÉxvq, a arte da 

Construção, é uma tal Sóvapiç, isto é, alguma coisa a partir 

•donde..., alguma coisa em virtude do que surge uma mudan

ça nas pedras, nos tijolos, na madeira, a fim de se tornarem 

uma casa; a arte da construção, enquanto àpxÓ» e*a rnesma, 

não está ali simplesmente dada na casa construída. E assim 

se dá sempre que se fala de Súvaptç no sentido referido. En

quanto origem, enquanto ápxn» e$tá: - em um ou

tro; essa expressão Êv dÀÀu), originariamente, não pode ser 

referida a pETaPoAq (cf. p. 84s).’AÀX’ q iaTpiKq óuvapiq 

oóaa únápx01 ^v ev tw iaTpEoupévw. “Mas a arte médica, 

embora seja uma Sóvopiç, poderia mesmo ocasionalmente 

ser encontrada naqueles mesmos que são medicados”; a sa

ber, quando o médico trata a si mesmo como doente. Agora 

a àpxn “ aquilo a partir donde se dá a mudança do estar do

ente para a cura - está oók ev (SXXuk não está num outro, mas 

èv TaÓTuJ: num e mesmo ente; esse ente, porém, enquanto é 

o médico, o ser médico, é algo diverso - rj âÀÀo - do que o es

tar doente. Esse, o estar doente, não se dá no médico, en-
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I quanto é médico, mas enquanto é homem, um ser vivo qnr

i possui um corpo. Enquanto é médico, nada pode faltar ao lioI 
j mem doente, no sentido de estar doente; mas pode muifn

I bem faltar-lhe algo enquanto médico, na medida em que ô 

um charlatão.

O impulso inicial da investigação aristotélica sobre 8óv»t 

ptç kcctò KÍvqoiv já mostra que ele não parte de uma mera ir 

união de significados de palavras, para enumerá-los um ao 

lado do outro; não se trata de um afazer “lexical”; antes, desde 

o início, busca-se a compreensão da questão em causa. E, no* 

vamente, essa determinação da “essência" da questão que es 

tá em causa não se dá na intenção de estabelecer uma “termi 

nologia”, a ser utilizada, e uma linguagem escolar, mas para 

poder visualizar a multiplicidade da essência, junto com suas 

possíveis transformações. Pela delimitação do significado con 

dutor fomos conduzidos já de antemão para dentro do âmbito 

de questionamento da essência; expressões como àpxq. kí 

vqaiç, aXXo, CTrpov. rj áÀÀo, rj ETEpov estão indicando mo

mentos essenciais. Naturalmente que o significado primeiro, 

condutor, não pode ser agora tratado de modo isolado, mas 

exige adentrarmos nos correspondentes contextos objetivos, 

dele derivados, e por isso a ele sujeitos e pertencentes.

O próprio Aristóteles remete para urna outra tratativa da 

mesma questão a respeito da essência da Súvapiç Kcrrà kí 

i vqoi v, em A 12. De imediato, não se encontra diferença algu

| ma entre os dois tratados; 1 é mais conciso, A 12 é mais ex

I tenso e apoiado por exemplos ilustrativos. Todavia, em 9 1

| destaca-se, de maneira própria e diversas vezes, uma inten

Ição bem determinada: a saber, mostrar que e como a delimi 

taçâo da Sóvcqjtç, que guia todas as correspondências, de al 

i gum modo já está ali simplesmente dada, de antemão, em to- 

! dos esses significados modificados - ev-eoti, ev-urrapxoucji

moç (1046 a 15 e 18). Por isso, vamos tomar os dois significa

I dos juntos, de tal modo a mantermos o foco temático em (•■)

’ 1, e de A 12 vamos extrair sobretudo os exemplos ilustrativos

i e as cunhagens expressivas específicas.
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n) Aproximações ao fenômeno da (orça e refutação da 

assim chamada figuração

Todavia, antes de tudo queremos dar mais mobilidade e 

determinação â compreensão da coisa ela mesma que está 

etn questão sob o título Sóvoptç kotò KÍvqcnv, e assim agu

çar o olhar para melhor vermos o modo de ser próprio da im- 

pOStação e do caminho aristotélicos. Mas náo somente isto. 

Ao contrário, vale a pena, antes de tudo, preparar-nos para 

podermos fazer a experiência de que no texto não se desenro

lo simplesmente um jogo de idéias e conceitos, sem contra

posição, sem pátria, sem necessidade, mas que aqui, como 

«in toda filosofia verdadeira, o poder de um Dasein forja o ca

minho em direção à liberdade do mundo, fazer a experiência 

de que esse filosofar ainda está aí presente, não na realidade 

rnalsã de um suposto aristotelismo, mas numa aliança indis

solúvel e num compromisso inexauríveL

Todavia, com uma tal tentativa, esbarramos logo numa 

fOgiõo intransitável, com uma infinidade de intrincados ne

xos, já de há muito expressos na linguagem, e igualmente, de 

há muito, totalmente desprovidos de uma penetração concei

tuai mais profunda. Por isso, agora, também o uso da lingua

gem varia a cada vez conforme o senso da linguagem e do 

gosto. A partir desse ponto de vista, reivindicar certas expres

sões para determinados significados torna-se algo arbitrário.

Em primeiro lugar, precisamos apenas recordar aquilo 

que nós mesmos já empreendemos nessa perspectiva. Na 

tradução da passagem aristotélica referente à incomensura- 

bllidade da diagonal pelo lado, verti o óòóvaTOv para o ale

mão pela palavra unkrãflig (não ter força para), o que aqui 

Boa bastante estranho. Isso foi feito intencionalmente para 

manter fidelidade ao vocábulo Suvopiç - correspondente a 

força (Kraft). A diagonal não tem força para algo; gostaría

mos naturalmente de corrigir isso por é “incapaz”, e assim 

substituir força por capacidade: mas mesmo isso não con

vém totalmente, quando, por exemplo, dizemos que a diago

nal é incapaz de ser medida. Capacidade - com essa palavra 

pensamos imediatamente na capacidade de desempenho (Lei- 
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stungsfahigkeit), num fazer-junto, mesmo que seja para su

portar e sustentar alguma coisa; é assim que falamos, por 

exemplo, na capacidade de sustentação de uma ponte; num 

tal sentido, a diagonal de modo algum é capaz de alguma coi

sa. E assim, na discussão da pcrapoAq tv áAÀw q rj âXÀo (na 

mudança para outro ou na medida em que é um outro): na di

ferença da feitura de uma casa pelo construir, frente ao resta 

belecimento da própria saúde pela atividade do próprio médi

co, falamos de arte-da-construção, arte-da-cura; no último ca

so, portanto, Súvapiç não aparece como força-curativa. O 

médico não tem a força-curativa; só uma planta possui essa 

força, uma erva medicinal, mas o médico tem a arte da cura, 

o construtor tem a arte da construção; agora, então, concebe

mos Súvopiç como arte ou saber-fazer (Kõnnen).

Alguém sabe tocar violino; com isso não temos em men 

te apenas que essa pessoa adquiriu para si mesmo esse sa

ber-fazer, mas que ele desenvolveu uma capacidade - ele 

pode desenvolvê-la porque já a possuía; nós compreende 

mos esse ser-capaz como ser-dotado: Súvapiç como dom. 

Não dizemos certamente: a ponte da estrada de ferro tem o 

dom de suportar os trens mais pesados. Mas de um homem, 

ao contrário, dizemos ser dotado. E dizemos igualmente um 

homem capaz; alguém capaz está capacitado (ist beíãhigt); 

quem possui apenas a capacidade de ser um bom profes

sor, nem por isso já está capacitado para ensinar, em senti 

do jurídico. Ao contrário, chamamos igualmente à força de 

ver e à capacidade de ver presente no olho: faculdade de 

ver; dizemos: forças da alma, faculdades da alma, mas não 

dizemos: capacidades da alma, e sobretudo não dizemos: 

capacidades espirituais. E novamente não falamos de força 

de comando de um rei, mas de seu poder de comando; e, de 

novo, distinguimos entre poder violento (Geivall) exercido 

por um tirano (GeuialUâtiger) e potência (Macht) de uma 

idéia; embora, por outro lado, chamemos aos tiranos de de

tentores da potência (Machthaber) - detentores da potên

cia. porque não possuem a potência, e assim não podem 

usá-la, mas apenas abusar dela, pois detêm apenas os meios 

do exercício da violência.
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Assim poderiamos prosseguir. Será que esse recurso ê 

apenas para mostrar a multiplicidade de sentidos do uso da 

palavra? Apenas para mostrar que empregamos diversas pa

lavras para expressar o mesmo? Mão, ao contrário; para ver 

precisamente que não empregamos, de modo totalmente ar

bitrário, palavras como força, capacidade, arte, dom, faculda

de, estar capacitado, aptidão, habilidade, violência, potência; 

não arbitrário - mesmo ali onde empregamos uma em lugar 

da outra (por exemplo: força visiva, capacidade visiva, facul

dade visiva), distinguimos pelo ouvido suas nuances. Apre

endemos de imediato certas nuances das coisas que são no

meadas a cada vez. e no entanto ficamos desconcertados 

quando somos perguntados assim de chofre: o que você 

Compreende por potência? O que significa força? O que sig

nifica aptidão? Será possível definir essas expressões em ge

ral e sem mais, de mãos vazias? Será que o conteúdo que 

elas intencionam pode ser apreendido de modo absoluto e 

sem mais como se apanha a faca sobre a mesa e o caderno 

lobre o banco? Se não for assim, o que é preciso procurar? O 

âmbito, dentro do qual pode-se determinar isso que acaba

mos de indicar!

Mas para que serve tudo isso? Deixemos pois á lingua

gem esse quê de indeterminado, flutuante, fluido e multifor- 

me! Para que serviría uma soma de sólidas definições e de pa

lavras firmemente acopladas a elas, ganhando assim univoci- 

dade? Por certo, isso seria a decadência e morte da lingua

gem. No entanto, para nós, não está em questão a linguagem 

Como tal, nem as palavras e o significado das palavras, mas 

Importa vermos com vagar que na seqüência de palavras 

enumeradas tem-se em mente algo que em certo sentido é o 

mesmo e no entanto é cada vez diferente. Toda essa diversi

dade - será algo arbitrário ou sem importância ou será aquilo 

cm que se apresenta alguma coisa de essencialmente funda

mental, pertencente a todo e qualquer ente, a todo e qualquer 

modo do ente? Força - as forças na natureza material; o que 

geria a natureza sem forças? Capacidade - as capacidades 

do ser vivo; faculdades - a faculdade e as faculdades do ser 

humano; arte - a arte de Miguel Ângelo, de Van Gogh; o que 



82 Metafísica de Aristóteles

compreenderiamos de ambos se não compreendéssemos <1 

arte? Poder violento - o poder violento de Napoleão; potência 

- a potência do divino, a potência da fé.

Poderiamos estar tentados a dizer que tudo isso é através 

sado por um saber-fazer. Trata-se portanto de certas formas 

de saber-fazer, e o saber-fazer é o conceito geral sob o qual in 

cidem essas espécies. E o que é o saber-fazer? É algo derra 

deiro, e mais do que isso não se pode definir. Com isso, a filo 

sofia está resolvida. Apenas precisaria ainda ser mencionado 

que, segundo o estatuto atual da ciência, representa eviden 

temente uma pura mitologia querer falar de forças da nature 

za ou de uma capacidade própria da abelha, ou da faculdade 

da alma humana. Trata-se de “hipostatizações ingênuas”, cu 

ja origem já foi descoberta há muito tempo: de sua experiên 

cia interior, onde ele se encontra com algo como o desempe 

nho e o poder desempenhar, o homem transfere isso para óib 

coisas exteriores. Experiências subjetivas no imo da alma são 

transferidas para fora, para os objetos. Diz-se também que é a 

partir daí que se deve esclarecer o duplo conceito aristotélico 

ôóvapç - ÈvépyEia. Trata-se de um esquema conceituai, quo 

deve sua origem a uma concepção de mundo ingênua e por 

isso também é empregado em geral por Aristóteles do modo 

acrílico. Fala-se do par conceituai ftóvapiç - ÈvépyEia, como 

de um “instrumento universal” com o qual Aristóteles tentou 

solucionar todas as questões.

Qual a real validade disso, ainda irá se mostrar. Nos oito 

pontos que se seguem, precisamos deixar claro que esse 

modo de esclarecimento da origem do conceito de força, a 

partir de experiências subjetivas, não só não pode ser suslen 

tado, como está capacitado a forçar todo o questionamento 

numa direção que acaba se desviando do real problema 

Esse é o motivo por que não é por acaso que nós, hoje, ape 

sar da longa tradição desse par conceituai, não dispomos da 

mínima tentativa séria, em filosofia, de incorporar realmenle 

os fenômenos que se escondem sob o título da óüvaptç.
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A investigação de O 1 começa com a discussão a respei

to de Sóvapiç no significado usual. O significado filosófico 

mais elevado é refutado, ou melhor: ainda não é conhecido: 

ao contrário, deve ser pela primeira vez exposto. Aúvaptç. 

não significa usual, é Sóvapiç Kccrà KÍvqaiv. Fazem parte de 

um primeiro subgrupo excluído aquelas modificações que 

são empregadas num sentido figurado: a) na matemática (po

tência), b) em sentido lógico *- “lógicas”, porque referidas a 

Àóyoç, ao enunciado -: compatibilidade ou incompatibilida

de. Paralelamente deduzimos que o significado, no sentido fi

losófico mais elevado, não coincide com o sentido “lógico”, e 

que quer dizer outra coisa. Continua em aberto o modo como 

ambos tém uma convergência mútua. O tema que está em 

questão agora é a Sóvapiç kotò KÍvqoiv, em seu significado 

usual e próprio. Mostram-se novamente diversos significa

dos, mas npòç tò oútò eTSoç. Nesse significado condutor, 

único e o mesmo, firmamos quatro pontos: l) àpxq: 2)

3) èv âXXw; 4) rj q áXXo. Independentemente da inter

pretação, para penetrar a fundo na compreensão da coisa 

em questão, presentificamos fenômenos que podem ser en

contrados sob o titulo de Súvopiç, e que caracterizamos com: 

lorça, capacidade, estar capacitado, disposição, aptidão, dom, 

habilidade, destreza, faculdade, potência, poder da violência, 

laso não significa que perambulamos, sem fundamento, ao 

redor dos significados das palavras. Nessas expressões en- 

qontra-se certa subordinação a certos âmbitos do ente, e ve

mos que são determinações fundamentais para tanto: sem 

eles, não podemos compreender esses âmbitos. De maneira 

lormal e abstrata poderiamos resumir todos esses fenôme

nos dizendo que são como que um “poder-fazer". Isso nos é 

Conhecido pela “vivência” que fazemos de nós mesmos: vi- 

venciamos em nós mesmos o poder-fazer ou o não-poder-fa- 

«r. E isso de tal modo que a origem do conceito de força en- 

QOntra-se numa experiência subjetiva. A partir daí é transferida 

para coisas, “vivenciada empaticamente” nelas - o que, do 

jJOnto de vista estritamente científico, é ilegítimo. Mas como se 

passam realmente as coisas em relação a essa explicação cor

rente da origem do conceito de força e da essência da força?
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Nós perguntamos: esclarece-se alguma coisa pelo fato de 

atribuir forças às coisas, aos próprios objetos, fazendo-as re 

montar pela transferência de vivências subjetivas para obje 

tos exteriores? Ou esse esclarecimento, que se gosta de em 

pregar, não será ele uma aparência, isto ê, aquilo que real 

mente carece de esclarecimento em todos os seus aspectos, 

e quando é esclarecido se mostra inconsistente? A dita expli 

cação é de fato uma aparência. Antecipando o que ainda 

virá, vamos tentar apenas tomar conhecimento disso, intro 

duzindo alguns pensamentos diretrizes. A partir dai fica claro 

como o que ali se chama de esclarecimento desconhece seus 

próprios pressupostos.

1) O assim chamado esclarecimento pressupõe como ób 

vio e evidente que aquilo que já encontramos de antemão 

no interior da subjetividade é tão fácil e seguro de ser en 

contrado como aquilo que encontramos fora como objeto.

2) Admite-se que o sujeito, o próprio eu, é aquilo que em 

geral se experimenta por primeiro e assim representa to

do o tempo aquilo que há de mais próximo, a partir do 

qual então se haure aquilo que deverá sustentar uma trans 

ferência aos objetos.

3) O assim chamado esclarecimento se nega de mostrai 

por que em geral se realiza uma tal transferência de detei 

minações subjetivas para os objetos.

4) Em particular não se pergunta se em última instância 

os próprios objetos requerem uma tal transferência.

5) Mas, se essa requisição for confirmada, então não sera 

pura arbitrariedade chamarmos a uma paisagem de aco

lhedora, à outra de melancólica? Valerá a pena, então, per 

guntar como os próprios objetos se dão antes de serem 

apreendidos pela transferência e antes de serem sentidos 

empaticamente por esse estado de humor, qual é seu ca 

ráter objetivo de modo a exigirem uma tal transferência.

6) Nem sequer refletimos que. se são os próprios objetos, 

segundo seu conteúdo objetivo e seu modo de ser, que exi 

gem uma tal transferência, como, por exemplo, de serem 
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interpelados como forças e potências, nesse caso de modo 

algum precisaria acontecer uma transferência; pois então já 

encontramos neles mesmos aquilo que lhe atribuímos.

7) Essa tendência desenfreada de esclarecer certos conteú

dos das coisas como transferências subjetivas - como, por 

exemplo, as forças das coisas, os nexos efetivos e as capa

cidades - implica que, ao contrário, aquelas forças, capaci

dades. faculdades, que são próprias dos objetos como tais, 

acabam desconhecidas em seu ser próprio.

8) Por isso e por causa de todas as omissões menciona

das o caminho para um questionamento decisivo perma

nece fechado; essa questão soa assim: isso que chama

mos ali de força, capacidade etc., em sua essência, não 

será no fundo algo que não é nem subjetivo e nem objeti

vo? Mas se não for nem um nem outro, onde pertencem 

esses fenômenos? Será possível dar-lhes uma determi

nação em geral a partir de uma origem? E que tipo de es

clarecimento se encontra então em tal determinação de 

princípio?

A dificuldade de se apreender a essência dos fenômenos 

Mencionados sob o título “força" não está apenas em seu con- 

(fúdo próprio, mas mais ainda na indeterminação e inapreen- 

ilbllidade da dimensão em que estão verdadeiramente ani

nhados. Não se conquista essa dimensão, porém, através de 

Ulna especulação e uma dialética incultas, 
y

| b) O caráter aparentemente óbuío e evidente 

da causalidade e a delimitação aristotélica 

da essência da força

Jamais ganharemos uma maior proximidade com esses 

Ifnômenos enquanto não fizermos a tentativa de uma vez 

procurar interpretar os fenômenos que estão em discussão, 

livres dessas opiniões prévias e grosseiras, como as que aca

tamos de mencionar acima, mesmo correndo o risco de que 

VAM tentativa não nos leve muito adiante. Porque o enten

dimento para essa questão de modo algum está vivo dentro 
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de nós, falta-nos também todo e qualquer senso para aquilo 

que Aristóteles forneceu por primeiro a esse respeito. A nós. qur 

já desde há muito tempo nos tomamos muito espertos e sab<- 

mos até demais, falta-nos o faro simples para o que é gran 

dioso e a proficuidade de uma apreensão real. Já por demais 

descolados na fluência do múltiplo e intrincado, já não con 

seguimos fazer a experiência de estranhamento, que carrega 

consigo tudo que é simples. Como devemos acolher e apre 

ciar aquilo que Aristóteles nos oferece?

O melhor modo para conseguir isso é dar mais alguns 

passos e confiar na experiência, com o auxilio da qual crc 

mos poder aproximar-nos de tais fenômenos como o fenõmr 

no da força e outros semelhantes. Se quisermos tratar de 

algo assim como força, com senso e justiça, então parece 

que antes devamos estabelecer o que está realmente em ques 

tão. Ou seja: como constatamos uma força? Encontramos 

forças simplesmente como encontramos árvores, casas, mon 

tanhas, água ou como mesa e cadeira? Falamos por exemplo 

de forças hídricas de uma região, de um pais, de uma monta 

nha; falamos da força luminosa de uma cor, da capacidade 

de sustentação de uma ponte, da força de atração da terra, da 

faculdade reprodutiva dos organismos etc. Será que em cada 

um desses casos constatamos de modo imediato uma força 

em si mesma, o que vale dizer, percebemos uma força de an 

temão? Retrucamos: é claro que náo; pois só experimenta 

mos a força de sustentação de uma ponte naquilo que ela for 

nece; igualmente só percebemos a força luminosa de uma 

cor no luzir, como um efeito da mesma: e a capacidade de 

agir, em seu sucesso ou em seu fracasso. Não é possível 

constatar as forças de maneira imediata; encontramos sem 

pre apenas desempenhos, resultados, efeitos. Esses são o 

que há de realmente tangível. Só deduzimos que há forças re 

trospectivamente, e é por isso que ficar supondo a existência 

de forças de um modo especial é um procedimento sempre 

suspeito.

Mas e os “efeitos”, nós os encontramos de modo imedia 

to? O luzir da cor será um efeito sem mais? A “queda” de uma 

pedra será um ser-atraído sem mais, será um efeito sem mais?
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De modo algum fazemos a experiência imediata de algo en

quanto um efeito, em distinção ao fato de deduzirmos apenas 

rôediatamente a existência de forças. Só fazemos a experiên

cia de algo como um efeito se o tomamos como: efetuado em 

Virtude de outra coisa, portanto em virtude de uma força en

quanto sua causa. Se é esse o caso, então devemos dizer: a 

experiência de forças e efeitos é igualmente mediata ou igual

mente imediata - suposto que esteja claro o que temos em 

mente quando dizemos imediato. Tanto efeitos em si quanto 

forças em si não são encontrados de antemão; forças não 

tão menos compreensíveis do que efeitos, ou, então, essas 

Iflo tão enigmáticas quanto aqueles.

Por outro lado, cotidianamente fazemos a experiência de 

tmbos de modo direto; não é preciso fazer uma indução re

trospectiva do efeito para a força, pois experimentar forças já 

flgnifica encontrar forças. A indução retrospectiva, ou melhor, 

a reflexão e o questionamento que retrocede do efeito em par

ticular para a causa são necessários apenas e quando se quer 

Uma determinação mais precisa da causa que já está dada de 

. antemão. Mas então aquilo que encontramos já está na rela

ção de causa e efeito. É só à luz dessa relação de causalidade, 

Itto é, do ente enquanto ê ser-causa e ser-causado, que encon

tramos forças existentes e podemos por exemplo medir essas 

forças. Segundo isso, então, força é um conceito derivado da 

causalidade (Kant, Critica da razão pura, A 204, B 249).

Mas, pelo fato de termos dito que a força é um conceito 

v -iderivado da causalidade, com isso esclareceu-se alguma coi- 

1 Via? Em todo caso, com isso foi proposta uma tarefa e indi- 

Cou-se a direção a partir da qual pode-se esperar uma elucida

ção da essência da força. Então a questão mais originária soa 
1 da seguinte forma: o que significa ser-causa? Com isso a 

^questão torna-se mais ampla e mais geral, mas nem um pou- 

. t’co mais fácil e mais transparente. Mas deixemo-nos impelir 

[ por aquilo pelo que perquirimos.

Partimos da questão óbvia e evidente de saber como em 

gera) se constata uma força. Resultou: só encontramos for- 

i ças sob a luz da relação de causalidade, enquanto causas.
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Sem que tivéssemos perguntado expressa e simplesmente o 

que é uma força em geral, acabamos tomando um desvio e 

perguntando como se constata a força e com isso já experi

mentamos alguma coisa a respeito da essência da força. Pois 

a constatabilidade da força, o acesso a ela, deve necessária 

mente ser co-determinado por aquilo que ela é nela mesma. 

Consequentemente, ela mesma contribui na decisão sobre sua 

própria constatabilidade. Mas tomamos realmente conhecí 

mento de alguma coisa sobre a essência da força (Óóvoyiç)? 

Olhando com precisão, tomamos conhecimento apenas de 

que ela pode ser constatada na luz das relações causais; mas 

isso nada diz a respeito dela mesma. Ou não é assim?

Causalidade - como o ser-causa de alguma e para algn 

ma coisa - é uma determinação ontológica do ente, enquan 

to está em movimento ou pode estar em movimento. Consc 

qüentemente, alguma coisa só poderá se mostrar como efei 

to para nós, em geral, quando essa coisa já se tornou de certo 

modo problemática para nós em relação ao seu devir, portan 

to justo quando essa coisa já se tornou objeto temático, em 

geral, em seu devir e ser-movido. Tornar-se problemática sig 

nifica aqui: questionar por... no sentido do “por quê?”, "don

de?” Podemos tomar o cair das folhas no outono, por exem 

pio, como um mero esvoaçar rumo ao chão - precisamente 

como uma queda e nada mais, e do mesmo modo podemos 

tomar a fumaça que se eleva de uma fazenda. E se por acaso 

precisar de algum esclarecimento, então não será necessário 

fugir logo para esse nosso modo usual de explicar as coisas 

como causa-efeito; poderiamos também interpretar assim co

mo Aristóteles via as coisas: ambos os fenômenos como uni 

dirigir-se das coisas em direção ao seu lugar próprio. (Gma 

possibilidade de esclarecimento da natureza que até os dias 

de hoje não foi minimamente refutada, e nem sequer foi com 

preendida.) Mas se fazemos a experiência da força como 

ser-causa de alguma coisa, então, nela mesma, a força está 

referida a algo movido e ao movimento, e quiçá como algo 

que precisamente nisso se distingue daquilo que é movido e 

do movimento, não sendo ela própria o movimento nem o 

que é movido.
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Se agora não deixarmos que tudo isso que se disse volte 

4 nos escapar ou, o que dá no mesmo, se o tomarmos apres- 

«jdamente apenas como alguma coisa de óbvio e evidente e 

portanto de insignificante» então irá mostrar-se que conquis- 

Iprnos diversas coisas. A força tem o caráter do ser-causa; cau

le; uma coisa originária, que deixa e faz originar, uma coisa 

fal que a partir dela alguma coisa é, a saber, é como algo que 

A movimentado de tal e tal modo, e isso novamente de tal 

modo que o que é movido, em seu movimento, é outra coisa 

(Sache) do que a causa (Clr-sache). Aquilo que ali, pelo viés 

do desenvolvimento interno da causalidade, conquistamos co

mo discernimento sobre a essência da força, foi o que Aristó

teles vislumbrou numa mirada essencial decisiva e verbalizou 

de modo claro no conceito: 8uva|iiç é ópxn p^TapoAfjç cv 

dAXw rj rj dÀÀo; é o ponto de partida para uma mudança, o 

ponto de partida que está num ente diferente daquele em que 

rtc dá a mudança, ou se por acaso o ente que serve de ponto 

de partida e o ente que muda forem o mesmo, são aquilo que 

•Ao cada vez como um ente diferente.

Üma definição conceituai bastante árida, frente à qual se 

nos abre a opção de deixá-la estar como um lugar comum, 

óbvio e evidente, ou então dela apropriar-nost dando um pas- 

I I po decisivo na determinação da essência da força. A primeira 

J I Opçào se fecha por si mesma. Basta atentarmos para os con-

■ líceltos que surgem nessa delimitação essencial da Suvopiç:

dpxq, pETapoAq, dAÀo, ETEpov - proveniência. mudança, al- 

leridade ou diversidade, relação; todos esses são claros con

ceitos fundamentais da filosofia aristotêlica ou antiga em ge- 

j * rol. Em que medida? Remetem para horizontes derradeiros, a

■ " partir dos quais a Antiguidade compreende e procura conce

ber o ser do ente. Se, seguindo Aristóteles, quisermos com- 
1 preender a definição essencial de Sóvctpiç, isso só será possí- 

Ij1 vel se a compreendermos de modo mais originário, o que exi- 

|J ge que persigamos e estabeleçamos os horizontes indicados 

F pelos conceitos fundamentais mencionados. Isso soa como 

se fosse uma exigência óbvia e evidente - e, no entanto, des

de Aristóteles nunca mais foi perseguida. Antes, prefere-se to

mar a delimitação essencial aristotêlica como uma definição 
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fixa, que jamais foi realmente interrogada, ou sequer se ques 

tionou o que está atrás da mesma. Por isso tornou-se muda e 

tornou-se trivial.

Por se desconhecer seu conteúdo e sua função diretriz, 

no começo da Modernidade, a ciência da natureza lhe impôs 

certas exigências, ás quais ela não pôde e nem quis satisfa 

zer. "Cientificamente", foi declarada como sendo inútil, enten 

dendo-se como ciência: investigação da natureza nos moldes 

físico-matemáticos. Com que, do ponto de vista filosófico, 

não se decidiu nada. Desde então, o caminho mais tranqüilo 

e mais seguro para se tomar alguma coisa inofensiva e sem 

importância ê admitindo e reconhecendo esta mesma coisa 

como óbvia e evidente. Graças a isso, tem-se a possilidade de 

ter aprovação unânime. Essa ê a situação de Súvaptç e èvíp- 

yeta, segundo o julgamento da história da filosofia. E assim 

nós. pósteros e tardios, nos encontramos numa situação mui 

to característica. Devemos elevar de novo algo de óbvio e evi 

dente ao nível de algo digno de ser questionado.

Sendo assim, vale a pena resistir a uma suposta trivialida 

de na definição aristotélica, reconduzindo-a ao seu conteúdo 

essencial. Se percebemos de modo claro e real essa exigen 

cia, mesmo que por um instante, vemos que Aristóteles, e as 

sim toda e qualquer filosofia, permanece-nos fechada se não 

os superarmos na direção de suas própria origens e ques 

tões. Mas se é isso que deve acontecer, então o que há de ou 

sado em nossa tarefa deve mostrar-se por si mesmo. Por ou 

tro lado, filosofar nada mais ê do que a maior das ousadias 

que o Dasein do homem impõe a si mesmo.

Assim, vale a pena ultrapassar Aristóteles; não na direçáo 

que vai para frente, no sentido de um progresso, mas pain 

trás, na direção de um desvelamento mais originário daquilo 

que ele apreendeu. Com isso se prossegue dizendo: Não sc 

trata de melhorar a definição, de ficar cismando à toa sobre 

conceitos singulares sem vida, mas esse ultrapassar indo na 

direçáo para trás já é em si mesmo o esforço pelo qual nos 

colocamos novamente diante da realidade que vige secreta 

mente nos conceitos mortos para a tradição. Quanto a sabei 
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ae essa tarefa gigantesca terá êxito ou não. isso é uma preo

cupação que deixamos para mais tarde. Já será suficiente se 

no esforço para conseguir realizar essa empreitada já experi

mentarmos pelo menos que somos muito fracos e desprepa

rados para realizar nossa tarefa. Podería pelo menos desper

tar uma coisa, que não deixa de pertencer à ousadia do filoso

lar e sobre o que nada mais resta a dizer: o respeito diante das 

verdadeiras obras do espirito.

(De tudo isso, não poderiamos estar mais distantes hoje. 

Falamos hoje de proletariado acadêmico. Com isso, compre- 

rnde-se a massa de trabalhadores intelectuais para a qual 

não se encontra mais emprego. Nisso está implícita a opinião 

de que o proletariado teria sido suprimido se não fossem cria

das oportunidades de emprego para essa massa de trabalha

dores. Mas o proletariado acadêmico continua reinando de 

um modo bem diferente. Precisamos afirmar, sem exagero: 

um “desempenho científico de ponta” - para empregar um 

horrível conjunto de palavras - não requer hoje em dia, de 

modo algum, uma aristocracia do espirito. Mesmo e justa

mente aqueles que foram providos de postos de trabalho no 

campo intelectual já são proletários faz tempo, porque se 

Mantem bem sendo impotentes na busca da aristocracia. Isso 

porque não possuem nem o senso para farejar o que há de 

mais grandioso no espirito - que é a luta - nem sequer a po

tência interna para dele se apropriar.)

Apenas se nos tomarmos verdadeiramente pequenos cres

cerá o senso para farejar o que ê grandioso, e é só quando 

liso acontece que conseguimos nos maravilhar. O maravi- 

Ihamento é a superação do óbvio e evidente.

O que deve ocupar-nos agora é aquilo que há de óbvio na 

definição aristotélica de Súvopiç: ápxn ív dÀAw rj

àÀXo. Isso deve nos ocupar e impedir-nos de resolver a 

questão comodamente e por atalhos, desembocando numa 

pieudo-reflexão; deve nos fazer experimentar também que 

esses atalhos representam uma tentação constante.

(Jm dos casos dessa obviedade é o que segue de imedia

to: vimos na discussão precedente a respeito do conceito de 
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força que esse mesmo conceito mantém um certo nexo com 

a causalidade; segundo Kant, "força" é um conceito derivado 

de “causa”, Agora sabemos que às vezes em lugar de áp/ij 

Aristóteles usava também o termo aiTÍa, que nós traduzimos 

por causa. E a partir disso conquistamos um estado de coi 

sas inequívoco: óóvopiç é compreendida por Aristóteles co 

mo uma espécie de “causa". Essa reflexão tão natural não se 

ria a armadilha que acabamos de mencionar se o que se aca 

bou de dizer não fosse plenamente “correto". Ho entanto, 

com essa consideração correta, que faz coincidir Kant e Aris 

tóteles na afirmação de que a força é uma espécie de causa, 

já nos deixamos desviar daquilo que diz Aristóteles. Pois na 

delimitação aristotélica da essência da Suvapiç o que impui 

ta precisamente ver é seu caráter originário e prudente, o que 

significa, como essa delimitação permanece de olhos abei 

tos. Ainda não está em questão uma relação-causa-efeito, on 

de pensamos imediatamente na transferência de força, efeito 

à distância e assim por diante, decifrando relações secretas 

entre causa e efeito. Ao contrário, afirma-se de modo simples 

e claro: Força é ponto de partida, o a-partir-de-que para uma 

mudança, e isso de tal modo que o ponto de partida é diferen 

te daquilo que muda. Sem pressa para mergulhar num senti 

do profundo, precisamos visualizar do modo mais simples 

possível essas relações que acabamos de mencionar, a fim 

de fazermos a experiência de como efetivamente essas rela 

çòes contêm aquilo que chamamos de uma força.

*

Estamos às voltas com a tarefa de aproximar-nos de uma 

determinação essencial da Suvapiç em sua particularidade v 

dificuldade. Buscando esse objetivo, adentramos num proce 

dimento bastante visado, a saber, explicar a origem do con

ceito de força, desconhecendo assim a amplidão e o solo 

onde se enraiza a essência da força; não precisamos repetii 

os outros pontos mencionados. Hào está tão distante assim a 

época em que se considerava como uma conquista especial 

esclarecer cientificamente os próprios fenômenos da nature 

za, os seres vivos, sem levar em conta as assim chamadas ca
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pacidades e forças. Ho fundo, a pretensão secreta da ciência 

da biologia é, ainda hoje, dar conta de sua tarefa mecanica

mente, sem precisar admitir tais forças e capacidades; e em 

parte, com razão, porque precisamente a elaboração da es

sência da vida ainda não chegou ao ponto de poder levar a 

bom termo questões verdadeiras, que tenham um direciona

mento diferente. O vitalismo surgiu então como um movimen

to contrário ao mecanicismo; naturalmente que esse ainda 

não garante, de modo algum, uma compreensão correta da

quilo que está em questão no fundo. Mas agora não devemos 

entrar nesse assunto. (Essas evidências biológicas estão es

pecialmente em condições de nos fornecer o carâter de uma 

Visão de mundo.) Desembocamos assim numa situação ine

vitável: é imperativo que façamos uma vez, realmente, a ten

tativa de determinar a essência da força, e aí em primeiro lu

gar seguir um certo caminho natural. Antes de mais nada, é 

preciso constatar algo assim como força. Como constatamos 

Uma força? Parece que não ê possível constatar uma força de 

maneira imediata, só podemos encontrai “efeitos”. (Jma tese 

Bobre a qual o próprio Nietzsche, por exemplo, constrói seu 

conceito de vontade de potência, edificando sobre um funda

mento equivocado. Olhando com precisão, de modo imedia

to, efeitos são encontrados tão pouco quanto forças; ou logo 

de imediato. Temos simultaneamente causa e efeito - a rela

ção causal do efeito, e na luz dessa relação, “força”; em con

formidade com isso, então, esse é um conceito derivado. A 

questão pela constatabilidade nos propiciou alguma informa

ção sobre a própria força: Esta tem a característica de ser-cau- 

Ba, está referida a movimento, e quiçá movimento em algo di

ferente. Aristóteles viu isso numa mirada decisiva e essencial, 

e colocou essa evidência em conceitos. É importante fixar 

Isso e, uma vez na vida, explorar realmente todas as suas 

possibilidades. Se o óbvio e evidente deve ganhar o caráter 

de algo digno de ser questionado, então é necessário: 1) Na 

Interpretação do tratado aristotélico, não desistir antes do 

tempo, enveredando, por exemplo, para essa fórmula tão apre

ciada com a qual costumamos aquiescer por força de certas 

Semelhanças que essas sentenças e afirmações têm com o
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pensamento póstero, e com isso dando por resolvida a ques 

tão; 2) antes, de maneira positiva, precisamos aguçar a visão 

para que, no tratado aristotélico sobre Sóvopiç, sejamos sui 

preendidos com algo digno de nota.

E nisso devemos prestar atenção para o modo e a manei 

ra como Aristóteles elabora essa delimitação essencial da fió 

vapiç, como de certo modo lhe dá plasticidade. Dito ao modo 

de rechaço: não pelo fato de ele definir de maneira mais am 

pia e isoladamente partes isoladas da determinação (otpxÓ• 

p£Ta[SoÀq, ETEpov), mas antes na medida em que torna evi 

dente tal delimitação da essência como o significado condu 

tor para outros significados correspondentes. É verdade que 

assim, nessa mesma maneira simples e demonstrativa, são 

introduzidas outras SuvcqjEiç, mas isso de tal modo que ao 

mesmo tempo sua referência retroativa ao primeiro significa 

do condutor se faz evidente e esse, por seu turno, acaba sen 

do determinado de modo ainda mais claro.

Antes de perseguirmos o longo caminho da determina 

ção da Súvapiç, vamos chamar a atenção mais uma vez para 

o duplo significado presente na concepção aristotélica do sig 

nificado condutor. Aóvapiç é ápxq pETa|3oXqç ev âXXíp q q 

âXXo. Somos tentados a compreender e traduzir isso da se

guinte forma: o ponto de partida para uma mudança em um 

outro; por exemplo: o ceramista no torno de fazer vasos seria 

uma tal ópxH - aquilo a-partir-de-que, aquilo em virtude de 

que resulta uma mudança: èv âXXw, a saber, na massa infor 

me da argila. Essa massa da argila é o outro, âXXo, onde re

sulta a mudança para uma configuração precisa, o vaso. Mas 

nisso reside também que aquilo a partir de que resulta a mu

dança é igualmente um outro: o ceramista.

No entanto, podemos compreender a definição também 

do seguinte modo: ponto de partida para uma mudança, o 

qual ponto de partida está num outro; o èv dXXqj referido a 

ópxq. E então pcTa[3oXq não pode ser tomado como mudan 

ça no sentido do mero dar-se de uma guinada, uma alteração 

como acontece na expressão Mo tempo deu uma guinada”, 

mas na significação que essa palavra possui primariamente
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[na língua grega: uma mutação (Umsetzen) das velas do na- 

Lvio, por exemplo, troca de mercadorias; portanto, no signifi- 

[cado “ativo”. Tomo decididamente a segunda interpretação; 

roúvopiç é aquilo em proveniência de que resulta uma muta- 

fçào, de tal modo que esse a-partir-de-que (ópxq) está em ou- 

firo (èv áXXw), em relação àquele que será mudado. Confira 

também o exemplo que está no começo de A 12; ali diz-se 

ímuito claramente: a arte da construção (oixoôopiKq) é uma 

foúvapiç. q oúx únápxct èv t<5 oiKoSopoupévw - que não 

*está ali simplesmente dada naquilo que é construído, mas 

iprecisamente èv âXXip. Ou, então, se aquilo a partir donde 

^lurge a mutação for o mesmo que aquilo em que resulta a 

mutação, então a ápxq só será opXH* na medida em que pre
cisamente o mesmo ente for tomado numa outra perspectiva

<5AÀo); o homem é ponto de partida para a ação medicinal 

não na medida em que é um homem doente, mas na medida 

em que enquanto homem é médico. Pela diversidade da pers

pectiva no mesmo ente obtém-se ora um ora outro.

Objetivamente falando, parece não resultar diferença al

guma quando se relaciona o èv áXXqj aopETafioXq. Mas ê par

te primordial da ápxn: 1) em referência ao significado de pt- 

TOPoXq; 2) em conformidade com a formulação encontrada 

no começo de A 12; 3) o problema qüiditativo da ftóvapiç tou 

noicTv exige essa interpretação, como veremos logo a seguir.

| § 10. Modos de força

a) Sustenlabilidade e (de modo proeminente) 

resistência. O atuar como o ser das coisas naturais 

(Leibniz)

Depois de ter apresentado previamente o significado con- 

. dutor de Suvapiç, Aristóteles prossegue O 1, 1046 a 1 1-16:

*H pè:v yàp tou rravSkTv èutí Súvapiç, q ev aÒTaí tw 
I náoxovTi ápxq pETaPoÀqç na3qTixqç ún* àAÀou rj q

aAXo' q óè íftiç ànafteíaç Tqç etti tò x^Tpov xai 

íp9opã; Tqç ím* âXXou q q àÀXo ünàpxqç pr.TapXqTiKqç.
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EV yàp TOUTOIÇ CVEOTI nãül TÓlÇ ÕpOlÇ Ó Tfjç npóTl|l( 

fcuvápEwç Àóyoç.

üm (modo do ser-força) é notadamente a força do so 

frer, isso que naquele mesmo que sofre é o ponto 

partida para uma mudança passiva, passiva no senti 

do de partir de um outro ou de si mesmo, na medidn 

em que este é um outro. O outro (modo do ser-forçu) 

porém é o habitus (Gehaben) (a atitude) de inlolr 

rância frente a uma mudança para pior ou frente n 

uma mudança no sentido de uma aniquilação viiuh 

por parte de um outro, ou na medida em que aquele 

que está em mudança é um outro, vinda por parte de 

um outro, portanto, precisamente como ponto de pni 

tida para uma possível mudança. No interior e na base 

de todas essas delimitações (dos modos do ser-força) 

encontra-se aquilo que nós denominamos como a prl 

meira, isto é, o significado condutor de fiúvapiç (< I 

também A 12, 1020 a 4: ô KÚpioç ôpoç - a delimita 

çáo regente, dominante).

Logo de imediato, portanto, duas Suvdpctç: I) q pÈv Só 

vcrpiç toü nafteTv - a força de sofrer alguma coisa vinda poi 

parte de outro; 2) f] eEjç ónaStíaç Tfjç éni tò x^Tpov - o 

hábito da intolerância (impassibilídade) em relação a uma 

mudança para pior ou até no sentido de aniquilação vinda 

por parte de um outro.

Em relação a 1: a força para sofrer. Aqui ainda não deve 

mos pensar no sofrer no sentido de aturar a dor; sofrer (Eriri 

den) não como padecer (Leiden) ou até como padecimento, 

mas sofrer no sentido de “ele não sdporta isso*’: ele não admi 

te voluntariamente isso. Sofrer no sentido de admitir. A mas 

sa de argila sofre alguma coisa, ela admite ganhar forma, isto 

é, ela é passível de forma; a formabilidade como um modo de 

força. Nessa admissão a própria massa de argila participa de 

um modo próprio, positivo. Ela sofre a configuração porque 

de certo modo pode sofrê-la, tem a partir de si uma certa 

sim-patia para isso. Esse sofrer é um suportar, não no sentido 

de “portar resultados produtivos1’ (ertragreich), como um 

“portar resultados", mas no sentido de admitir - em alemão, 

esse modo de Sóvaptç pode ser determinado como Ertrag 
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tumkeit (suportabilidade). üm modo bem característico de 

•uportabilidade é o resistir, a resistência. Mas o admitir ga

nhar forma é igualmente um não-estar-contra, no sentido de: 

nêo fazer nada contra isso, deixar simplesmente que lhe acon- 

trjça; uma òúvapiç no sentido de uma pq SóvaoSat (cf. A 12, 

1019 a 28-30); esse tipo de força fica evidente naquilo que 

wob seu efeito sofre de certo modo um dano; aquilo que é 

i|uebrantado (xAotoi) ou esmagado (ouvTpíptTai) ou aquilo 

que é ocultado (xdpnTETai). Aqui, o sofrer significa que o 

hAo-resistir e o náo-agüentar são um ser-danificado. perder. 

Ao contrário, ao conformar o barro em vaso, a argila também 

perde sua forma, mas no fundo ela perde a falta de forma, re

nuncia a uma carência, e é por isso que, aqui, o sofrer tem 

um caráter igualmente positivo, colaborando para que surja 

nlflo superior.

O que tem a Sóvapiç tou naHcTv, no sentido de suporta- 

bllldade, é nai)qTiKÓç - aquilo em que algo em geral se aba

te, aquilo a que algo pode “acontecer”. Isso é, consequente

mente, um não-oferecer-resistência, aquilo em que não inter

vém resistência; tò pq SúvaaOai Kai £AAe'itfeiv tivóç (ibh 

dem). Isso é uma inconsistência num sentido amplo, não é 

apenas quebrantável, mas aquilo que não é sustentável. De- 

ve*se observar que a explicação do naJ-teTv se depara com 

Uma característica negativa: enquanto que no tipo de força 

que Aristóteles apresenta logo a seguir se dá o inverso: a e£iç 

dnaScíaç.

Em relação a 2: o não sofrer, não tolerar é um oferecer re- 

tlstência, afirmar-se, resistir e agüentar frente a todo e qual

quer dano e degradação e sobretudo frente â aniquilação, 

portanto, oposição pura e simples.

Suportabilidade (plasticidade e inconsistência) e oposição 

•re? ambas como modos da Súvapiç. Aristóteles quer mostrar o 

4»eguinte: èv yòp toútoiç eveoti naai toTç õpotç ò Tqç 

ÍBpwTqç Suvápcwç Aóyoç (O 1, 1046 a 15s). Perguntamo-nos 

Ktntão: Segundo o que se disse, então, qual é o significado fun- 

Jdamental da npiÓTq ftóvapiç, que já deve estar presente nos 

" dois modos mencionados? Até o presente só foi dito o seguin
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te: àpXH P^TaPoÀrjç - o a-partir-donde... para a mudança: age» 

ra se diz: o a-partir-donde... se admite a mudança ou a-par 

tir-donde se lhe oferece oposição. Ali já se encontra também 

uma referência à mudança, de tal modo que a primeira relaçao 

mencionada (àpxn gETapoAqç) já vem suposta. Mas como? f 

o que fica evidente precisamente^quando retrocedemos a par 

tir do que se disse agora a respeito da essência da 8úvapu>. 

Pois aquilo que é o ponto de partida para opor resistência, 

aquilo que opõe resistência, está em si, naturalmente - e não 

por acaso referido a algo que vem ao seu encontro, àquilo 

que lhe faz algo, a algo que quer e deve (ttoieTv) ter algum efeito 

sobre ele. Do mesmo modo: o que é inconsistente, o que nao 

mantém seu estado, este perde, fica “exposto", exposto à acão 

de um outro, que nele trabalha. Enraizada em sua própria cons 

tituição, a óóvaptç tou ttqSeTv mantém uma relação com 

uma Súvapiç tou ttoieTv, com a Sóvaptç do fazer. E assim 

fica claro: no significado condutor - dpxfi pETafJoÀfjç - o pon 

to de partida é tal em vista de um ttoieTv, de um fazer; isso sig 

nifica que pETa^oX? deve ser compreendida em sentido ativo; 

àpxn tou notElvou tou noioupÉvou.’Apxq ptTapoXrjç signili 

ca portanto: ser ponto de partida para um pro-duzir (Her stcl 

len), re-sultar (Hervor-bringen), acarretar (Beí-br/ngen) mu 

danças em algo, isto é, ser ponto de partida para o ser-produ/i 

do, para acarretar resultados. De modo correspondente, logo 

a seguir (linhas 19 e 20) fala-se também da Súvctpiq tou ttui 

eTv Kai náax^iv.

Todavia, na apresentação preliminar do significado con 
dutor de Súvapiç Aristóteles não fala de Súvaptç tou noi: iv 

(e àpxn noiquEwç). Não se trata de uma omissão nem se 
quer de uma imprecisão; mas a suposta indeterminação da 

formulação àpxn ptTaPoAffg testemunha justamente toda a 
clarividência e agudez conceituai do pensamento aristotélico; 

pelo fato de a determinação do noicTv ficar de fora não signi 
fica que seja excluída. Se, ao contrário, ela estivesse presen 

te, então se estaria incentivando o equívoco de pensar que o 
que importa é apenas a seguinte narrativa: existem primeira 

mente forças do fazer e depois, em segundo lugar, também 
forças passivas, e em terceiro lugar forças de opor resistén 
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r|fl. Justo em sua aparente indeterminação, a caracterização 

"ier ponto de partida para uma mudança” náo busca cindir 

pressurosamente a relação íntima entre a ôuvopiç tou na- 

Ik.Tv e a Suvapiç tou ttoieTv e vice-versa, mas ao contrário, 

oferecer-lhe um suporte.

Segundo isso, então, todo o contexto deve ser compreen

dido do seguinte modo: o significado condutor não se refere a 
um modo isolado deSóvopiç por si (ttoieTv), ao lado da qual 

depois poderíam ser alinhadas outras ainda; ao contrário, a 

relação que as outras têm para com a primeira é uma relação 

■Itrutural, de tal modo que é só e precisamente essa relação 

que doa sentido e contenção também ao significado condu

tor. A npoÍTq Súvapiç é a estruturação básica da essência, na 
qual pela primeira vez deve-se desenhar o conteúdo comple

to de tal essência.

Não se pode dizer, portanto, que a fiúvaptç tou ttoieTv 

•eja a primeira e dimensionadora, como se as outras fossem 

formadas a partir e segundo ela; ao contrário, o que dá a di
mensão é a relação que tem a Súvaptç tou ttoieTv, a força do 

Inzer, do produzir, com a Súvapiç tou naí)ETv, a força do su

portar e opor resistência. E até pode-se dizer que essa relação 

não é esclarecida a partir da Sóvapiç tou ttoieTv, mas preci- 

mmente a partir da ôóvoptç tou ttó9eTv. É esta que vem 

mencionada em primeiro lugar; em primeiro lugar no sentido 

de vir caracterizada por sua função realizadora.

E isso náo ê por acaso. É verdade que Aristóteles náo ofe
rece maiores razões para isso. Segue simplesmente o empu- 
XO natural das coisas. Em que medida? AuvdpEtç no sentido 
de suportabilidade, resistência, plasticidade, inconsistência 
Renunciam em si o caráter de opor resistência ou não opor re
sistência. Aquilo que opõe resistência é a primeira e mais 
próxima configuração onde experimentamos uma força. Com 
Isso se quer dizer que não experimentamos em primeiro lu
gar o opor resistência como tal, mas um algo que opõe resis
tência, e, através deste, aquilo a partir donde resulta ou não 
resulta alguma mutação, isto é, uma força.

A partir daqui gostaríamos de deduzir que aquilo que an- 

leriormente havíamos refutado tem lá alguma coisa de corre- 
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to, a saber, que nós experimentamos forças primordialmenU- 

na relação com um sujeito - nosso próprio fazer -, experiên 

cia que fazemos, é verdade, a partir dos efeitos. Só que agora 

nos encontramos diante de um estado de coisas totalmente 

diferente: quando experimentamos forças efetivas na e atra 

vês da experiência de algo que opõe resistência, então nesse 

caso o opor resistência não é tornado e esclarecido como efei 

to de uma causa escondida atrás desse, mas o que ê forte e a 

força ê aquilo mesmo que opõe resistência.

E prosseguindo: quando nós próprios participamos, co 

mo sujeitos, dessa experiência imediata das forças, então o 

olhar imparcial para essa nossa experiência mostra justamen 

te uma coisa: ali não se encontra traço algum da transferên 

cia de forças vivenciadas subjetivamente para as coisas em 

atuação; ao contrário, é a partir daquilo que opõe resistência 

que as forças se impõem sobre nós. Experimentamos aqui 

Io que tem força não precisamente no sujeito, mas no objeto 

que opõe resistência. E no seu opor resistência experimenta 

mos primeiramente o não-poder, o ser-impedido, e só ali o 

querer-poder e desejar-poder, dever-poder; é claro todavia 

que isso não deve ser compreendido como se o conceito de 

força, inversamente, fosse transferido dos objetos externos 

para o interior do sujeito.

Mas também desse modo o estado de coisas ainda está ex 

posto equivocadamente. Poderiamos dizer: admitindo-se que 

as forças não sejam transferidas, como experimentos subjeti 

vos, para fora, para as coisas; admitindo-se que encontramos 

ímediatamente as forças naquilo que opõe resistência; então 

uma coisa se impõe: que as forças que assim experimenta

mos, portanto, a relação de atuação que as forças das coisas 

exercem sobre nós, dos objetos sobre os sujeitos, agora de

vem ser transferidas também para a relação dos objetos entre 

si. Por exemplo: nós só falamos de forças na natureza e de ne

xos de atuação mútua de forças entre si - ação e reação - por 

que de certo modo a relação de atuação que as coisas têm so

bre nós e em nós, nós a extrapolamos e a empregamos na re

lação das coisas entre si. Com isso se diz que não é diretamen

te no meio das coisas que estão ao nosso redor, nas relações
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que estas têm entre si, que experimentamos algo assim como 

o relação de opor resistência e a reação que essa desencadeia. 

E no entanto é isso que acontece. E então precisamos apren

der a ver essas coisas, a fim de alcançarmos o nível onde se 

mantêm as considerações aristotélicas.

Trata-se portanto de perceber e apreender as forças e 

contraforças presentes na própria natureza, entre as coisas 

naturais como tais, não apenas na medida em que são obje

tos para nós, e isso significa, enquanto são algo que nos opõe 

resistência. Aqui, de modo algum queremos entrar na discus

são da experiência prê-cientifica e extracientífica da natureza, 

naquilo que se revela no assim chamado sentimento da natu

reza. A par da dificuldade de apreender e compreender, de 

uma maneira realmente filosófica, esse modo de manifesta

ção da natureza, deixamos de lado essas conexões já pelo 

fato de que esse tipo de experiência vem enredado por uma 

suspeita muito difundida. Imagina-se que, no fundo, o que es- 

té em questão aqui é simplesmente uma transferência empá- 

tlca de vivências subjetivas e humores para dentro das coi

sas, as quais, tomadas nelas mesmas, na verdade, represen

tam apenas uma propulsão (Geschiebe) e um constante des

locamento de partículas últimas da matéria.

*

O significado condutor de «Súvapiç é: ápxq pETapoAqç év 

àAÀu rj q aÀÀo. Procuramos mostrar onde pertence o èv 

dAÀw, a saber, na ápxq. Para compreendermos esse significa

do condutor e para as repercussões do que foi elaborado por 

Aristóteles, deve-se observar e perseguir duas coisas: I) O 

princípio inteiramente preliminar e desvinculado de teorias 

que se estendam por demais; 2) A execução da delimitação 

no seu todo (ópiopóç); não se trata, em todo caso, de reduzir 

tudo a elementos - esse procedimento não pode ser designa

do positivamente com uma palavra apenas, é a caracteriza

ção progressiva de um traçado fundamental. A verdadeira 

consideração começa com a distinção de dois modos de fiú- 

vopiç: I) q pèv tou naHfTv - a sustentabilidade, resistência 

(ou inconsistência); 2) q ònaScíaç - o opor resistên
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cia. Ambos os modos são modos do a-partir-de-onde pnui 

uma mudança, aquilo a partir donde algo assim é deterniinn 

do. Eis então o que se lhe atribui como característica dednl 

va: evEori ó Tqç npwTqç SuvópEwç Aóyoç. Como assim? Sdl 

ta aos olhos que Aristóteles começa com a discussão da àií- 

vopiç tou naítefv; começa com o rrdoxtiv, com o sofrer (1 

conceito que se costuma contrapor a esse é o noteív, o fazei, 

mas não é propriamente isso que está em questão aqui; nem 

sequer mais adiante. E onde se fala disso, se o faz de lal 

modo como se esse tipo de ôóvapiç já houvesse sido introdu 

zido. E reaimente o foi, se é que no significado condutor res

soa também esse aspecto ativo. Mas se a coisa é assim, en 

tão o èveivar desse noicív, no que agora se chamou própria 

mente de nafkTv, não deve ser pensado como se fosse o ge 

nero; pois o fazer jamais foi nem será o gênero para o sofrei, 

como uma suposta espécie de fazer. Antes, a relação entre a 

Sóvapiç tou rrafteTv e a rrpuÍTq óuvapiç é diferente e bem 

mais essencial: aquilo que opõe resistência está em si referi 

do a... o que resiste está em si referido àquilo que se reporta 

para ser feito. O significado condutor não vige de modo tal a 

não ser nouTv (fazer) nem natteTv (suportar); antes, ele diz 

muito bem, ao mesmo tempo, a óóvupiç tou noicív, mas isso 

de tal modo a permanecer aberto para a inclusão da relação 

essencial da fióvopiç tou naíklv para consigo mesmo. O pro- 

prio percurso a ser seguido pelas explanações que se seguem 

indica para isso, a saber, que avançando pelos diversos modos 

da óuvapiç não nos afastamos do significado condutor, mas, 

ao contrário, a ele sempre retomamos. - No estado de coisas 

em que fazemos a experiência da força, mostra-se uma certa 

prioridade do que opõe resistência. Importa agora vermos que, 

mesmo de modo imediato, na relação recíproca que as coisas 

mantêm entre si, nós experimentamos algo assim como re

sistência e arremedo (Anlaufen), ação e reação.

Por isso, queremos orientar-nos logo num âmbito de apre

ensão da natureza que não esteja exposto sem mais à suspei

ta de ser um mero estado de humor empático e subjetivo. Re

firo-me ao campo da investigação físico-matemática da na

tureza. A partir desse âmbito tomamos uma questão que se 
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jtocontra em estreita relação, tanto do ponto de vista históri- 

■D quanto de conteúdo, com a distinção aristotêlica entre 

■üvopiç e èvépycia: trata-se da introdução do conceito de 

ferça na física matemática leuada a efeito por Leibniz; um 

bflBSO que se realizou num constante diálogo e confronto 

■ôin Descartes e o cartesianismo; um passo que, pelo menos 

■m seu objetivo imediato, intentou conquistar uma determi

nação suficiente da dimensão que possibilitasse uma medi

-lo possível das forças nos nexos de movimento da natureza 

(JMterial; um passo que, a bem da verdade, não recebe seu 

Impulso diretriz de questões da física, mas da questão funda

mental da filosofia, segundo a determinação essencial do ser 

geral e como taL De todas as questões que fazem parte 

aqui, com seus muitos desdobramentos, vamos tomar ape

nas uma reflexão. Refere-se ã questão fundamental a respeito 

da característica do ser do ente natural, das coisas da nature

za que estão simplesmente dadas por si, estão ali disponíveis, 

ti saber, as “substâncias”.

Descartes diz: o característico da res naturae é a extensio, 

a extensão; a coisa natural é res extensa, A difusão espacial é 

Inegavelmente um caráter pertencente às coisas da natureza 

que nós podemos experimentar. Mas porque Descartes distin- 

guiu-a desse modo, colocando-a como a determinação funda

mental? Para isso foi decisiva uma intenção critica, negativa e 

Igualmente uma intenção positiva; negativa: contra a explica

ção da natureza da escolástica medieval, contra a admissão de 

que existem forças ocultas; positiva: com a intenção de con

quistar aqueles caracteres que permitissem um conhecimento 

científico e uma capacidade de demonstrar e determinar cor

respondentes, a fim dar uma determinação ãs coisas da natu

reza, aos processos da natureza e seu movimento. Mas conhe

cimento científico é conhecimento matemático. Assim pergun

ta Descartes: Como deve ser interpelada a natureza para ser 

conhecida científica, matematicamente?

É nisso e a partir disso que surge a idéia diretriz de uma 

certeza absoluta, de um conhecimento absoluto e indubitá- 

vel. A essa certeza, isto ê, à idéia do ser-conhecido pertencen

te a essa certeza, tem de bastar o que deve poder ter existên
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cia em geral a fim de poder ser interpelado como ente. Des 

cartes desenvolveu essa idéia de saber e de certeza no seu 

Regulae ad direclionem ingenii; o fundamento é fornecido 

pelo intuitus (a intuição), isto é, uma experientia (experièn 

cia) que tem o caráter de uma praesens evidenlia (uma evi 

dência imediata). Essa é a construção de uma idéia de conhe 

cimento, apresentada em primeira linha no domínio materna 

tico. E porque o conhecimento matemático está primordial 

mente referido ao caráter espacial, a extensão é instituída co

mo o caráter originário da substância.

O conhecimento cientifico da natureza abarca aquilo que 

deve ser expresso necessariamente e em geral a respeito das 

coisas da natureza; isso que é expresso é a verdade sobre a 

natureza, ou seja, o que é e como é a natureza em verdade. A 

questão da possibilidade de conhecimento científico da natu 

reza, nessa acepção, é igualmente a questão que pergunta 

pelo verdadeiro ser do ente, que chamamos de natureza.

Leibniz volta-se contra essa determinação do ser das coi 

sas da natureza, dizendo que o ser dessas substancias não 

está na extensão (extensío), mas no atuar (actio, agere). Nes 

sa nova acepção do ser das coisas da natureza, no entanto, de 

vem ser observadas duas coisas: 1) Com isso, Leibniz náo pre 

tende deixar simplesmente de lado a determinação da nature 

za como extension essa permanece, apenas que vem reconhe 

cida como estando fundamentada numa determinação do ser 

mais fundamental, a saber, uma determinação no sentido do 

atuar. 2) Agora, então, esse conceito do atuar é compreendido 

justamente no campo do presente problema, e é compreendí 

do imediatamente num modo tal que o ser que vem assim de

terminado admite igualmente, e agora de vez. uma determina 

bilidade matemática. É assim que se toma possível um nexo 

objetivo, muito mais estreito do que em Descartes, entre o mé 

todo matemático de medição do movimento (contagem infini

tesimal) e o modo de ser daquilo que vai ser apreendido. Mas 

sobre isso não vamos nos deter aqui.

As reflexões que pertencem a esse âmbito de coisas Leib 

niz as apresentou em diversas ocasiões, sempre em reitera 
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das discussões e embates com o cartesianismo, mas de mo

do mais claro apresentou-as em seu Specimen dynamicum 

pro admirandis naturae legibus circa corporum vires et 

mutuas actiones detegendis et ad suas causas revocan- 

dis, de 1695'\

Nesse “Espécime da doutrina da dinâmica” Leibniz diz de 

modo conciso e claro: Quando agere esl character subs

tantiarum, extensioque nil aliud quam jam praesupposi- 

lae nitenlis renitentisque id esl resistentis substantiae con- 

Unuationem sine diffusionem dicit, tantum abesL ut ip- 

sammet substantial^ facere possit (op. cit., p. 235). Atuar 

é, propriamente, a essência (caráter) das susbstãncias, origi- 

nariamente nelas demarcada e assim caracterizando-as; mas 

a extensão nada mais significa que a constante repetição ou 

difusão de uma substância já pressuposta, como algo que se 

esforça e reage a um esforço, isto é, algo que opõe resistên

cia; isso para mostrar quão longe está a extensão de poder 

constituir a essência da própria substância. O agens é nitens 

e renitens (resistens), a adio é um nisus e conalus, uma in

clinação e um tender para. Hic nisus passim sensibus oc- 

currit, et meo judicio ubique in materia ratione intelligitun 

etiam ubi sensui non palet (id.). Esse caráter do ser da 

substância - o tender para, o contrapor-se a essa tendência, o 

opor resistência - “pode ser encontrado às vezes imediata

mente na experiência (deparamo-nos com tal ente), e mes

mo ali onde esse ente não se revela à experiência sensível, 

sou da opinião de que ê percebido em toda parte pela refle

xão como pertencente à matéria”. Algo assim como o fato de 

as coisas oporem resistência entre si e umas contra as outras 

pode ser experimentado ou então pode-se demonstrar com 

evidência que pertence necessariamente às coisas. Opor re

sistência, porém, não é uma simples indiferença frente ao 

movimento, não é um mero “não colaborar em sua feitura”, 

mas é contrapor uma tendência contrária, isto é, algo próprio,

12. Leibnizens Malhemalische Schriflen; ed. por Gerhardt, C.l. Berlim e 
Halle. 1849-63, vol. VI, p. 234^6 (parte I).
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a partir donde algo se determina na outra coisa. Admitamos 

que a essência das substâncias e com isso seu movimento 

seja determinado somente e em primeiro lugar pela exlensio. 

que não haja portanto nenhuma resistência contrária (rení 

sus), nesse caso não seria possível perceber por que, poi 

exemplo, um grande corpo não podería ser arrastado pelo 

movimento de um corpo bem menor, que com ele se chocas 

se, sem que o corpo menor sofresse ralentação; o corpo que 

se chocasse deveria absorver plenamente esse efeito (cf. 

p. 241), Dito com outras palavras: observando o choque mú 

tuo desses corpos, já de antemão, quanto ao seu conteúdo 

ontológico, experimentamos bem mais do que uma mera 

modificação das relações de extensão e de deslocamento, 

mais portanto do que possa admitir a teoria descartiana da 

exlensio. Fazemos a experiência da retensão de um corpo 

por outro, o chocar-se contra... Pertence ao ser do corpo uma 

uís, e aqui uma vis passiva especifica - a vis derivativa, dis

tinta da vis primitiva (cf. p. 236s).

Leibniz tinha muita clareza a respeito da importância fun 

damental da nova acepção do ser das substâncias - de to 

das as substâncias, isto é, de todos os entes, não apenas das 

coisas materiais da natureza. E ele estava igualmente con 

victo de que. com isso, ajudaria a fazer justiça e determinai 

o verdadeiro significado da teoria aristotélica da Súvaptç e 

èvépytia, até então desconhecida.

Et quemadmodum Democriti corpuscula, el Plato 
nis ideas, et Stoicorum in optimo rerum nexu Iran 
quillitatem nostra aetas a contemtu absolvil, ita 
mine Peripateticorum tradita de Formis siue Enteie 
chiis (quae mérito aenigmatica uisa sunt uixque ip 
sis Autoribus recte percepta) ad noliones intelligi 
biles revocabuntur (p. 235).

E assim como a teoria de Demócrito sobre os corpus 

culos e a teoria cie Platão a respeito das idéias e aquela 

dos estóicos sobre a quietude da alma, surgida da vi 

são da ordem perfeita das coisas, em nossa época, fo 

ram todas libertas do desprezo, assim também aqui a 

teoria dos peripatéticos a respeito das formas e enteie 
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quias ganhou uma conceituaçâo evidente e clara, uma 

teoria que com razão fora considerada enigmática e 

que até o presente quase não foi compreendida corre

tamente, mesmo pelos próprios autores.

Para nós é importante notar como a renovação da teoria 

aristotélica da Sóvctptç e da êvépyEta faz apelo a determina

dos estados de coisas dentro da estrutura do próprio ente; a 

Isso pertence a possibilidade de experimentar o impacto e o 

ricochete de um corpo noutro, e com isso as coisas opondo 

resistência entre si e umas contra as outras. Ali, de imediato, 

encontra-se apenas uma indicação de que não se deve ter 

pressa para furtivamente esclarecer os constituintes simples 

e básicos da experiência ou em geral passar ao largo dos 

mesmos em favor de quaisquer teorias.

Quando dissemos: as resistências não são experimentá- 

veis apenas no interior da relação das coisas para conosco, 

no interior do âmbito de nossa possibilidade de sermos atingi

dos pelas coisas, mas também entre as próprias coisas em 

suas relações recíprocas, com isso ainda não se decidiu se 

essa manifestação do “tender para” e do contrapor-se a essa 

tendência, próprias das coisas entre si, se encontra submeti

da a condições totalmente determinadas pelo nosso Dasein. 

Mesmo que seja assim, ainda estamos longe de admitir que o 

conceito de força surge de experiências subjetivas do nosso 

próprio poder; e, ademais, surge ainda a questão de saber se, 

pelo fato de a possibilidade de experimentar a ação e reação 

das coisas entre si depender de certas condições, com isso já 

fica constatada a objetividade do experimentar13.

13. Ser impedido - orientação na direção de ser liberado do impedimento: de
ixar ir para...; o em vista de..., cura. Sobre a experiência de opor resistência, cf. 
Ser e tempo, 1. Bragança Pauiista/Petrópolis: Edusf/Vozes. 2006. § 43.

Seja qual for o modo de se colocar e elaborar essas ques

tões, a pressuposição para sua elaboração continua sendo 

que antes de tudo voltemos a ter clareza e limpidez sobre os 

fenômenos que encontraremos seguindo esse caminho. E ai 

pertencem de modo eminente os dois modos da Súvoptç de 
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que tomamos conhecimento (01,1046 a 11 s): a força de su 

portar (Sóvapiq tou natteTv) e a força de opor resistência 

(eÇiç àna&EÍaç). Vimos aí como a estrutura mais própria 

dessa Sovapeiç carrega em si e junto consigo a relação com 

a ôúvqjiç que Aristóteles introduz em primeira linha. Ao no 

mear um outro modo da Suvapiç Kcrrà KÍvqaiv, também 

Aristóteles chega pois à exibição dessa relação íntima e estru 

tural para com o significado condutor.

b) O como pertencente à (orça

1046 a 16-19: náAiv 8* qutqi Àf-yovTai 8uvapnç q 

tou póvov mnqoai q ItoüI naBtTv q tou KaXójç. wotí 
xai Èv toTç toútwv Myoiç èvunápxouaí nwç oí wv 

TTpOTEptüV ÒUVÓpÊdJV ÀÓyOl.

As forças (fiuvqiEiç) que já foram mencionadas são no 

vamente nomeadas, e como tais compreendidas somen 

te e simplesmente em relação àquilo para que são for 

ças, para o fazer ou para o sofrer, ou então em relação 

ao “de modo correto", de modo que também na com 

preensão desse significado de 8óvayiç, de certo modo, 

estão co-implicados os significados precedentes.

O TTCtÀiv recolhe os significados discutidos até o presente 

a fim de neles ressaltar, de novo, um caráter fundamentado 

no significado condutor e para determinar este significado 

condutor a partir de um novo aspecto e, através disso, de 

modo mais perfeito. O que se tem em mente vem expresso 

num exemplo encontrado em A 12 (1019 a 24s):

èvíoTE yàp toúç póvov áv nupEuSÉVTaç rj cinóvTaç, 

pq KaXwç 8è rj pq wç npoEÍÀovTO. ou tpapsv óúvaaüai 

Aéyciv rj paòíÇnv.

Daqueles que até andam ou falam, mas náo de modo 

correto, ou não do modo como haviam se proposto, 

dizemos, às vezes, ou 8úvaoJ>ai - não sabem andar 

ou falar.

De um mau orador, dizemos portanto: ele não sabe falar; 

embora, olhando as coisas de modo simples, ele certamente
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(ale e, quem sabe, fale até um pouco demais; e de um corre- 

[ dor, mesmo que seja esforçado em mover as pernas e até 

! avance, diz-se que ele não sabe correr; faltam-lhe o modo e a 

persistência adequados; ele náo está em condições de satis- 

I fazer sua incumbência, e isso vale para qualquer outro 

exemplo semelhante. Ter-a-força-para... significa aqui: po

der e saber satisfazer sua incumbência de modo adequado. 

Saber (kõnnen) no sentido de dominar como mestre, ser 

[mestre em... no sentido de ter a maestria. A respeito de um 

bom orador dizemos simplesmente: ele é um orador. O ser 

Significa aqui: ter a força para cumprir, de modo adequado, o 

que lhe foi incumbido ou se propòs. Ter a força para algo só é 

propriamente uma força se for cumprida de modo adequado.

“Ter a força para", isso implica necessariamente um co

mo, que pode se modificar de um modo ou de outro, mas que 

carrega em si a exigência de uma possível realização - 

KOtXwç £ttiteXeTv. Assim também e precisamente o conceito 

de Suvcqjiç kotò xívqoiv encontra-se estruturalmente referi

do a téXoç; com isso não se tem em mente algo como "uma 

tendência para o fim", mas uma subordinação interna de al

go ao fim, à conclusão, ao estar-pronto. Ha Suvopiç encon

tra-se, então, o momento do estar-a-caminho-para, da busca 

direcionada, direcionada a um fim e a um vir a estar pronto - 

assim, à constituição interna da Sóvopiç pertence o caráter 

do “tal ou tal modo", do “assim ou de outro modo", resumin

do:o como. Isso vale tanto para a àúvopiç tou ttoieTv quanto 

para a Suvapiç tou ttoSeTv e para a e^iç àna9EÍaç.

O significado deSuvopiç introduzido por ndXiv não é um 

novo modo de ôuvapiç entre outros, mas deve ser reconduzi

do ao fenômeno condutor, e concebido como a ele perten

cente de modo estrutural. Com isso aguçamos a mirada na 

direção do conteúdo inteiro da Súvapiç enquanto àpxn P^to- 

PoArjç. O ser-ápxq, ser ponto de partida para... não significa 

precisamente algo como uma coisa ou uma propriedade, don

de parte alguma coisa; mas, ao contrário, o ser ponto de par

tida para alguma outra coisa é em si um partir de si para o ou

tro. Esse partir na direçáo de... tanto pode ter sucesso quanto 

malograr naquilo a que se dirige - ele já sempre deve ter-se 
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arranjado de um certo modo ou de uma determinada manei 

ra. O koàwç não significa um acréscimo, mas indica um cará 

ter que - em si modificável - pertence â essência da Sóvapiç, 

Ter a força para significa portanto não ficar aquém de um de 

terminado como. Na essência da força encontra-se de certo 

modo uma exigência dé superar a si mesmo.

Se falarmos então simplesmente de uma única Súvapiç. 

de uma póvov 8úvao9at, então passamos ao largo do cará 

ter do koZwç, ou melhor, deixamos na indeterminaçâo, na in 

diferença, o como que é parte essencial desta; não visualiza 

mos o conteúdo completo da essência da Sóvapiç.

★

Numa breve indicação procurou-se mostrar como que 

justamente a determinação da força como um caráter funda 

mental, presente inclusive nas coisas materiais da natureza, 

faz apelo às relações fundamentais que se podem experimen 

tar na ação e reação das coisas entre si. Mas Leibniz não de 

fendeu essa acepção da substantia enquanto actio apenas 

contra a determinação descartiana de extensio. Ele também 

fundamentou-a pela doutrina que conhecemos como “mona 

dologia”. Mesmo nos âmbitos filosóficos, é costume conside

rar que o conteúdo dessa teoria está no fato de Leibniz admi 

tir que de certo modo todas as coisas são animadas: toda e 

qualquer coisa que é está dotada de força - as forças seriam 

então como que uma espécie de insetos e bactérias que se 

estabeleceram por toda parte. Mas na verdade, segundo o 

principio monadológico, nâo é o ente singular que é dotado 

de força, mas ao contrário: a força é o ser, o que por primeiro 

deixa ser um ser singular como tal, de modo que depois seja 

dotado de alguma coisa. A força é apreendida ali como ten 

dência, como nisus (nitens e renitens). Em principio, supoi 

que os corpos da natureza sejam determinados pela força é 

apenas uma conseqüència da determinação da substância 

como mônada, vis. - Leibniz apela expressamente para os 

nexos existentes entre sua teoria e aquela de Aristóteles, que 

assim deve alcançar sua efetividade. Seria um equívoco que

rer ensinar a Leibniz que sua compreensão de Aristóteles é
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equivocada e a-histórica, e procurar incutir-lhe a idéia de que 

na filosofia de Aristóteles ele interpreta sua própria teoria mo- 

nadológica do ser. É evidente que a compreensão leibniziana 

de Aristóteles não está correta, mas não no sentido de que se

ria incorreta. Pois “correto e incorreto” de modo algum são 

parâmetros de um conhecimento histórico verdadeiro. A con

cepção leibniziana de Aristóteles é uma concepção essencial 

- e com isso autenticamente histórica: uma tal concepção 

que tem algo para confrontar com o passado, e apenas por 

isso o passado responde e se expressa. Do apelo que Leibniz 

faz à possibilidade de se experimentar a ação e reação, retira

mos o seguinte: não ê preciso retroceder ao “sujeito” para 

compreender o traçado geral da essência da força. - Os fenô

menos da força: a suportabilidade (Súvapiç tou naüuv) e o 

opor resistência (eÇiç ónaOríaç) são citados por Aristóteles 

por primeiro apenas para tornar visível sua relação interna 

com a força do fazer ou do configurar (Sóyopiç tou ftoieTv), 

explicitando assim a Súvapiç enquanto ópxH pcTaPoXqç, em 

sentido ativo. Também em relação ao KaAwç ^ttiteAeTv, 

tudo depende desse retro-referimento. Mas a íntima funda

mentação da implicação necessária que existe entre o como 

e a força em geral ainda não foi expressamente discutida (cf. 

adiante, p. 163).

§ 11. A unidade da força do fazer e do suportar: o 

conceito ontológico e o conceito ôntico de força e sua 

imbricação interna

O que se segue agora no texto (0 1, 1046 a 19-29) apa

renta ser, de imediato, uma recapitulação resumida.

<i>avEpòv ouv ÓTt £OTi pi:v óç pia Sóvapiç tou ttoieTv 
Kai náax£lv I^uvotòv yáp eoti koi tio e'xeiv oútò 
Súvapiv tou ttoSeTv Kai tój âXXo úrf aÓTOul, eoti 8

‘<bç âXXq. f| pEv yàp ív tõ5 náaxovTi* 5ià yàp tò ex^iv 
Ttvà ápxqv, koi fjvat koi Tqv uXqv àpxqv Ttva, 

náox£l ™ náaxov KOtl àXXo ún’ âXXou- tò Xinapòv 

pèv yàp küuotóv, tò Y útteTkov iÍiYi OXggtóv ópoíwç 

<Se Kai Êni twv âXXíov. q 8’ ev tc? noiouvn, olov tò 
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íkppòv Kal q oÍKoSupucq, q pcv iv Tip 3cppav-nht(i, 

q S’ èv tw oÍKoBopiKw. fiiò rj oupnétpuKtv, mWv 

tiúo/ei auTÔ ó<p' éuutoü' £v yàp kgí oúk cíAXo.

Toma-se manifesto, pois, o que se segue: Uma forçn 

para fazer e uma força para suportar, por um lado 

(numa perspectiva), são tal que uma única força (en 

quanto uma e a mesma) é ambas,., por outro lado, 

são tal que uma das duas forças é cada vez outra (<1t* 

sorte que ela é as duas, mas cada vez de modo dile 

rente em uma outra).

Agora vem a explicação para a primeira possibilidade' 

(^óvoptç óç pia):

Ter a força para algo (para suportar) significa efetiv.i 

mente: tanto ter ele mesmo a força para sofrer como 

ter essa força através do fato de que uma outra coisu 

sofre a ação daquilo que tem a força para fazer algo

Agora, com f| pév (linha 22), f| Sé (linha 26), continua a 

explanação da segunda possibilidade (Súvaptç óç cxAAq):

Uma das ftúvciptç está naquele que é passivo, pois 

embasado no fato de que este tem algo assim como 

um ponto de partida, que é início para outra coisa, e 

embasado no fato de que também a matéria tem algo 

assim como um ponto de partida, que é o começo 

para alguma outra coisa, embasado nisso portanto o 

que é passivo suporta alguma coisa, e isso como um 

algo proveniente de outro. A gordura por exemplo e 

combustível, e aquilo que cede de um modo ou de ou 

tro é quebrável; e assim do mesmo modo em outros 

casos. Mas a outra ftúvapiç pode ser encontrada sim 

plesmente dada no produtor, por exemplo, o calor na 

quele que aquece, a arte da construção no construtor.

- Por isso, à medida que o produtor (agente) e aquele 

que suporta (paciente) estão aí simplesmente dados 

juntos, como um e o mesmo ente, esse ente, ele mes

mo, nada sofre por parte de si mesmo; pois (então) 

ele é Um e não um frente a um outro.

O que quer dizer Aristóteles com essas frases que ele 

ajunta ã caracterização das diversas Sovapriq? Na realidade.
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numa primeira mirada, parece mesmo ser apenas uma reca

pitulação resumida, onde aprendemos que a ôóvaptç é por 

Utn lado a ôuvajiiç do fazer, do produzir, e outra vez, aquela 

d0-8ofrer, do suportar; e aquele que faz deve ser cada vez um 

IHIlro, diferente daquele que sofre, ou quando são o mesmo, 

j^ino no exemplo do médico que trata de si mesmo, ambos - 

fo que trata, o médico, e o paciente, o doente - são o mesmo 

hqinem, mas numa perspectiva distinta - o homem uma vez 

ftOmo uma pessoa exercendo uma profissão, e depois como 

um ser vivo exposto à ameaça da doença.

Em si não é de se descartar que realmente se dá uma tal 

njcopitulação; ela é até muito frequente no livro A, cf. por 

•xemplo A 12. Mas a passagem em questão está tão bem 

desmembrada e com um pensamento tão marcante que não 

làmos o direito de fugir à exigência de destacar de modo agu

do igualmente o conteúdo que ali vem expresso. Fala-se ali 

do Süvapiç tou ttoieTv Kai rráax^í v. Até o presente, de modo 

lllgum fora tematizada essa formulação precisa. Essa formu- 

loçéo já carrega em si o problema que Aristóteles quer resol

ver logo a seguir.

A questão a ser colocada é a seguinte: A fiúvctpiç do fazer 

r a Súvaptç do suportar são duas Suvdpriç, dois modos de 

ftúvopiç, ou apenas um? Se apenas um, em que sentido en

tão se compreende a Suvapiç? Se são dois, como se pode 

compreender a Suvaptç numa unidade?

Aristóteles diz simplesmente: (óúvapiç tou noicTv kqi 

/ttáoxEiv) tem pèv óç pia... cart ó’wç âÀÀq (1046 a 19, a 

21/22). O que se destaca expressamente, portanto, é uma 

iimbigüidade na essência e no conceito da Óuvopiç. De certo 

■modo a ftuvopiç tou noisTv Kai náoxciv é uma e a mesma, 

l»so significa; a força, em si, é força para fazer, produzir; na di- 

Freção que se toma para algo a ser produzido encontra-se a re- 

rlação para o que pode ser produzido; aquilo que pode ser pro- 

1 duzido é tal a partir de alguma coisa; esse a-partir-de é um 

I modo do a-partir-donde: aquilo que pode suportar e pode ad- 

L quirir forma, por exemplo, uma matéria qualquer. Fia essên- 
1 cia da força enquanto força para produzir está co-implicado 
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de certo modo o a-partir-de da produtibilidade; o a-partir-dc 

da produtibilidade de alguma coisa é, porém, Suvcrpiç roo 

náaxflv- Essa Suvapiç (enquanto àpxn» enquanto aquilo n 
partir donde alguma coisa pode ser produzida) está co-imph 

cada na essência da ôóvapiç tou ttoteTv, e isso não apenas 

de modo geral, mas todo e qualquer produzir determinado, 

por exemplo, a produção de um machado está referida a pe

dra, ao bronze, ao ferro fundido e coisas do gênero, mas náo 

está referida a algo como água ou areia ou madeira; ao con 

trário, em todos esses materiais mencionados passíveis de 

ganhar forma encontram-se relações para com aquilo que po 

de ser produzido a partir desses materiais por um determina 

do modo de produção, e com isso também relações para 

com determinados modos de produzir e de lidar com esses 

materiais; se temos conhecimento expresso disso em seus 

detalhes, ou não, isso no fundo náo é decisivo.

De tudo isso, resulta que: Força é em si a relação da 

ápxq tou ttoieTv com uma ópxq tou ndaxEiv, e vice-versa. 

Em si mesma, a essência da força, a partir de sua própria es

sência e na relação para com essa, dividiu-se originariamen 

te em duas forças. Mas é claro que isso não significa que 

uma determinada força singular, precisa e simplesmente 

dada, consista de duas forças; antes, a força, em sua essên 

cia, isto é, o ser-força como tal, consiste nessa relação do 

ttoieTv com o irdox^tv: o ser-força é ambas as coisas como 

uma única - óç pio. A relação é relação de inclusão-, e .1 

força é inclusiva em virtude de seu ser-direcionada-para e de 

seu ultrapassar. A “força" tomada nesse sentido, compreen 

dida como ser-força, é o conceito “ontológico" de força; “on 

tológico", essa expressão proveniente da tradição quer di

zer: o ser do ente; aqui, significa, o ser-força de toda e qual 

quer força que é de tal ou tal modo ou que de algum modo 

pode ser. O ser-força não se constitui de duas forças sim 

plesmente dadas; mas, antes, na medida em que já se en 

contra uma força simplesmente dada, nesse ser simples 

mente dado já está implícito um direcionar-se a uma con 

tra-força correspondente, isso porque essa implicação dire 

cionada pertence ao ser-força da própria força.
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Mas se a Sóvaptç for compreendida, não como wç pia, 

mas como wç àÀXq - ou seja, se for compreendida de tal 

modo que se tenha em mente cada uez uma ou a outra das 
rduas forças inerentes ao ser-força, entendida como esta força 

lingular dada por si nesse caso, segundo nossa terminolo

gia, a expressão SóvapP* possui um significado ôntico; não se 

i refere ao ser-força como ser, mas tem em mente um ente de- 

I terminado, este ente, que é ponto de partida para um fazer, 

( ou então este ente, que é ponto de partida para um sofrer. 

( Messe caso temos em mente cada vez um ente ao qual ad- 

Vém o ser-força numa determinada perspectiva, porém não 

temos em mente esse ser-força, ele mesmo, mas aquilo a que 

J se atribui o ser-força (o subjeclum).

Aqui Aristóteles não quer dizer simplesmente que no uso 

da linguagem a Sóvapiç tem ora esse ora o significado ónti- 

CO, ora o significado ontológico; mas, ao contrário, pertence 

à essência daquilo que chamamos de força dever ser com

preendido nessa ambiguidade. Quando fazemos a experiên

cia ou cultivamos uma determinada força presente, por exem- 

I pio, a força de produzir alguma coisa, já compreendemos de 

antemão o ser-força, e na medida em que compreendemos 

Isso compreendemos também aquilo a partir do que alguma 

coisa pode ser produzida, aquilo com que se pode começar 

alguma coisa; compreendemos, portanto, aquilo que. num 
1 Certo sentido, é ele mesmo começo, àpxn» a saber, àpxn tou 

ItraíteTv. Ao contrário, quando compreendemos o ser-força 

em sua essência, isto é, na inclusão mútua dos pontos de par- 

i lida orientados um na direção do outro, então já sabemos 

[ lambem que uma força existente é a cada uez uma força do 

I fazer ou do suportar, de tal modo que aquele que age é um 

I ente diverso daquele que sofre, ou, se forem o mesmo, o são 

numa outra perspectiva. Assim, a partir de sua essência, fica 

Claro só agora por que a força, enquanto àpxn* deve necessa

riamente ser ev âAXui ou rj à'XXo.
*

A frase que encerra a seção de que acabamos de tratar (a 

i 27s: Siò rj ouptteukev...), se ê que pode ser compreendida, só 

I o pode levando-se em consideração o que foi explanado, isto 

é, levando-se em consideração ao fato de que Aristóteles quer 
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dar a conhecer a imbricação íntima entre o conceito onlolu 

gico e o conceito óntico de força. Não se terá compreendido 

essa frase, se, como costumam fazer os intérpretes, a tomai 

mos apenas como uma descrição do rj dÀXo. Aristóteles quei 

dizer: se o ser-força significa mútua relação, originariamente 

unitária e inclusive; entre o ser ponto de partida e o fazer e o so 

frer, então essa unidade ontológica da relação mútua não quei 

indicar a unidade óntica nem a gênese conjunta das forças es 

sentes de caráter mutuamente distinto. Se compreendermos 

essa unidade assim (onticamente), então esse “üm” não pode 

oferecer um lugar para o ser-força e assim para uma relação, e 

tanto menos pode esse mesmo “Um" suportar, de sua parte, 

alguma coisa, o que quer dizer que, em relação a si mesmo, 

tampouco é um agente. A unidade do ser-força deve ser com 

preendida, ao contrário, na direção do fato de que essa, en 

quanto unidade do ser referido includente e retro-referido, exi- 

ge precisamente a diversidade ou diferenciação ôntica, pre

sente ali cada vez no caráter do ser-força, ou seja, sendo “sujei 

to” da força. Uma força, portanto, não consiste de duas forças, 

mas quando o ser-força está presente num ente, é este ente 

que está cindido em duas forças.

A partir da interpretação deveria ter ficado claro por que 

Aristóteles não segue uma certa sucessão e define simples 

mente "espécies" singulares de forças, começando pelas for

ças do fazer etc., para depois procurar o universal dessas es 

pécies. Se não procede desse modo, isso se deve ao fato de 

ter sido desperta nele a percepção da essência simples e du

pla do ser-força, isto-é, ao fato de ter conseguido fincar pé na 

interpretação ontológica e filosófica da essência.

§ 12. Força e não-força - o trazer junto a si da 

subtração. O significado condutor levado a efeito

Nessa altura (naquilo que apresenta ainda esse capítulo), 

será explicitada mais uma variante da palavra Sóvapiç, apa 

rentemente de novo de forma um tanto livre: força no sentido 

de não-força.
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I 1046 a 29-35: xcti q àòuvapía xai tò àSóvaTov f| Tfj

i TotauTF) àuvápn EvavTÍa OTÉpqoíç ècmv, ilíote tou

L aÚTou Kai kotò tò oútò nãaa Súvapiç àftuvapía

K [nãoàòuvapíçt, H.] f| «Sè aTEpqaiç XéyETat noÀXax^ç*

I Kai yàp tò pq exov Kai tò.tte(|>ukòç eòv pq EXíb 0

[ õXwç q ôte nópuKEV. xat rj Ú8í. oTov navTEXójç. q

f Kav ónwaoüv. ín' èvíuiv 8' Êàv ntípuxoTa ?x£iv

f £XU Pfa' EQTEpqa^ai touto XÉyopcv.

L Ea não-força (a falta de força - (Jnkrãftigkeil), e con-

L seqüentemente também o "não ter a força para...", en-

[ quanto aquilo que se opõe à Súvapiç no sentido indi-

[ cado, é uma subtração; por isso, toda força, quando

f se toma não-força, isto ê, enquanto é não-força, o è

cada vez em relação ao mesmo e em conformidade 

com o mesmo (em relação àquilo que faz a força ser 

► uma força, toda e qualquer força é não-força). Mas a

i subtração é compreendida e dita de diversos modos.

Alguma coisa sofre uma subtração (é atingida por 

uma subtração, é atravessada por ela), quando sim

plesmente lhe falta alguma outra coisa; depois, quan

do não tem alguma coisa, embora, segundo sua es

sência, devesse tê-la (deve-se ter o que lhe è subtraí

do). (E novamente esse não-ter pode dar-se de diver

sos modos e perspectivas): Ou porque aquilo que é 

atingido pela subtração simplesmente não tem o que 

• lhe é subtraído, ou porque não tem o mesmo no mo-

I mento em que deveria tê-lo, ou porque não o tem em

certa medida, por exemplo, não o tem em absoluto, e 

por fim, porque não possui o que lhe ê subtraído de al

gum outro modo. Também dizemos que certas coisas 

estão em estado de subtração quando, em virtude de 

violência, não tem o que poderíam e deveriam ter por 

natureza, em virtude de ter sofrido alguma violência 

(cf. como isso é tratado na passagem paralela A 12, 

1019b 15-21).

Inicialmente o texto diz o seguinte: Paralelamente à força 

;èxiste também a não-força, im-potenUa, fa(ta-de-força. No 

entanto, esses “não” e “in” não são uma mera negação, mas 

tem em mente o ser-subtraído, “o estar submisso a uma retra

ção” - OTépqaiç. Mas, de acordo com as possíveis modifica- 
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çòes das relações pertencentes a um estado de retraimento, 

esse OTEpqatç vem compreendido de modo diverso. Até aqui, 

tudo está claro e compreensível. Se não avançarmos, segui a 

mente vamos ficar de fora da concepção filosófico-ontologi 

ca do estado de coisas que Aristóteles quer destacar aqui 

Para compreender isso, começamos esclarecendo o que sejn 

crrépqoiç, e quiçá avançando apenas até o ponto em que Aiis 

tóteles quer chegar nessa passagem (cf. ademais A 22 e I). V<i 

mos esclarecer a essência da OTEpqatç, confirmando o que 

disse Aristóteles através de um exemplo, e quiçá escolhamos 

um exemplo muito freqüente e que já foi igualmente referido 

ao fenômeno que está em questão (óuvapiç. força), ou seja, d 

força do ver, a visão ou a não-força de ver.

Existem muitos modos de algo estar em subtração (ío 

Ttpqpévov) (O I, op. cit.); por um lado: tò pq exov “ quan 

do simplesmente lhe falta alguma outra coisa, por exemplo, 

a pedra não tem a força para ver; depois é EOTEpqpévov: nl 

nEipoKÒç èàv pq sxq - quando não tem alguma coisa, embo

ra, segundo sua essência, devesse tê-la; por exemplo, o h<> 

mem, a quem ê própria por essência a força para ver, a visão, 

pode estar na não-força para ver. Esse náo-ter (próprio do ho 

mem), citado em segundo lugar, por seu lado pode dai-sr 

ainda de outro modo diferente; uma vez õÀwç - a força de ver 

é absoluta e completamente subtraída ao homem, quando 

este nasceu já nasceu cego; depois ôte nétpuKEv - quando 

ele não tem a força para ver no tempo em que poderia té-la, 

por exemplo, quando um homem desperto olha ao redor dr 

si e não pode ver em virtude de uma enfermidade ocular; hui 

q Ó8í - ou quando o homem não tem o que lhe é subtraído 

em certa medida, por exemplo, uma pessoa que tem só um 

olho; rj xâv óntuaouv - quando não possui o que lhe é subtial 

do de algum outro modo, por exemplo, porque no momento cs 

tá escuro ou porque aquilo que deve ser visto está encoberto.

Vamos sublinhar mais uma vez que, com esse elenco de 

exemplos a respeito dos diversos modos da crrépqcnç, aindfl 

nada se pode dizer sobre a essência da mesma. E mesmo 

que expressamente se tenha tratado tão pouco da aTEpqou;, 

como tal, em Aristóteles e na Antigüidade em geral, ainda as 
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||m não se pode esquecer o movimento que provocou a des

coberta desse fenômeno no filosofar (até Hegel). (A exatidão 

da definição sintetizante e posterior é, todavia, algo de secun

dário - e o esforço empregado nesse sentido torna-se fatal se 

logra sucesso sem que primeiro tenha acontecido realmente 

uma plena efetividade do pensamento com todas as suas 

Conseqüências; ou se isso já de há muito não acontece).

Mas a que vem, pois, esse lançar mão da OTEpeoiç no 

contexto de nosso questionamento a respeito da óúvapiç? 

Berá que isso tem simplesmente a função de mostrar que ao 

Indo da força existe também a não-força? Não. Ao contrário, 

0 que Aristóteles quer mostrar é algo diferente; ele apresenta 

Isso resumidamente na seguinte frase, linha 30s: tou aÚTOÜ 

Kal koto tò auTÒ rraaa óóvapiç áSuvapía. “Toda e qualquer 

força é não-força em relação ao mesmo e em conformidade 

COm o mesmo”. Com isso fica claro também o texto; não pre

cisa ser corrigido para o dativo - àôuvapíçr. Deve-se ressaltar 

a retro-referéncia da não-força para aquilo em virtude de que 

a força é força; deve-se ressaltar a pertença estrutural da 

náoforça ao significado condutor da força - como uma mo

dificação interna desta, e quiçá em diversas perspectivas, já 

previamente dadas junto com a força para algo, e cada vez 

legundo seu conteúdo

*

Aquilo que em 1046 a 19-29 parecia ser uma mera reca

pitulação é na verdade o primeiro passo para a determinação 

Unitária da essência do fenômeno de Suvoptç. Na acepção 

Uúvopiç tou ttoieTv Kai nácrxEiv vem expressa uma ambigüi- 

dfide. Segundo isso, Súvapiç significa 1) wç pin - enquanto é 

unitária, enquanto é um ser; 2) óç òAXq - enquanto é cada 

vez uma e a outra, o ente determinado. A respeito de I a força 

do fazer e sofrer enquanto uma: Gma única àpxq, incluindo 

ns outras - é só esse caráter includente e de relações recípro

cas da àpxn que preenche a essência da óóvapiç.

A respeito de 2, se uma tal força se torna ente, então isso 

»erá necessariamente como duas forças, ou como um ente
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em duas perspectivas õnticas distintas. Esse extrato não sig 

nifica precisamente a presença óntica em conjunto de duas 

forças simplesmente dadas» como se fossem de certo modo 

uma. Logo a seguir, distingue-se a não-força da força; tam 

bém aqui é preciso perguntar se ali se introduziu apenas uma 

modificação paralela ou se se está questionando retrospect! 

vamente a fim de apreender a essência no seu todo. A oiép- 

qoiç, a subtração da força significa 1) pq qov “ um puro e 

simples não ter; 2) tò nf.q>uKÒç Éàv pq Qq - quando alguma 

coisa não tem aquilo que deveria ter; e quiçá numa perspecl i 

va e modo diversos.

A tese decisiva soa assim (a 30/31): “Toda e qualquer for 

ça é não-força em relação ao mesmo e em conformidade com 

o mesmo". Com isso está dito que a não-força está ligada de 

certo modo ao âmbito da força, que lhe permanece subtraída. 

Aquilo a que se subtrai algo, justamente nessa e por essa sub 

traçáo, acaba sendo referido ao que lhe é subtraído. E, apesar 

do caráter negativo que possui a subtração para aquele que 

nela se encontra, essa relação subtrativa possui a cada vez 

uma característica positiva própria, em conformidade com o 

modo da subtração (o qual é, ele mesmo, diverso em relaçào a 

um e o mesmo ente). Em A 12 (1019 b 18s). Aristóteles apre 

senta um exemplo marcante: oó yòp ópoíwç âv (paqiEV àSu 

vqtov flvai yEvvâv naTSa Kai âvSpa Kai eóvuxov. “Pois nao 

queremos chamar, do mesmo modo, de impotente para gerai, 

á criança, ao varão e ao eunuco". Nesse exemplo podem sei 

facilmente comprovadas as modificações da subtração e os 

modos de um ser positivo com isso implicados, e assim expli 

citar a essência da OTEpqoiç enquanto uma modificação do 

possuir e ter. Também hoje empregamos a expressão “impo 

tente" (que não tem força para) num sentido especifico e mai 

cante, referido ã força de gerar. Isso denuncia um nexo especí 

fico entre “força" e “vida" (como um modo determinado de 

dvai, do ser), um nexo que conhecemos da experiência coti 

diana e do saber usual, sem precisar olhar a fundo sua essén 

cia interna e seu fundamento.

E, por fim, também a modificação da força para nào-foi 

ça, isto é. a modificação de posse e tenência para subtração,

i

I
é, no campo da força, mais essencial do que em outros fenô

menos. A Sóvapiç está exposta à oTÉpqoiç e indissoluuel- 

ifnente a ela ligada num sentido eminente.

E, no entanto, retrucaremos a isso dizendo que a modifi

cação na direção da subtração ocorre em muitos outros âm

bitos; por exemplo, o fenômeno correspondente ao movi

mento, e que lhe está subtraído, ê o repouso; e é precisamen

te essa relação que se costuma e gosta de mencionar como 

üm exemplo característico da OTÉpqmç. Cf. o próprio Aristó- 

L teles. Física A 12, 221 b I2s: oú yòp nav tò ÒKÍvqTOV qpE- 

| pcT, áXÀà tò ÍGTEpqpÉvov Kivqacwç nfxpuKÒç KivcToSai. 

! “Pois nem tudo aquilo que é imóvel é algo em repouso, mas 

'em repouso1 dizemos apenas aquilo que é imóvel em virtude 

de ter sido privado do movimento, de tal modo que, segundo 

sua essência interna, esse que ê privado tem a faculdade de 

ser movido” (cf. o que se disse acima sobre tò pa9qpaTiKá: 

|l ÔKÍvqTa - imóvel é o que é matemático na medida em que 

I está fora da possibilidade de movimento, em gerai, e só por 

isso também do repouso.) O mesmo acontece com okótoç, a 

hescuridào, que é a OTfpqoiç da qxõç, a luz (De anima, B 7 

I 418 b 18s), o calar como uma aTÉpqmç do falar, o silêncio 

I como uma OTtpqaiç do barulho. Náo vemos portanto que e 

Ij em que medida a força e a nào-força exercem em si uma rela- 

I ção “sterética" num sentido proeminente. Sobre isso Aristóte- 

I les também nada diz. Nada, com efeito. E no entanto precisa- 

I1 mos perseguir mais um trecho do caminho dessa questão, 

não só porque ela tem um significado decisivo para a possí

vel compreensão da essência da Óóvaiç kctò xívqoiv - e 

ainda mais para a òúvatç etti ttàeov mas porque aquilo 

que se toca nessa questão nos remete imediatamente para o 

que Aristóteles discute no seguinte capitulo 2.

Vimos que a Sóvaiç é em si mesma igualmente ôóvaiç 

i tou ttoieTv Kai náoxí;ivt e 9ue pertence á estrutura essencial 

Ida força a relação com a capacidade de suportar, resistir e 

hopor resistência. Não significa que já estaria sempre determi- 

’ nado e podería sempre ser constatado de imediato qual o

ente que fica firme, precisamente no que diz respeito a supor

tar uma força atuante; o que importa é o seguinte: o que de al-
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gum modo pode suportar pertence ao âmbito da força dr 

produzir; toda força desse talante demarca para si um âmbito 

no qual ela domina aquilo em virtude do que ela é o que e, n 

saber, força. A força, portanto, domina sempre a si mesmo 

num sentido característico. De acordo com isso, então, todo 

e qualquer força possui um csyáter de posse, difícil de sei 

apreendido com suficiente generalidade, e que é justamentr 

essa circunscriçào englobante própria de seu âmbito. Poi 

isso, o que pode corresponder a esse caráter de posse num 

sentido acentuado é uma perda, e com isso um modo proe

minente de subtração. Por isso, o cambiar “esterético" da foi 

ça para a não-força é diferente daquele que acontece na pas 

sagem do movimento para o repouso, não só porque, segun 

do o conteúdo, força e movimento são diferentes, mas poi 

que o caráter de posse próprio da força está mais intimamen 

te imbricado com a perda e a subtração.

Com a frase aristotêlica nòua ftóvapiç áSuvapía (veja p 

l 19, não se está dizendo que onde está presente uma força, 

ali está necessariamente presente de fato uma não-forca. 

mas que toda e qualquer força, quando se torna não-força, 

sofre a perda de sua posse. Ela é não força justamente da 

mesma e única coisa donde a força é força. Quem sabe, paia 

recapitular, possamos dizer que isso vale para toda e qual 

queroTcpqoiç, concerne sempre a um Sektikóv - aquilo qur 

pode tomar algo em si e pode ter algo junto a si; só a n 

S)ai, o tomar em si, è próprio precisamente à Súvapiç num 

sentido proeminente; e isso de tal modo que na língua grega 

SóvaoSai eôéxco^ai« às vezes, significam a mesma coisa.

Retrospectívamente, porém, vemos agora que tanto a no 

meação da áSuvapía e àóuvctTov quanto a introdução prece 

dente da óuvapiç tou nafkfv e da eÇiç ànaíkíaç não signili 

cam só uma “enumeração” de algum tipo de força, mas tor 

nam visível um elemento da estrutura de toda a essência que 

é tão necessário quanto aquelas.

Se agora, brevemente, mencionarmos mais uma vez, uma 

após a outra, todas as partes essenciais, podemos dizer então 

que sào as seguintes: Faz parte da força o a-partir-de de um 
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qftar-em-vias-para... e a relação recíproca para com aquele 

que suporta, no sentido mais amplo; ambas as coisas mos

tram o caráter da circunscriçào includente, que, enquanto ê 

proeminentemente capaz de possessão, carrega consigo a 

possibilidade de perda e subtração. Assim, a inclusão direcio

nada encontra-se num como determinado desta ou daquela 

forma ou ainda indiferente. O èv âXÀw, que pertence ã àpxn 

(Omo sua determinação, não deve caracterizar a força apre

endida desse modo simplesmente como um ente presente 

Como coisa nalgum outro lugar, mas tem em mente precisa- 

rnente o seguinte: Embora o a-partir-de-onde seja um outro, 

CBôe outro assim determinado é precisamente aquilo que tem 

«m si a relação de referência e de posse do âmbito, tem por

tanto um amplo alcance. Para compreendermos plenamente 

0 significado condutor precedente, devemos transferir de vol

ta e para dentro desse significado todos os caracteres da for

ça estabelecidos até o presente, para assim satisfazer a com

preensão exigida por Aristóteles quando diz: as Suvávnç kq- 

TÓ KÍvqoiv são interpeladas npòç tò goto uSoç - npòç 

npwTqv pícrv (cf. Metafísica 0 1, 1046 a 9s).

Mas o que acontece com a determinação da pCTaPoXq, 

que ocorre igualmente no significado condutor (àpxn 

poXqç)? De certo modo, na travessia de todo o processo de 

explanação da essência da força, ela acabou se perdendo. E 

conforme a isso também nada percebemos em que medida a 

^Wvapiç que estava em questão é agora precisamente a Só- 

/vaptç kotò KÍvqoiv. E ademais também era isso que estava 

*em questão. Certamente. Aristóteles não trata da pcTCtpoAq 

como tal - mas trata dela apenas na medida em que a Súva- 

|iiç é determinada como sua ápxn- P°is ° 9ue significa dizer 
I que a Súvopiç é o a-partir-de-onde que inclui em si, em seu 

1 próprio âmbito, a coisa que suporta? Isso diz precisamente 

que, em virtude dessa sua essência, a força oferece pela pri

meira vez um lugar possível para a mudança de algo para 

algo em geral. O fato de que algo que resiste se encontra ex- 

I posto àquilo que age sobre ele, isso significa precisamente:

Nessa relação reciproca já está necessariamente incluído al- 

i go assim como uma mudança: tanto aquilo que é passível de 
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receber uma configuração quanto a ação que produz a foi 

ma. Por isso, no significado condutor plenamente compreeri 

dido, a peTapoAq não se refere mais apenas unilateralmente <1 

mutação nem tampouco ao suportar passivo desta, mas indi 

ca a mútua relaçâo de ambos como tais. Nesse sentido, a p: 

TapoAq já foi discutida junto corrro que se tratou até o presen 

te; não só não desapareceu como até na indicação das rela 

ções - Suvapiç tou ttoieiv kqi náoxtiv úç pia - acabou ga 

nhando visibilidade.

E só agora então compreendemos o que significa: kotó 

KÍvqaiv, a força compreendida na perspectiva do movimen 

to. Não significa simplesmente, como parecia a principio, 

que se trata de uma força que só pode ser constatada em 

algo que se encontra em movimento. Antes, a Súvapiç kotó 

KÍvqaiv é aquela cuja estrutura essencial se dá junto com o 

fenômeno fundamental da pcrapoAq, precisamente na rela 

ção reciproca entre ftüvapiç tou ttoieTv e tou náaxciv. ee 

compreendida a partir de um tal movimento e na direçáo 

de um tal movimento. Não é por acaso que, precisamentr 

ali onde fala de movimento, Aristóteles venha a falar expies 

samente da relação entre noíquiq e na9qaiç (ou noíqpo c 

na9oç) (cf. Física, T 3).

Enquanto que na elaboração do primeiro capitulo não se ti 

nha em mente uma enumeração e um agrupamento de espécies 

de forças, mas se tematizou precísamente a unidade da estmlu 

ra articulada da essência da força em geral, agora o capítulo 2 

tem como meta uma divisão da Suvápnç kqtò KÍvqaiv.



Segunda seção
Metafísica Q 2. A divisão de óúvapiç kqtq 

kívt]oiv em função do aclaramento 
de sua essência

§ 13. Sobre Àóyoç (enunciação) e alma. As divisões 

“tendo conhecimento - sem enunciação" e 

“animado-inanimado"

1046 a 36-b 2: Ènti 8'aí pèv èv ioTç dipúxuiç 

ÈvunápxoucHv ápx^í TOiaírrai, aí Êv tdTç Èpipúxoiç 

xal cv tpuxfj Kai Tqq ipuxnÇ Tt? Àóyov íxovTl* 

ãfjXov Ôti Kai twv (SuvápEwv aí pÈv àaovTai àÀoyoi 

aí fà. psTà Xóyou.

E uma vez que algumas (das forças compreendidas 

na perspectiva do movimento) estão simplesmente 

presentes nos entes inanimados como a eles perten

centes e perfazendo sua constituição, mas as outras 

estão presentes nos animados, e quiçá na alma como 

tal, e até naquele aspecto da alma que tem em si a 

fala, então é evidente que também, no que se refere às 

forças, umas são privadas de fala, as outras porém do

tadas de fala (conduzidas por uma tai faia),

O capítulo se abre, portanto, de modo muito claro, com 

uma divisão das SuvápEiç, e manifestamente deve ser uma 

divisão completa de todas as forças possíveis: aí pév - aí 8e. 

E qual é o critério de medida dessa divisão? Dito com brevi

dade: uma distinção capital dos âmbitos do ente, aos quais 

sempre pertencem forças; Evonápxoootv, essa expressão 

não significa simplesmente a ocorrência e o surgir esporádi

co dessa ou daquela força nesse ou naquele âmbito; antes 
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seu significado encontra-se nessa concisa formulação grega 

As forças fazem parte do caráter ontológico do respectivo 

âmbito do ser, perfazendo a constituição de seu ser; corres 

pondentemente então a divisão das forças pode vir a se reali 

zar na divisão dos âmbitos do ser. O resultado é uma divisão 

das forças em SuvqjEiç oXoyoi efiuvapciç pcrà Xóyou: forças 

privadas de fala e forças conduzidas pela fala; essa mesma di 

visão vale também para as correspondentes Sovotó em b 22s: 

tò dvEu Xóyou Suvcrra - sem fala, tò koto Xóyov Sovará - to 

mando medida na fala (igualmente depois em 1048 a 3s).

Essa divisão surge seguindo a divisão do âmbito do ente 

que os divide em entes inanimados e entes animados. E. no 

entanto, as duas divisões não coincidem sem mais. Para al 

cançar uma visão completa e conseguir ver o significado que 

possui essa divisão para a tarefa da determinação da essén 

cia da ftúvopiç koto KÍvqoiv, vale a pena aprofundarmos 

mais alguns pontos aqui, mesmo que de forma breve.

Em primeiro lugar a divisão e o dividir. A partição do ente 

em inanimado e animado parece ser evidente; mas parece 

também que ela seja tão insignificante como qualquer divisão 

negativa em bipartição, dicotomia. Esse modo de diyisão tem 

talvez a vantagem de ser sempre correto e completo; assim, 

por exemplo, a divisão de todos os humanos de nosso planeta 

em possuidores de motocicleta e não possuidores de motoci 

cleta tanto é completa quanto correta. Percebemos logo que 

essa divisão não diz muita coisa, porque podemos apresentai 

aleatoriamente uma infinidade desse tipo de divisão. Mas se 

não restringirmos esse âmbito de divisão aos humanos, e o es 

tendermos a todos entes, então parece que, em relação a es 

tes, a divisão em inanimados e animados ou em sem vida e vi 

vos possui o mesmo caráter duvidoso como a supracitada di 

visão de todos os humanos: o ente que não possui alma e 

aquele que a possui, inanimado - âipuxov e animado - £pipu- 

Xov. O modo da divisão, a forma, o aspecto formal é o mesmo; 

apenas o “o que" daquilo que é dividido é outro.

E no entanto essa última divisão, aquela entre os dois ãrn 

bitos do ser, é diferente daquela em que divide os humanos 



rtirte principal - Segunda seção 127

| em possuidores de motocicleta e não possuidores de motoci- 

ÍCleta, não importa o caráter e o alcance do âmbito dividido. 

fEmbora, em ambos os casos, formalmente se encontre algo 

uíssim como uma bipartição negativa, é de se perguntar ainda 

Jcomo que se relaciona aquilo em função de que se vai repar

tir com aquilo que efetivamente é repartido. Assim a posse de 

uma moto é quiçá uma determinação humana, mas não é es

sencial para o homem; ele pode existir também sem moto. O 

ente que é animado não pode ser o ente que ele é sem esse 

Caráter da alma. Mas isso não vale também para a pessoa 

que possui moto? Esse também não pode ser tal como é, 

sem ser possuidor de moto. Certamente, mas, caso não pos

sua uma moto, ele pode, no entanto, sempre ainda ser o que 

é, possuindo uma moto ou não, a saber, um homem; portan

to, isso que ele tem de ser, precisamente, para poder possuir 

algo assim como uma moto. Embora em ambas as divisões, 

Jaz-se a divisão na perspectiva de possuir ou não possuir al- 

'guma coisa, o primeiro caso, a saber, o caso de não possuir 

(uma moto), não suprime o ser do possuidor. Aquilo que ali 

está na posse não representa uma determinação essencial 

daquilo que é dividido, a saber, o homem. Mas na segunda di

visão. ao contrário, a partição em possuir e não possuir se dá 

na perspectiva daquilo que faz parte da constituição ontológi

ca do referido ente em geral; segundo isso, então, o não pos

suir, o ser privado não é inessencial, é antes a negação de 

algo essencial. Mas poderiamos dizer que se o ente não pos

sui o caráter de alma, pode mesmo assim ser e continuar sen

do um ente. Certamente, mas aquilo que é então já não é o 

que era antes, como ente. Se as coisas se passassem bem as

sim no primeiro caso, então, pela perda da moto, o homem 

deveria tornar-se em animal ou algum outro ente diverso. Da 

falta de uma moto para um homem, muitas coisas e de mo

dos indeterminados podem ser deduzidas; por exemplo, que 

o referido sujeito não possuía dinheiro suficiente para adquirir 

uma moto, que ele não precisa de tal instrumento, que ele 

simplesmente acha essa coisa de um tremendo mau gosto 

ou ainda nem sequer chega a pensar em deliberar sobre pos

suir ou não possuir tal coisa. Ao contrário, não possuir o cará

ter anímico tem conseqüências bem determinadas. É pelo ca
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ráter animico que um ente é um vivente. Mas “vida" é uma 

modalidade do ser, quando, portanto, esse modo do ser fallai 

de modo absoluto, mesmo assim aquele a quem esse modo 

faltar é chamado e interpelado de ente; com isso se está indi 

cando aquelas determinações que definem, em seu ser, esse 

ente sem vida como um ente distinto do vivente. Vamos pres

tar atenção para o fato de que o sem-vida é diferente do morto; 

uma pedra jamais está morta, náo porque seja sempre viva, 

mas porque não vive de modo algum, e por isso tampouco co 

nhece a morte. Embora formalmente igual com o primeiro 

exemplo, a segunda divisão possui um caráter fundamental 

mente distinto; ele diz muito mais, isto é, para se realizar, pre 

cisa essencialmente de muito mais: requer a mirada para <i 

constituição do ser desse referido ente enquanto tal.

Com tudo isso, o que fizemos foi manter dois casos de di 

visão, um ao lado do outro, apenas em função do que preteri 

demos de imediato. Essas reflexões parecem triviais, e no eii 

tanto escondem em si um problema decisivo. O que significa 

a divisão do ente em âmbitos essenciais, diferentemente da 

divisão usual feita dentro de uma região de objetos, o que sig 

nifica aqui “âmbito” em geral, isso implica questões, mutlo 

peculiares, que até o presente na filosofia não foram ainda Ir 

vadas muito a sério; e isso de tal modo que ainda não temos 

suficiente clareza sobre a essência nem sobre a legitimidade 

da divisão feita aqui.

Por isso, quando Aristóteles reporta a divisão das Suv<i- 

priç a uma tal divisão essencial do âmbito do ser, portanto a 

uma divisão dos modos dò ser, e, como ouvimos, se as Suvd- 

pciç, enquanto tais, pertencem à essência do ser, então, com 

essa divisão das Suvdpriç, acabamos fazendo a experiência 

também de alguma coisa essencial sobre a ôúvapiç em geral 

e suas possibilidades essenciais. Então a discussão do capi 

tulo 2 deve ser colocada no mesmo nível que o primeiro. Poi 

isso, não devemos prestar menos atenção ao que resulta de 

essencial da Sóvapiç koto KÍvrjoiv do que a suas modifica 

ções nos âmbitos do ser mencionados.
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I
üma divisão não pode ser acrescentada do exterior ao 

que vai ser dividido; enquanto algo que pertence ao ser da

quilo que vai ser dividido, aquilo em função de que se vai divi

dir deve ser tomado daquilo que se vai diyidir. E o que isso 

tudo tem a ver com a divisão da (SuvópEiç, em privadas de 

fala e conduzidas pela fala? E depois: como se relaciona essa 

tipartiçáo com a bipartição em ente inanimado e animado? 

Parece simplesmente que coincidem; no entanto, essa rela

ção não está clara assim, sem mais, como veremos.

' Partimos da primeira questão: o que significa Sijvopiç 

^tfàoyoç ou pETG Xóyou? O que significa aqui Aóyoç? Nós tra

duzimos por “fala”. Mas efetivamente o que tem a ver fala 

com força, de tal modo que em relação a Aóyoç se torna pos

sível uma divisão essencial das (SuvápEiç?

Sobre o significado originário de Aóyoç, tratamos logo no 

íInicio dessa preleção. AéyEiv: colher, ajuntar, recolher, colo- 

t car uma coisa junto de outra, e. assim, colocar em relação 

. Uma coisa com outra; e, com isso, colocar a própria relação.

Aóyoç: a relação, o reportar. O reportar é aquilo que compor- 

I Ia e mantém juntos os elementos ali presentes. A unidade 

] desse estar-junto domina e regula a relação dos membros 

que se reportam. Por isso, Aóyoç è regra, lei, e quiçá não ape

nas pairando nalgum lugar por sobre os regrados, mas como 

l aquilo que é o próprio reportar-se: o acoplamento (Fügung) 

► Intimo e a juntura (Fuge) do ente que está em relação. Aóyoç 

( é a disposição conjuntural (Gefüge), o ajuntamento dos que 

b ftstão entre si referidos.

| (Jm tal recolher junto, que re-uni-fica as relações dos rela

cionados e com isso re-uni-fica esses próprios, portanto as 

Coisas singulares, torna-as acessíveis, disponíveis e com isso 

Jflualmente permite que sejam dominadas, esse recolher, por- 

vtanto, é a disposição conjuntural que chamamos de “lingua- 

o falar; esse porém não compreendido como fonaçáo, 

mas no sentido de. pelo falar, dizer-alguma-coisa, ter-em- 

mente-alguma-coisa: falar a alguém, para alguém de alguma 

coisa, sobre alguma coisa. Aóyoç é a fala, o apresentar que 

J tccolhe, aquilo que faz conhecer alguma coisa reunindo-a; e 
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quern sabe imediatamente em sentido amplo, aquele que 

abrange inclusive o pedido, o rogo, a súplica, o questionar, o 

desejo, a ordem e coisas semelhantes. (Jm modo da fala en 

tendida assim amplamente é o simples emunciado (Aus-sage) 

sobre alguma coisa, onde a fala se presta a fazer conhecido 

aquilo de que ela trata num sentido acentuado, a saber, deixa 

ver em si mesmo aquilo sobre o que trata a fala. Mas também 

o questionar é um fazer conhecer no sentido de procurar to 

mar conhecimento; a súplica é um fazer conhecer no sentido 

de manifestar e testemunhar, assim como o desejo ou a dene- 

gaçào, no sentido de que recusamos alguma coisa, renuncia 

mos a ela etc.; também a fala pública é um anúncio, procla 

mação e notícia. Àóyoç é portanto fala em todo o amplo sen

tido dos diversos modos de fazer conhecer e dar a conhecer, 

da “enunciação” (Kundscha/t).

As traduções usuais de Àóyoç por razâo, juizo, sentido, 

não atingem o conteúdo decisivo de seu significado: a saber, 

da juntura reunitiva e do fazer conhecer, negligenciam o que 

é originária e propriamente antigo e, com isso, igualmente o 

que é o essencial da palavra e do conceito. Se foi na história 

da origem da palavra Àóyoç que o significado da juntura reu 

nitiva se tornou logo concomitante com o significado do dizei 

reunitivo, já sempre assumido pela linguagem, e quem sabe 

até no modo da enunciação, ou se até logo no começo lin 

guagem e fala foram experimentadas como o modo mais 

próximo e mais próprio de fundamentação da juntura reuniti 

va, ou ainda se o significado do recolher-junto e dispor-junto 

só foi acrescentado à linguagem, posteriormente, isso tudo, 

pelo conhecimento que tenho das coisas, não consigo deci 

dir; suposto que a questão como tal seja importante. (Em 

todo caso, dentro da filosofia de Heráciito já encontramos a 

multiplicidade de significados de Àóyoç.)

O que significa, portanto, agora, à luz desse esclarecí 

mento da palavra Àóyoç, a determinação âÀoyoç e pcTÓ Àó 

you? vAÀoyoç: sem fala: sem enunciação; com isso tem-se em 

mente aquele que é sem enunciação naquilo que é e como e; 

sem enunciação: sem a possibilidade de tomar, de apreender 

ou dar uma noticia, e só por isso incapaz de tomar conhecí 
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mento de alguma coisa e de estar a par de alguma coisa. Mc- 

tò Àóyou, ao contrário, é algo que, naquilo que ê e como ê. 

carrega consigo a enunciação: a possibilidade de tomar co

nhecimento e dar a conhecer e assim a possibilidade de ir 

procurar conhecer e apropriar-se desse conhecimento e as

sim ser conhecimento.

Como ouvimos, portanto, Aristóteles divide as ôuvotpciç 

koto KÍvqoiv em sem fala e conduzidas pela fala, sem enun- 

ciaçào e tendo conhecimento. E verdade que ele se assegura 

dessa divisão reportando-se retrospectivamente a uma divi

são do ente em ât|iuxa (inanimado) e qjipuxa (animado). Por

tanto o ôÀoyov, corresponde ao oipuxov e o pETÒ Àóyov, ao 

?pipuXov- De modo geral, Àóyoç e ipuxq, alnna, se correspon

dem. Onde há Àóyoç, ali há ipuxq. e onde há ipuxn e qj^uXov* 

ali há Àóyoç e ptTO Àóyou. Ou será que essa última relação 

não pode ser tomada assim, sem mais? Vejamos melhor.

Em que perspectiva cnpuxov e qjtpuxov são distintos? Em 

De anima B 2 413 a 20s. Aristóteles diz: Àéyopev... Siwpío- 

3ai tò qj<VuXov T°u òi|)óxou t<B Çqv. “Dizemos que o que dis

tingue e separa o animado do inanimado é a vida, o ser viven

te". Só que essa informação não nos diz muita coisa porque 

Aristóteles logo precisa fazer uma observação: rrÀírovaxwç Sè 

Tou Çrjv Àsyopévou, “a vida é compreendida de muitos mo

dos". O que faz um vivente ser tal, o que o determina em sua 

essência como sendo assim, podem ser múltiplas coisas. 

Planta, animal, homem dão a entender que abrangem todo o 

ente que é vivente, e todavia cada um tem um modo de ser 

distinto. Assim, por exemplo, embora determinados como 

4wn. nem a planta nem o animal possuem píoç, não possu

em vida no sentido de uma história de vida, isto é, nào têm a 

possibilidade de possuir um Dasein dotado de livre escolha e 

passível de formação, não têm a possibilidade de ater-se na

quilo que chamamos de atitude; e conforme o que se disse, 

eles tampouco têm a possibilidade de ir levando uma vida 

sem conduta. Apesar disso, pode-se e tem-se de perguntar se 

não é possível estabelecer uma diferença entre o que existe 

no modo da vida - com exceção de diferenças entre os viven- 

tes - e o que existe no modo da ausência de vida.
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De fato, Aristóteles mostra, e até no mesmo tratado, uma 

tal diferença, dizendo igualmente junto com isso o que é que 

caracteriza o modo de ser no sentido da vida como tal (De ani 

ma A 2, 403 b 25s): tò qitpuxov ftq tou àtpúxou <SuoTv páMo- 

TO SioupépEiv SokeT, KivqaEi te Kai tw aiaSávEattai. “Parece 

que o animado se distingue do inanimado sobretudo e de 

modo mais nítido por duas características: pelo movimento e 

pela percepção. Com a palavra KÍvqoi tem-se em mente aqui 

o mover-se, não apenas no sentido de mudança de lugar, mas 

no sentido da assumpção do alimento, do crescimento e do 

perecer. Mas o que distingue o Çrjv póvov - o simplesmente-vi 

ver, “vegetar”, frente aoÇwov - o vivente no sentido do animal, 

é isto: que falta ao que “é apenas vivente" aquilo que é próprio 

aoÇüov: f] aTa&qot” (npwTujç) - a percepção.

O vivente está sempre circunstanciado, referido a uma 

circunstância, onde as coisas circunstantes se dão de algum 

modo; num modo, porém, cuja determinação tem as dificul 

dades mais próprias e além disso está exposto ao perigo de 

ter uma determinação excessiva. A forma fundamental da 

aioJJqaiç, do reportar-se com o ambiente circunstante como 

tal, é a a<pq, o tocar, apalpar, agarrar (e assim as outras for 

mas que alcançam até a òi|hç).

As plantas e os animais são portanto animados, Epipuyu. 

O Çuiov tem até a possibilidade de tomar aquilo que se lhe da 

na circunstância, tem tò KptTixóv (F 9, começo): a possibili 

dade de discernir e destacar alguma coisa, por exemplo es

preitar a presa, fazer-lhe emboscada, estar informado e gaba 

ritado, conhecer os locais da presa, pode proteger-se contra 

os ataques etc. É próprio do animal, portanto, buscar conhe 

cimento. Será então que o animal é pETÒ Xóyou? Certamente 

que não, pois é justamente ao homem, em distinção ao ani

mal, que se dá a definição característica de ser Çwov Xóyov 

EXov - aquele animal que dispõe de enunciação. Conseqüen 

temente, então, o animal éÇtíov âÀoyov; mas enquanto Çwov 

certamente cpipuxov, e seguramente náo âipuxov. Portanto 

as divisões â<puxov “ ípiPuXov e aAoyov - Àóyov cxov 
são equivalentes. E ademais no interior dos Epipuxa, dos vl 

ventes animados, existem também âAoya (planta, animal).
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Onde há <puxH- nem Por <sso já existe também Àóyoç. 

Concorda com isso o que Aristóteles diz na Ética a Nicõma- 

coZ2, 1 139 a 4: 5ó' eivai pépq Tqç ipuxqç, tó te Àóyov 

ÍX°V xai tò âÀoyov. "Existem duas partes na alma, uma tal 

cuja determinação é ser conduzida pela fala, e uma outra que 

é sem fala". Esta é uma distinção dentro do âmbito da alma já 

conhecida também por Platão. Mas se o âmbito do âÀoyov se 

estende e alcança aquele do Epi|juxov* entáo ao conceito do 

âÀoyov sobrevêm uma ambigüidade: âÀoyov é tanto uma pe

dra quanto uma rosa; cf. Metafísica O 5, 1048 a 3s, ali diz-se 

expressamente: tò âÀoya... Èv ápq>oTv - o ente sem fala, sem 

enunciaçào encontra-se pois em ambos: no inanimado e no 

animado; mas a pedra e a rosa são âÀoya num outro sentido 

diferente, e aqui já podemos aplicar o que ouvimos sobre as 

diversas formas da OTEpqaiç.

Vemos assim que Àóyov cx°v é quiçá necessariamente 

um qi<puxov» rnas nem todo cppuxov é necessariamente 
uma Àóyov è'xov. Mas aqui surge de novo a dificuldade que já 

havíamos destacado. Faz parte da essência do ser animal (da 

animalidade) o aioJíqaiç (o KpiTtKÓv). Isso já não é um 

modo do Àóyoç, de enunciaçào? E com isso o animal não 

acaba sendo também Çcuov Àóyov exov? Só que contra isso 

vem a definição de que é justamente a determinação essenci

al do homem. Aqui mostra-se precisamente que a questão de 

saber se, porque possui aVo^qaiç, o animal nào possui tam

bém um Àóyoç, só pode surgir quando tivermos apreendido 

Àóyoç como enunciaçào, em vez de ficarmos presos à nossa 

velha conhecida acepção e tradução unilateral de Àóyoç por 

razão. Se fizermos isso, de pronto tudo vai ficar claro: o ani

mal pode até ter um certo modo de angariar conhecimento e 

de percepção, mesmo assim continua irracional, em distin

ção ao homem, que é o animal racional; como diz Kant: o ani

mal não pode dizer "eu", não possui si-mesmo. Certamente, 

ãssim tudo fica simples e plano - mas continua de pé a ques

tão de saber se desse modo continuamos próximos do nú

cleo do questionamento aristotélico e se mantemos o conteú

dooriginário e antigo do conceito de Àóyoç. Nisso passamos 

ao largo da dificuldade de dizer o que significa ali razão, e em
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que sentido se deve compreendé-la. O que temos de fazer em 

primeiro lugar é manter-nos firmes nos fatos concretos indi 

cados por Aristóteles: que precisamente o animal é oioOqTi ■ 

kóv, KpniKÓv - no modo de destacar; e tampouco podemos 

deixar de lado o significado de Aóyoç, no sentido de enuncia 

cão, que acabamos de desenvolver. Então o próprio estado 

das coisas exige que não recusemos, sem mais, o Aóyoç ao 

animal - ou mais exatamente que deixemos a questão em 

aberto. Eé justamente esse o posicionamento de Aristóteles, 

expresso inequivocamente em De anima. I 9, 432 a 30s: tò 

aiCTHqTiKÓv. o oute wç aAoyov oute wç Aoyov exov ^£irl rtv 

tiç [bqftíwç. “Com relação à capacidade de perceber, nin 

guém gostaria de determinar sem mais se isso é uma faculda

de que não pode buscar conhecimento ou uma faculdade 

que tem conhecimento". Essa precaução em decidir e questio 

nar deve continuar sendo paradigmática também para nos 

hoje, independentemente da outra questão, a saber, onde pas 

sa a linha essencial que separa o animal do homem.

Aóyoç não significa razão. O problema apresentado por 

Aristóteles só tem sentido, como tal, se Aoyov exüv possui 

certo parentesco intimo com aíaSqotç; esse parentesco con 

siste no fato de ambos, tanto o buscar e possuir-conhecimen 

to quanto a percepção, de algum modo, revelarem e coloca 

rem a descoberto algo com que se relacionam; assim como 

Aóyoç, atoOqatç está em conexão com áAqíkÚEiv (o que. dc 

imediato, nada tem a ver com conhecimento no sentido de uma 

apreensão e opinião teorética).

Até que ponto Aristóteles pensa, de algum modo, em alu 

buir Aóyoç ao animal, isto é, atribuir-lhe enunciação no senti 

do de buscar informar-se olhando ao seu redor, vem indicado 

numa passagem da Metafísica A l, onde Aristóteles atribui a 

alguns animais a possibilidade de cppovipwTEpov (980 h 

2I), portanto, uma certa (ppóvqotç - algo assim como urna 

visão do ambiente circunstante. Aqui é preciso ter em conta 

que tppóvqoiç designa habitualmente o comportamento mo 

ral prático, a ponderação que o homem faz. Aqui, deixo de 

lado a difícil passagem do De anima. B 12 424 a 26s, onde a 

aioSqoiç vem designada diretamente como Aóyoç tiç. Aqui 
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não se deve compreender Àóyoç como um reportar-se nem 

como razão ou fala, no sentido de linguagem; antes, ÀóyoçTiç 

quer significar precisamente o ir buscar conhecimento pela 

percepção e o relacionar-se a... tendo conhecimento de cau

sa, a relação que toma conhecimento do ambiente circuns- 

tante, daquilo que se oferece no ambiente circunstante como 

algo contraposto, como óvtikeípevov.

Com isso, a relação das duas divisões âipuxov - £p(puxüV 

e âÀoyov - Àóvov exov ficou esclarecida o tanto que nos é 

necessário. Retornemos ao nosso texto (Metafísica 0 2, 1046 

a 36ss). Agora estamos em condições de ler com maior acri- 

bla e perceber que Aristóteles já levou em conta tudo que se 

disse anteriormente. Com aí pév - aí Sc ele não apenas con

trapõe entre si dipuxa eqjipuxa, os seres inanimados e os ani

mados» mas determina mais de perto a perspectiva em vista 

da qual ele compreende os èpipuxa, ao dizer: Kai ev ipuxÜ (a 

37), isto é, tomando o ser animado, isto é, o ser animado que 

possui corpo, simplesmente segundo seu caráter animico 

(Mna alma como tal"). Mas, com isso, fica descartado aquilo 

que é corpóreo, o que, é verdade, não equivale ao físico no 

sentido da constituição de uma coisa material da natureza, 

mas que mostra precisamente processos, por exemplo pro

cessos “físico-químicos”, os quais, dentro de certos limites, 

podem ser apreendidos sem levar em conta o caráter aními- 

Co; nesse âmbito descartado, mas que faz parte dos seres ani

mados, existem os âÀoya. A própria ev Trf ipuxfí não é, toda

via, ainda uma determinação unívoca; ter caráter animico 

constitui também a vitalidade especifica do que é vegetal, 

que (embora animico) é sempre ainda âÀoyov. Só quando o 

ser animado é apreendido em seu caráter animico de um 

modo bem determinado - como aquele ser animado que é 

Xóyov exov “ só então o qiipuxov se constitui em conceito 
contraposto ao âÀoyov.

O caráter animico possuidor de Àóyoç não vem compreen

dido ai como se tivesse o Àóyoç, a enuciação (fala), apenas 

Como suplemento; antes, esse Extiv, esse ter refere-se a um 

ter: ater-se, portar-se e comportar-se de certa maneira no mo

do desse ter e com base nele; esse Q£tv significa ter como um 
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dispor de... ter a força para, e sobretudo pela enunciação (Àó 

yoç); significa: ter conhecimento em si e a partir de si.

EsseÀóyov qov vem novamente duplicado (Êlica a Nic<» 

maco,Z2, 1139a 12) na EmcrrripoviKÓv e na Àoyurrikóx, 

ÈTTicrrqpq: ser entendido em algo, conhecer e ter reconhecido 

alguma coisa; Àoyiopóç: levar em copta o entorno circunstan 

te, refletir e com isso estabelecer referência à escolha e deci 

são. Ambos pertencem ao Àóyoç como enunciação, com base 

no qual o homem tem noticia das coisas, busca conhecè-las. 

mas ao mesmo tempo tem conhecimento sobre suas próprias 

possibilidades e necessidades; essa enunciação está inserida 

num interpelar e discutir as coisas: empreender uma discus 

são consigo mesmo e com os outros, deliberar consigo mes 

mo, acertar as contas consigo mesmo, dizer “eu”. A “lingua 

gem”, agora, vem compreendida num sentido bem amplo 

como Àóyoç, enquanto recolhimento anunciante, reunificação 

do ente em “Um" - no Dasein que é igualmente dispersão.

E assim que compreendemos a determinação: o homem 

ê um Ç(üov Àóyov qov ~ ° vivente que vive de tal modo que 

sua vida, enquanto modo de ser, está originariamente detei 

minada pelo dispor de linguagem. Na língua grega, a com 

preensão originária da linguagem e seu significado funda 

mental para a determinação da essência do homem vem ex 

pressa no fato de eles não possuir nenhuma palavra para ex 

pressar a linguagem no nosso sentido; antes, aquilo que nos 

chamamos de “linguagem” vem designado imediatamente 

como Àóyoç, como enunciação. O homem “tem a palavra"; 

depende dele mesmo o modo como ele notificou a si mesmo 

seu ser e qual o lugar e que direção deve assumir na totalida 

de do ente (cf. Platão. Crálilos, 399 c). Ser no vigor e força da 

linguagem; mas linguagem, ali, não meramente como meio 

de expressão e comunicação, o que por certo ela também e. 

mas linguagem como aquilo em que irrompe e está a mani 

festaçáo e enunciação do mundo em geral. Por isso, a lingua 

gem se encontra originária e propriamente na poesia, mas 

esta não como uma ocupação literária, mas na poesia como 

a conclamação do mundo para invocar a Deus. Hoje, ao con

trário, vemos a linguagem primeiramente a partir daquilo que
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devemos chamar de conversa e tagarelice; e a corresponden

te filologia é considerada dentro do mesmo ponto de vista.

*

O capitulo 2 começa fazendo uma distinção das SuvdpEiç. 

Essa distinção é um tema que perpassa de fora a fora o capítu

lo e tem a intenção de assim conquistar uma compreensão ori

ginária da Sóvapiç xaTÓ KÍvqaiv. A divisão em dÀoyov e jietq 

Àóyou ganha uma referência retroativa à divisão que se dá en

tre âipuxov e sppuxov. Conquistamos os seguintes esclareci

mentos: 1) Àóyoç - de Àáytiv: recolher, colocarem relação, re

portar - significa reportar, relação, regra, lei, disposição con

juntural regente, “linguagem” no sentido de fala, enunciação. 

2) Segundo isso, a diferença entre âÀoyov e prtò Àóyou signifi

ca: sem enunciação e tendo conhecimento. 3) A distinção que 

se encontra na base da diade E|ji|>uxov - âipuxov formulou-se 

com vistas à Çqv (o ser vivente) e de modo ainda mais claro 

por meio das características KÍvqoiç e aioHqaiç ou Kpmxóv 

(por ela pode-se distinguir inclusive o Çwov da Çqv póvov). O 

aío&qoiç enquanto Àóyoç tiç é a relação com o ambiente cir- 

cunstante que faz conhecer e dá a conhecer. Hão é fácil de 

constatar se o animal é âAoyov ou Àóyov rxov* mas v>sto 9ue 

aia9qoiç é uma relação com o ambiente circunstante, um to

mar conhecimento, isso ainda não quer dizer que aquilo que 

ali se dá a conhecer seja apreendido como ente. O homem, po

rém, é o Çójov Àóyov £XOV' aquele ser vivo que possui lingua

gem segundo sua essência e para sua essência, ou melhor: a 

fala, tomada no sentido originário de expressar-se sobre o 

mundo e para o mundo na poesia. É desse conceito de Àóyoç 

que se deve tomar o significado de “lógica", a saber, um co

nhecimento filosófico do Àóyoç - algo totalmente diferente da

quilo que costumamos compreender por lógica, seja a lógica 

formal ou a lógica transcendental.

O ente que é, ou seja, que existe p£TÓ Àóyou em sentido 

próprio somos nós próprios, o homem. Ho texto (Metafísica, 

0 2, 1046 a 37) o termo duplo kqu koi. que vem depois de èv 

ToTç Èyipóxoiç, significa uma restrição progressiva e com isso 

Igualmente uma explicação daquilo que se tem em mente com 
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o termo spipuxov. Mas com isso já se admitiu igualmente que n 

âmbito do àXoyov se entrecruza com aquele do qiipuxox, «• 

que esse último não equivale ao âmbito do |jetò Xóyou.

§ 14. A relação característica entre força e enunciaçào 

na Súvapiç pcTÒ Xóyou, no poder

A divisão dos entes em âXoyo e õvto |jetò Xóyou deve 

acolher em si essa divisão das SuvópEtç a ela pertencentes 

Dito de modo mais preciso: o que épETÒ Xóyou, é Xóyov r'x'*v

- dispõe de..., já tem em si a força para alguma coisa, de tal 

modo que essa força para... só é o que é na medida em que a 

ela pertence a enunciaçào. Força dotada de conhecimento

- Suvapiç pETÒ Xóyou; para esse tipo de forças, escolhemos n 

expressão “poder”.

Aristóteles diz 1046 b 2-4: fiiò nàuat aí texvqi k<ó oí no 

iqTiKai Èniarfjpai Suvápeiç eioív ápxai yàp ptTapXqTikuí 

eíchv èv àXXw q q àXXo. “Por isso, toda e qualquer habilidade 

e modo de saber produzir alguma coisa são forças (podei, 

portanto, em nosso sentido); pois são aquilo a partir de qur, 

enquanto estando num outro, levam a esse outro na direção 

de um poder mudar-se".

A noiqTiKq cntcnqpq é um ser entendido na noíqmç. set 

entendido no produzir e na obra, e não uma mera írnurqiiq, 

apenas um ter conhecimento informativo, um conhecer; essn 

ter um conhecimento informativo das coisas não se envolve 

nas coisas para com elas fazer algo, mas deixa-as estar como 

estão e busca simplesmente conhecer e ter conhecimento 

daquilo que são e como são. Esse modo de enunciaçào c o 
modo da ciência, mas a ÈntOTqpq noiquKq, ao contrário, 6 

TÈxvq (cf. Ética a Nicômaco, Z 3 e 4). Todavia, também n 

T£Xvrl pode ter o significado do simples ter conhecimento nv 

formative das coisas. De tudo isso, podemos ver como <in 

geral o conceito grego de conhecimento está essenciaimenlo 

determinado a partir disso, a saber, a partir da relação fundn 

mental do homem com a obra, com o que foi terminado, con 

cluido. Isso seguramente nada tem a ver com uma compn* 
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ensão “primitiva" do mundo, dentro de um horizonte do arte- 

sanal manufaturado, em distinção com nosso mundo físi- 

co-matemático supostamente mais elevado. Nós iremos com

preender de modo ainda mais clarividente o nexo íntimo en

tre o conceito grego de conhecimento e com ele o conceito 

da essência do Àóyoç e a obra quando tivermos questionado 

a relação que há entre fiuvaptç e Àóyoç.

Chamamos de poder, agora, àquelas Suvápfaç que são 

Upipuxa mas nem por isso são âÀoya, ou que são um nível in- 

utermédio entre âÀoya e Àóyov exovto- Apenas que, se pode 
ser útil fazer essas distinções e estabelecer as corresponden

tes nomeações, estas vão continuar vazias e perigosas en

quanto não forem completadas com a compreensão das coi

sas em questão que lhe são correspondentes. E assim preci

samos retomar a questão de saber se aqui Aristóteles quer 

meramente dividir domínios e enumerar modos de forças ou 

se, também aqui, é outra a sua meta. Na realidade, vale a se

gunda opção.

Já numa leitura superficial fica claro que no texto que 

I vem a seguir está sendo tratado do Àóyoç e quiçá em sua rela- 

IjÇão com a Sóvayiç. O objetivo principal que se persegue aqui 

I êt pelo esclarecimento da relação característica que há entre 

ôúvapiç e Àóyoç, penetrar ainda mais profundamente na evi

dência da essência da Súvapiç, e acima de tudo preparar 
Uma questão intimamente conexa com a questão da Óóvapiç 

pcrrà KÍvqoiv, a saber, a questão pela Evépycia koto kí- 

pVnaiv (cf. Metafísica O, cap. 3-5). Essa relação entre Àóyoç e 

Ffióvapiç ganha seu esclarecimento através do fato de que 8ó- 

Vaptç pcià Àóyou vem constantemente destacada frente à 

| Mvaptç âÀoyoç. A própria óóvapiç Kara Àóyou exige uma 
I nova discussão do nexo entre fiuvapiç e aTÉpqaiç, que já fo- 

I inm abordados (cf. p. 16Is).

I- a) Ao poder é dado necessariamente um âmbito, e no 

interior do mesmo alguma coisa de oposta

Vamos desdobrar a consideração que vem a seguir em di

versos passos singulares.
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1046 b 4-7: Kai ai pèv pr to Àóyou nâoai twv Êvavrím 

ai aÚTaí, ai <V àXoyoi pia Évóç, oTov tò íteppòv tou 
Jkppaívsiv póvov, f| 6' iaTpiKq vóaou Kai óyiEÍaç.

Agora então, a bem dizer, as forças que tém em si eu 

nhecimento, todas, cada vez como elas mesmas, vol 

tam-se ao oposto; mas as que são sem enunciação. 

enquanto únicas, voltam-se a um algo singular, poi 

exemplo, o calor se volta apenas ao aquecer, mas «> 

arte médica se volta à doença e à saúde.

Vamos explicitar agora o que significa o caráter enuncia 

tivo de uma fióvapiç. o que isso implica para a essência d<i 

Súvapiç. Isso será explicitado separando e distinguindo as 

SuvcqjEiç que possuem enunciação das que não possuem. O 

fato de uma força ter em si mesma conhecimento (peto Xó 

you) implica necessariamente que tal força esteja voltada a 

mais coisas do que a que não dispõe de conhecimento; seu 

âmbito de domínio é mais amplo: se lá só se volta para o calor, 

para o âmbito do calor, aqui, ao contrário, volta-se para a do 

ença e, além dessa, para a saúde. Ho entanto, é possível colo 

car em dúvida a solidez dessa separação e distinção qu<- 

opõe aquecer e curar. Isso porque a arte médica dirige-se em 

primeiro plano para o ser-doente - se não houvesse doença 

não seria necessário o médico -, e a saúde se restabelece 

pela eliminação da doença. Mas a mesma relação ocoiro 

também no aquecimento, que sai de um corpo quente para 

entrar num outro. Pela transmissão de calor para um outio 

corpo elimina-se o frio desse. O aquecimento representa uma 

eliminação do frio tanto quanto a cura, enquanto restabelecí 

mento da saúde, representa a eliminação da doença. Enlào 

devemos dizer: ou que também o corpo que aquece se volta 

a duas coisas (como a cura), ou então é necessário dizer quo 

também a arte da cura volta-se própria e somente a algo siu 

guiar (como o aquecimento), à doença. Segundo isso, então, 

náo há diferença alguma no alcance dos âmbitos de ambas 

as forças. E então Aristóteles está equivocado. Mas será quo 

ele quis realmente dizer o que nós procuramos contestar pela 

reflexão que acabamos de fazer? Será que devemos ainda 
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Chamar a atenção para o fato de que aquilo em relação ao 

que se volta a Sóvapiç ptià Àóyou ocorre mais vezes do que 

na Súvapiç áAoyoç? Ou será que náo se deve, antes, mostrar 

que na Sóvapiç ptTà Aóyou ocorre também o oposto daquilo 

Com que se relaciona? Mas entáo por que no caso do aqueci

mento silencia-se seu oposto, a saber, a eliminação e o desa

parecimento do frio e com isso o próprio frio? É claro que 

ílambém o oposto do calor desempenha aqui uma função. 

Mas, apesar disso, com que direito diz Aristóteles: q fióvopiç 

prrà Aóyou twv èvavTÍwv, q Súvapiç àAoyoç êvòç póvov - a 

força que tem em si conhecimento, o poder, volta-se para seu 

{©posto, e a que está privada de enunciação volta-se apenas a 

um algo singular? Vejamos então com mais atenção! De 

modo algum Aristóteles diz algo semelhante; o que ele pen- 

ia, ao contrário, é o seguinte: q Súvapiç p£TÒ Xóyou twv è- 

^VavTÍwv q aÓTq e q Súvapiç ôtAoyoç pia evóç - a força que 

lem em si conhecimento volta-se, enquanto ê uma e a mes

ma, ao seu oposto (isto é, volta-se a uma coisa e a outra que 

lhe é oposta), mas a desprovida de conhecimento, enquanto 

é uma, volta-se a um algo singular, somente a um único).

Portanto, não está em questão um maior ou menor âmbito 

iide abrangência e, tampouco, se o oposto desempenha ali al

guma função ou não, mas que precisamente a orientação do 

[conhecimento médico, enquanto cura da doença, em si mes- 

|bma e necessariamente já está voltada para a saúde; e que, ao 

íCOntrário, o aquecimento que sai de um corpo quente, essa 

passagem de calor a um outro corpo, em si, não precisa estar 

Voltada de antemão e necessariamente para o frio e seu desa

parecer. De certo que a diferença dessas duas Ôuvópriç atinge 

Igualmente a distinção de seus âmbitos, mas isso não tanto se

gundo uma maior amplidão ou estreiteza, mas sobretudo em 

relação à maneira como em ambos os modos de força lhes é 

[•dado seu âmbito e como a doação desse âmbito pertence á 

Httência da força. O aspecto característico da Súvapiç p£TÓ 

tóyou é que, segundo seu modo mais próprio de ser força, lhe 

4 dado em absoluto e necessariamente seu âmbito, enquanto 

que, para a Sóvapiç âÀoyoç, seu âmbito não só permanece fe

chado para ela como também está fora de toda e qualquer pos
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sibilidade de ser aberto ou fechado. E no entanto não pode 

mos repetir simplesmente que lhe falta o âmbito como tal: pois 

a direção em que se volta um corpo quente, enquanto esta 

aquecendo, não é em nada arbitrária; ele não se volta poi 

exemplo para relações de números entre si, tampouco a um 

principio de alguma ciéncia ou algo semelhante.

E porque a abertura do âmbito da força acontece a ela no 

e pelo Àóyoç a ela pertencente, por isso o âmbito aberto não ê 

somente mais amplo, mas em seu interior, aquilo que lhe <■ 

oposto está posto necessariamente no âmbito de relações da 

força. É o que vem esclarecido a seguir:

1046 b 7-15: chtiov ôti Àóyoç ècrriv q ènimqpq. ò S* 

Àóyoç ó aÔTÒç ÓyÀof tò npãypa Kal Tqv OTfpqmv. 

nÀqv oóx waaÓKjç. Kai ecttiv idç áptpoTv, ectti óç 

tou ónápxovToç pãÀÀov. cjot * áváyxq xai làç 

wtaÚTaç ETTirrrqpaç cívai p?:v twv évovtíwv. eiv<h 
tou pèv KaiTaÚTÒç tou óe pq xaO’ aÚTÒÇ’ Kai yàp 

ó Àóyoç tou pèv KaO’ aÓTÓ. tou Tpónov tivò kotó 
aup(kpqKÓç. Ánoqxxari yàp Kai anocpopq ãqÀoT tò 
ÈvavTÍov q yàp OTÉpqoiç q irpwTq tò tvavTÍm. 

aÚTq (S’ ánoipopà OaTÉpou. 
•

O motivo por que (certas óuvápriç voltam-se ao sru 

oposto) é que o ser-entendido-em-algo é (em si) unu» 

enunciação (ter conhecimento): mas procurar adquuH 

conhecimento, e quiçá enquanto ê uma e a mesma < < >i 

sa. deixa claro aquilo com que se está às voltas a ca* In 

vez, e também a subtração; é claro que não da mesma 

maneira; de certo modo, o procurar adquirir conhecí 

mento atinge a ambos, mas em outro sentido atingr 

mais aquilo que (sempre já) está ali presente. Dai a nr 

cessidade de também os modos do ser-entendidorm 

algo, assim dispostos (guiados pelo Àóyoç), repoitn 

rem-se por um lado ao oposto (o que é um e seu uo 

tro), e por outro a uma coisa das que se opõem, e qul 

çá, a partir de si (imediatamente, de acordo com mia 
orientação), reportar-se ao outro não no modo refer i<lu, 

pois também o conhecimento volta-se a um. atingiu 

do-o nele mesmo, mas ao outro, de certo modo apriin» 

superficialmente. Pois pela negação e pelo afastainni 
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to acaba-se revelando o oposto; o oposto é propria

mente aquilo que vem subtraído por primeiro, mas isso 

é o afastamento do outro (que se opõe ao um).

O que se disse não oferece nenhuma dificuldade imediata. 

A manifestabilidade e seu oposto, que com ela se dá e ao qual 

se voltam certas forças, Aristóteles reporta-os de volta ao Àó

yoç. A enunciação não é apenas o lugar onde se dá a mani

festabilidade, mas igualmente a sede onde se manifesta seu 

oposto. Isso é empregado mais uma vez, expressamente na 

èntcnrípn Àóyou, de tal modo que traz novamente á fala o 

caráter do Àóyoç já mencionado, e a essência de seu oposto, 

dele co-dependente. Tudo isso se realiza pela exposição de al

guns passos muito claros. E no entanto isso esconde um am

plo contexto de questões essenciais para a filosofia, no qual o 

pensar da Antigüidade, vagarosamente, trouxe os primeiros 

raios de luz e as primeiras distinções compreensivas.

Aqui seriam necessárias considerações bem mais amplas 

para poder vislumbrar nalguma medida a imbricação intima 

e o enraizamento comum das questões referidas. Seriam ne

cessárias também interpretações mais aprofundadas de ou

tros tratados aristotélicos para poder ver igualmente como o 

questionamento dentro da Antigüidade mantém todas as 

questões mencionadas num nível bem determinado, e ver 

que, com isso, essa mesma Antigüidade acabou transmitin

do um destino bem determinado ao que se chamou posterior- 

.mente e ainda hoje se chama (inclusive em Hegel) de "lógi

ca”. De tudo isso, vamos apenas mencionar o tanto exigido, 

de imediato, para esclarecer o tratado sobre a Suvapiç.

b) O poder de produzir: o Àóyoç como a 

estrutura mais intima

Primeiramente vamos tratar do Àóyoç, o qual está no pon

to central das reflexões aristotélicas. Tentamos mais de uma 

vez nos aproximar da essência do fenômeno assim denomi

nado. O resultado mais fecundo para nós continua sendo man

termos como o caráter mais essencial do Àóyoç aquilo que 
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chamamos de enunciação. Mas agora nos deparamos, sem 

dúvida, com um significado mais estrito da palavra Àóyoç, e <• 

preciso perguntar de que modo o que se tem em mente aqui 

depende do fenômeno fundamental. Em que sentido o signili 

cado de Àóyoç que se acabou de encontrar é mais estrito? O 

Àóyoç é colocado em relação com a Èniorqpq, ou então 

vice-versa. Diz-se que ser-entendido-em-algo é Àóyoç; dessr 

modo, então, o Àóyoç vem referido a outra coisa ainda e não 

apenas à éniarqpq. Surge então a questão; qual é a confign 

ração que toma o Àóyoç na Enurrqpq, e em verdade pensado 

como noiqTiKq (produzindo alguma coisa)?

A tese soa assim: a EniQTqpq rroiqTucq, enquanto cacti 

vez uma e a mesma, volta-se não apenas a uma coisa única, 

mas justamente com uma e a mesma volta-se essencialmen 

te (necessariamente) a uma e a outra coisa: twv ÈvavTÍov. 

Por quê? Porque a ETTiOTqpq noiqTLKq é Àóyoç. Em que 

sentido a éntOTqpq noiqTiKq é Àóyoç? O que é propriamente 

Enicrrqpq rroiqTucq? Em que medida pode-se dizer que ela se 

volta a algo que lhe é oposto? O que se quer dizer com isso? 

Que o produzir quiçá volta-se sempre a uma coisa, àquilo qur* 

deve ser construído (o sapateiro faz sapatos e não poles), 

mas isso precisamente de tal modo que ali está co-implicado 

algo oposto.

Podemos melhorar de imediato a compreensão desse 

tado de coisas em geral indicando um exemplo, como nu 

caso do ceramista. Todo o processo de produção de vaso.i, 

desde a preparação do barro, passando pela determinação 

de sua umidade e a regulagem da rotação do torno, até o con 

trole do forno da queima, está de certo modo perpassado por 

opções como: esse e não aquele, assim e náo assim. A produ

ção é, em si, no seu modo próprio de operar, um fazer e um 

deixar, um fazer alguma coisa e deixar seu oposto. E porque 

o produzir é em si mesmo, ao mesmo tempo, um fazer e um 

deixar, por isso aquilo a que está referido é: ÈvavTÍa.

Só que essa conexão, apreendida numa primeira apioxl- 

mação, entre produção (èniorfj|iq noiqTiKq) e aquilo a qiin 

esta se refere como a um oposto, precisa agora ser vista com
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mais acuidade, isto ê, deve-se apreendê-la a partir da constitui

ção interna da essência da produção. Os gregos. Platão e Aris- 

itóteles, não só levaram a efeito a interpretação desse fenôme

no da produção, como atê os próprios conceitos fundamentais 

da filosofia surgiram dessa e nessa interpretação (por que isso 

é desse modo e o que significa isso tudo e por que a filosofia 

lontiga, apesar disso, não é a filosofia do sapateiro e do cera- 

ifnista, não são questões que vamos discutir aqui).

*

1 O que os gregos compreenderam por ènicrrqpq noiqnKq 

possuía um significado principia) para sua própria compreen

são de mundo. É preciso ter muito claro o que significa o fato 

de o homem ter uma relação para com a obra que ele produz. 

È por isso que um certo livro chamado Ser e tempo trata da 

lida com o instrumental; e isso não é para corrigir Marx ou para 

(Instituir uma nova economia nacional, e nem mesmo se faz 

Jbso a partir de uma compreensão primitiva de mundo.

O que é portanto ènicrrqpq n-oiqrtKq, produção? Aquilo 

que é produzido, aquilo que deve ser produzido ê o epyov. 

lítse não resulta por acaso e arbitrariamente de alguma ope

ração ou ocupação; pois é algo que deve estar-ali a cada vez, 

ttfeve estar à disposição, deve mostrar-se desse ou daquele 

Mfiodo, ter um determinado aspecto. Sim, isso, como a obra 

ifejlcve mostrar-se, seu aspecto, jâ deve ter sido visto antes mes- 

rno da produção. O aspecto, EiSoç, já foi visto de antemão, e 

Imwo não apenas grosso modo e genericamente, mas justa

mente naquilo que importa no fim, quando deve estar pronto e 

Itrminado. Com o eiSoç do Epyov jâ se antecipou uma finaliza

ção, os fins que o circunscrevem. O rtSoç do cpyov ê TéÀoç. 

Mas o fim finalizante é, segundo sua essência, limite, népaç. 

Pfoduzir alguma coisa significa, em si: colocar alguma coisa 

seus limites, de tal modo que já de antemão se tem em 

mira essa delimitação, e, junto com isso, aquilo que esta inclui 

t exclui. Toda e qualquer obra é, segundo sua essência, “ex

clusiva11 (um estado de coisas para o qual nós. bárbaros, de 

hA muito já não temos órgãos para compreender).
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Agora vale a pena ver onde essa exclusividade tem sua 

origem e como se estende a todos os nexos onde se dá a pro

dução, alcançando assim sua constituição essencial. Pois é 

só quando se viu por dentro em que medida a produção de 

uma obra é em si exclusiva que se torna evidente por que pre

cisamente e de que modo esse produzir está essencialmente 

referido ao seu opostot a saber, ao que é excluído.

O produzir é delimitativo e exclusivo em primeira linha 

porque aquilo em que se fixa de certo modo a totalidade do 

acontecer da produção é o aspecto antecipado da Epyov en

quanto eT8oç, téAoç, népctç. Mas como ganha vigência agora 

a exclusividade aqui situada? De imediato e em sentido emi

nente, evidencia-se logo nisso que o eTSoç fornece a indica

ção para uma matéria (uÀq) bem determinada, como sendo 

aquela matéria a partir da qual se vai produzir o que deve ser 

produzido; por exemplo, uma serra, com a qual deve ser ser

rada madeira, não pode ser feita de lã ou outro material pare

cido, não pode ser feita de qualquer coisa, mas apenas de 

metal, por exemplo. Enquanto um produzir sempre se dá 

como um produzir de alguma coisa a partir de alguma coisa, 

e esse “a partir de” só pode ser determinado pela e na exclu

são de outros, na produção a delimitação implementa-se por 

si mesma.

Ela não atinge porém só aquele material que nada tem a 

ver com a produção, mas atinge igual e precisamente aquele 

que é apropriado para tal; pois esse, como tal, por exemplo en

quanto ferro ou metal, ainda não é precisamente aquilo que 

deve vir a se tornar; mas, visto a partir do EiSoç, do teàoç, esse 

material é o cnrEipov, o ilimitado, o que ainda não foi delimita

do, mas igualmente aquilo que deve ser delimitado. E porque, 

assim, o material especificamente designado é talhado na ade

quação ao elSoç, justo por isso contrapõe-se a esse igualmen

te como o não-delimitado. Ambos distanciam-se um do outro e 

no entanto voltados e direcionados um ao outro; uma oposi

ção frontal, portanto, e quiçá uma oposição necessária entre 

ambos - uma vizinhança, e quiçá aquela vizinhança provida 

do mais amplo embate e diálogo. É esse o conceito da palavra 

grega èvqvtíov: um frente ao outro, estar e permanecer ca-
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ra-a-cara; a ÈvovTiÓTqç (oposição dos contrários), que propria

mente apenas Aristóteles esclareceu de modo pleno em sua 

essência: não se trata somente daquilo que está separado um 

do outro e nada tem a ver entre si, sendo apenas diferente; tra

ta-se antes daquilo que mantêm oposição. O eiSoç enquanto 

téÀoç e nÉpaç angaria necessariamente para si uma tal contra

posição como ânEipov; assim, no âneipov limitado (da tíÀq), o 

í uSoç toma-se a popq da própria uÀq. Forma - matéria: esse é 

um esquema já gasto na filosofia, mas nem por isso caiu do 

céu, para que pudéssemos lançar mão dele ao bel-prazer. E ê 

só porque essa vizinhança entre eTSoç e üÀq está enraizada na 

essência da produção que surge a necessidade de o produzir 

ser constantemente exclusivo nos diversos estágios singulares 

de seu processo, adequando, incorporando e ao mesmo tem

po deixando de lado.

Com isso, ficou claro de que modo a Ènioiqvq noiqTiKq 

está referida á èvavTÍa. Certamente; isso se deu todavia mes

mo sem qualquer referência ao Àóyoç. De tal modo que ago

ra podemos dizer: visto que, segundo sua própria essência, 

a ETTiOTqpq noiqTiKq volta-se para a èvavTÍa, também o Àó

yoç, que pertence á ÈmoTqpq. precisa estar referido ao seu 

oposto. Só que com isso chegamos a um resultado exata

mente oposto ao de Aristóteles; pois Aristóteles diz bem ao 

contrário: a íniorqpq noiqnKq está referida á ÈvavTÍa por

que ela é Àóyoç. É esse o motivo da contraposição interna da 

produção, e não inversamente que a contraposição do Àóyoç 

resultaria da essência da énurrqpq, à qual pertence o Àóyoç. 

De que lado está a verdade? Ou será possível conciliar as 

duas teses? Se isso for possível, como seria a relação entre 

íniOTqpq rroiqTiKq e Àóyoç?

Não é possível duvidar que nossa interpretação da consti

tuição essencial do produzir ê pertinente. Ademais, ela corres

ponde muito bem ao que os próprios gregos têm em mente 

com a relação entre noíqoiç, eTSoç, teàoç e uÀq. Mas tampou

co deve-se contestar que Aristóteles diz de modo inequívoco: a 

ínioTqpq notqTixq volta-se para a ÈvavTÍa porque ela é Àó

yoç. Nisso consiste a tese: o Àóyoç como tal vem fundamenta

do em e toma-se origem do EvavTiÓTqç. Mas a partir da expo-
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sição da essência da noíqoiç vemos que a contraposição tem 

i sua sede no EtSoç. Se ambas as teses devem ser conciliadas

numa unidade, então deve haver uma referência íntima entre 

d EiSoç e Àóyoç, uma referência pautada na própria coisa em

(i questão, e isso de tal modo que o eTSoç ê Àóyoç, sendo por

I isso sede de sua contraposição e vizinhança. Pois é só assim
1

que se poderá mantér a tese aristotélica segundo a qual a 

cniorqpq, enquanto Àóyoç, volta-se para a ÈvavTÍa.

E qual ê a real situação do nexo entre eiSoç e Àóyoç? Náo 

devemos procurar decidir essa questão através de uma espe 

culação alheatória sobre conceitos e palavras, mas ancora 

dos precisamente no solo a partir de onde surgiram para nos 

essas questões: numa mirada constante rumo à constituição 

essencial da produção da obra - não só como uma postuia 

fundamental do homem, mas como uma determinação exis 

tencial decisiva do Dasein da Antigüidade.

>. Mas para compreendermos, agora, a conexão íntima qur

há entre eTSoç e Àóyoç, precisamos antes livrar-nos completa 

mente de todas as distorções e exteriorizações a que foram 

submetidas nesse meio tempo essas palavras. Visto a partir 

daí, o que nos esforçamos para buscar não é nenhuma ques 

tão séria, pois todo mundo sabe que Àóyoç significa ali em 

Aristóteles “conceito, e eISoç significa “espécie”. Espécie?» 

são determinadas classes de conceitos diferentes dos con< el 

tos de gênero. Conceito e conceito de espécie são no fundo n

! mesma coisa. Como poderia persistir ainda aí alguma ques

tão sobre a relação de EtSoç e Àóyoç? Isso não só é evidente, 

como corresponde também aos procedimentos exatos da li 

lologia, a qual pauta-se em fatos. Traduzir clSoç por “aspec
1 to” e Àóyoç por “enunciação” constitui aquele tipo de procr

dimento acientífico que, com base numa certa filosofia que 

hoje está muito em moda, busca explicação transpondo con 

cepções hodiernas para dentro da Antigüidade. Porque todo 

historiador da filosofia repete e passa adiante a mesma fala <? 

todo mundo acredita que Àóyoç significa “conceito, e sobir 

tudo porque nisso tudo ninguém pensa coisa alguma, por 

isso esse tipo de tradução corresponde aos fatos. Mas os In

' tos históricos têm uma característica toda própria. E sobrrtu 
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>do aquilo que se costuma chamar de “historiador”. Desde há 

muito pensamos que todo escritor desperto - e quem nào es- 

Jcreve hoje em dia? -. todo e qualquer escritor que se ocupa 

|com fatos passados, seja um historiador. Portanto admitimos 

tranqüilamente que, do ponto de vista histórico, isto é. segun

do o juízo dos historiadores oficiais da filosofia, o que esta- 

írnos fazendo é falso. Agora queremos apenas compreender 

uma única coisa: em que medida isso que Aristóteles chama 

de Àóyoç está em conexão com o EiSoç, e em que medida o 

$óyoç é a razão para que a ÈniaTqpq se relacione com aquilo 

que é seu oposto.

No processo de produção, aquilo que deve ser produzido 

• embora não esteja ainda pronto e nem sequer começado - 

Já se encontra pré-visto; em sentido próprio só agora é re- 

pre-sentado (vor-geslelll), mas ainda não a-presentado e pro- 

Èluzido (bei- und her-gestellt). Essa re-presentação que vê an

tecipadamente o cpyov em seu EiSoç. é isso precisamente o 

verdadeiro começo da produção; pois essa produçào nào co

meça por exemplo só na feitura, no sentido estrito do colocar 

mãos á obra. Esse apreender com a vista o aspecto é em si o 

formar-se de uma visão, o formar-se de uma forma prévia 

exemplar. Com isso porém algo se faz notar: esse formar-se de 

Uma forma prévia exemplar só pode acontecer como uma de

limitação daquilo que a ele pertence; trata-se de um selecionar, 

um recolher seletivo daquilo que lhe pertence, um ÀÉyEtv. O 

jtTôoç é um escol assim ajuntado, um ÀsyópEvov, é Àóyoç. E o 

rtfSoç é téàoç - o fim fi-nalizante. teàeiov - o que foi termina

do. concluído, o que foi recolhido, o que foi selecionado; se

gundo sua essência, teàoç é sempre selecionado: Àóyoç.

Mas o EtSoç é Àóyoç precisamente também no sentido 

que tem para nós a palavra Àóyoç quando significa fala, lin

guagem, sentença. O eÍôoç só é o que é na medida em que, 

tíom ele e por ele, interpela-se algo, aquilo que deve ser pro

duzido, no modo como deve se tornar presente posteriormen- 

le. Escolha é interpelar como..., Àéyciv. O interpelar como..., 

ou melhor, esse mesmo “como" tem o caráter do “enquanto 

teto ou enquanto aquilo”. De algum modo, o “como" está 

Mjmpre selecionando dentro de alguma perspectiva.
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O EiÓoç diz o que deve ser aquilo que deve ser produzido 

Esse eTóoç, o que é interpelado desse ou daquele modo, cn 

quanto isso ou enquanto aquilo, que exclui em si próprio ou 

tra coisa, reivindica a direção do processo de produção no 

seu todo, é o que. a partir de si - koG' oútó (1046 b 13) - da n 

medida, o que dá a regra e diz'o que é o critério de medida, 

mas isso sempre de tal modo que em si próprio exclui otilin 

coisa. Essa outra coisa, porém, é sempre o que está aí sim 

plesmente-dado-junto, o que corre paralelamente - kuió 

oupPtPnKÓç (ibid.), na medida em que o material e todas ao 

circunstâncias nas quais sempre se encontra a produção cv 

tão constantemente possibilitando agir equivocadamente o 

falhar, de modo contrário á regra. Assim, Àóyoç, enqiumtu 

aquele que é escolhido e sobretudo interpelado, está constaii 

temente excluindo, isto é, constitui-se naquele que inclui lam 

bém o seu oposto. Isso quer dizer que, quando procurammi 

evitar o oposto, justamente pelo fato de fugirmos de seu < a 

minho, este se faz “presente”, revela-se de modo todo pró 

prio; quiçá não nele mesmo - aquilo que precisa ser evitado 

não é aquilo com que deve se ocupar o ceramista - esta ni 

presente paralelamente, não porém casualmente paralelo, 

mas andando necessariamente lado a lado. Conseqüenlr 

mente, o Àóyoç diz respeito a ambos: irpàypa e aTÉpqoiç, ó 

claro que não do mesmo modo - oóx waaÓTioç (b 8/9).

Desse modo fica evidente em que medida o Àóyoç é a oil 

gem do èvavTÍov, do que lhe está contraposto, ou melhoi a 

razão para que as ÈvavTÍa como tais se déem a conhernr 

igualmente em todo produzir.

Só que contra essa interpretação surge logo uma susprl 

ta. Gostaríamos de fazer uma observação a Aristóteles 

ele vê a coisa de modo muito simples e muito claro. O /vuv 

TiÓTrjç se dá junto com o Àóyoç porque esse é tanto Kaióqxv 

oiç quanto ónótpctoiç, tanto afirmação quanto negação. Isno 

quer dizer que Àóyoç é juízo; ora, existem juízos positivos c |ul 

zos negativos. E porque a émcrrqpr) noiqTiKq é precisamrn 

te ÍTnoTrjpr|. isto é, conhecimento, e todo conhecer, segundo 

a concepção usual, é julgar, por isso o juízo, com suas dum 

formas opostas, pertence à èttiOTrjpr) e introduz nessa a irlrt 
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çâo para com seu oposto. “Do ponto de vista da lógica”, esse 

pensamento é correto, e essa reflexão é para muitos não só 

evidente mas até arguta. Ela só tem uma pequena desvanta

gem de nada significar e ser cega. Esse esclarecimento nada 

jfcsclarece. Pressupõe aquilo que precisa ser esclarecido. Pois 

O que poderia significar isso que dizemos - e isso pode ser 

lido em toda e qualquer “lógica” - que “existem juízos positi

vos e negativos"? Existe isso reafmente como no verão exis

tem pássaros novos e também insetos? E mesmo que se 

foressuponha que existam juízos positivos e negativos, por 

[que é que na produção de alguma coisa intervém também os 

negativos? Esses podem muito bem ficar de fora e nesse 

Coso só há o lado positivo e assim só uma parte da ívovti- 

ÓTrjç - isso quer dizer: absolutamente nenhuma.

Por que então faz parte constitutiva do Àóyoç a bipartição 

do afirmação e da negação? E essa a questão que não temos 

mais o direito de evitar se quisermos compreender realmente 

lodo o nexo existente entre Sóvapiç pcTÓ Àóyou e £nicrrq|iq 

noiqTiKT], nexo que Aristóteles tem em mente no desenvolvi

mento posterior do problema da fiúvopiç.

A

Ao tratarmos da Suvopiç pító Àóyou, nossa preocupa

ção foi a relação intima entre Súvapiç e Àóyoç. A característi

ca da óúvopiç p£TÒ Àóyou é que ela se volta para a évovtío. 
10 que significa isso, e em que medida isso caracteriza a Sóva- 

4HÇ pETÒ Àóyou, istoé,acniOTqpq noiqTiKq? A ÈntOTqpq no- 

íqTiKq é o ser-entendido na produção de alguma coisa, ser- 

Cntendido em alguma coisa em sua possibilidade de ser pro

duzido, ou ainda melhor: em sua produtibilidade, como cpyov. 

Decisivos para essa relação com a obra são uôoç, tcàoç, 

trépaç - o constituir-se de uma forma prévia exemplar, como 

Um impor limites. Ali está contido um delineamento prévio da 

I õAq; mas a própria uÀq, enquanto é recortada para ser molda

da» sempre é aquilo que ainda não é, que está sempre em 

fuga - o dreipov. Assim, está sempre dando-se uma exclu

ído, um deixar de lado, um evitar, isto é, um relacionar-se a 

ÍVdVTÍa. Mas isso tudo parece desenrolar-se sem Àóyoç; e se
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gundo Aristóteles a relação deveria ser invertida; mas se Im 

assim, então está em questão agora a relação entre eT^h, e 

Àóyoç. Ora, “re-presentar" antecipadamente o eTSoç é um 

processo seletivo e portanto um dar a conhecer (Àóyoç). O 

tsàoç é recolhido por meio da seleção, e assim interpelado 

reivindica a direção no produzir, é o regente; e faz isso, quM, 

enquanto exclui. Mas serâ que em Aristóteles toda essa cone* 

xào não ê vista de modo mais simples, na medida em que □ 

juízo faz parte da ETTicrrqpr}, portanto do conhecimento, o qur 

significa precisamente que o juízo implica um juízo positivo r 

negativo?

Todavia, por que é que no Àóyoç tem-se a vigência dessa 

contraposição do positivo e do negativo? Porque sua essen 

cia ê dar a conhecer, e porque esse dar-a-conhecer é necr*» 

sariamente dar algo enquanto algo; isso é necessário. Por 

què? Porque todo dar responde a ação de tomar do não tei, 

esse tomar, enquanto não tem, é um tomar-posse apenas 

parcialmente, porque aquilo que vai possuir permanece sem 

pre outra coisa; parciaimente, isto significa: cada vez numa, 

nessa ou naquela perspectiva, cada vez enquanto isso cm 

aquilo. Com esse “enquanto” se decidiu cada vez isso ou 

aquilo e se separou isso e aquilo. Mas por que o ‘‘enquanto'' 

pertence ao Àóyoç? Porque o dar a conhecer pertence à em tu 

ciaçào e esta responde originariamente a um ir em busca <lv 

conhecimento. Ir em busca de conhecimento, porém, é nc 

cessariamente abrir-caminho. é cada vez escolha de um ca 

minho e renúncia do outro, assumindo igualmente uma posi 

ção, renunciando à outra. Faz parte da enunciação o limite 

interno. O ir abrindo um caminho de busca de conhecimento 

faz nascer assim simultaneamente um não conhecimento do 

outro caminho. O limite interno da enunciação é igualmenh- 

sua potência mais própria. Nela reside a possível garantia da 

magnitude do empenho da existência humana.

Só que o que se acabou de dizer não passa de uma indica 

ção da direção tomada pela questão e do tipo de tarefa em 

cuja solução irá ficar claro para nós a essência bipartida do Àó- 

ycx;. No entanto, com isso irá ficar evidente também que e 

como o Àóyoç, unido com a bipartição, tem de se dispersar na 
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multiplicidade do dizer e do expor explicativo, ou melhor: já 

lifrnpre se encontra disperso e desfraldado numa tal multiplici- 

dftde. A unidade da enunciação é sempre uma reconquista.

Todo Àéynv, recolher, é selecionar, reportar-se a um e 

com isso a outro, seja isso a um e a outro, seja isso a um ou ao 

outro. Porque é originariamente seletivo, o Àóyoç se constitui 

tomo a ação fundamental em toda relação para com o rpyov, 

•nquanto aquele que é cada vez escolhido, a saber, enquanto 

réAoç. E é só porque no eTóoç se reúne o que foi selecionado 

dtsse conjunto co-implicado, delineando previamente a partir 

de si um material, que deve igualmente ser selecionado, e de

terminados caminhos para se chegar a este material e para 

«UB elaboração, só por isso todo produzir, em si, vem reunido 

no modo como se constitui seu sentido mais próprio. E porque 

o conjunto recolhido no (Jm faz parte de toda e qualquer obra, 

por mais que permaneça afastado e seja diminuto, só por isso 

o processo de produção pode ser disperso, negligente, e a 

obra pode ser desleixada, isto é, uma nâo-obra.

Esse conjunto de coisas que se recolhe no processo pro

dutivo, porém, repercute no processo de recolhimento (Xéyc- 

iv) das discussões e no tomar-conhecimento do que perten

ce e não pertence a esse processo. Também esse conheci

mento se dá pelo debate. Esse debate constitui aquele di- 

■fcr-a-si-mesmo, que na maioria das vezes transcorre silencio- 

lõmente, ou como aquele falar consigo mesmo que se con

funde com a obra e que, visto de fora, se mostra apenas nal- 

gumas palavras deslocadas. O processo produtivo é em si 

um dizer a si mesmo e um deixar-se-dizer. Dizer a si alguma 

Coisa não significa produzir palavras, mas querer proceder de 

Um determinado modo, isto é, já proceder assim.

A noticia informativa que serve de critério de medida só 

possibilita produzir a obra quando ela mesma se desdobra, 

buscando conhecer os preparativos e as etapas a serem cum

pridos numa determinada ordem para levar a produção à sua 

finalização. Esse desenvolvimento da noticia informativa, po

rém, é o que chamamos de reflexão, enquanto um perpassar 

e debater alguma coisa não saindo de si mesmo. Esse debate 
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é o desenvolvimento interno do Àóyoç e é ele mesmo Àóyoç. 

Essa reflexão (tácita) guia os passos singulares do process» 

produtivo, e esse precisa de condução porque é por essência 

um fazer que já viu antecipadamente aquilo que deve fazei, 

aquilo que precisa ser produzido.

O processo produtivo, portanto, de modo algum é apenas 1 

acompanhado e supervisionado por uma seqüência de frases» ■ 

nem a èmurqpq notqTiKq, de certo modo, é apenas um alinha

mento de frases e enunciados; mas ela é uma postura funda v 

mental frente ao mundo, isto é, frente a uma abertura fechada ij 

do ente. Onde há mundo, ali há obra, e vice-versa. H

’Fniorqpq noqTiKq éSóvapiç p£TÓ Àóyou. Essepcià nâ© L 

significa o “com” indeterminado, no sentido de “em compa 

nhia de”, “vir junto a”. Essa éniOTqpq, conforme a sua essêrv 

cia interna, significa: andar atrás de alguma coisa, segulrv 

do-a, ser por ela guiado - guiada pelo Àóyoç; dai a tradução^ 

conduzido pela fala.

Falta responder ainda a questão (cf. acima p. 143s) qua | 

pergunta em que medida o Àóyoç é compreendido aqui num ■ 

sentido mais estrito. Em primeira linha, Àóyoç significa enufil ’ 

ciaçáo e abertura daquilo que precisa ser pro-duzido, é o 

pecto do projeto, o EtÔoç, mas é igualmente o debate do pln^ 

no e da ordem das medidas a serem tomadas para sua posslj 

vel execução; isso pode dar-se na forma de sentenças. Essa : 

significado de Àóyoç como sentença é derivado em relação H 

ao significado de Àóyoç enquanto uóoç (cf. Metafísica Z 7( - 

1032 b 2/3). O ir em busca de conhecimento força a um de- 

bate singularizado daquilo que antes deve estar aberto no seu I 

todo. Mas, por outro lado, esse significado restrito do Àóyoç é ® 

precisamente de novo o mais próximo e o mais comument© 

encontrado, tornando-se assim também aquilo que assume I 

um certo papel de guia em todos os diversos modos de com* 1 

portamento e não somente no processo produtivo. A acep 

ção do Àóyoç como sentença, que, segundo a origem de sua 

essência, é restrita e derivada, é de acordo com o uso e o al

cance de seu domínio, a mais ampla. Em nosso contexto, 

Aristóteles tem em vista os dois significados, e a conexão In* 
terna entre ambos só pode ser compreendida se primeiro st 
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tiMdbelecer o caráter originário da essência: enunciação, aber- 

tuia. Mas toda compreensão perde-se de imediato se compre

endermos o Àóyoç de maneira lógica, “logicamente", no sen

lido usual, segundo o qual, Àóyoç significa juízo, sentença ou 

um elemento da sentença, conceito.

Seja apenas mencionado o uso, bastante comum, da pa- 

Invia Àóyoç, onde o significado da palavra ressoa a partir do 

Evangelho de João e de doutrinas sapienciais orientais-gnós- 

Uí ris. o que desvirtua totalmente o conteúdo originário grego 

dn palavra.

Para se compreender plenamente o contexto que se nos 

npicsenta, vamos destacar mais uma vez: não devemos que

rei explicar e determinar a essência do Àóyoç com as idéias 

dr um professor que recorre a um manual de lógica, mesmo 

quando em nossa passagem se fala deànótpaaiç (G 2, 1046 

I) I 3/14). Não se tem em mente juízos e fórmulas de juízo, 

inas a mobilidade e a normatividade interna presentes na 

nhrilura manifestativa do mundo e que para os gregos se 

npiesenta primeira e essencialmente no Àóyoç e como Àóyoç. 

f só a partir disso tudo que se podem destacar as formula

ções introduzidas mais tarde pela lógica e pela gramática 

como as assim chamadas “formas do pensamento”. Isso e 

muitas outras coisas tiveram como resultado o fato de que 

nns encontremos desorientados defronte á essência do que 

chnmamos de linguagem e interiormente alheios a ela. Dai, 

por um lado, nosso desleixo intrínseco da linguagem e a des

consideração de sua dignidade, e, por outro, a idolatria da so

noridade pura e, paralelamente, num lugar ou noutro, ainda 

uma ciência linguística, correndo constantemente no vazio e 

Inzendo infinitas descobertas, sem contudo, no seu todo, re

encontrar o caminho de volta para a linguagem.

§ 15. A ôóvapiç kotó KÍvqaiv como poder da alma que 

tende a... (strebende)

E só com base na significação de Àóyoç apresentada aci

ma que se compreende o nexo íntimo entre Àóyoç e toda a es
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trutura da Sóvapiç, á qual ele pertence. Vimos que: ôóvayn. 

pr-TÓ Àóyou só se faz presente onde há r'pt|juxov> onde hé 

alma e entes animados. Só que não se deve compreendvi 

simplesmente essa relaçâo como se o fato de procurar adqul> 

rir conhecimento e enunciar fossem processos anímicos; en 

tão, precisamente uma (Sóvaptç ptTÒ Àóyou deveria ser nr 

cessariamente um poder da alma. Mas as coisas são diferen 

tes e em certo sentido inversas: se uma Sóvcqjiç é tal que estA 

inserida e pertence ao âmbito de ser daquilo que é anímlcC^ 

então não só é guiada por um Àóyoç mas também todo seu 

caráter enquanto Súvopiç é diverso; enquanto Suvapiç é, 

quer dizer, enquanto ápxq pEToPoÀfjç èv dÀÀw. Como estA 

construída uma tal Sóvopiç da alma e como nessa estruturt 

essencial está necessariamente co-implicado o Àóyoç, isso A 

o que procura mostrar Aristóteles nas frases que se seguem.

1046 b 15-20: èttei Se tg evgvtíg oók íyyíyveTai ív 
t<<j aÚTÕh q 8* Enurrqpq Súvapiç tw Àóyov exeiv, koV 

q i|M>xn Kivqoaoç rx£l apXHv> tò prv uyiEivàv 

úyfciav póvov nota Kai tò OeppavTiKÒv SkppÓTqta 

Kai tò ipuxTiKÒv ^uxpÓTqTa, ò fniorqptüv ãpptu* 

Àóyoç yáp toiiv ápcpoTv pÉv, oóx ôpoíwç fié, Kai iv 

<|/uxn H £XC1 xtvqoEwç àpxqv wot’ apqxo dnò Tqç 

auTqç àpxqç Kivqafi npòç tò uúto ouvátpaaa.

Visto que aquilo que se encontra na mais extrema pro 

ximidade não se forma (ao mesmo tempo) no mesmo 

ente, e o ser-entendido-em alguma-coisa é uma força 

em virtude do fato de ser conduzido pela fala, pela 

enunciaçào, e visto que a alma tem em si e defronte 

de si um ponto de partida para o movimento, então o 

que é sadio só pode promover a saúde, o que fornece 

calor só pode dar calor, o que gera frio só pode trans

mitir frio; ao contrário, aquele que é entendido em al

guma coisa refere-se a ambos (os contrapostos). Pois 

um informe sempre se volta para ambos, mas não do 

mesmo modo, e (de acordo com sua essência) per

tence a uma alma, que por seu turno também tem em 

si e defronte de si um a-partir-de... para o movimento. 

Por isso, colocará em movimento ambos, e quiçá par

tindo do mesmo ponto de partida, e isso de tal modo 



C j ncipai ■ Setjunda secao ’ ífp

que retoma os dois reconduzindo-os àquilo que se bus

cou conhecer como o mesmo.

De início, grosso modo, temos o mesmo tema que aci

ma; à primeira vista, nada de novo, mas numa recapitulação 

mais detalhada constata-se que no Àóyoç a Súvopiç se rela

ciona com èvavTÍa, enquanto âpqxo. E, no entanto, em nossa 

leitura, não devemos passar ao largo de duas novas determi

nações essenciais: de um lado, fala-se expressamente de 

4**>xn* e de outro - o que não deixa de ser essencial para a 

questão ainda pendente da Sóvapiç - fala-se de KÍvqoiç. Mais 

precisamente, fala-se que a ipuxn, a alma, àpxriv KivqoEtDÇ qci 

tem em si, tem e mantém diante de si aquilo a partir de que 

f*e dá seu próprio movimentar-se. E nesse estado de coisas 

diluem o Àóyoç e seu desempenho, que já foi descrito. Ora, 

Aristóteles não dá maiores explicações sobre a ipuxn e a 

kívqoiç nem do nexo existente entre o anímico ou vivente e 

o movimentar-se; fala sobre isso como se fosse alguma coisa 

ja conhecida, não conhecida em si mas conhecida e explana

da através daquilo que ele disse muitas vezes, por diversas 

vias, e em diversas perspectivas, em suas lições. Em que 

perspectiva pois ele busca compreender agora de forma mais 

aprofundada a questão da ipux1!' enquanto ápxqv KivrjaEwç 

i xouoa, isso se mostra precisamente no fato de que a men

ção desse nexo se dá em estreita ligação com a questão do 

Àóyoç e da Súvapiç. Em nossa interpretação também abdica

mos de discutir mais amplamente essa conexão. Vamos ape

nas mencionar as investigações nas quais Aristóteles trata da 

questão de modo mais aprofundado: Metafísica Z 7-9; Ética a 

Nicômaco Z; De anima T. sobretudo capitulo 9s.

No tratado ricpl <|'UXHÇ (naturalmente) a questão é trata

da como o tema mais próprio. Tuxn é aquilo que constitui o 

ser de um ente que tem o caráter de ser vivente. Tlepi <|mxnç 

não é um tratado sobre psicologia, mas uma ontologia do ser 

vivente como tal. Aquilo que vive tem o caráter básico do mo

vimentar-se, o que não significa necessariamente mudança 

de local. Também a planta, que mantém seu local fixo, se 

move - enquanto cresce e se alimenta. O movimento dos 

seres vivos é movimentar-se quiçá e sobretudo porque àri q 
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KÍvqcnç rj (pEÚyovroç rj Ruókovtóç tí èotiv (De anima T9, 

432 b 28s) - porque o movimento é sempre movimento de 

alguém que foge ou que persegue (tpuyq ou Síwçiç), mas; 

isso significa: proteger-se contra alguma coisa ou apode^ 

rar-se de alguma coisa. O movimento dos seres vivos é âel 

evekg tivoç (cf. b I5s) - sempre em vista de alguma coisa; 

em vista daquilo que importa como fim, aquilo que é o fimr< 

teàoç ; aquilo que deve ser cumprido - o npaKTÓv. O que está I 

em questão é necessariamente alguma coisa pretendida: 

(Erstrebtes) (F IO, 433 a 28).

Para explanar brevemente esses nexos, diga-se: um òpeK*1 

tóv é aquilo que se põe numa pretensão, é colocado de ante< 

mão como tal pela pretensão. Em si, a pretensão é: pôr-se ao 

encalço de algo e, como tal, antecipar (uor-stellen) esse algo; 

mas essa postura pode por assim dizer depor o pòr-se ao en* 

calço e então ser somente ainda um re-presentar (uorstel* 

/en). Tudo que nós chamamos de “representar”, “intuir” é em 

si um “apenas ainda representar”; e não um processo inver

so, como, por exemplo: algo primeiro representado e depois 

pretendido. Ali existem muitos modos onde se mostra agora 
O ÓpEKTÒV 1^ ÓpEKTÓV.

Esse ópEKTÓv, porém, é em todo caso òpxq: aquilo a par

tir de que e retro-referido a que se pòe em movimento todo e 

qualquer esforço, o que implica igualmente a reflexão e a deli

beração do caminho correto a ser seguido e dos meios ade

quados. Por isso: tò ôpEKTÓv... yòp kiveT (433 b 11/12) - o 

que é pretendido como tal é propriamente aquele que move; 

é a àpxq da KÍvqoiç que possui a alma. A alma possui essa 

àpxq na medida em que a alma, enquanto pretendente, en

quanto òpe^iç (F 9, 432 b 7) está referida a um ôpEKTÓv. O 

possuir, ex£iv (cf- igualmente Aoyov exov) não significa sim

plesmente: possuir em si como uma qualidade qualquer, mas 

possuir alguma coisa ao modo de comportar-se para isso; e 

aquilo a que se dirige esse comportamento acaba sendo trazi

do ao conhecimento nesse e por esse mesmo comportamen

to (Por isso, para Aristóteles torna-se uma questão importan

te saber se não se deve atribuir Àóyoç também ao animal irra

cional ou àquilo que chamamos assim).
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Ora, onde pois o comportar-se e o movimentar-se consti

tuem um produzir, uma noíqoiç, e quiçá uma émoTqpq no- 

i q ri k q. um fazer humano, ali a òpxq desse fazer não é, como 

dissemos até o presente, só e pela primeira vez o EiÔoç, o Xó- 

yoç - a projeção daquilo que deve ser produzido ali, o tornar 

conhecido do aspecto - mas juntamente com isso, a àpxn iá 

é antecipadamente um ópEKTÓv; serâ como a pretensão a um 

objeto de uso que possibilite, por exemplo, conter água e dar- 

Ihe curso. Para o ttoieTv kotò Tqv EmoTqpqv, para o proces

so produtivo, “além”, do Xóyoç. precisa-se ainda do tTÉpou 

nvòç Kupíou - precisa-se ainda de outra coisa que domine 

(cap. 9. no final), de uma outra àpxq: de querer dispor, por 

exemplo, sobre um tal objeto de uso. É só esse precisar, esse 

querer que leva a efetuar uma produção, ou seja, é o a-par- 

lit de-onde para o produzir enquanto um movimento - àpxq 

pi ta|:ioXqç. A precisão não é apenas um impulso, um estimu

lo que surge e desaparece; antes, a própria precisão já carre

ga consigo seu alcance e sua orientação, e é com esse que se 

guia o processo produtivo até à conclusão da obra. Desse 

modo, existem, por assim dizer, duas àpxoí e no entanto no- 

vamente apenas uma (em relação ao vouç rrpOKTiKÓç, cf. 

rnp. 9ss).

A partir daqui pode-se compreender o paralelo entre Xó

yoç eàpxq Kivqocuiç, presente em nossa passagem (Metafí- 

sha.0 2, 1046 b I5ss). Aàpxq daSóvapiç pETÒ Xóyou éum 

(íptKTÒv npaKTÒv XcyópEvov - algo pretendido, que se deve 

produzir e que é interpelado como isso e aquilo, e enquanto 

tal vem referido a EvavTÍa; isso porque opE^tç é necessaria

mente 8íu)Çiç ou <puyq.

E só agora então torna-se possível compreender com 

todo rigor o que quer dizer Aristóteles (op. cíL): ele começa 

indicando que os ÈvavTÍa, dos quais já se tratou anteriormen- 

t<* de modo exaustivo, não estão ali, juntos, simplesmente da

dos de modo igual num e mesmo ente produzido. Mas, por 

outro lado, tampouco na Suvapiç perà Xóyou jamais se faz 

piesente apenas um dos opostos. Os dois, portanto. Certa- 

mente. Mas a questão é precisamente esta: Como? Não es- 

t.indo ali como simplesmente dados, produzidos, mas na pro- 
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duçáo e para essa. Ha medida em que essa produção parte 

daquilo (óttó. Z 21) que se quer e se deve produzir, junto com 

esse ponto de partida, enquanto pretendido, já se deu tam

bém o seu contraposto, aquilo que nessa pretensão deve ser 

evitado; o cuidado inerente a um processo produtivo une em 

si precisamente essas duas coisas: manter o reto caminho e 

evitar os descaminhos e os passos em falso. As coisas que se 

encontram no caminho reto e no descaminho, ambas já fo

ram vistas juntas e juntas retro-referidas ao Um, a partir do 

qual se pós em movimento e se manteve todo o processo 

produtivo, o ópfKTÒv npakTÓv.

Com as frases discutidas aqui, Aristóteles quer bem mais 

recordar do que explicitar expressamente essa conexão. Vi

mos como e em que sentido a òóvaptç pETÓ Àóyou pertence 

a um ser animado (qjipuxov). Vimos igualmente que, aqui, 

alma não é uma coisa qualquer, operando e exercendo sua 

vigência num corpo; ao contrário, Aristóteles apresenta uma 

estrutura fundamental e bem determinada do ser vivo, inte

grando nessa estrutura, como um evento a ele inerente, a rea

lização do ÀÉytiv e do Àóyoç.

*

§ 16. A bipartição interna e a finitude da 

Súvapiç pcTQ Àóyou

Vamos estabelecer que a bipartição interna do Àóyoç é a 

origem e a raiz da proliferação em Àóyoi singulares; esses 

náo ocorrem de imediato como interpretações já cunhadas, 

mas no "dizer-seM do processo produtivo. A totalidade reuni

da do processo produtivo surge da essência do Àóyoç en

quanto reunião. É a partir daí também que se deve compre

ender o pfTQ (Àóyou). Em tudo isso é importante nào compre

ender o Àóyoç a partir da “lógica", mas proceder de modo in

verso. - Agora então vem à linguagem a Súvapiç pETÒ Àóyou 

enquanto KÍvr|oiç. Como está ela referida à KÍvqutç? Aqui, o 

movimento é o movimento do ser vivo, da ipu/q; esta tem a 

dpxn do movimento - ópxqv KivqoEüjç qei. O movimento 
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ild alma consiste em pretender, ópc^iç, e se constitui ou na 

luga ou na perseguição. O que é pretendido, ele mesmo, o 

ópr.KTÓv. não é um mero objeto representado, mas aquilo 

que move; e isso enquanto ÀryópEvov eiSoç (o mesmo nexo 

fundamental que há entre KÍvqaiç e ôpEKTÓv ocorre no últi

mo e conclusivo livro da Física; o primeiro movente move wç 

ípojpEvev (cf. Metafísica, A 7, 1072 b 3); cpwç caracteriza 

um modo especificamente platônico de ver o tipo de movi

mento dos seres vivos, o que retorna em Aristóteles de outra 

lorma). A ópxq, aquilo a partir de onde todo ser vivo é colo

cado em movimento, é possuído e mantido pela alma (àpxq 

fXopÉvq), e a bem da verdade deve ser caracterizado por di

versas relações através dos fenômenos eióoç, TéÀoç, óptKTÓv 

e Àóyoç. Esses fenômenos determinam uma e a mesma 

ópxq, à qual são retro-referidos todo o evento e a estrutura

ção interna da Súvapiç.

Por seu próprio procedimento, todo processo produtivo 

de alguma coisa, e em geral toda e qualquer Sóvoptç ptTÒ 

Àóyou, preparam para si mesmos, e de modo necessário, a 

possibilidade, que os acompanha constantemente, de agir 

equivocadamente, de falhar, de não ver e omitir alguma coi

sa, e com isso toda e qualquer força carrega em si e para si a 

possibilidade de decair na nào-força. Esse aspecto negativo 

não está aí simplesmente como um algo contraposto, ao lado 

do aspecto positivo da força, mas vigia-a em si mesmo, e isso 

porque toda força desse gênero vem dotada, segundo sua es

sência, de uma bipartição e, portanto, dotada de um “nào”. 

No entanto, essas são questões que Aristóteles e os antigos, 

de imediato, não tinham nenhuma motivação essencial para 

perseguirem, na medida em que para os gregos a questão do 

ser deveria antes de tudo preparar uma compreensão daquilo 

que se deveria interrogar.

Metafísica O 2, 1046 b 22-24 mostra como a explanação 

da Sóvapiç pETÒ Àóyou e âvcu Àóyou se aplica ao conceito 

de fSuvaTÓv:

Ató to kotô Àóyov Suvoto toTç óíveu Àóyou SuvotoTç 

íioieT TàvavTÍa- pig yàp àpxq ncpiexcTai, tw Àóyu), “é por 
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isso que o que é forte em conformidade com uma fala (o qut 

é capaz) realiza o contrário daquele que é forte sendo sem 

fala; pois (aquele que é capaz) é circunscrito por um (único) 

ponto de partida, e este é o informe (Kunde}”.

Do modo como se encontra aí, a frase não tem uma ciam : 

formulação e por isso é ambígua. Aquele que é capaz, sendO 

guiado pela fala, realiza o contrário do que é sem fala; isso 

significa de imediato: ele nào se volta para uma única coisa, 

mas ao contrário volta-se para uma coisa e sua outra coisa» 

isto é, ao contrário. Porque o poder que é guiado pela fala 

está, a partir de si mesmo, referido ao contrário, por isso é em j 

si igualmente e como um todo oposto ao poder desprovido' 

de fala; no noicTv làvavTÍa, ambos fundem-se: relacionam* 

se ao contrário e por isso portam-se de modo opositivo, em 

distinção á Sóvaptç àvEu Àóyou. Objetivamente, a frase não 

traz nada de novo; o que chama a atenção é apenas sua for* 

mulação, a saber, como o Àóyoç é chamado de ápxn singular, 

única, e isso confirma, precisamente, que na iroírjoiç e na 

Eniarqpq noi rjTiKq ele não constitui um fenômeno concomi

tante, mas perfaz sua mais intima ossatura; com isso fica de* 

terminado de modo próprio o peto.

Mesmo a frase conclusiva de todo o capítulo apresenta 

um pensamento que já foi sublinhado, e à primeira vista de 

modo algum se consegue ver direito qual a intenção de se in

troduzir essa frase aqui.

I046 b 24-28: ipavEpòv 5È Kai ôti rfj pèv tou eiJ 
ftuvápEi ókoàou^eT q tou póvov noiqoai rj naítelv 
ftóvapiç, TaÚTr) 8’ ÈKtívq oók aid* áváyKq yàp tòv 
eu noiouvTQ Kai noteTv, tòv póvov notuvTa ouk 
àváyKr] Kal eu ttoieTv. I

Ora, assim se torna manifesto também que ao ser-for*, 

te-no-modo-correto acompanha a força de, simples* 

mente, fazer ou suportar alguma coisa, mas aquele 

nem sempre acompanha a essa; pois necessariamen

te aquele que produz de modo correto deve também 

(em geral) produzir, mas aquele que apenas produi 

simplesmente nào deve necessariamente produzir tam

bém no modo correto.
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O pensamento ê claro: a força para produzir no modo 

correto pressupõe que existe ai em geral uma força para pro

duzir; mas não inversamente essa já traz consigo aquela. 

Com isso fica claro em que sentido Aristóteles compreende 

aqui a expressão ókoAouGeTv. O ser-capaz-de-alguma-coi- 

sa-em-geral “segue acompanhando" o-que-é-capaz-no-modo- 

correto; nós diriamos de modo inverso. Mas àxoAouJkTv sig

nifica aqui “seguir" no sentido de “andar constantemente 

«itrãs de”, “já sempre andarjunto com alguma coisa”; falando 

a partir desse último, significa que esse que vem constante

mente acompanhado de alguma coisa, sempre conduz consi

go e junto a si essa coisa que o acompanha. E, a bem dizer, 

isso se dá num sentido bem determinado, a saber, que aquilo 

<|ue sempre já acompanha o outro é a condição de possibili

dade disso com o qual anda e ao qual segue. Ê importante 

que se tenha clareza em relação a isso. Nessa expressão do 

seguir, compreendida em sentido grego, temos a formulação 

da relação expressa de modo erudito como a relação das 

condições de possibilidade a priori. Seguir significa aqui: an- 

lecipar-se, e não: vir só depois. O que é npÓTEpov ipúoEi - o 

que é antes, segundo a coisa em questão isso nada mais 

(em a suas costas, mas antes está sempre já ás costas daqui

lo que, segundo a coisa em questão, ele condiciona, e assim 

segue andando atrás dele.

Mas precisamente onde o àKoAouíkTv significa “acompa

nhar”, no sentido de vir depois de algo, não se trata de um vir- 

inais-tarde compreendido temporalmente, e nem sequer o 

que se chama de consequência “lógica", mas a condicionali- 

<lade da essência. Em Aristóteles, esse àKoAouíteTv desem

penha uma grande função, por exemplo, em sua teoria da es

sência do tempo. Aqui há uma seqüência e uma relação es

trutural entre péyESoç, KÍvqoiç e xpóvoç, extensão, movi

mento e tempo. É bem verdade que aqui o ókoAouÔeTv vem 

compreendido num direcionamento de sentido inverso ao 

“vir em seqüência de"; mas de modo algum no sentido da se

qüência lógica ou até da gênese efetiva, mas em relação à or

dem da construção que fundamenta a essência do tempo; o 

tempo fundamenta-se no movimento, e este, por seu turno. 
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fundamenta-se na extensão em geral. Seja de um modo ou de 

outro, o áKOÀouSteTv vem empregado no sentido de sua per

tença à essência; cf. Metafísica A I, 981 a 24ss.

Do ponto de vista de seu conteúdo, a frase citada acima é 

transparente; mas justo porque è transparente, perguntamos 

pelo motivo por que está ai. Ela nada tem a ver com a ques

tão diretriz de todo o capítulo. E, no entanto - quando anteri

ormente já se chamou a atenção indicando esse nexo entre o 

eu (de modo correto) e o ttoieTv, isso foi apenas uma indica* 

ção, ainda não se tratava propriamente de uma fundamenta

ção - mas agora, precisamente com base na discussão e ex

planação do Àóyoç e sua implicação com a Wvctpiç, conse? 

guimos pela primeira vez compreender onde estão as raizes 

do eu inerente á Sóvapiç. Por que faz parte de uma força o 

“de modo correto" - e isso significa também: o “de modo in

correto", e o “de modo indiferente"? Por que faz necessaria

mente parte de uma força o “cada vez dessa ou daquela ma

neira", ou dito de modo geral: o como? Porque a força, en

quanto Sóvopiç pcTÒ Aóyou, é naturalmente b/direcionada e 

bipartida. E porque, então, a força guiada pela fala tem, num 

sentido originário, o caráter do negaüuo (nichlig), isto é, é 

perpassada por esse "não", por isso, para ela, o "como" não 

só é essencialmente necessário, de um modo geral, mas é 

conseqüentemente sempre decisivo. Para uma tal força, isto 

é, para o poder, o “como" faz parte do âmbito de domínio da

quilo sobre o que ele é capaz; o “como" não é uma proprieda

de acessória, mas aquilo sobre o que se decide na capacida

de e com a capacidade.

Na Sóvopiç desprovida de fala o estado de coisas é diver

so: também aqui falamos de um eu, quando por exemplo 

algo que aquece fornece bom calor ou um calor ruim. Mas o 

"bom" e o “ruim" pertencem a essa força de um modo total

mente diferente do que na Súvopiç guiada pela fala. Esses, 

porém, são contextos que já se encontram no âmbito das 

questões aristotélicas.

Que Aristóteles quer guiar o olhar para o nexo interno en

tre o “como" de uma força e a bipartição nela instituída, isso 
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vem dito precisamente no (pavfpòv Sè Kai (Ora, assim se tor

na manifesto também; 0 2, 1046 b 24). Essa bipartição tam

pouco está ausente da (Suvapiç âÀoyoç; apenas que, de acor

do com a essência dessa força, ali ela é completamente dife

rente; na medida em que toda e qualquer força desprovida de 

laia se volta para pia êvóç - a um único (b 6) encontra-se 

de tal modo excluída de todos os outros que até nem sequer 

tem notícia do outro oposto nem está este em seu âmbito de 

domínio; mas.uma exclusão determina igualmente a unicida- 

de daquilo sobre o qual ela tem força, e essa exclusão indica 

novamente que a subtração e a nadidade pertencem íntima e 

cssencialmente â essência da força.

Mas, além de todas as explanações singulares, o que cons

titui o conteúdo decisivo do capítulo 2 é que ali vem à luz a 

nadidade essencial, isto é, a finitude interna de toda e qual

quer força. Com isso não se tem em mente o debater-se con

tra os limites e barreiras exteriores e o nâo conseguir avançar, 

e nem sequer o simples acabar paralisado; ao contrário, a fi

nitude íntima, essencial de toda e qualquer Suvaptç consiste 

na tomada de decisão, exigida por ela mesma e inerente a 

sua execução, para um lado ou para outro. Onde há força e 

potência, ali há finitude. Por isso, Deus nâo é potente, e o con

ceito “todo-poderoso”, corretamente pensado, é um conceito 

que acaba desvanecido em névoa, assim como todos os con

ceitos a ele parecidos. Ou então, se Deus é poderoso, é finito, 

e será todavia algo bem diverso do que a opinião comum 

pensa a respeito de Deus, que tudo pode e assim acaba rebai

xado como sendo uma essência do mundo inteiro.

A interpretação do capítulo 2 - tomada em seu conjunto 

- leva-nos para longe da imagem que se nos ofereceu inicial

mente, segundo-a qual parecia-nos que se tratava simples

mente de uma divisão das Suvápriç. Agora deve ter ficado 

claro: está em questão o esclarecimento da essência da Sú- 

vnpiç KQTÒ KÍvqoiv em geral a fim de responder â questão: 

O que é essa Súvapiç, o que constitui seu ser-alguma coisa? 

Os primeiros dois capítulos assim acabam convergindo nu

ma investigação unitária e unívoca. Eserá bastante útil repas

sar mais uma vez os dois capítulos num lance de olhos, agora
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porém à luz da compreensão que adquirimos. Que isso fique 

sendo a tarefa de cada um.

Dessa premência conjunta exercida pela essência da 8ü- 

vapiç kotò KÍvqoiv, somos arrancados agora quando se ini

cia o capítulo terceiro, que se segue, e pelo próprio capítulo 

terceiro. Depois, após esse começo cativante, deparamo-nos 

imediatamente com a primeira grande barreira que se inter

põe em nosso caminho na busca de construir de maneira uni

tária um tratado totalizante. Como acontece na maioria das 

vezes, as decisões sobre a pertença ou não de certas partes, 

sobre a adequação ou inadequação das mesmas na estrutura 

de um tratado, dependem a cada vez do grau de compreen

são do conteúdo que se alcançou. E isso vale sobretudo para 

o capítulo seguinte, que até o momento presente não foi leva

do muito a sério e que assim precisou ser tomado, porque 

todo o tratado onde está inserido acabou tornando-se banal, 

pelo recurso que se fez a slogans de escola desgastados, e 

com isso nosso sentido para as questões que ali são tratadas 

acabou ficando entorpecido.



Terceira seção 
Metafísica 0 3. A realidade da Süvopç kqtò 

Kívqcnv ou do poder

§ 17. A posição e o tema do capítulo e sua conexão 

com a tese dos megáricos

Recordemos de início e brevemente os traços fundamen

tais de todo o tratado. Será importante abordar primeiramen

te os dois fenômenos da fióvapiç e da EvépyEia, seguindo seu 

significado usual, para depois passarmos para o trato da Su- 

vcqjiç eêvépytia Eni rrXéov - conforme o significado propria

mente filosófico (cf. acima p. 57ss). Além desse prévio deli- 

neamento de um plano geral que encontramos no começo 

do capítulo I, encontramos ainda no começo do capítulo VI 

outra observação expressa relacionada ao plano do tratado. 

Ali se diz: etteí <Sè ntpi Tqç koto KÍvqoiv ÀEyopévqç Suvá- 

|j£(oç EtpqTai - visto pois que se está tratando da ôuvapiç 

kqtq KÍvqoiv... Isso mostra que desde o capítulo I até o V se 

está tratando exclusivamente da Súvapiç koto KÍvqoiv. Já 

uma investigação superficial irá mostrar que será só lá no ca

pítulo VI e seguintes que irá ser tratado da EvépyEio, e quiçá q 

EVEpyEio Èni nAéov. Mas a cvépyEia koto KÍvqoiv... e igual

mente a Suvctpiç Èni nXéov não chegam propriamente a ser 

abordadas aqui.

E o que parece à primeira vista. E ai temos a curiosa 

constatação de que, vendo as coisas desse modo, não se rea

liza absolutamente nenhuma passagem da Sóvopiç kotó kí- 

vqoiv para a Suvctpiç Èni ttAeov e correspondentemente da 

rvépyEia kotò KÍvqoiv para a èvépyEia âni ttàeov. Da ôúva- 

|iiç passa-se logo para a Evépycia. Mas o que deve significar 
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o fato de que após a abordagem da Súvapiç kqtò KÍvqoiv se

gue-se a abordagem da évépyEia etfí ttAeov? Trata-se de um 

salto impossível. Mas até o presente tampouco finalizamos a 

abordagem da Súvapiç kotò KÍvqoiv. Isso porque no capítu

lo III, subsequente, de repente a fala volta-se para a questão 

da èvépyeia.

Será que com isso se fez a passagem da Sóvapiç kcctò 

KÍvqoiv para a êvépycia? Só que falar a respeito da èvépyEia 

como tal antes do capítulo VI representa uma grave infração 

da disposição que vem expressa numa observação no come

ço do capítulo VI. Assim a posição tanto do capítulo III quanto 

do capítulo IV tornam-se ambíguas.

A isso acrescenta-se uma outra surpresa, a saber, que, 

como mostra o começo do capítulo III, Aristóteles, de repen

te, inicia um debate com teses adversárias. Quem conhece 

Aristóteles sabe que é um costume bem característico para 

ele, ao introduzir uma questão, iniciar discutindo outras opi

niões, as opiniões de seus precedentes. De fato, isso não re

presenta uma crítica e refutação arbitrária, buscando com 

isso trazer luz para seus próprios pontos de vista; antes, essas 

discussões devem desenvolver o conteúdo objetivo da ques

tão, mostrando em que medida as tentativas precedentes es

barram em caminhos intransitáveis: são caminhos que não 

têm saida para o aberto e livre - ánopíai. Dentro de certos li

mites, a abordagem dessas aporias já mostra por si, e isso in

tencionalmente, o conteúdo positivo da questão (ànopía - 

SianopEiv - EÚnopía). Esses confrontos críticos não são um 

esgrimir-se negativo nem sequer são objeto isolado de uma 

assim chamada “aporética” subsistente por si, a qual, com

pulsiva e cega, não faz senão aparecer polêmicas e antinomi

as e sente prazer em deixá-los sem solução, inclusive aumen

tando e hipostasiando essas antinomias por si subsistentes. 

As aporias indicam apenas que a questão não foi posta com 

suficiente originariedade, mostrando assim a necessidade de 

se recolocar a questão.

No capítulo em questão, porém, a investigação não vem 

introduzida por tais debates, mas esses só aparecem no capí-
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tulo III. Aqui vem ã fala uma determinada acepção dos megá- 

ricos em relação à <Súvo|iiç. Mas por que será que Aristóteles 

não toma uma vez o caminho inverso, fazendo com que a dis

cussão aporética venha depois da investigação propriamente 

temática ou então intercalando-a dentro dessa última? Segu

ramente, isso lá é possível. Todavia, antes de decidirmos a 

respeito disso e estabelecermos qualquer coisa a respeito do 

curso que deve seguir a investigação e sua adequação ao 

todo da articulação, vamos procurar esclarecer primeiramen- 

le o que está em questão nesse confronto com os megáricos.

1046 b 29-33: riot Sé tivrç o'í <paai v. díov di MryaptKoi. 

ÔTav èvfpyrf póvov SóvaaOat, õtov 8è pq évr.pyq oú 

SúvaoBai. olov tòv pq oÍKoSopouvTa oú SúvaofJai 

olKoSoptTv. áÀXà tòv oÍKoSopouvTa ôtov oiKoSopq* 

òpoícoq Sr Kai íttí tójv áAÀwv. olç tò ouppaívovTa 

âTona oú xoXsttòv iSrTv.

Existem, porém, algumas pessoas, como por exem

plo os megáricos, que dizem que é só quando uma 

força está atuando que está-presente ali o ser-forte 

para alguma coisa, mas quando ela não está atuando, 

então tampouco há o ser-forte. por exemplo, o (cons

trutor) que não está construindo náo tem a força para 

construir, mas só o que está construindo, enquanto 

constrói; isso vale igualmente também para as outras 

forças. Não é difícil de ver que a suposição do que se 

disse não pode ser aplicada em parte alguma.

Aristóteles prossegue a investigação introduzindo uma 

tese dos megáricos. Quem são esses? Devemos ir buscar 

isso, por exemplo, precisamente nessa passagem de Aristó

teles. Pois nenhum escrito nos foi legado deles próprios. As 

vezes encontramos menções de fragmentos de teses e frases 

nos estóicos, em Sextus Empiricus, Alexandre de Afrodisia e 

Simplício. Trata-se de uma corrente e uma escola filosófica 

que provém de Sócrates, como é o caso também de Platão; o 

fundador é Euclides de Megara (não o matemático). Eles pro

curavam estabelecer uma ligação do filosofar socrático com 

a doutrina dos eleatas (Parmenides e Zenon). Também o filo

sofar platônico, assim como o aristotélico, contemporâneos 
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dos megáricos, se confrontava e debatia com aqueles, üma 

das questões centrais, ou até a questão central de todas as 

três correntes era a questão que perguntava pela essência e 

possibilidade do movimento, e isso, de certo modo, quer di

zer: a questão pelo ser do não-ente, o que por seu turno signi

fica: a questão pelo ser do “não" e do ser em geral. O fato de 

os megáricos se ocuparem com essas questões, o fato de 

Aristóteles, na passagem designada, e também Platão em seu 

Sofista (246 b e ss) se engajarem no debate com eles, mos

tra que eles não eram meros inventores de palavras, que pro

curavam alcançar reputação por meio de truques e sofismas 

vazios. Esta é a representação usual que se faz, na maioria 

das vezes tirada de relatos sobre a época tardia de sua escola, 

sendo que em geral se esquece de dizer que os adeptos tar

dios da escola de Platão e Aristóteles, na sua maioria, não va

liam muito mais do que os megáricos do último período. Mas 

certamente, esses contemporâneos de Platão e Aristóteles 

possuíam o mesmo nível que esses, embora o destino tenha 

se encarregado de terem sido esquecidos pela história.

*

Ho encontro passado concluímos a interpretação do ca

pítulo II. Ali foi decisiva a indicação de duas coisas: l) Toda 

Sóvctptç prepara para si mesma, a cada vez, a chance de caír 

em erro e malograr, nela mesma reside a possibilidade de de

cair na não-força; isso não está ao seu lado, como algo dife

rente dela. 2) a relação de condicionamento entre ttoieTv e e<3 

ttoieTv: este segue aquele (e não o inverso); ÒKoXoufteTv sig

nifica: ir-atrás-de, sempre já estar às costas de; isso se diz da

quilo que jamais pode ser contornado. É empregado também 

na direção seqüencial inversa (cf. o tratado de Aristóteles so

bre o tempo), mas visa-se sempre a relação da estrutura dos 

condicionamentos essenciais com o que é condicionado; por

tanto, não de imediato a conseqüência é redutível à lógica, e 

muito menos uma sucessão temporal. A origem da necessi

dade do "como” de um poder reside na bipartiçâo essencial 

do mesmo. Os capítulos I e II tém, ambos, como tema a es

sência da Sóvopiç, isto é. a definição daquilo que ela é. Ago- 
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ra, como capítulo III, aparece pela primeira vez alguma coisa 

muito importuna; pelo menos na concepção usual dos intér

pretes e pelo que se apresenta de imediato. De fato, é estra

nho que no meio da abordagem que está fazendo, Aristóteles 

comece um debate critico com outros pensadores. A questão 

é saber se esse debate só aparece depois do capitulo I e II ou 

se vem antes de alguma outra coisa e em função de alguma 

outra coisa. É costume de Aristóteles iniciar qualquer aborda

gem através de uma aporia. Isso tem para ele um significado 

positivo: não para colocar a questão num estado de indeci

são, mas para orientá-la ao caminho reto (SictnopElv) e para 

uma EÓTFopía. Como ponto de partida da consideração, colo

ca-se uma tese dos megáricos. Quem são os megáricos? 

Nada sobre eles nos foi transmitido por escrito. Eram con

temporâneos de Platáo e Aristóteles, eram socráticos, “elea- 

las”. Sua questão primordial voltava-se para a essência e pos

sibilidade do movimento.

O fato de que podería e deveria existir uma diversidade de 

concepções em relação à questão pela essência e possibilida

de do movimento, mesmo em relação a Platão e Aristóteles, é 

fácil de ver, mesmo dispondo apenas de um pequeno enten

dimento do esforço gigantesco que precisaram dispender es

ses pensadores, Platão e Aristóteles, para de alguma forma 

poder tomar pé no interior desse âmbito de questionamento 

obscuro e lábil. A questão que pergunta como e o que “é" o 

movimento encontrava sua específica dificuldade então, e no 

fundo ainda hoje, não só na essência enigmática do movi

mento como tal, mas na concepção e compreensão do ser. à 

luz do qual se buscava compreender o ser do movimento.

Os megáricos negavam a possibilidade da realidade do 

movimento, em conformidade com o principio fundamental 

rleata a respeito do ente, segundo o qual somente o ente é, 

mas o não-ente não é; não-ente, porém, é todo ente que de al

gum modo é atingido e perpassado pelo “náo”, portanto tan- 

lo o ainda-não-ente quanto o não-mais-ente. Mas aquilo que 

está em movimento muda-se, sai de uma coisa entrando em 

outra, já não é aquela nem ainda essa; desse modo, o que é 

movido é o não-ente “segundo dois lados”, ainda náo é o que 
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deve vir a ser, e já não é mais o que era. Ente é apenas o que 

está presente, que está aí simplesmente dado.

Ora, precisamos admitir que os megáricos não retoma

ram simplesmente as velhas teses, mas, debatendo com Pla

tão e Aristóteles e com suas teses a respeito do movimento, 

procuraram defender as teses dos eleatas. Não apenas isso: e 

o que vou dizer agora, para você, não passa de uma afirma

ção vazia, mas para mim é uma convicção pessoal, a saber: 

Tenho razões para duvidar se Platão e Aristóteles realmente 

compreenderam e superaram as objeções centrais dos me

gáricos. Junto a isso, é preciso deixar em aberto se os próprios 

megáricos sabiam no fundo o que queriam. Todo querer efe

tivo e grande jamais sabe propriamente, a ponto de dizer isso 

por conceitos, o que quis; a constatação disso ê uma tarefa 

deixada aos pósteros. Mas a pretensão dos posteriores de 

melhor compreender isso não lhes dá o direito de sentirem-se 

superiores. Em que medida tem-se o direito de duvidar (se 

Platão e Aristóteles realmente superaram as objeções dos 

megáricos) e se isso tem de ser expresso, deve resultar da in

terpretação que se segue. Mesmo que não se tenha dificulda

de alguma para refutar os megáricos, como diz Aristóteles 

em nossa passagem, continua em aberto a questão de saber 

se Aristóteles compreendeu a dificuldade derradeira (isto é, a 

primeira) dos megáricos - e até se podería compreendê-la 

a ponto de legitimar plenamente toda a importância do argu

mento dos megáricos.

Ora, perguntemos agora de modo mais determinado, pre

cisamente em relação a nosso tratado: qual o nexo existente 

entre a teoria dos megáricos em geral e o tema de Aristóte

les? Esse nexo refere-se á Sóvaptç e em verdade à ftóvopiç 

Kcrrà KÍvqaiv. Essa Súvapiç tem uma referência essencial 

com a Kivqoiç, na medida em que a Súvapiç é o que é: àpxq 

ptTaPoXfjç. Mas então, se a píTaPoÀq é em si essencialmente 

impossível, isso vale e de modo primordial para aquilo que 

vem interpelado como àpxq ptTapoAqç. Um ponto de partida 

para aquilo que em si, absolutamente, não pode ser, isso é 

em si mesmo absurdo. Mas se a Sóvapiç deve ser uma tal 

ápxq, então ela absolutamente não pode ser. Com isso já de
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saparece a primeira estranheza em relação ao nexo de per

tença entre o capítulo III com o precedente. Só que a questão 

decisiva é a seguinte: a discussão aristotélica das objeções 

inegáricas visa apenas um esclarecimento polêmico e um as- 

seguramento posterior daquilo que expôs nos capítulos I e II. 

ou, no capítulo 111, coloca uma nova questão? Desse modo o 

tratado retoma seu andamento, e, se for esse o caso, qual?

Vê-se facilmente a importância excepcional de se perce

ber, de antemão e com clareza, os questionamentos e os re

sultados obtidos dos capítulos I e II. A pseudo-interpretação 

usual e a popularização desses dois capítulos, porém, impe

diu que se fizesse uma preparação para se poder compreen

der o seguinte. E assim resulta que as interpretações, na me

dida em que podem ser chamadas assim, acabam aumen

tando ainda mais a confusão referente às questões; essa con

fusão, precisamente na discussão de então (na época de 

Aristóteles), não surgiu por acaso, mas estava fundamenta

da, e está ainda hoje, na dificuldade desmesurada do estado 

de coisas da própria questão. Por isso, é preciso usar de uma 

prudéncia e um rigor extremados precisamente no desenvol

vimento da questão que está pendente.

Até para não aumentar a desconfiança de que estamos a 

todo custo procurando um nexo entre o capítulo III com os 

capítulos I e II, vamos deixar de lado agora inclusive a indica

ção, apresentada anteriormente, de que pudesse haver um 

tal nexo. Procuramos agora, antes, desenvolver a totalidade 

simplesmente a partir do texto do capítulo 111. Vamos supor 

que nada sabemos a respeito dos megáricos; na verdade 

nem sequer isso precisamos supor. Deixemos que Aristóteles 

nos relate alguma coisa sobre eles.

Do texto traduzido resulta, de um lado, que os megáricos 

já respondem àjese aristotélica da ôúvapiç, e de tal modo 

que contestam alguma coisa bem determinada. Essa contes

tação atinge um problema central (a princípio, isso ê nova

mente uma afirmação nossa). Mas há algo a que é preciso 

chamar a atenção: Aristóteles cita apenas a tese dos megári

cos, mas não cita a fundamentação sobre a qual certamente 

eles a estabeleciam.
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De que se trata? Trata-se da Sóvapiç Kcrrà KÍvqaiv; como 

exemplo, apresenta-se uma ÈniOTqpq noiqTiKq, a saber, a ol- 

KoSopiKq, a arte da construção; dentro do uso linguajar que es

tabelecemos anteriormente, trata-se portanto de um poder. 

Mais precisamente, trata-se da questão, se, quando e como 

um tal poder pode realmente estarali-presente, precisamen

te como o poder que ele è. A lese megárica soa assim (1046 b 

20/30): Ôtgv Èvcpyq póvov Suvaoíku, quer dizer, Ôóvapiv ô- 

nápxctv. Eu traduzi assim, e é nisso que coloco o significado 

decisivo: “Quando uma força está atuando, só então o ser-for- 

te-para alguma coisa está ali-presente”. Aquilo que oferece 

uma guinada para se compreender e guia a interpretação de 

todo o capitulo é a tradução do ÈVEpyq/EvEpysTv significa: es

tar atuando (am Werke sein) (não simplesmente: ser real - 

tüirklich sein). Quando um poder para alguma coisa "está 

atuando”, isto é, está empenhado na produção daquilo em vis

ta de que é poder, então dizemos em suma que aquilo que an

tes era apenas possível se "realiza" (uerunrkiicht).

Está em questáo aqui, portanto, a realidade (Wirklichkeit) 

do possível, a ÈvépyEia, tema que será tratado por diversas 

vezes também no capítulo III. Mas o tema da ÈvépyEia só de

verá ser tratado depois do capítulo V, o que significa também 

que já aqui Aristóteles embaralha o plano que estabelecera. 

Mesmo um observador tão cuidadoso como Bonitz afirma tal 

coisa. “Ad definiendam ftóvapív iam hoc loco adhibet notio- 

nem ÈvrpyEtaç, de qua infra demum, inde a cap. 6, uberius 

disputabit"'\ A questão é precisamente: l) se aqui está em 

tema a definição da Súvapiç - ou alguma coisa diversa; 2) se 

com isso já se alcançou o conceito da ÈvépyEia Èni nXéov. 

Mão basta simplesmente constatar exteriormente a ocorrên

cia da Èvépytia, equiparando-a incontinenti com o conceito 

ulterior, quando no começo de todo o tratado se disse expres

samente e com toda clareza que o conceito filosófico ulterior 

precisaria ser primeiramente conquistado.

14. Commentanus, p. 387.



i principal - Tercnua seção 175

Certamente, logo na primeira frase do capitulo III aparece 

o /’vtpycTv, e isso deve fazer com que abramos nossos ouvi

dos para auscultar. A questão porém é propriamente: Mas a 

ívrpyeia do capítulo Vlss, isto é a èvépysia éni nÀéov, é a 

lealidade por oposição à possibilidade? Ou será que no fim 

nao será a èvcpycia koto KÍvqaiv, sempre negligenciada pe

los intérpretes, o estar atuando, não será isso que está em 

oposição a... - mas a quê? Ao poder, ao mero poder? Segura

mente! Ea questão é precisamente essa: se um tal pode “ser” 

"só poder” e corço. Na formulação dessa questão vem ã fala 

em geral a èvépyEia koto KÍvqaiv. Por que só assim e por 

que Aristóteles não demarca para isso nenhuma seção pró

pria, nenhuma transição, isso tudo está profundamente enrai

zado na própria questão. Por outro lado, também o fato de 

que os comentadores confundem todo o problema não se dá 

por acaso, mas está igualmente fundamentado na obscurida

de da coisa em questão. Por isso é preciso primeiramente en

contrar onde reside verdadeiramente a dificuldade fundamen

tal. revolvendo de diversos lados a mesma questão.

A tese dos megáricos introduzida por Aristóteles diz: uma 

íSóvapiç só é quando se realiza. Segundo isso, a tese não con

cerne tanto ao “o que é” a Sóvoptç, aquilo que usualmente se 

costuma chamar de essência, a essentia, e o que se costuma 

apreender na "definição", mas o “como” de seu ser-simples- 

mente-dado, a existentia. De que modo está realmente ali 

presente aquilo que tem essência, e que foi exposto no capi

tulo I e II, quando está atuante? Os megáricos procuram esse 

estar ali presente de um poder na realização, isto é, na execu

ção (Vollzug) do poder. Quando o poder náo é concebido em 

execução, então também não é. Meros poderes não executa

dos náo apenas não são fatualmente, mas nem sequer po

dem ser. Dessa tese megárica, devemos concluir de imediato *
que na doutrina aristotélica a questão pelo “como" do estar 

ali presente de uma Sóvopiç enquanto Súvaptç foi respondi

da de maneira imprecisa ou insuficiente ou de modo algum 

foi respondida; sim, a questão nem sequer foi colocada. Por 

outro lado, é claro que se a questão pelo modo do estar ali 

presente da Súvopiç enquanto fióvaptç for colocada, então 
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só poderá ser respondida dentro da perspectiva da essência 

da Súvopiç. O modo como é alguma coisa vem essencial

mente co-determinado por aquilo que ela é. E digo intencio- 

nalmente: co-determina-se a partir da essência; portanto, náo 

apenas a partir dessa. Em todo caso, o “como” do estar ali 

presente não pode ser simplesmente deduzido da essência já 

pelo fato de que esta, por seu lado, só pode ser apreendida 

por intermédio de alguma coisa de sua essência que esteja all 

presente ou, como se diz, por alguma coisa “pensada” como 

estando ali presente.

Tudo isso serve apenas para indicar que a resposta à

questão pelo “como” do estar ali presente do poder, enquan

to poder, náo pode ser alcançada sem levar em consideração 

a essência, que foi exposta no capitulo precedente.

Portanto, precisamos perguntar por fim de maneira mais 

decidida: em que medida a questão pelo estar ali presente de 

forças causa tal embaraço a ponto de provocar essas discus*

sões maçantes? Poderes são inumeráveis e estão constante* 

mente em contato conosco e sem que nos demos conta. Co

nhecemos o sapateiro, o padeiro, o ceramista, o marceneiro;

com eles estão ali presentes poderes bem determinados. O 

ceramista, por exemplo, é aquele que se assenta na taverna;

é aquele que pode fabricar vasilhame, é aquele que sabe pro

duzir. Com ele está ali atuante um poder. Bom; mas como?

Onde e como está o poder? Ele não o carrega consigo em 

seu bolso, como traz seu canivete; nesse caso a questão seria 

facilmente resolvida. Tampouco pode-se fazer saltar o poder 

da estrutura anatômica de seu corpo. Talvez suas mãos te

nham uma forma toda especial; mas nesse caso, em última 

instância, isso ê conseqüência do fato de que o poder está 

nele, mas não ê ele mesmo. Dizemos que o poder está “nele". 

Dentro, onde? No cérebro? Ali iriamos procurar em vão. Na 

alma, naturalmente! Mas o que significa “alma”? E como é 

que a alma está ali presente?

O que a principio parecia tão evidente, a saber, que com 

o ceramista sentado em sua taberna está ali presente precisa- | 

mente o poder de produzir vasos, acabou tornando-se agora i 
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totalmente obscuro. Pode ser que mesmo agora não larga

mos nossa convicção de que o poder está aí. pois do contrá

rio também o ceramista não estaria aí; ou será que quando 

vai tomar um chope ele deixa em casa seu poder? A essa al

tura já deveria ser perfeitamente evidente que os megáricos 

gostariam de encontrar aqui uma questão e de sabê-la colo

cada. Mesmo a resposta que eles dão à questão a respeito do 

modo do estar ali presente de um poder não pode simples

mente ser recusada. De todo modo, ela representa uma teste

munha de que investigaram seriamente essa questão: um po

der está ali presente, isto é, é atuante, quando se realiza. E se 

realiza quando efetua aquilo que pode. Se o poder só e primei

ramente tem capacidade para tornar-se algo que poderia ser 

real, então seria apenas algo possível referido a algo real. Mas 

o possível é o que ainda-nâo-está-ali-presente. üm poder só 

pode ser dito como estando ali presente, e por consequência 

l omo um ente, quando é concebido em sua execução. Só 

tem poder o construtor que está construindo.

Nessa reflexáo o que é verdadeiro mistura-se com o falso. 

E incontestável que existe uma diferença entre o poder no 

modo de apenas estar interiormente treinado pelo exercício e 

no modo de estar em exercício. É incontestável que de algum 

modo essa diferença afeta o estar ali presente do poder. É in

contestável. ademais, que o poder existente apenas como um 

treinamento interior representa algo assim como o “possível" 

hente ao que está em exercício enquanto algo real realizado. 

Mas assim pode-se dizer legitimamente que o poder que não 

está em exercício náo é apenas algo possível, mas já é também 

algo que está ali presente, üm poder possível é algo diferente 

de um poder real; mas, para ser o que é, um poder real não 

precisa ser concebido em sua execução, em sua realização.

Com isso, a questão decisiva ganhou uma determinação 

um pouco mais precisa: Como “é” então um poder que nâo 

«pensado apenas como possível mas está ali presente de 

modo real, embora nâo se realizando? Será que Aristóteles 

da alguma resposta a essa questão? Como ele afronta a tese 

dos megáricos? Ela serve-lhe de motivação para uma solu

ção positiva da questão ou pelo menos para uma elaboração 
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da questão? Com isso, o esclarecimento da essência da ftú- 

voptç kotò KÍvqoiv experimenta algum avanço? Em conso» 

náncia com isso, como se deve compreender o prossegui* 

mento da investigação? Aristóteles continua trilhando o ca* 

minho que havia traçado ou, como pensam os intérpretes, jé 

a partir do capitulo II, todo o plano da obra se desarticula dos 

eixos? Quem deve responder a essas perguntas é a interpre* 

tação do texto. Sim, com essas perguntas adquirimos pura e 

somente uma mirada para aquilo que Aristóteles quer dizer.

Mas antes disso, junto com todas as dificuldades acima 

apresentadas, que estão enraizadas na própria coisa em ques* 

tão, é importante acrescentar uma outra dificuldade mais am

pla e mais decisiva. Segundo a tese dos megáricos, um poder 

só existe quando é concebido em sua execução, ótov ÉvfrpycT 

- quando está em atuação. Estar-em-atuação significa: estar 

ocupado no processo produtivo, engajar-se nele; mas aqui a 

obra ainda não é obra; ela só é tal quando está pronta. Mas 

quando essa está pronta, então o processo produtivo tor

na-se ele também supérfluo e já não existe. O estar ali presen

te do poder é o próprio produzir como TTOÍqaiç, isto é. como 

KÍvqmç. Mas se os megáricos vêem a realidade do poder 

aqui, no processo produtivo, então isso contradiz seu concei

to básico do ser e da realidade, que é o conceito eleático, se

gundo o qual movimento não é e precisamente jamais é: é o 

náo-ente. Mas se não pudermos imputar esse contra-senso 

aos megáricos, segundo o qual, justo onde está em questão a 

realidade de alguma coisa (a saber, da Súvapiç), eles postu

lam como realidade justamente aquilo de que dizem ser fun

damentalmente o não-real em absoluto, então a concepção 

herdada dos historiadores da filosofia» de que os megáricos 

representam um tipo especial de eleatismo, não se sustenta.

Existe ainda outra possibilidade, a saber, que embora os 

megáricos quisessem encontrar a realidade do poder na exe

cução, justamente por causa de sua orientação eleata não es

tavam em condições de compreender a essência dessa exe

cução; ao contrário, foram obrigados a desconhecê-la.
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Mas se em geral o modo do estar ali presente da (Súvapiç 

deveria consistir na mobilidade de sua execução, então foi 

precisamente Aristóteles que pela primeira vez e de modo de

cisivo tratou a respeito dessa modalidade de ser, na medida 

em que assumiu a tarefa de esclarecer a essência do movi

mento justamente na intenção de tornar visível e determinar 

o movimento e a mobilidade como um modo próprio do ser 

leal. Se, no entanto, o modo do estar ali presente da Súvapiç 

não reside na execução do processo produtivo, portanto não, 

na mobilidade, como querem os megáricos, e ademais se a 

execução de um poder não existe sem estar relacionado com 

a essência do poder, então justamente a mobilidade, enquan

to modo da realidade, podería fornecer, no mínimo, um fio 

condutor para se colocar a questão do modo de ser do poder 

não executado, mas igualmente atuante.

Com todas essas reflexões, traçamos grosso modo o âm

bito necessário para a elaboração de uma compreensão filo

sófica do capitulo 111.

§ 18. Começo da discussão de Aristóteles 

com os megáricos

a) A realidade do poder encontra-se no ter ou 

em sua execução?

Aristóteles inicia o capítulo 111 com uma discussão crítica. 

Essa discussão volta-se contra os megáricos. O interesse pri

mordial dos megáricos é a questão pela possibilidade da rea

lidade do movimento. Eles negam essa possibilidade. Atrás 

dessa problemática se esconde uma questão fundamental do 

filosofar. Qual o nexo existente entre a tese dos megáricos e o 

tema de Aristóteles? Esse nexo ê, em geral, a Suvaptç xarà 

KÍvqoiv, ou mais precisamente: sua essência, como foi ex

posto nos capítulos 1 e 2. Se os megáricos negam a possibili

dade do movimento, então o que se torna falível com isso é a 

essência da Òóvaptç koto KÍvqoiv. O capitulo 111, portanto, 

seria um asseguramento posterior da determinação de sua 
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essência. Apenas que, será isso realmente que está em quet* 

tão? Já a primeira frase nos diz algo diferente: Ela não fala da 

questão sobre o “o que” mas do “como” do estar ali presente, 

E onde reside este? Segundo os megáricos, no EVEpytiv. O 

tema, portanto, é a âvEpycia. Mas como: não como um em

pecilho ao plano do tratado mas como um dar-prossegub 

mento ao problema. Assim, no capitulo III o que está em 

questão nâo é mais uma definição, mas a cvepyeia, e esta 

não mais como no capítulo Vlss, mas a ÈvépyEior Ktrrà 

vqoiv. O que significa agora a tese dos megáricos relaciona

da com esse tema? A realidade da Òóvopiç é vista na execu* 

ção; aqui reside a “realização” do poder, do contrário é só e 

simplesmente “potencial", "na possibilidade de”; mas o pos* 

sível ainda não é o real. Todavia, um poder que não está em 

execução é apenas um poder possível? Ou já é real, embora 

não esteja em execução? Assim, a questão pela realidade do 

poder vem determinada de modo mais rigoroso. Mas por ou

tro lado, agora, a tese dos megáricos tornou-se incompreensí

vel, suposto que eles neguem o movimento (ou será que exe

cução significa algo diferente?).

Agora vemo-nos às voltas, de imediato, com o modo co

mo Aristóteles afronta a tese dos megáricos. (Jma coisa já sa

bemos: ele não discute a própria tese, mas pergunta pelo que 

resultaria caso a tese fosse aceita. As consequências dessa 

aceitação, no entanto, em lugar nenhum fazem sentido e de

vem ser abandonadas como insustentáveis. A respeito disso, 

Aristóteles assevera que é fácil de se ver a impossibilidade 

apresentada pela tese dos megáricos.

1046 b 33-36: òrjÀov yàp õti out* oíko8ó|joç fcrrai 

tàv pq oixoÒopq. tò yàp otKoàópw tlvat tò fiuvaTqj 

Eivai èoTiv oÍKOcSopuv ópoíwç 6í Kai íni twv àXÀwv 

Texvwv.

E claro pois que (sob a pressuposição da tese dos me

gáricos) também náo poderia haver nenhum constru

tor se ele náo constrói. Pois ser construtor significa ter 

o poder para construir: e isso vale igualmente também 

para as outras modalidades do processo produtivo.



P.íi ciineipal Terceira seção 181

No sentido da tese dos megáricos só existem construto- 

h*s quando são concebidos no processo de construção ou na 

medida em que são isso. Para esclarecer melhor as conse

quências disso: seria, portanto, totalmente impossível encar- 

ícgar um construtor para que construa uma casa, pois ele 

nao ê um construtor quando não está ainda construindo. A 

isso Aristóteles contrapõe: ser construtor significa justamen

te e em primeiro lugar estar em poder de construir. Mas será 

que isso responde à questão implícita na tese dos megári

cos? Pode ser que o ser-construtor tenha seu ser justamente 

no fato de estar em poder de construir, mas com isso ainda 

nâo foi determinado de que modo é real um tal possível estar 

rin poder. É justamente porque essa realidade nada mais é 

do que a realização que se dá na execução, que os megáricos 

negam a determinação essencial defendida por Aristóteles. E 

assim as duas concepções chocam-se frontalmente: Basea

do na determinação essencial da Sóvapiç, Aristóteles dá 

por aparentemente resolvida a questão que pergunta pelo 

seu estar ah' presente; os megáricos negam fundamental

mente sua essência baseados no único modo possível de 

uma da 8uvo|jiç estar ali presente.

Esse antagonismo certamente não poderá ser resolvido 

através de uma reflexão formal. Será preciso uma retomada 

sempre nova da coisa em questão. Mas será que isso aconte

ce, e de que modo? Será que Aristóteles quer simplesmente 

mostrar aos megáricos o absurdo das consequências de sua 

tese ou ele objetiva algo diverso?

Para responder de antemão e de modo geral a essas ques

tões: Na realidade, em parte alguma Aristóteles se empenha 

simplesmente para refutar formalmente os megáricos, mas 

inclusive ali onde sua refutaçào parece esgotar-se num mero 

tirar consequências, justamente ali ele está abrindo caminho 

para a elaboração de fenômenos bem determinados. E não 

só isso - todo o debate critico não é mais que uma prepara

ção para esclarecer positivamente a Suvqtòv eTvoi em rela

ção ao modo de seu slvai (no sentido da realidade). E isso 

novamente num modo que permite um avanço substancial 

na investigação. Esse levar avante a questão não significa 
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que se está abandonando a disposição do plano da obra, no 

sentido de uma antecipação injustificada daquilo que só de

verá vir à fala mais tarde nos capítulos Vlss; ao contrário, aqui 

nesse capítulo deparamo-nos com a verdadeira preparação e 

fundamentação da passagem da Sóvopiç Kai èvépyna KCtíà 

KÍvqoiv para a ávEpycia Kai Suvapiç íni ttàéov.

Assim, de acordo com essa passagem, desmembramos o 

todo da discussão temática em duas etapas. 1046 b 36-1047 a 

20: a discussão critica preparatória com a tese dos megáricos, 

baseada em argumentos totalmente diversos. 1047 a 20-1047 b 

2: a explanação positiva e a determinação do SuvaTÒv civat 

e da èvépycia koto KÍvqoiv (p. 219ss). Vamos desmembrar 

novamente essas duas etapas em seções singulares para su

blinhar claramente a sequência que devem seguir os pensa

mentos.

1046 b 36-1047 a 4: si ouv á^úvoTov roç tokiutoc 
éxeiv texvQÇ pq pav&ávovTa hute Kai Aa(3óvTa, Kai 

pq £XÊIV MO ónopaXóvra noTÉ (q yàp ÀqSq q ná&Ei nvl 

q Xpóvçj* ou yàp <5q tou yt npáypaTcç ipâapÉvToç, sl 

[em vez deàsi, II], yáp íotiv). õtüv nauoqTai, oúx 

í:Çei rqv TÉxvqv. náÀiv eú9uç otKoSopqOEi nwç 

AafJwv;

“Ora. se ê impossível possuir esses modos configura

dos do ser-entendido em alguma coisa, sem uma vez 

(antes) tè-los aprendido e ter-se apropriado deles, e se 

é igualmente impossível não mais possui-los, sem an

tes uma vez ter-se desfeito deles - o que pode suceder 

pelo esquecimento, por uma desventura ou pelo tem

po; portanto não pelo fato de ter sido aniquilado aqui

lo com que está às voltas cada vez o processo produti

vo, quando esse precisamente existe se tanto a 

posse quanto a não-posse da Súvapiç se torna impos

sível sem isso que foi introduzido, “como pode o pos

suidor não mais possuir esse ser-entendido na cons

trução quando ele somente pára (simplesmente com 

a produção), e inversamente como pode reapropri- 

ar-se disso logo que recomeça a construir?”
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Aquilo que Aristóteles contrapõe aos megáricos na forma 

de uma questão hipotética queremos expor aqui numa série 

de afirmações, que de acordo com o sentido pelo qual per

gunta Aristóteles se mostram evidentes de imediato. A mu

dança que empreendemos no texto - act em lugar de eí - e a 

tradução de npaypo precisa justificar-se a partir do nexo do 

que está em questão.

O exeiv de uma Tcxvq está ligado a um aprendizado e 

apropriação prévios; o não-mais-possuir, pq e'xeiv está ligado 

a um desfazer-se. Se as coisas são assim, então também o 

que vem a seguir ganha evidência: A mera suspensão da exe

cução de uma Tqxvrl de modo algum precisa significar já um 

nào-mais-possuir - e inversamente: o começar-de-pronto a 

execução não pode significar um apropriar-se-só-agora, mas 

pressupõe, ao contrário, uma apropriação prévia.

O que é que Aristóteles está trazendo à fala aqui? O pos

suir e não possuir de uma Suvopiç, e ademais o apropriar-se e 

perder da mesma. O que isso tem a ver com a questão dire

triz? Essa questão pergunta pelo modo como uma Súvapiç 

como tal é atuante. Mas ter a força-para algo significa precisa

mente: possuir a Ôúvapiç; e seu correspondente não possuir 

significa: não ter o poder para. Esse possuir e não possuir 

abriga em si o ser atuante e não ser atuante da fióvopiç. 

Então o possuir é compreendido como um ser? Certamente 

que aqui o £xnv e PH Qeiv vem compreendido num sentido 
bem determinado.

Os megáricos, ao contrário, vêem a realidade da Súvopiç 

na sua execução. Deve haver portanto uma diferença entre o 

possuir uma fiúvapiç e a execução de uma Suvapiç. (Jma di

ferença tal que entre eles subsista também uma conexão; 

pois, do contrário, não se podería interpelar as duas buscan

do esclarecer o estar-ali presente da Ôúvaptç. As duas deter

minações, e'xeiv e èvEpyEiv, devem poder ser atribuídas à Sú- 

vapiç. Desse modo, podemos tornar isso um pouco mais 

acessível: Segundo Aristóteles, uma Suvapiç está ali presen

te, de modo real, quando é possuída; segundo os megáricos, 

a Súvapiç é real quando é executada. Em questão está a reali

dade do òúvaaSat enquanto SúvaoSkxi.
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Óú vota 3a t?

# %

Wvapiv ex£iv -cvfpycTv 1

(Aristóteles) (Megáricos)

b) O conflito esta enraizado no solo da compreensão 

grega de realidade

A diferença que há entre Aristóteles e os megáricos corn 

siste no fato de verem confirmado e atestado aquilo que corn^ 

preendem como realização e realidade - aqui como òuvqjití 

- em coisas diferentes (de um lado no possuir e de outro no 

executar). Ou será que ambos compreendem algo diferent* 

quando se fala de realidade, isto é, do estar ali presente de al

guma coisa? Esse é o ponto decisivo da questão, que domina 

toda a discussão, sem propriamente ser discutido de maneira 

expressa nem por Aristóteles nem pelos megáricos. E esse é 

o estado de coisas que encontramos na Antigüidade e a partir 

dela na filosofia em geral; essa situação refere-se à acepção e 

elaboração de sua questão fundamental: o que é o ente? Isso 

porque, a dupla questão que surgiu em nosso caso -1)0 

que se compreende em geral por realidade (estar ali presen

te)? 2) Qual é o critério e a confirmação dessa idéia geral de 

realidade numa Súvapiç? - faz parte da questão fundamental 

do ente e é o que tira o fôlego do filosofar. A distinção daque

las duas questões não se manifesta; mas a multiplicidade de 

conteúdos da questão é originariamente tão imponente que 

num primeiro passo só resta abandonar-se a ela numa dire

ção ou noutra. Nisso consiste a superioridade de realmente 

ter questionado e não apenas ter meditado claudicando atrás 

da questão.

Que as discussões do capítulo 111, juntamente com as de 

todo o tratado, cresceram intimamente ligadas com a ques

tão fundamental da filosofia, é isso precisamente que deve 

ser deduzido aos poucos e pela interpretação do conteúdo 

mais próprio do tema em questão. Não devemos mais nos 

contentar, como aconteceu a princípio, com o fato de inserir 



r principal Terceira seçán 185

rxteriormente a questão da Súvapiç e da évépyeia num es

quema dos vários significados do ente.

Se existem duas representações diferentes de realidade 

ou se existe uma e a mesma, provinda da Antigüidade, isto é. 

a presença, e se essa representação é compreendida em sen

tido rigoroso, massivo, ou em sentido mais amplo, isso tudo 

nào ficou esclarecido - mas isso de tal modo que precisa

mente colocar a questão pela Súvaptç koto KÍvqaiv e pela 

ívr.pyria representa já a preparação para superar a questão 

no seu todo.

Como se relaciona, portanto, a questão concreta desse 

capítulo com a concepção da essência do ser em geral e da 

realidade em especial? Existem ali duas concepções do estar 

<ili presente que se chocam mutuamente, ou Aristóteles, os 

megáricos e os gregos têm todos uma concepção una, de tal 

modo que é só e precisamente com base nessa unicidade 

que pode surgir uma contenda sobre o que ê pois que consti

tui o estar ali presente da Sóvapiç como tal? Aqui queremos 

começar antecipando logo o que é essencial, empregando 

liases necessariamente gerais, que devem por seu turno pro

curar justificar-se a partir das discussões concretas do pró

prio Aristóteles.

Aristóteles e os megáricos estão plenamente concordes 

sobre o que significa realidade em geral, o estar ali presente 

de algo; significa “a presença de algo”. Isso podería ser uma 

explicação extremamente abstrata, vazia e frágil. Mas não ê 

esse o caso! Não foi por acaso, mas intencionalmente, que na 

interpretação do capítulo anterior discutimos extensivamente 

lodo o fenômeno do processo produtivo e com ele suas rela

ções com a obra. Fizemos isso com a intenção precisa de pre

parar adequadamente o que vamos apresentar agora. Na 

“obra”, Epyov, distinguimos diversas coisas: cTSoç, teàoç, 

nrpaç, Àóyoç. O caráter que faz com que a obra seja obra é 

determinado pelo aspecto. E quiçá o aspecto, enquanto algo 

pronto e em si acabado, deve ser levado a bom termo, pro-du- 

zido numa obra singular que lhe corresponda. Pro-duzir, isso 

significa: fazer com que alguma coisa esteja presente, colo
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cando-a à disposição (não somente: fazer). No ser-pro-duzido 

encontramos em primeiro lugar o deixar-algo-pronto, em se* 

gundo lugar e unido a isso, “o estar à disposição de agora em 

diante". Esse "ser-pro-duzido” é a realidade da obra; o que as* 

sim se anuncia “ê". E sobremodo aquilo que é tal e que não 

precisa estar ali através da mediação da produção humana, 

aquilo que essencialmente náo precisa de produção, aquilo 

que já está posto ali antes de tudo que pode ser produzido: a 

natureza e os deuses, isso tudo existe num sentido mais origi

nário; mais originário significa: não essencialmente diverso. 

Pois também aquilo que nâo precisa de produção, e justa

mente este, é compreendido, naquilo que concerne a seu ser, 

a partir da essência do ser-produzido. Esse é o sentido do fato 

fundamental, a saber, que tais conceitos como eióoç, TéÀoç, 

irépaç, enquanto momentos fundamentais do ente, não estão 

restritos às coisas produzidas, mas concernem ao ente em to

dos os seus aspectos.

Se agora dizemos: presença é o ser-produzido, então jun

to com isso deve-se pensar também tudo que se mencionou 

acima, para deixar o conceito fundamental do ser, próprio 

dos gregos, a oúoía, em sua plena significação, enquanto 

rrapoucria, presente (Gegentoart) e como conceito oposto a 

ânouoía. ausência).

Inicialmente, o que se disse pode ser suficiente também 

para a questão polêmica que estamos às voltas. Pois agora po

demos compreender o sentido e a justificação da tese dos me

gáricos. Uma Súvctpiç só está ali presente de modo atuante 

quando vem referida à realização de uma obra, o que significa; 

quando ela própria é executada. Pois ê só a produção enquan

to está em execução que permite ver que alguém sabe e pode 

alguma coisa e o que ele sabe e pode. Só aqui seu próprio sa- 

ber-fazer é colocado à disposição de um ver imediato; na exe

cução a Súvopiç anuncia sua presença, na execução a Súva- 

piç está ali presente como atuante. Temos o direito e até a 

obrigação de dizer: essa concepção megárica da realidade de 

uma Sóvctpiç vem pensada bem ao modo grego; e não só isso 

- precisamente até o novo passo dado por Aristóteles - é a 

única explicação possível do estar ali presente de um poder.
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Aquilo que à primeira vista parece ser um capricho des

cabido e uma afirmação conscientemente distorcida, arbitrá

ria, agora, na perspectiva de uma compreensão viva da ques

tão grega do ser, mostra-se como uma necessidade interna e 

com a magnitude de uma clara coerência (e ímpeto de uma 

obstinação), que não se deixa confundir por meros pressá

gios e dificuldades emergenciais. Seguramente, só agora a ta

refa de Aristóteles conquista seu pano de fundo e sua grande

za própria.

Todavia, se tacitamente já convencionamos, como fazem 

nossos professores e historiadores da filosofia, de que aqui 

estamos às voltas confusamente com velhas questões já de 

há muito resolvidas, esmiuçando-as sofisticamente de cá pa

ra lá, então não conseguimos ver por que se deve engajar al

gum esforço na interpretação dessas controvérsias já enve

lhecidas. Mas não é isso que pretendemos. Já seria exigir de

mais se esses Senhores avançados conseguissem somente 

admitir que não compreendem o que está ali. Mas hoje em 

dia nós compreendemos tudo.

Por que Aristóteles vê a essência da realidade de alguma coi

sa, igualmente como os megáricos, na presença? Essa é uma 

questão que, para ser respondida, a filosofia precisa empenhar 

seus derradeiros esforços. Aqui devemos contentar-nos em re

conhecer isso e com o fato de ter colocado a questão.

Agora vamos procurar esclarecer em que medida, em 

certo sentido, Aristóteles e os megáricos atribuem um signifi

cado diverso á "presença".

*

No começo do curso, partindo apenas de constatações 

gerais, deduzimos que o tratado 0 deveria estar tematizando, 

de algum modo, da questão: tí tò õv - o que é o ente? Entra

mos imediatamente em acordo através da indicação do quá

druplo noÀÀaxtoç do ente. Pertence a esse, também, o õv Su- 

vápci e evcpyeíçt. Mas isso remete de volta para o problema 

da óuvapiç e da èvépytio. Nessa questão tratava-se de escla

recer o que é Sóvoptç kotò KÍvqoiv. Agora, através da tese 
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megárica, mostra-se uma concatenação toda própria entr< 

(Súvapiç e évÉpyna. sim, no fundo trata-se de uma equivalên

cia. A discussão dessa tese, ela mesma, a coisa que está sen

do tratada, acaba levando ã questão referente ao ente, citada 

acima. À pergunta como um ente é atuante (tema do capítulo 

III), os megáricos respondem: na execução do mesmo. Mas 

como Aristóteles enfrenta essa tese? Aparentemente, ele na» 

da faz a não ser forçar essa tese a conseqüências insustentá

veis. Com isso, no entanto, em nada se favorecería o esclare

cimento da coisa em questão. Formalmente, esse parece ser 

o caso; mas se olharmos com mais precisão, são justamente 

esses debates criticos que exigem a elaboração de determi

nados fenômenos centrais. E com isso prepara-se igualmente 

um debate positivo. Daí que, dividimos todo esse conjunto 

em duas etapas; a divisória encontra-se no ponto 1047 a 20. 

A primeira etapa atravessa o tema discutindo uma série de 

argumentos. Nós jâ debatemos o primeiro: o cx£lv de uma 

Sóvapiçestâ ligado a uma apropriação; o pq qeiv. a um des

fazer-se; sendo que a mera suspensão da execução ainda não 

significa um não-mais-possuir o poder, e, correspondente

mente, o começar a executar não significa uma reapropria- 

ção do mesmo, logo de cara. Ter poder para... significa para 

Aristóteles: Súvoptv exeimas Para os megáricos, ao con

trário, significa EvcpycTv. Deparamo-nos, portanto, com dife

rentes respostas à questão da realidade do poder. Isso nos 

leva à questão: será que ambos os lados têm previamente 

uma concepção diferente de realidade em geral, ou a concep

ção dessa é a mesma, apenas a explicação da realidade do 

poder é diferente? Vimos que tanto os megáricos quanto Aris

tóteles concordam com a mesma concepção de realidade 

em geral. Ambos compreendem-na como presença; ouoía 

como napoaía ou, na perspectiva do que se disse anterior

mente, o caráter do ser-produzido. É só a partir daqui que se 

pode compreender a resposta dos megáricos; é uma respos

ta bem ao estilo grego. E, no entanto, por que é que, segundo 

a concepção de Aristóteles, essa resposta não é satisfatória? 

Por que é que ele apresenta outra resposta?
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§ 19. O estar-em-exercício como realidade do poder. 

Os fenômenos do exercer e cessar de exercer

Ho fim, precisamente a presença é diferente a cada vez 

conforme o caráter do ente que deve estar ali presente. Ora, 

está em questão um ente que se contrapõe absolutamente ao 

í pyov e seu ser-produzido, a saber, é a Süvapiq que está em 

questão; sendo assim, é evidente que não se pode tomar o es

tar ali presente da Súvapiç, sem mais, como presença da 

i pyov ou da produção. Aristóteles vê a presença da óóvapiç. 

como tal, no ° que se tem está disponível na posse e 

está ali presente como algo possuído. Só que essa presença 

da <Sóvopiç, como tal, no sentido de ser-possuído náo é preci

samente a Suvapiç que está em execução.

A Súvapiç, como tal, já está ali realmente presente antes 

da realização, supondo-se que por isso compreendamos a 

“execução". Auvopiv cx£l v significa: aquele que possui o po

der pode na medida em que “tem” um poder: se mantêm 

nesse poder e com esse poder se mantém em si - portanto 

precisamente não se encontra em execução. Esse manter-se 

em si mostra-se-nos agora de modo mais claro como um 

modo de ser. O manter-se em si é igualmente um reservar 

para... (o próprio executar). Tudo isso precisamos ouvir aqui 

a partir do grego. Os significados que mencionei aqui 

valem também para a expressão correspondente da

Se agora pensarmos de modo mais aprofundado o debate 

entre Aristóteles e os megáricos, então precisamos perguntar: 

Como respondem os megáricos à tese de Aristóteles, segundo 

a qual o estar ali presente da Súvopiç consiste em ter a posse 

da mesma? Eles poderíam retrucar que ter a posse significa de 

fato algo assim como estar á disposição; todavia, abramos os 

olhos e guardemos o-sentido claro daquilo que significa o estar 

ali presente enquanto presença - nesse “mero" ter a posse, 

precisamente a (Sóvopiç náo é colocada à disposição; ela não é 

produzida e colocada ali, de tal modo que cada um possa per- 

cebé-la como atuante. Só temos a ôúvcqjiç atuante diante de 

nós se ela se executa diante de nossos olhos e se pro-duz e se 

expõe ela mesma na execução. E só na execução que ela apa
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rece, se "apresenta”, se toma presente. O que não é mostrado 

por esse ser-produzido não é precisamente nada; uma Súvaptç 

não executada não está ali presente. Porque a presença de 

uma óúvoptç significa a execução da mesma, por isso a não- 

execuçâo equipara-se à ausência.

Aristóteles só pode enfrentar essa tese mostrando que: a 

não execução de uma Súvopiç não significa já de antemão sua 

ausência; e inversamente: a execução por si só não é ainda a 

presença. Ali encontra-se fundamentalmente o seguinte: a es- 

sência da presença deve ser compreendida de maneira mais 

plena e mais flexível e não apenas no modo como foi com

preendida até o presente, como uma generalidade frouxa e in

determinada, como acontece com os megáricos. A essência 

do ser exige um esclarecimento e uma apreensão mais origi

nários; é esta a tendência intrínseca do capitulo inteiro.

Perguntamos de modo mais preciso: como Aristóteles 

afronta a equiparação que fazem os megáricos entre realida

de de uma força e realização da mesma na execução? Por 

quais vias mostra ele que a não-execução ainda não significa 

ausência? Mostra indicando um fenômeno que permite pela 

primeira vez apreender retamente a essência da execução e 

assim delimitar a presença da força, nela implícita, naquilo 

que lhe é característico. Trata-se do fenômeno do aprender e 

desaprender, em seu sentido mais amplo. Mas o que isso 

tem a ver com nossa questão?

Vamos partir do lado negativo da tese dos megáricos. Se

gundo esta, a não execução do poder significa de imediato 

ausência, o não estar ali presente do poder. Supondo-se que 

isso proceda, aquele que possui poder deveria perder o mes

mo cada vez que deixasse de lado a execução. O não poder, 

em si, seria um desaprender. Ora, o que tem a ver a nào-exe- 

cução com o desaprender? Tem a ver o mesmo tanto ou pou

co que a execução tem a ver com o aprender. Aristóteles 

quer dizer: deixemos aos megáricos sua tese e permaneça

mos apenas junto àquilo a que eles chamam a atenção, a 

execução e a não execução. Mas agora queremos realmente 

permanecer aí, isto ê, queremos deixar claro o que pertence à 
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execução e o que não pertence ã não execução. Se, segundo 

os megáricos, a essência da realidade de uma Sóvapiç se en

contra na execução, então a intenção deles deve ser precisa

mente visualizar de modo reto e rigoroso a essência da exe

cução e da não execução.

A execução jamais ê apenas o aparecimento de alguma 

coisa que antes simplesmente estava ausente, e, por outro 

lado, tampouco a não execução significa a mera ausência de 

alguma coisa que estava ai. A execução (Vollzug) é o exer

cer factual (Ausübung), é portanto a presença do exercício 

(Úbung) e da habilidade no exercício (Geübtheit), é presen

ça do estar-no-exercícío, daquilo que já está presente. Embo

ra a execução seja presença, não ê presença daquilo que an

teriormente estava simplesmente ausente, mas, ao contrário, 

a presença de algo que justamente já estava presente; mas 

isso significa: não se trata de qualquer presença geral indeter

minada, mas de uma presença específica e toda própria. Por 

outro lado - o estar-no-exercicio ê um modo do estar-presen- 

te que certamente não precisa do exercer factual, quer dizer, 

não precisa necessariamente apresentar-se exercendo factu

almente. E inversamente: o não estar exercendo factual

mente, enquanto não-execuçáo, não significa pura e simples

mente “retirada’*, a mera ausência; se fosse isso, então o não 

estar exercendo factualmente poderia ser equiparado com o 

estar-fora-do-exercício; o que de modo algum procede; ao 

contrário, um não-mais-executar, a cessação-da-execuçâo po

de até significar: que só agora se chegou propriamente no ple

no exercício, supondo, por outro lado, que o exercitar-se in

ternamente e o estar-exercitado só acontecem e se formam 

pelo exercer factual.

Desse modo, os megáricos compreendem a essência da 

presença de modo muito restrito; só permitem que seja com

provado e que se apresente através daquilo que está ali pre

sente como o epyov. Consequentemente, compreendem a 

execução como o mero aparecimento de alguma coisa que 

está ali presente, junto e ao lado da obra, como esta. Em vir

tude dessa estreiteza conceituai da presença escapa-lhes a 

essência da execução, a qual, enquanto estar-em-obra tem o 
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caráter de um exercer factual. E essa mesma estreiteza con

ceituai da presença encobre-lhe o olhar, de modo que não 

véem que a não-execução, enquanto um não exercer factual, 

é em si um estar-no-exercicio, e assim presença de algo; para 

poder ser alguém que não-está-factualmente-exercendo pre

ciso justamente ter-me exercitado interiormente.

A não-execução, o cessar com a execução é algo diferen

te do que a renúncia e a perda do poder. Algo assim pode 

acontecer (cf, 1047 a I) através do esquecimento, AqOq; 

através dele o que se possuía anteriormente mergulha e se 

esconde; dizemos: já não sei mais como se faz isso; esse não- 

mais-saber é um não-ser-mais-entendido-nisso; o ser-entendi- 

do-nisso está encoberto. Mas o cessar a execução, enquanto 

não execução, é tampouco um esquecimento que é justa

mente na cessação do “exercer factual” que retomamos em 

nóst num modo todo próprio, o poder, isto é, o saber-exer- 

cer-factualmente, o estar interiormente exercitado, guardan

do-o propriamente para outros casos e ocasiões. Cessação 

não significa desfazer-se mas retomar dentro de si.

A cessação enquanto um não mais executar um poder 

constitui um modo de ser totalmente diferente do que aquele 

que temos diante de nós, por exemplo, quando constatamos 

que cessou de chover. Se apenas olhamos para o estar ali pre

sente, então a chuva simplesmente não está mais ali presente 

- e é só isso. A cessação de um poder, ao contrário, deve ser 

apreendida de um modo totalmente diferente, e vem, em si 

mesma, ainda, carregada de outros sentidos, o que deve ser 

brevemente mencionado. A cessação da execução pode signi

ficar: i) Interrupção - ali reside com mais razão ainda um estar 

pronto para logo a seguir retomar o exercício; 2) o ter-termina- 

do - aqui temos novamente o estar pronto e o guardar o poder 

para alguma outra coisa; 3) mas: deixar alguma coisa de lado, 

e futuramente não mais exercer isso factualmente - isso signi

fica: retirar-se completamente, ou seja, retirar e reter interior

mente o poder; isso caracteriza o modo de ser daquele que dei

xa de lado aquilo que podia fazer.

E igualmente a não-execução, enquanto suspensão do 

exercer factual, não significa que o poder desapareceu; isso 
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pode ocorrer, por exemplo, quando por um acidente, náHoç, 

o ceramista perde ambas as mãos. Nesse caso dizemos: a fa

bricação de vasos acabou para ele; mas esse acabar é um 

acontecimento totalmente diferente do que o ceramista le

vantar-se do torno onde trabalhava e sair do atelier. Mesmo 

com a perda das mãos, o poder simplesmente não desapare

ceu, no sentido em que se podería dizer com os megáricos: 

simplesmente não há mais; é só em certo sentido que ele já 

náo está mais ali presente.

A nào-execuçáo, o cessar a execução por fim não é um 

desaprender também porque para isso é preciso pelo menos 

de tempo; "com o tempo”, xP^vüj, perdemos a habilidade do 

exercício. Mas a cessação do exercer factual, no sentido de in

terromper a execução, não é alguma coisa que se dá com o 

passar do tempo mas se dá num determinado momento do 

tempo, o que de modo algum nos permite que com isso per

camos a habilidade do exercício.

O estar ali presente do poder deve ser compreendido co

mo o eslar-noexercício. O possuir essa habilidade do exercí

cio expressa exatamente a realidade mais própria do poder 

enquanto poder. Esse ser é certamente a não-execução do 

poder; mas a não-execução não é o desaparecimento do po

der; para isso se fazem necessárias outras caracterirsticas do 

ser e do acontecer naftoç, xpóvoç). Mas assim como 

a presença do poder como tal não depende da execução e 

não execução, tampouco depende do estar ali presente ou do 

náo estar ali presente daquilo que deve ser produzido pela 

execução ou até da obra produzida; dito com mais precisão: 

não depende daquilo a que a óuvapiç está referida, aquilo 

com que ela está às voltas - o irpoypa (1047 a 2). A realidade 

da Sóvupiç, enquanto tal, independe totalmente da realida

de daquilo que ela*pode fazer - esteja este produzido real

mente, meio pronto ou até nem sequer começado; dizemos 

com certa precaução: independe da realidade daquilo que o 

poder pode fazer; pois tanto o fato de que o poder pode fazer 

alguma coisa, o âmbito do poder e seu alcance, isso tudo per

tence a um poder que está ali realmente presente, mas de tal 
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modo que permanece em aberto o que se realiza ali, como e 

até que ponto se realiza.

Mesmo quando ainda não se produziu aquilo com que o 

poder está ás voltas (npaypa), mesmo ali, o poder como tal já 

é real: e mesmo quando, por exemplo, a coisa com que o po

der está às voltas desaparece, o poder, ele mesmo, permane

ce ali presente de modo real e não desaparece; supondo, é 

claro, que essa coisa já esteja ali presente ou até esteja pron

ta (é isso que significa o ti ydp èoti v). Assim ficou bem claro 

o pensamento da passagem 1047 a 2; o&í não faz nenhum 

sentido ali, e muito menos as explicações forçadas interpos

tas pelos intérpretes.

Se agora não ficarmos observando apenas se e até que 

ponto Aristóteles refuta ou deixa de refutar os megáricos na 

passagem que se acabou de interpretar, e se ao contrário pro

curarmos dar destaque àquilo que Aristóteles traz à fala poSl- 

tivamente ali, então começam a mostrar-se diversas coisas: 

I) Importa para ele, antes de tudo, visualizar o modo de ser 

próprio do ser-real de uma fióvctpiç; e faz isso sublinhando a 

Súvaytv è'x£iv. o possuir um poder. 2) Importa mostrar: Esse 

possuir teve de passar por um exercício interior (cf. eÇei, 

1047 a 3); o “possuir” é uma vigência do poder e nesse senti

do é um estar-interiormente-exercitado. 3) Importa ver: esse 

estar-interiormente-exercitado. porém, precisa ser distingui- 

do do exercer factual - da execução - que só é possível com 

base naquele. 4) Aquilo que é característico da execução, en

quanto um exercer factual, só pode ser compreendido com 

base no fenômeno da habilidade no exercício, do estar-no- 

exercício, portanto baseado numa visão reta do modo de ser 

real do poder como poder.

Aristóteles não nega que o èvEpyuv, o estar-em-obra, 

seja um modo de realidade da Sóvopiç, mas nega que esse 

seja o único e fundamental modo da realidade de uma força. 

Ao contrário, o ÈvtpycTv - a èvépyEicr kotò KÍvqaiv - só 

pode ser compreendido contraposto ao estar-exercitado. Pa

ra respeitar a intenção de todo o capítulo, é preciso perceber 

desde o início que, quando Aristóteles se opõe a equiparar a 
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realização da força na execução com a realidade da forçat 

não está deixando de lado o èvcpycTv. Ao contrário, é só ago

ra que está enquadrando o évcpyEiv em seu âmbito, delimi- 

tando-o e com isso dando-lhe determinação.

Mas isso significa: no capitulo 111, a Evépyeia Kcrrà kí- 

vqaiv é também e precisamente ela um problema central; e 

de modo algum o questionamento já está voltado para a dis

cussão da fvépyria ettí ttàeov; é a passagem para essa dis

cussão que está sendo preparada aqui. Hão vamos adiantar 

nada disso, mas apenas aguçar o olhar para a concatenação 

interna dos pensamentos contidos nesse grandioso capitulo. 

Por isso detivemo-nos intencionalmente e de modo mais de

morado na discussão do primeiro argumento de Aristóteles, 

sobretudo porque os seguintes se movem na mesma direção 

primordial daquele.

Correndo o risco de que, a essa altura, você jã esteja en

fastiado com o que se disse até aqui (porque provavelmente 

você já terá visto, de há muito, o que está em questão), reca- 

pitulo a apresentação do ponto decisivo desse estado de coi

sas, a fim de que você a tornasse cada vez mais sensível fren

te ao óbvio e evidente, percebendo assim o que isso tem in

ternamente de digno de ser questionado. A realidade de um 

poder náo consiste em sua realização. Falar de realização de 

um poder em geral tem diversos significados. Dizer que “um 

poder fazer alguma coisa se realiza” pode significar: 1) O que 

anteriormente não estava ali se institui; por exemplo, quando 

alguém está exercitado na cerâmica, sabe fazer agora o que 

antes não sabia. Nesse sentido, o poder ê real, mesmo e jus

tamente quando nào se realiza conforme o segundo sentido, 

que ê, 2) quando o estar interiormente exercitado se exerce 

factualmente, é executado. 3) Um poder realiza-se quando *
aquilo que ele pode fazer está ele mesmo pronto e produzido; 

por exemplo, o vaso, como algo que está ali á disposição, 

está ali presente. Entre essas três significações fundamentais 

de "realização de um poder”, surgem diversas relações carac

terísticas, as quais ainda vou retomar.
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Vista precisamente à luz da compreensão do ser da Anti

guidade, a tese dos megáricos de modo algum é uma concep

ção sem fundamento e estranha, como parece á primeira vis

ta: a realidade de um poder reside na execução, ali ela se apre

senta e se produz. Aristóteles retruca: a realidade de um poder, 

enquanto poder, reside no £X£lv* no ter- A intenção da refuta

ção de Aristóteles não se restringe simplesmente em mostrar, 

a realidade do poder não reside na execução, mas no fundo ele 

quer deixar claro igualmente que os megáricos colocam a rea

lidade ali. somente porque não conseguem compreender sufi

cientemente a própria essência da execução. Trata-se ali então 

de integrar na investigação um fenômeno que até o momento 

não havia sido considerado. - Execução é exercer factualmen

te, não-execução é não-exercer factualmente - e não: perder a 

habilidade no exercício, perder o poder; para isso, para essa 

perda, é preciso de algo bem diferente do que a suspensão do 

exercer factual (cf. a observação sobre (Aqf)q, na9oç. xpó- 

voç). A cessação não é, portanto, um desfazer-se, mas um re

tomar dentro de si; e isso no mesmo sentido em que v sig- 

nifica: manter em si, reter e guardar para... Mas a realidade da 

Süvapiç não independe apenas da execução, mas também da 

presença do npcrypo (ou do cpyov). “Realização de um poder” 

possui ela própria diversos sentidos: 1) O poder está simples

mente ali; 2) reside na execução; 3) se apresenta por aquilo 

que ele produz na execução.

Entre os três modos de realização, então, existem rela

ções de condicionamento muito características. Um poder 

pode ser real no segundo sentido, isto é, na execução, sem 

que o seja no terceiro sentido, portanto, sem que tenha se re

alizado, como se diz também: sem eternizar-se numa obra. 

Mas a realização de um poder que se dá no terceiro sentido 

tanto pressupõe a realidade do primeiro sentido quanto preci

sa ter atravessado o segundo sentido. Ao contrário, a realida

de de um poder no sentido primeiro, o ser exercitado interior

mente, independe daquele do sentido 2 e 3.

Isso no entanto requer uma determinação mais precisa. 

Alguém pode muito bem estar exercitado na arte da cerâmi

ca de modo real, sem no entanto exercer factualmente essa 
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TEXvrl e sem nue estejam ali presentes os vasos por ele pro

duzidos. O ser real do poder não consiste na realização no se

gundo e terceiro sentidos. E, pois, não ganha consistência "a 

partir" desses? Como pode alguém estar inleriormente exer

citado sem ler exercido lactualmente o poder? O estar inte

riormente exercitado advêm atravês do exercício factual do 

poder. E o exercício factual é realmente o que é quando per

passou de fora a fora aquilo que lhe é inerente, quando le

vou-o realmente a se tornar uma obra, e essa ganhou con

sistência". Mas isso sirva apenas para indicar que, embora o 

estar interiormente exercitado não consista em exercer factu

almente. tem no entanto uma função especifica em relação a 

este último.

Ho entanto, retornemos para a tese dos megáricos a fim 

de percebermos que, em certo sentido, sua motivação e sua 

fundamentação são legítimas; pois é só assim que merece 

ser discutida e reformulada. Pelo momento já deve ter ficado 

suficientemente claro que o característico da tese dos megá

ricos não consiste simplesmente no fato de eles colocarem a 

realidade do poder exclusivamente na execução, mas nisso 

que apreendem a própria execução de modo unilateral e as

sim não atingem toda sua essência.

É bem verdade que a execução representa a presença e a 

náo-execução, a ausência; todavia isso não vale de modo uní- 

voco; antes, a execução é um exercer factual e, como tal, se 

isso é realmente o caso, é a presença do estar exercitado. Só 

que também esse esclarecimento ainda é insuficiente, pois 

vemos facilmente o que está em questão e respondemos de 

imediato: a presença do estar interiormente exercitado não 

precisa necessariamente ser execução. Por que não? O que 

falta? O presente estar interiormente exercitado só é exercí

cio factual quando chegou a isso; mas o estar interiormente 

exercitado só “chega" ao exercício factual quando transcorre 

para lá, quando é para lá conduzido. Hisso, o estar interior

mente exercitado não ê tomado em alguma outra coisa que 

cada vez estaria ali presente, mas, ao contrário, o estar interi

ormente exercitado transpõe a si mesmo para aquilo que se 

forma apenas na transposição e graças a elat e que nós cha-
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mamos de levar a efeito (Ausführung) e exercício factual. 

Esse transpor-se do poder pela execução requer seu próprio 

espaço de jogo. Mas esse espaço de jogo já foi adiantado 

quando caracterizamos anteriormente o alcance do poder, di

zendo que todo e qualquer poder, como tal, domina alguma 

coisa; e esse domínio, ele mesmo, prefigura para si aquilo 

que pode ser dominado, de tal modo que exercendo factual

mente seu poder configura a si mesmo nesse exercício factu

al e ali se transforma.

Este é um momento plenamente essencial da realização 

de um poder, diferentemente de qualquer outro modo de rea

lização. Quando algo possível, por exemplo, uma mesa, se 

toma real, isso significa: o que é representado em geral ê o 

que se realiza e se torna presente aqui e agora justamente 

como isso. Quando ao contrário um poder se realiza, então 

não é esse poder mesmo que se realiza, como se dá com o 

possível, mas o que se realiza ali, enquanto aquilo em que e 

como se realiza o poder, isso é o outro de si mesmo.

Um levar a efeito e um exercício factual só podem ser na 

medida em que o poder se inicia no modo de transpor-se. Por 

isso, o poder não executado é real no sentido de que à sua 

realidade faz parte positivamente o ainda-nào-começar. aqui

lo que já está próximo de nós como o manter em si. O trans

por-se não é acrescentado ao poder como algo de novo, mas 

enquanto alguma coisa guardada é o que está dentro desse 

manter-se em si.

Quando Aristóteles aponta para o confronto existente en

tre começar e terminar, aprender e desaprender, seu objetivo 

desde o começo é mostrar esse fenômeno da transposição, 

da passagem. Não está em questão o lugar comum que reza 

que toda execução em geral deve ter necessariamente come

çado alguma vez; antes, está em questão o modo essencial 

desse como do começo e de sua origem, provinda justamen

te do poder.

Precisamos sempre de novo tornar presente esse fenô

meno. deixando que todo o milagre nele contido exerça sua 

influência, Se, nesse caso, ultrapassamos aquilo que se disse 
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em Aristóteles, isso não se dá para melhorarmos o que lá se 

disse ou coisas do gênero, mas apenas para poder primordl- 

almente compreendê-lo. Nesse caso, o modo ou a forma que 

Aristóteles possa ter empregado para expressar, ele mesmo, 

as considerações aqui necessárias, é totalmente indiferente. 

E a compreensão da frase que se segue depende precisa

mente do grau de penetração compreensiva do contexto glo

bal dos fenômenos que estão sendo discutidos aqui.

§ 20. A realidade do perceptível e do poder da 

percepção

a) O problema do perceptível e a frase de Protágoras

1047 a 4-7: Kai ià ctyuxa ópoíüjç- oute yòp ipuxpòv 

oute 3rppôv oute yAüKÒ oute ôAüjç ala^qTÔv oúftèv 

e errai pq aioOavoptvwv omite tòv npwTayópou 

Xóyov auphqoETai Xéytiv outoiç.

E com os entes inanimados dá-se pois a mesma coisa; 

a saber, alguma coisa não será nem quente nem fria, 

nem doce nem em geral perceptive! se a percepção 

não estiver em exercício factual; o que deve necessa

riamente desembocar no fato de eles (os megáricos) 

seguirem a doutrina de Protagoras.

Essa frase deve propor seguramente um outro argumen

to contra a tese dos megáricos; é bastante lacônica, quase 

como uma observação intercalada, mais como uma indica

ção de algo já conhecido e amplamente discutido do que se 

fosse uma explanação. Disso não devemos concluir, no en

tanto, que se trata de um argumento menos importante; ao 

contrário: temos aqui a indicação de um nexo de questões 

que não apenas é de-grande importância para as partes ulteri- 

ores de todo o tratado, mas que ocupa um lugar de destaque 

para a discussão e aclaramento das questões fundamentais 

da filosofia antiga em geral.

Segundo a forma, a argumentação continua sendo a mes

ma. a saber, temos ai novamente uma referência ao ouppaí- 
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veiv - a aceitação da tese megárica traz inevitavelmente uma 

consequência impossível; a conseqüência inaceitável vem ao 

nosso encontro dessa vez como a frase de Protágoras. A 
menção desse filósofo ou sofista e sua doutrina nos reportam 

uma importante indicação referente ao âmbito geral de ques

tões em que devemos situar o argumento aqui apresentado; 

dito de modo mais preciso: com isso temos um gancho de 

como se deve compreender o que Aristóteles chama aqui de 
TQ âlpuxct.

De imediato, isso parece ser evidente. No argumento pos

terior, o tema tratava das léxvai; como sabemos desde o ca

pítulo II, estas são as SuvópEiç petò Àóyou (ou os cpipuxa); 

agora, segue-se “uma” reflexão, como bem mostra o ópoíwç: 

o mesmo, em relação aos âipuxo. Vimos perfeitamente que 

Aristóteles distribui as possíveis Suváprjç em ambos os cam

pos do Epipuxov e dipuxov. Agora deve-se perguntar: O que 

há com a realização de forças no campo do ente inanimado? 

Essa realidade das forças consiste, como querem os megári

cos, no atuar, ou será que já são atuais precisamente em seu 

ter-a-força para algo, ainda quando não estão atuando? Quan

do por exemplo estão no ponto de salto para o agir, como for

ça acumulada (o que se chama de “energia potencial”)? É 

nessa direção que se deve compreender de início o Kai tò 

âi|H>xa ópotíJüç. O resultado que vem logo a seguir, no de

senvolvimento da questão correspondente, relativa ao ente 

inanimado, é evidentemente a demonstração de como uma 

coisa somente material, por exemplo, atua sobre uma outra 

coisa do mesmo gênero; para tomar exemplo anterior, como 

um corpo quente aquece outro corpo; de fato, está em ques

tão também o ipuxpóv e o Jkppóv. Assim, deveria ser pergun

tado se o ser-quente de um corpo que aquece consiste ape

nas no fato de que ele fornece realmente calor a um outro 

corpo, ou se o corpo quente também é tal, e quiçá enquanto 

pode aquecer, mesmo quando não aquece outro corpo.

Mas o texto nada diz em relação a isso. Talvez se trate, no 

geral da questão principal, a saber, a questão que pergunta 

pelo ser real de algo que tem o poder como tal, do eTvqi do 8ú- 

vaaHai, ou da questão de como se deve compreender o Eivai 
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no SuvctTÒv eivai. Só que agora ainda não se decidiu em rela

ção a qual Sóvopiç se pergunta assim; no argumento anterior 

tratava-se da óúvaptç peto Àóyou; agora, portanto, aquilo para 

que assinala a cnpuxa» estará em questão a Sóvapiç <5veu Aó- 

you? Mas vemos que não é isso que está sendo discutido ai; 

nem sequer de T£xvrl nem deÓúvaptç âAoyoç. Todavia, existi

rão ainda outras ôuvópnç? Vamos analisar o texto.

Aristóteles diz: aceitando a tese dos megáricos, o percep

tível só é real na execução da percepção; portanto trata-se de 

execução e realidade do ai'a3qoiç. E a aíaf)qoiç é na verda

de uma Sóvapiç e é também compreendida expressamente 

como tal: é uma Óóvapiç que pertence á ipuxq e a bem da ver

dade à tpuxn tójv Çwwv (cf. De anima, T 9 começo); corres

pondentemente vouç e ôidvoia são compreendidos como 

íkwpqTLxq Sóvapiç (B 2, 413 b 25), como poder do mero 

considerar. Temos aqui portanto uma fiúvapiç, e quiçá ex

pressamente como um Epipuxov; mas ao mesmo tempo não 

temos nenhuma Téxvq, nenhum poder de produzir uma obra 

ali presente nela mesma. Mas o que, então? A aío&qoiç é um 

poder do áAq&akiv, do revelar e manter revelado, um poder 

de conhecimento no sentido mais amplo. No entanto, se se tra

ta de um poder indiscutivelmente da alma, por que então intro

duzir todo esse argumento com kcu to dipuxa ôpoíüjç, por 

onde se diz claramente que se trata agora do ente animado?

Na verdade, trata-se de ambos, de dipuxov e r'ptpuxov. 

mas não como dois âmbitos paralelos, no interior dos quais 

encontram-se as SuvápEiç correspondentes; trata-se, antes, 

daquela Sóvapiç que, por sua essência, não é nada mais que 

o reportar-se e a relação de certa espécie de cptpuxov para 

com o dtpux°v determinado e apreendido em determinada 

perspectiva. Observemos bem: Não digo simplesmente que 

se trata de uma Sóvapiç que apresenta em si a relação do 

tpipuxov com o d<|/uxüv; pois também uma planta é uma 

Eptpuxov, só que ela não tem a óuvopiç que está em questão 

aqui, a aíoHqoiç. Em uma única e mesma frase (B 12, 424 a 

27s; cf. acima p. I34s), Aristóteles diz certamente que essa 

díoSqoiç seria Àóyoç tiç koí Súvapiç - enquanto Óuvapiç, 

algo assim como uma relação com... outro. Mas de novo, não 
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com um dipuxov qualquer, mas com um áipuxov do caráter 

daquele que vem mencionado no texto {Metafísica 0 3, 
1047): fkppóv, tpuxpóv... - quente, frio, doce; colorido, sono

ro, odorifero; esse tipo de â<puxa* tomado numa determinada 

perspectiva: enquanto aiaf)qTÓ, como algo perceptível.

Esse tipo de fiüvapiç, a saber, a moHqoiç, assim como 

toda e qualquer Súvapiç, enquanto força para alguma coisa, 

está referido a algo. Só que aqui na aio^qcnç essa relação 

tem um modo de ser todo característico e próprio; é por isso 

também que aquilo que pode ser referido a uma tal fiuvdpetç 

tem também ele um caráter todo próprio; portanto, não pode 

por exemplo ser equiparado com aquilo a que se reporta uma 

texvH: ° £pyov- Ou melhor: o r'pyov do aio&qoiç, enquanto 

íhÍvq|jiç, não é uma coisa produzida ali presente, como algo 

produzido ou fabricado. Pela percepção não produzimos coi

sas; de tal e tal cor. por exemplo - fazemos isso através da 

pintura; ou com esse ou aquele som - fazemos isso por 

exemplo afinando e tocando as cordas de um instrumento. O 

tpyov do aíoSqoiç, assim como o vóqoiç, é a ctAq^Eia - a 

manifeslabilidade do ente, e sobretudo a perceptibilidade das 

coisas - isso em que elas se nos mostram em sua coloração e 

em sua tonalidade.

O que está sendo debatido é a aiottqcnç enquanto Ôóva- 

|jiç. A maflqaiç é uma relação do tornar manifesto para com 

aquilo que pode participar da manifestabilidade, isto é, o ente 

em seu ser-de-um-certo-modo ou em seu ser-pura-e-simples- 

mente. A am9qoiç, enquanto essa relação caracterizada, de

termina também o ser vivo que chamamos de homem. A per

cepção é um poder do homem também. Nisso seria um equí

voco pensar que o homem possuísse além disso ainda a pro

priedade do pensar e da razão, de tal modo que precisaría

mos apenas retirar essa propriedade para termos ali o que 

tem o animal. A percepção do animal é fundamentalmente 

diferente daquela do homem. O homem tem um comporta

mento perceptivo frente ao ente, o anima) jamais pode fazer 

isso; mesmo que, por exemplo, em relação ao ver, a águia te

nha uma percepção incomparavelmente mais aguçada do que 

o homem. Nessa postura perceptiva co-determina-se portan
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to, num certo modo, a relação do homem com o ente ou do 

ente com o homem.

Com o novo argumento, que em 1047 a 4 vem introduzi

do de modo estranho e aparentemente equivocado com xal 

tó somos jogados de fato naquele nexo que está no 

ponto central da doutrina de Protagoras. Aristóteles fala com 

Ireqüéncia dessa doutrina, e de modo mais detalhado e pene

trante na refutação que se encontra na Metafísica T 5. Mas 

também Platão aclarou e assegurou suas próprias concep

ções muitas vezes no confronto com Protagoras, É assim, 

por exemplo, que ele dedica toda a primeira parte principal do 

diálogo Teeteto - que tem como tema: Ènicrrnpq tí èotiv - o 

que é conhecimento? - ao embate com Protagoras. Esse diá

logo nos serve como uma fonte essencial. É em Platão que 

vem introduzida também a frase principal de Protágoras (Tee

teto 152 a): ipqai yóp nou “ndvTwv xPnP^TWV I^Tpov” 

ovSpwnov Eivai, “twv pèv Õvtwv uj eoti. twv 5e pf) õvtwv ibç 

oók eotív". “A medida de todas as coisas é o homem, dos en

tes, que eles são, dos não entes, que eles não são”. E essa fra

se fundamenta-se na essência da aiaSqoiç, 152 a 6ss: oTa pèv 

/xaoTa Èpol (paívEiai toiouto pÈv eotiv èpoí. oTa Se ooí, 

Toiaírra Sè au ooí. “Assim como uma coisa se me mostra, tal é 

para mim, assim como se te mostra, tal é novamente para ti”. E 

adiante (b 11): tò Se yc “cpaívETai" aiaJtávEo3aí eotiv. “O *se 

mostra’ nada mais significa que: é percebido, é manifesto na 

percepção” (a saber, em conexão com a concepção de Protá

goras sobre a Eniorqpq em geral). Isso é o suficiente para uma 

orientação geral sobre a doutrina de Protágoras.

No entanto, deve-se ressaltar logo e expressamente que, 

justamente nas explanações feitas por Platão, não é fácil de 

separar o que é a opinião mais própria de Protágoras das con

seqüências e ampliações que Platão acrescenta ali. Não fica 

imediatamente claro, portanto, o que pensava Protágoras com 

sua ’AÀqíkia; em todos os casos, é preciso guardar-nos de 

explicar essa doutrina num sentido grosseiro, um assim cha

mado sentido sensualista, tachando a doutrina de Protágoras 

como uma opinião escolar da assim chamada teoria do co

nhecimento. com a qual, torcendo um pouco os fatos, pode-se 



204 Melfthilua de Arhtoialen <o b3

convencer a qualquer um que nâo esteja totalmente privado 

de senso, que essa doutrina acaba levando ao assim chama

do ceticismo; pois se só é verdadeiro aquilo que aparece a 
cada vez a cada um e ao modo como isso lhe aparece, então 

é natural que não seja possível existir uma verdade válida 

para todos, uma verdade objetiva. Não queremos continuar 

discutindo essa argumentação barata aqui; só é preciso cha

mara atenção para uma única coisa: essa argumentação admi

te que a verdade não é verdade se não possui validade para 

todos e cada um. Mas essa suposição não tem fundamento, 

ou melhor, náo é possível ver o que significaria fundamentar 

essa suposição. Esquecemos de perguntar se a essência pró

pria da verdade não consiste precisamente em não ter valida

de para todos e cada um - e que as verdades de todos e de 

cada um são o que há de mais nulo que se pode encontrar no 

campo da verdade. Refletindo e questionando desse modo, é 

possível perceber que a frase de Protágoras, tão denegrida, na 

qual todo principiante na filosofia tem o direito de se atacar, 

acaba contendo uma grande verdade e até uma das verdades 

mais fundamentais - verdade que não é possível ver generica

mente e sem qualquer condicionamento, mas que só pode ser 

vista a cada vez para si pelo indivíduo singular, enquanto indi

víduo singular, supondo que ele filosofe.

Não é por acaso que a frase de Protágoras já na Antigui

dade experimentou uma interpretação bem determinada por 

parte de Platão e Aristóteles; e essa leitura interpretative per

mitiu retirar dela consequências céticas. Pode ser por causa 

disso que a tradição nos legou preferentemente um aspecto 

da questão que apreende a essência do conhecimento no 

sentido da percepção. Mas esse tal confronto que faz Aristóte

les na Metafísica I' 5 denuncia clara e precisamente que 

atrás dessa doutrina existem mais coisas e coisas mais essen

ciais, o que acaba facilmente sendo colocado em segundo 

plano por causa do alto apreço que possuem Platão e Aristó

teles no juízo geral.

Aqui evidentemente só uma questão pode nos ocupar: o 

que a questão do modo da realidade da Sóvapiç, enquanto 

Sóvopiç, tem a ver com a frase de Protágoras? Ou mais preci- 



Pane principal Ivrctito toçin 205

samente: em que medida a tese dos megáricos, que procura 

o estar ali presente de uma (Sóvapiç no èvfpyETv, referindo-se 

â Sóvapiç com o caráter de aíoííqcnç, acaba desembocando 

na doutrina de Protágoras, esta concebida como uma nega

ção da possibilidade de se conhecer o ente, ele mesmo?

*

No sentido da doutrina de Protágoras só é sempre o que 

precisamente é percebido, e isso é apenas e cada vez assim 

como é percebido. Nós portanto jamais conhecemos o ente 

como ele é para si, isto é, nào-percebido, como algo que não 

entrou numa apreensão perceptiva. Diversas pessoas jamais 

poderão entrar em acordo sobre um e o mesmo ente, visto 

que cada um o vê a seu modo. O que para um é quente, é 

para o outro frio, e até uma e a mesma pessoa, dependendo 

de seu estado físico, acha que uma coisa é uma vez azeda, 

outra acre, outra doce, dma vez que conseguimos extrair da 

tese de Protágoras essas conclusões, precisamos avançar 

mais. Pessoas diferentes não só não podem entrar em acordo 

sobre uma e a mesma coisa, mas estritamente falando nem 

sequer podem estar em des-acordo sobre uma e a mesma coi

sa; não há portanto nenhuma possibilidade de discórdia. E a 

pressuposição para isso é evidentemente um mesmo» algo 

percebido, que diversas pessoas têm em mente como um e o 

mesmo; um mesmo, do qual um fala a favor e outro contra. E 

a pressuposição ainda mais remota para isso é novamente o 

lato de que existe um algo perceptível como tal.

Mas o que se está exigindo com isso? Nada menos do 

que um tal ente que por si e a partir de si mesmo tem a força 

(íSuvqtóv) de ser percebido antes de toda e qualquer percepti- 

bilidade. Esse perceptível, isto é, esse algo que tem-o-poder- 

de-ser-percebido, enquanto tal deve “ser” potente, deve ser 

real, para que possa realmente dar-se uma percepção e um 

tornar manifesto em geral (cf. a solução que apresenta Kant 

para a possibilidade desse “ser” - o dar-se da objetividade).

Ora, se a tese dos megáricos tem validade, então a reali

dade de um tal ente, a saber, do perceptível como tal, é sepul
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tada. Em que sentido? Se a realidade de um ente que tem o 

poder e tem a força para alguma coisa se encontra na execu

ção, então um perceptível {Wahrnehmbares) como tal só 

**é” real quando, só e precisamente enquanto está sendo per

cebido, como se diz, só é real numa percepção “atual” (a/ctü» 

ellen). E Aristóteles continua suas conclusões: se não há ne

nhuma percepção sendo executada, então também algo as

sim como uma coisa colorida e a própria cor, uma coisa que 

ressoa e o som se fazem presentes. A pluridiversidade colori

da desse mundo imediato doado pelo sensível deve começar 

cada vez de novo através de cada execução de uma percep

ção e de novo cessar, e o que ali surge e desaparece em sl 

mesmo não é nada e não está ali presente. E mais do que 

isso: em conseqüência de sua tese, os megáricos não apenas 

devem chegar a essa concepção em relação ao que realmen

te nos é dado de imediato, mas devem negar inclusive a pos

sibilidade de um ente estar ali presente em si e por si, pois 

esse só pode ser admitido se for possível visibilizar que o 

ser-ali-presente daquilo que está ali presente, enquanto um 

perceptível, não permanece dependente exclusivamente da 

execução de uma percepção. Resulta desse modo que as con

sequências da tese dos megáricos são muito mais abrangen

tes, atingindo até as condições essenciais de possibilidade do 

que é perceptível. Não faz apelo apenas para a variedade 

existente factualmente das pessoas que percebem e que per

cebem a cada vez de modo diferente. Com tanto mais razão e 

mais certeza devem então os megáricos desembocar na tese 

de Protagoras.

O ponto em que Aristóteles constringe os megáricos nas 

conseqüências de sua tese é, como diz a apelação que faz à 

Protágoras, tanto a dissolução da possibilidade da verdade 

quanto a realidade autônoma do ente que está ali presente. 

Essa última coisa vem indicada pelo fato de que o argumento 

que agora está sendo discutido concerne aos dipuxa- A reali

dade do que está ali presente como algo autônomo só pode 

ser salva para a visão se for possível mostrar que a realidade 

de algo perceptível, como tal, não reside na execução da 

percepção.
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Isso impôs uma tarefa que Aristóteles não solucionou <ír 

modo positivo, mas antes apenas indicou-a em seu carótei In 

contornável. Toda a história da filosofia posterior, porém, é 

um testemunho de quão pouco se conseguiu resolver essa ta

refa. A razão desse fracasso não está tanto no fato de não se 

ter encontrado um caminho para responder a essa tarefa, mas 

muito mais no fato de, até hoje, cada vez mais, não se ter le

vado suficientemente a sério a própria questão. Aqui no en

tanto devemos renunciar a desdobrar a questão em todos os 

seus aspectos, procurando mostrar ali como, tanto em Aris

tóteles como na Antiguidade, falta o essencial para pelo me

nos colocar limpidamente a questão como questão; todavia, 

por outro lado, foi justamente através de Aristóteles, no con

texto de nosso tema central, que deu um passo decisivo para 

a reta concepção dessa questão.

Por outro lado, o que impediu a reta concepção da ques

tão nos veio constantemente ao encontro no decorrer de toda 

essa consideração que viemos fazendo, apenas que não pu

demos compreendê-la de modo próprio e suficientemen

te claro. Mão é nada menos do que a duplicidade do tema 

que se impôs no argumento que acabou de ser debatido. O que 

deve estar em questão são os â(puxa* e Por outro lado não é 

isso que está propriamente em questão, mas a aíatíqoiç en

quanto Sóvqjiç. Mas novamente também não é esta, enquan

to é simplesmente um qiipuxov, no sentido de um ente ani

mado ali presente. Antes, em questão estão os cnpuxo enquan

to aio9r)iá - e a aVaSrjaiç enquanto aiaStóveoScu tò âipux«. 

FSão se está perguntando como as coisas materiais inanima

das, que estão ali presentes, se comportam umas em relação 

ãs outras, mas como podem ser manifestas em si enquanto 

entes em si, sem prejuízo do fato de o acontecer de sua mani

festação estar em si ligado à realidade do ente animado, que 

é o homem.

E Aristóteles não consegue - assim como ninguém antes 

dele e depois dele conseguiu - compreender a essência pró

pria e o ser daquilo que perfaz esse entre - entre aioür|TÓv 

enquanto tal e aíoSqoiç enquanto tal; tampouco consegue 

compreender aquilo que em si gera essa maravilha de, ape
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sar de vir referido ao ente por si autônomo, não retirar a auto

nomia a este por essa referência, mas antes, precisamente 

por essa referência, possibilitar, em verdade, que esse ente 

assegure para si essa autonomia.

Mas isso implica que tenhamos em geral a possibilidade 

de compreender como real algo que está ali presente, mesmo 

e precisamente quanto isso que está ali presente esteja presen

te como algo que de um modo ou de outro tem poder; e aqui: 

tem o poder de ser percebido (é essa a possível pertença do 

ente ao mundo, no qual apenas se “torna11 ente, e assim se ex

põe como aquilo que mesmo antes de ser percebido não era 

um nada). A independência das coisas ali presentes em rela

ção a nós, homens, em nada é prejudicada pelo fato de justo 

essa independência, como tal, só ser possível quando existem 

seres humanos. O ser-em-si das coisas nào só não pode ser es

clarecido sem a existência do ser humano, como até torna-se 

totalmente absurdo. Mas isso ainda não significa que as coi-* 

sas, elas mesmas, sejam dependentes do ser humano.

Mas para se discutir essas relações e verdades fundamen

tais, de modo plenamente unívoco, isto é, em todos os seus 

aspectos, e sobretudo descrevendo-as e delimitando seus con

tornos e o modo de seu asseguramento, para isso é preciso 

novamente todo o empenho de uma filosofia. E é só assim 

que sempre de novo dimensionamos a totalidade do lugar 

onde nós sempre nos situamos, enquanto homens. E ê só 

quanto perpassamos de fora a fora esse lugar em todo seu 

caráter de lugar que podemos decidir claramente o que seja 

ÔTonoç - sem lugar, e não sucumbir no interior daquilo que 

em geral pode ter seu lugar.

Compreendida desse modo, a frase de Protágoras ganha 

um significado totalmente novo, a saber, aquele que a desta

ca como princípio supremo de todo filosofar. “Medida de to

das as coisas é o homem, dos entes, que eles são, e dos 

não-entes, que eles não são". Um princípio - não como uma 

expressão barata e aplicável a qualquer situação, mas como 

ponto de partida e de engajamento da questão na qual o ho

mem adentra para o fundo de sua essência. Mas esse questio

nar representa a ação fundamental de todo filosofar.
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O argumento de Aristóteles referido aos âipuxa. que aca

bou de ser esclarecido, remete para uma questão fundamen

tal da filosofia. Dai depreende-se em que contexto essencial 

se move a questão temática em geral.

b) O exercício factual e o não-exercício factual da 

percepção

O seguinte argumento (Metafísica (■•) 3) vai mostrar em 

que medida devemos compreender os dipuxa c°mo aiaílqTá, 

em seu ser-percebido, mas ao mesmo tempo de tal modo que 

não apenas a aio&qaiç por si separada se tome questão.

1047 a 7-10: àÀXà pqv oú8* aíaOqatv eçei oúôèv càv 

pq aioítóvqTai pq3' evEpyfj. eí ouv TucpXòv tò pq 

£X«V Olpiv, TUltpUKÒÇ fiè Kal ÔTE T1E(pUKE [K(ri| ETl üíç 

|eu leio aíç em lugar de Õv, H.|, oi auTol TutpXoi 

raovTai noXXaKiç Tqç qpépaç Kai Ktotpoí.

Sim (um vivente) nem sequer podería “Ter" percep

ção se não fosse compreendido (enquanto está) per

cebendo, e portanto se não estiver em obra. Ora, se é 

cego aquele que não tem a visão (o poder de ver), em

bora pela natureza seja apto para tal, e se encontre 

momento em plena aptidão, e ademais no modo apro

priado para essa, então as mesmas pessoas tornar- 

se-iam cegas diversas vezes ao dia (e tomar-se-iam 

igualmente surdas [provavelmente um acréscimo]).

Esse argumento é introduzido a caminho de um crescen

do: àXXà pqv oúSé. Encontra-se ali uma referência ao argu

mento precedente. Lá se diz: Se a realidade de algo que tem 

poder enquanto tal consistisse em sua execução, portanto se a 

perceptibilidade do que ê perceptível consistisse no ser-perce

bido, não havería nenhuma coisa perceptível, não haveria na

da do que pudéssemos apenas nos representar como algo au

tônomo em si mesmo. Haveria em todo caso - e esse é o pen

samento que serve de intermediário - percepção. Mas mesmo 

esta, continua Aristóteles, agora, não poderia ser real, a não 

ser que seja concebida constantemente em execução.
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Vemos, agora, que está sendo perguntado de fato pcln 

aioJJqoiç, pelo perceber e sua realidade enquanto Sóvctpiç, 

quem sabe sem no entanto visualizar a relação essencial que 

tem com o aioSqTÓv. Com isso vem à fala o caráter próprio 

dessa Suvapiç, na medida em que esta não é uma TQvq, não 

produz nenhum Epyov como sendo um ente ali presente por 

si; todavia, mesmo aqui está sendo tratado do évspycTv, o es- 

tar-em-obra no sentido de executar aquilo que a Sóvapiç po

de - aqui o estar-em-obra é oàAq3£ÓEiv: extrair da ocultação 

pela per-cepção (tvahr-nehmen - tomando por verdadei

ro).’IvfpyfTv, ÈvépyEta, aqui, já não têm mais a relação ori

ginária e plenamente estrita com o cpyov, mas possuem 

sempre o significado de execução.

Com relação a essa Súvapiç, a aiaííqoiç, cujo cpyov é a 

áAqíkia, a manifestabilidade, prossegue-se pela via que vai 

dar numa tal conseqüência, cuja impossibilidade aparece no 

fato de chocar-se com fatos estáveis e inegáveis de nosso Da- 

sein. Ho caso da TE^vq, ao suspender a construção, o arqui

teto precisava suspender igualmente seu ser-arquiteto. Cor

respondentemente, agora, a percepção do olhar deveria já 

não ser o que é, enquanto não estiver sendo executada, por 

exemplo, enquanto os olhos estiverem fechados (então já 

não percebemos). E visto que para os megáricos náo existe 

uma realidade própria do poder como tal, então o não-perce- 

ber só pode significar: não mais poder ver, no sentido de que 

o poder se ausentou e náo existe.

Visto de modo bem preciso, Aristóteles náo deveria se

quer apelar para o argumento do tornar-se cego, como faz; 

pois a teoria dos megáricos nem sequer admite que alguém 

seja cego. Pois ser realmente cego significa, de fato, ser al

guém que não pode ver - portanto um determinado modo 

privativo do ser-capaz. Ser alguém que “realmente náo po

de", ser realmente um tal é pois fundamentalmente diferente 

do que não poder ser tal de modo absoluto, como por exem

plo um pedaço de madeira; mas mesmo para poder ser cego, 

esse precisaria justamente poder ter a Súvapiç para ver, de

veria ser caracterizado por um ser-apto e ter força para algo. 

Aristóteles, no entanto, se contenta aqui em indicar aberta
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mente que existe uma diferença entre interromper uma per

cepção e tornar-se cego.

Entre ver-realmente e ser-cego encontra-se o não-ver no 

sentido de não executar a percepção da visão, cuja não exe

cução, porém, é em si e é realmente um "a todo momento po

der executar". Porque os megáricos não conseguem fazer jus 

a esse estado de coisas, foram obrigados a representar a pas

sagem da não-percepçáo real para a percepção, como uma 

alternância sem transição que se dá entre o ser-cego e o 

ser-vidente. Estritamente falando, como se disse, o salto que 

se faz necessário aqui é cada vez um outro: a saber, precisa

mente o salto de uma constante mutação da pedra ou de um 

pedaço de madeira ou de algo do gênero para um animal ou 

para um homem, e inversamente o retorno do estado do se

gundo para o primeiro.

Todavia, o que Aristóteles não discute agora é a conexão 

desse terceiro argumento com o segundo, acima citado. Mas 

isso também ultrapassaria o objetivo imediato dos mesmos. 

Por outro lado, é justamente com base nessa conexão que se 

torna possível vislumbrar pela primeira vez a possibilidade de 

um esclarecimento positivo das questões apresentadas. Que

ro dizer: o representar-se do íkppóv etc. enquanto aio^qia 

está fundamentado no fato de que a percepção também po

de existir aí no modo do poder que ainda náo, ou não mais, 

está sendo executado. A não-execução não significa ausên

cia completa de algo assim como percepção. Mas o poder 

executar, enquanto próprio de um Dasein, é justamente a 

postura na qual se representa aquilo que podería ser percebi

do ou que já foi percebido, representado porém precisamen

te num modo de saber todo próprio, segundo o qual aquilo 

que assim é perceptível por si não depende de um constante 

ser percebido. Retrair o exercer factual da percepção não é 

uma mera interrupção e desaparecimento dessa, mas tem o 

caráter de um deixar aquilo que é percebido em si mesmo 

como algo agora simplesmente perceptível. Assim, pode-se e 

deve-se dizer: a realidade autônoma do perceptível, no fun

do, de modo algum vem experimentada na execução a 

cada vez real da percepção, mas primordialmente no modo 
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especifico da nâo-mais e ainda-nâo-execução. (Isso remete 

a um nexo íntimo entre verdade e tempo.) É somente a partir 

do fenômeno, requerido indiretamente no último argumento 

sobre a Sóvapiç - ou seja, o poder perceber como um poder 

não realizado e no entanto real -, que se torna possível a libe

ração do aiuOqTÓv como algo que pode dispor-se a partir de 

si para ser percebido; nessa aptidão para ser atingido pela 

manifestabilidade reside o sinal característico de sua própria 

independência.

A argumentação de Aristóteles contra os megáricos feita 

até o presente foi concernente a três coisas: 1) a Suvapiç pE- 

tò Xóyou (a TExvq); 2) o Suvotóv de uma Ôóvopiç no sentido 

da aiaHqmç (o aio^qTÓv); 3) a aíaBqoiç, ela mesma. A 

cada vez mostraram-se duas coisas: a) de acordo com o fenô

meno que cada vez vinha a tema, a tese dos megáricos de

sembocava em consequências inviáveis; b) os fenômenos 

eles mesmos não são apreendidos em sua própria essência, 

não alcançam a vigência plena de seu conteúdo. Por isso, a 

tese dos megáricos não só não se sustenta, como, do ponto 

de vista do conteúdo, é insuficiente.

§ 21. Conclusão da discussão: Os megáricos perdem 

de vista o movimento da transição próprio do poder

Como vem denunciando o eti da passagem 1047 a 10, a 

argumentação aristotêlica ainda não está concluída. Só que 

vale a pena perguntar: Agora, com esse £ti, “ademais", está 

sendo acrescentado outro argumento na mesma linha dos fe

nômenos já tratados, e na direção da tese principal dos me

gáricos, ou será que, do ponto de vista do conteúdo, a argu

mentação é bem diferente, e quiçá porque está vindo à fala 

também um novo argumento dos megáricos? Esse segundo 

caso ê o verdadeiro.

1047 a 10-13: eti eí àòúvarov tò ÈcrrEpqpáov òuvópEwç, 

tò pq yEvópívov óSóvorrov Ecrrai yEVEÓkn, tò àÒóvcrrov 

yrvéaSai ò XÉywv rj eTvoi rj faEoOai t|i£ÓO£Tar tò TÒp 

ÓfiÓVOTOV touto ÈcrqpaivEV.
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Ademais, se o não ter poder para... é aquilo a que foi 

tirado um poder, então aquilo que não foi executado 

(pq yEvópevov), deve não ter poder para chegar a exe

cução; mas quem diz que aquilo que não tem o poder 

de chegar à execução é ou vem a ser, este mente para 

si mesmo, pois é justamente isso que significa o nào 

ter o poder.

Segundo o modo de proceder, estamos novamente dian

te de uma elaboração que caminha para uma conseqüència 

inviável; agora trata-se de mentir para si mesmo: dar e afir

mar por verdadeiro aquilo que se sabe igualmente que não é 

verdadeiro. Do ponto de vista do conteúdo, porém, existe 

aqui uma diferença em relação ao argumento anterior, e isso 

num duplo sentido. I) O que vem à fala agora não é fiúvoptç, 

Suotóv e Ôuvaoíkxi, mas o àSúvorrov Eivai; 2) mas este, de 

tal modo que traz consigo igualmente um outro argumento 

dos megáricos; é desse modo que se deve compreender a 

passagem eÍ aSuvccrov... eotoi TEVÉoHai; isso não se dá só 

por causa da formulação da frase, mas podemos também 

testemunhar isso de modo direto no fato de Aristóteles trazer 

â fala aqui um argumento bem central dos megáricos.

*

Hesse parágrafo 1047 a lOss encontramos o conteúdo 

de uma frase dos megáricos que por causa de seu significado 

teve repercussão na época tardia dessa escola, fornecendo o 

material básico para um argumento do megárico Diodoro, 

que se tornou famoso na época helenística; esse argumento 

“permaneceu sempre Senhor” por causa de sua irrefutabili- 

dade e por isso mereceu15 o nome de Kupicówv. "Se fosse 

possível alguma coisa que nem é nem virá a ser, então de um 

possível surgiria um impossível; ora, de um possível não po

de surgir nenhum imposèivel; portanto não há nada de possí

15.Cf.'Appidvou tôv ’kniKTrpw fiiajpipwv ptpÀío TÉaaapa Livro II, cap.
19, inicio (Epicieti Dissertationes ab Ariano digestac.... ilenim rec. H. 

Schenkl; Leipzig. 1916).
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vel que não seja ou não venha a ser”16. A premissa maior nes

se argumento (Se fosse possível alguma coisa que nem é 

nem virá a ser, então de um possível surgiría um impossível) 

fundamentou-se na seguinte tese: nõv napEÀqÀuOòç àÀqfJèç 

avayKaTov eivai (op. cít. em Epíteto). Se entre dois casos 

que se excluem mutuamente se dá um dos casos, se um des

ses possíveis se torna real (SuvctTÓv), então o outro possível 

tornou-se impossível (áÔóvaTov); pois “tudo que uma vez 

ocorreu é necessariamente", a saber, é necessariamente pas

sado; aquilo que não chegou a ser executado é agora impos

sível e também anteriormente náo pode ter sido possível; pois, 

nesse caso, na opinião de Diodoro, de um possível surgiría 

um impossível.

16.Cf. EL ZEl LER. (Jber den Kupicótov des Megarikers Diodorus. Sit- 
zungsberichte d. Kônigl. Preuss. Akad. D. Wiss. zu Berlin. Berlim. 1882. p. 
151-159, p. 153.

A tradução do Suvotóv e àSuvarov por “possível” e “im

possível" - e isso já pode também ser testemunhado pelo con

teúdo da argumentação como um todo - já mostra que o sig

nificado de poder e ter-a-força-para e o significado privativo 

correspondente caminham juntos com o significado de possí

vel e impossível. Algo assim já deve ter sido proposto pelos 

megáricos na discussão que empreenderam nos primórdios 

de sua escola; onde todavia nós precisamos observar que ali 

os dois significados ainda náo estavam misturados, porque 

ainda náo haviam sido separados. A clara divisão que se deu e 

igualmente a "derivaçáo" de um argumento a partir do outro 

só se realizou nesse nosso tratado aristotélico.

A referência a Diodoro e seu argumento foi insuflada para 

mostrar que aqui transparece ainda aquilo que foi apresentado 

de modo bastante claro em nosso texto aristotélico (1047 all) 

como a parte decisiva da argumentação megárica: opq ycvópc- 

vov - o-que-nào-chegou-à-execuçáo. Todo o-que-não*chegou- 

à-execuçáo é o não-real; mas, visto que a lese principal defende 

que mesmo aquele que tem poder (Vermõgende) só é enquan

to é realizado, então o-que-náo-chegou-à-realizaçáo é igualmen
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te o que não tem poder. Os megáricos não admitem que o que 

não foi executado seja algo que tem poder e seja um ente que 

pode algo; antes, de acordo com sua tese, devem interpelá-lo 

como aquele ente que não tem poder. Só que, retruca Aristóte

les. não é o caso de afirmar que aquilo que ainda nào veio a ser, 

que-não-chegou-à-execução. não tenha poder ou venha a ser 

tal; pois que, nào ter poder significa em si mesmo: não ser, pura 

e simplesmente. Portanto, para explicar segundo seu próprio 

sentido que aquilo que ainda não veio a ser é o ente que não 

tem poder, o que para eles significa, o que é como tal o não real, 

os megáricos não precisam do princípio segundo o qual tudo 

que passou é necessariamente; antes, aquilo que nào tem po

der é sem mais e com justiça o irreal, visto que aquele que tem 

poder já é ele mesmo, e só pode ser como o real.

Também aqui vemos facilmente onde se encontra a falha 

objetiva da concepção megárica a respeito do estar ali pre

sente do poder; ela reside precisamente no fato de que, tam

bém aqui, no fenômeno do não-poder os megáricos véem 

apenas e simplesmente a negação do estar ali presente, a ne

gação da execução como presença, e nào têm olhos para ver 

que aquilo que não tem poder é real justamente enquanto 

não encontra a transição para a execução. “Não encontrar 

a transição para...”, isso não é um mero nada; antes, isso 

pode conter a urgência e a realidade da mais suprema exi

gência, e assim ser aquilo que urge de maneira mais própria.

A partir daqui fica ainda mais claro o duplo equívoco que 

se dá nesse fenômeno: 1) Os megáricos compreendem o ín- 

como mera negação - em vez de compreendê-lo como uma 

privação toda própria. 2) Aquilo que é negado, a própria exe

cução, eles o concebem apenas como presença de algo - em 

vez de concebê-lo como transição, isto é, como KÍvqmç.

Agora então Aristóteles resume num só bloco os argu

mentos usados contra os megáricos.

1047 a 14:üíotí: outoi oí Xóyoi èÇatpoüoi Kai KÍvqoiv 

Kal yéveoiv. “E, assim, essas doutrinas colocam de lado tan

to o movimento como o devir”.
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Aristóteles quer dizer: Os megáricos não permitem que 

esses fenômenos ganhem vigência, e isso quiçá não apenas 

assim de modo geral, mas precisamente ali onde querem es

tabelecer alguma coisa de sólido sobre a Súvaptç Kcrrà kí- 

vqatv e sua EVEpycia, seu estar-em-obra, portanto sobre a 

êvépyua kotò Ktvqaiv, Mas essa visão de Aristóteles só aL 

cança sua real importância quando se constata que esse ca

pítulo continua se ocupando da Süvapiç enquanto àpxii 

Kivqacwç, enquanto Sóvapiç Kcrrà KÍvqcnv, e isso numa dire

ção de questionamento que tem em vista necessariamente a 

Evépytia KQTÒ KÍvqoiv.

Logo na seqüéncia, Aristóteles ilustra expressamente num 

exemplo o que significa não querer ver o movimento como 

um elemento essencial da estrutura da ôóvopiç. e querer afir

mar que essencialmente o movimento nâo-é e assim não per

tence ao ser.

1047 a 15-17: aid yòp tó te ÉarqKÒç ÉcrrqtETai Kai 

tò KaOqptvov KafkívuTar ou yàp àvaaTqoETat éàv 
KaStéÇqTai* áSóvarov yàp ecttoi àvacrrqvai õ yE 

SúvaTai àvaorf|vai.

Com efeito, tanto aquele que está de pê ficará sempre 

de pé, quanto aquele que está sentado ficará sempre 

sentado; náo se levantará, pois, uma vez tendo-se sen

tado; pois não pode se levantar aquele que de modo 

algum tem o poder para se levantar.

Segundo tudo que se disse, esse exemplo não precisa 

mais de nenhuma explicação; entre o estar de pé e o sentar- 

se encontram-se a cada vez os modos de transição, o sen- 

tar-se e o levantar-se. E, dito de modo mais preciso: Esses 

modos não estão entre aqueles dois como uma pedra está 

entre duas outras pedras ali presentes; antes, o estar sentado 

é um ter-se-sentado, e o estar de pé um ter-se-levantado; a 

transição pertence a esses fenômenos como aquilo pelo qual 

eles devem ter passado ou devem passar, cada vez de modo 

diferente. O ter o poder para..., em sua realidade mais pró

pria, vem co-determinado por esse fenômeno da transição. - 

Deve-se reparar que esse exemplo volta a aparecer na discus- 
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são positiva do problema central (linha 26ss); com exceção 

do capítulo 6ss.

Aristóteles acabou deixando claro com isso duas coisas:

1) as consequências inadmissíveis das teses dos megáricos:

2) que igualmente se perdeu o passo rumo a um fenômeno 

central - o movimento como transição e mudança. E agora 

ele mostra inversamente o que deve ficar evidente evitan

do-se esses dois pontos.

1047 a 17-20: ti ouv pf) £vSí*xETai T«UTa XÉyctv, 

(pávEpòv ou Sóvapiç kou ÈvÉpyna ETEpóv èotiv 
ékeTvoi 8’cA Xóyoi Mvapiv kou ÈvépyEiav tuutò 
noiuaiv. 8tò Kai oú piKpóv ti Çetoüoiv àvatpETv.

Se agora não se faz questão de sustentar essas propo

sições. então fica claro que poder e estar-em-obra são 

(mutuamente) algo bem diferente; aquelas proposi

ções. no entanto, fazem que ambas as coisas, poder e 

estar-em-obra, coincidam numa e na mesma coisa, e 

assim não é pouca coisa aquilo que procuram anular.

Segundo nossa divisão de todo o capitulo (cf. p. 18Is), 

esse parágrafo representa a conclusão da primeira parte, por

tanto a discussão critica. Como vemos agora, ele contém um 

gancho que faz a transição para a segunda parte seguinte, a 

saber, a resolução positiva da questão central. A tese dos me

gáricos deve sucumbir; isso significa que o estar ali presente 

do SúvaoSat, enquanto Súvaattai, não pode ser procurado 

na execução; se isso acontecer, então a òüvapiç real é a 

Evépycia; ambas serão uma e a mesma coisa, e isso de tal 

modo que a Súvapiç enquanto uma realidade própria possí

vel desaparece; não alcança seu pleno direito. A questão que 

pergunta pelo estar ali presente da Súvapiç enquanto Súva- 

piq, e não enquanto EvépyEia, não tem fundamento. Quando 

se tiver suspenso a tese dos megáricos, pelo menos uma coi

sa terá sido alcançada: o campo de visão dos fenômenos náo 

terá sido encoberto por uma teoria impositiva; antes, vê-se 

que o ter o poder para alguma coisa e o estar-em-obra nisso 

são duas coisas cada vez distintas (íiTEpov). Seguindo esse 

raciocínio, se quisermos agora determinar de modo correto a 
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própria ÈvépyEia, então, justamente ao inverso, temos de ten

tar salvar a Sóvctpiç e seu modo de estar ali presente em sua 

essência própria, a fim de que, por contraste, se possa dar 

destaque, por seu turno, à cvépyEia.

Assim tomamos de modo totalmente univoco do texto o 

seguinte: Nesse capítulo está em questão justamente a elabo

ração da diversidade da Sóvapiç frente à ÈvépyEia e vice-ver

sa. À primeira vista, trata-se evidentemente de um avanço da 

investigação. Certamente, diriam usualmente os intérpretes, 

um avanço, sim, mas que tipo de avanço? Ora, isso também 

já foi decidido de modo muito claro. Nos últimos parágrafos 

expostos, por duas vezes, Aristóteles fala a respeito de algo 

que a tese dos megáricos coloca de lado, neutraliza, não dei

xa ganhar vigência. Gma vez ele diz: a Ktvqoiç não alcança 

seu pleno direito (a I4); outra vez: não se leva em considera

ção a diferença entre a Súvapiç e a èvépyEia (a 19/20). Cer

tamente que isso que se chamou a atenção por duas vezes 

está ligado entre si. A eliminação da diferença entre Súvapiç 

e Evépyeia éem si a eliminação da KÍvqaiç. Mas isso só pode 

ocorrer se precisamente ambas, cuja diversidade precisa ser 

mantida, forem referidas á KÍvqaiç de modo essencial. Se 

esta for salva, então estará assegurada também a diferença 

entre Sóvapiç e Evépycia.

Mas com isso se está exprimindo de modo o mais tangí

vel possível que Sóvopiç e ÉvépyEict são tomadas aqui no ca

pitulo III kqtò KÍvqaiv. Não só não há chance alguma para 

concluir que houve uma antecipação precoce do tema poste

rior da ÈvEpycia Èni nXéov; antes, já foi expresso de maneira 

clara e abundante que o que está em questão é a âvépyEia 

kqtò KÍvqaiv. Se o que está em questão, portanto, é mostrar 

com clareza a distinção entre essa ÊvépyEia Ktrrà KÍvqaiv e a 

Suvopiç kcctq KÍvqaiv, então, disso depreende-se igualmente 

que o tema mais próprio que vem acompanhando a Súvoptç 

é a èvépycia Kcrrà KÍvqaiv.

Todavia, precisamos perguntar agora: I) Qual é a ligação 

existente entre o asseguramento da distinção entre Súvapiç 

koto KÍvqaiv e a Evépycia kqtò KÍvqaiv e a salvaguarda do 
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fenômeno da KÍvqaiç? 2) Que ligação existe entre essa salva

guarda, por seu turno, e a resolução correta da questão cen

tral que colocamos no capítulo 111, isto é, a questão que per

gunta pelo estar ali presente da Sóvaptç enquanto Sóvapiç, 

do poder enquanto poder, anterior a toda e qualquer realiza

ção pela execução? A resposta a essas questões deverá re

sultar da interpretação da discussão positiva feita por Aristó

teles do que virá a seguir, assim como da determinação do 

Suvorròv ôv q òv e da èvépyua kotò KÍvqaiv.

§ 22. A EvÉpyna koto KÍvqaiv. A realidade do 

ser-capaz (Vermõgend) é co-derminada por sua 

essência - faz parte da essência também sua realidade

Mas antes de continuarmos a interpretação vamos tentar 

mais uma vez e de maneira breve reunir o problema concreto 

que está sendo tratado em seu núcleo essencial; fazemos isso 

lançando mão de uma dificuldade que só agora se torna evi

dente para nós. Por um lado deve-se rechaçar a tese dos me

gáricos, substituindo-a por uma tese contrária: a realidade do 

SúvaaÔai enquanto tal não pode ser procurada no ÈvspyfTv. 

Por outro lado, justo agora deve ser tematizada também a 

évépytio para se determinar positivamente a realidade do 

8úvao9ai enquanto tal. Como é possível caminharem juntas 

essas duas coisas?

A conseqüência evidente da refutação da tese megárica 

seria que agora também Aristóteles, por seu lado, deixaria de 

lado a cvépyEia. Mas se contamos com isso estamos pressu

pondo que os megáricos, ao lançarem mão do Èvcpyciv para 

esclarecer o hvoi da Súvopiç enquanto Sóvapiç, já estavam 

de posse da visão correta da essência da Evépycia. Mas é 

exatamente isso'que Aristóteles contesta.

O fato de os megáricos se apoiarem no èvEpycTv ainda 

não demonstra que detinham um reto conceito do mesmo; 

ao contrário, eles não viam precisamente que a èvépyEia en

quanto EvÉpyEia é a èvépyEta Kcrrà KÍvqaiv. Era de necessi

dade que não vissem esse fato fundamental, pois sua visão 
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estava impedida de ver a essência da Sóvapiç. Por outro lado, 

é só quando se chega a ver claramente a essência da Kivqaiç 

que se torna possível compreender a Suvapiç em todo seu 

conteúdo e com isso delimitar o modo de ser de sua realidade 

mais própria. (Segundo os capítulos 1 e 2) a Sóvapiç é pro

priamente àpxn |i£TapoÀT]ç (ou Ktvqacwç) - aquilo a partir de 

onde se dá uma mudança e uma transição. Como algo assim 

seja real, isso só pode ser estabelecido se levarmos constan

temente em consideração o que seja essa. Por outro lado, só 

se chega a uma delimitação completa do que é a Ôüvapiç, 

pela suficiente compreensão do modo como a óóvapiç en

quanto Õuvapiç é real. Assim, a tarefa de se caracterizar o òu- 

votòv ôv fj õv torna-se ao mesmo tempo a tarefa de caracte

rizar a Evépyeia rj cvépycia, isto é, a tarefa de demonstrar 

que e como ela é koto KÍvqoiv.

A partir desse atrelamento, situado no próprio coração da 

coisa em questão, podemos perceber de antemão que Aristó

teles, por seu lado, não delimitará o fiuvaTÒv Õv sem fazer re

ferência à èvépysia. Mas 1) esse “sem fazer referência à évép- 

yeia" de modo algum significa uma equiparação da realidade 

do poder com a realização que se dá na execução. 2) É preci

samente na reta compreensão da referência necessária entre 

a Sóvapiç e a EvépyEia que se encontra a garantia de que se 

vai determinar de maneira adequada a realidade daquilo que 

tem poder como tal.

Vamos desmembrar também essa segunda parte da dis

cussão inteira em parágrafos singulares.

1047 a 20-24: wot* évftéxeTat &>vaTÒv pév ti eivai 

pq avai Kai fiuvaTÔv pq Eivai eivai fté, ópoíwç 

<Sè Kai èttí twv àÀAojv Kaiqyopiwv Ôuvgtòv pa&íÇEiv 

Õv pq paftíÇeiv. Kai pq pafnÇov Óuvovtòv Eivai 

paòíÇtiv.

Assim pode ocorrer que algo seja real enquanto é ca

paz de alguma coisa, e aí pode ser que isso a que é ca

paz esse que realmente pode como tal nào seja real; 

do mesmo modo pode ocorrer que algo que tem po

der não seja real enquanto tem poder e no entanto 
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seja real aquilo que ele pode; isso vale do mesmo 

modo em relação ao restante que se pode dizer do 

ente (xaTqyopíai, em sentido bem geral); por exem

plo. aquilo que. enquanto algo que tem-o-poder-de-an- 

dar. ê realmente um ente (ali presente), na realidade 

de modo algum anda, e aquilo que realmente não 

anda, mesmo assim, enquanto tem o poder para an

dar, está ali realmente presente.

Se observarmos o texto grego, vemos a dureza com que 

se justapõem e se contrapõem ali ei vai - pq eivai, ser - não 

ser, e vice-versa, e mesmo as duas coisas são ditas simultanea

mente da mesma coisa. Argumentando formalmente pode- 

se dizer que, se em geral algo assim for possível, então ape

nas o será de tal modo que Eivai e Eivai sejam compreendi

dos a cada vez numa perspectiva diversa. Isso é verdade. Na 

tradução expressamos esse estado de coisas. Já nas conside

rações precedentes havíamos expresso isso compreendendo 

o ser da Sóvapiç como “realidade”, e compreendendo como 

“realização" o ser no sentido de realidade daquilo a que é ca

paz aquilo que tem poder. O que é realizado tem aí igualmen

te realidade.

Aristóteles introduz esse pensamento com um uhjte: “as

sim pode dar-se o caso”, a saber, uma vez que se tenha leva

do em consideração a diversidade entre ftúvaptç e Èvépytia. 

O que significa isso para a resolução da questão central? Le

var em consideração a diferença entre Súvapiç e ÈvÉpyEia 

significa tentar não substituir diretamente a realidade da Sú- 

vapiç pela ÈvépyEia, eliminando assim a ôóvopiç; mas, ao 

contrário, significa tentar ver que e como a ftóvapiç, enquan

to tal, possui sua própria realidade. Aristóteles procura logo 

certificar-se disso através de uma frase geral, que logo vem 

ilustrada por um exemplo: deparamo-nos com um ente real 

que pode andar\8uvaTÒv paSíÇeiv õv), e enquanto tem esse 

poder é um ente, õv, mas apesar disso ainda não anda ou já 

não anda mais.

Aristóteles se contenta com essa indicação. Todavia, essa 

indicação de um fenômeno autônomo é de imediato o ponto 

decisivo. E não devemos esquecer que Aristóteles já havia 
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adiantado uma importante indicação quando da discussão 

crítica com os megáricos; segundo esta, a distinção correta en* 

tre Súvapiç e évépyria só pode acontecer uma vez que se te

nha estabelecido previamente e de maneira sólida a KÍvqoiç* 

Mas o que significa isso? Nada menos do que: o estar ali pre

sente disso que tem poder como tal, assim como a realidade 

no sentido de execução, são modos do eslar-em-mouimem 

lo, estão em si mesmos referidos a esse estar-em-movimento 

e só podem ser apreendidos a partir dai.

Seguindo essa indicação, qual o grau de clareza vamos 

obter na determinação da realidade daquilo que tem poder 

como tal? Por exemplo, aquele que-pode-andar mas não exe

cuta concretamente o andar, como isso é real, enquanto esse 

algo que pode andar? O não-andar, visto a partir do movi

mento, é um repousar, estar-parado. Mas será possível com

preender o estar-parado, sem mais, como o característico es

tar ali presente (grego: presença) de algo que tem poder 

como tal? Certamente, em nosso caso isso representa um 

momento necessário, mas não suficiente. Todo aquele que 

pode andar, mas que não está andando, está parado, não se 

move; mas pode muito bem sentar-se num navio em movi

mento e mesmo ali será alguém que pode andar, embora es

teja em movimento e não em repouso. O fato de que aquele 

que pode andar como tal repouse é certamente pensado 

como um modo daquela mobilidade de que ele é capaz en

quanto algo que tem poder para andar. Assim a realidade 

passível de poder, que se instaura na execução, ajuda a de

terminar a realidade daquele que tem o poder; co-determi- 

na-a a partir de si; mas não é a mesma.

Como devemos compreender essa co-determinaçáo, es

se fato segundo o qual de certo modo a execução passível de 

poder, no modo de sua realidade, lança seu brilho para den

tro da realidade daquele que tem poder como tal? Podemos 

nos representar isso a partir da experiência imediata de modo 

premente? Certamente.

Vamos observar um corredor, que vai correr na linha de 

cem metros (como dizemos), imediatamente antes da larga
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da. O que vemos ai? Vemos um homem que não está em mo

vimento; numa posição meio ajoelhado; no entanto, isso po

demos muito bem dizer também e com mais razão de uma 

velha campesina, que se ajoelha diante de uma via crucis; 

com mais razão, pois no corredor não vemos simplesmente 

um homem ajoelhado e sem se mover; aquilo que ali chama

mos de “estar ajoelhado” de modo algum é um ajoelhar-se no 

sentido de um ter-se largado prostrado ali; ao contrário, essa 

posição é muito mais daquele que está “afastado do lugar”. A 

posição especialmente solta das mãos e das pontas dos de

dos sobre o chão já são quase o impulso e o deixar atrás de si 

o lugar que justamente ainda ocupa. A visão e o olhar náo ja

zem como que sonhando voltados para o chão ou vaguean

do inconstantes de um lado para o outro, mas encontram-se 

tendidos voltados para o curso que se estende á frente; e isso 

de tal modo que parece como se toda essa postura estivesse 

sendo atraída por aquilo que se encontra lá na frente. E, a 

bem da verdade, não só parece ser isso, mas é realmente as

sim, e nós a vemos imediatamente assim - e também isso ê 

importante que se medite; aquilo que tarda a vir, que não foi 

tentado de maneira suficiente ou sem a seriedade necessária, 

é precisamente o esclarecimento adequado da essência da 

realidade desse que é real desse modo.

O que se nos oferece não é um homem parado, mas al

guém que está a ponto de dar a largada; está no ponto para, e 

ele é total e plenamente isso, de tal modo que dizemos - eo 

dizemos porque vemos isso, o enxergamos sem mais Está 

a ponto de largar, só precisa do grito de largada “vai!” Só pre

cisa ainda desse grito, e então já terá largado» estará em cur

so, isto é, em execução. Mas o que significa isso? Então está 

ali presente tudo que ele pode; ele corre e atrás dele nào resta 

nada de que ele não possa; correndo ele leva a efeito seu po

der. Mas esse levar a efeito o poder não é colocar de lado o 

poder, fazer com que esse poder desapareça; é, antes, condu

zir o poder, ele mesmo, rumo àquilo que ele urge enquanto 

poder. Quem cumpre essa execução é precisamente aquele 

que em referência ao poder não deixa nada que não esteja 

executado; é aquele para quem, agora, no curso não há mais 
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nada que ele não possa. Mas isso só ocorre quando ele, en

quanto aquele que pode, se encontra plenamente preparado e 

disposto para a corrida, se entrega plenamente a essa prontidão 

para correr. Isso implica o seguinte: ele só estará propriamente 

no ponto de largada se estiver bem no ponto, perfeitamente 

no ponto para largar, mantendo-se em plena disposição.

Estar a ponto de...f isso significa em primeiro lugar: ele “ 

está preparado para...; mas não só isso; significa, em segun

do lugar, que ele também se submete, já se decidiu. Ser al

guém que realmente pode significa a plena disposição do es- 

tar-a-ponto-de, ao qual só falta ainda retirar o impedimento 

pela execução, de tal modo que quando isso acontece, quan

do o impedimento foi retirado, ou seja, quando aquele que 

tem o poder põe mãos à obra, então a execução torna-se ver

dadeiramente exercido factual e só isso. A execução então 

nada mais é que pôr-mãos-à-obra - evcpytia (Epyov: a obra 

ou o instrumento).

Agora fica mais claro também como se deve compreender 

a realidade do óóvooíkn a partir do q£iv* ter» conter-se 

(cf. acima p. 189s), a saber, manter-se disposto e em prontidão, 

o poder de manter-se disposto e em prontidão. Esse empe

nho é sua real presença. No exemplo que apresentamos do ce

ramista que perdeu as duas mãos, o momento da transposi

ção, da transição, de certo modo, já não está presente e o em

penho já não é completo; a prontidão foi interrompida.

Se você tiver acompanhado toda essa exposição da essên

cia daquilo que tem o poder e está realmente presente, olhan

do constantemente para o fenômeno (do corredor imediata

mente antes da largada), então a “definição” de Suvotòv eIvcu 

dada por Aristóteles agora já não lhe parecerá estranha.

1047 a 24-26: íoti fcuvcrròv toõto, w íòv unáp^q 

fj ívípyEia ou XéyrTat THV Súvopiv. ouSèv 

£ errai áSúvarov.

Tem o poder, na realidade, aquele para quem nâo há 

mais nada que nào possa ser levado a término, tão 

logo ponha mãos à obra, com base naquilo que essa 

obra exige.
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Temos aqui, diante de nós, novamente um conhecimento 

essencial jamais visto e nunca antes formulado, pelo qual 

Aristóteles lança luz pela primeira vez em âmbitos que até o 

presente se mantiveram obscuros. Nessa frase lapidar cada 

palavra é importante. Ela expressa o grandioso conhecimen

to filosófico da Antigüidade, um conhecimento que até os 

dias de hoje não foi ainda avaliado com precisão e continua 

incompreendido.

* * *

Agora já não são mais necessárias tantas recapitulações 

enfadonhas para demonstrar a vocé como toda a investiga

ção precedente trabalha voltada para essa frase única, de tal 

modo que esta, por assim dizer, é forçada saltar para fora. Va

mos nos concentrar propriamente apenas em alguns mo

mentos dessa “definição”. O primeiro momento jã vem ex

presso na primeira palavra: ecm. Essa palavra nâo pode ser 

tomada simplesmente como o ué”, no sentido do “ser-algo”, 

de modo que poderiamos traduzir: capaz porém é aquele 

para quem... correspondentemente a todo o tema do capitu

lo, nâo está em questão aquilo que compreendemos como 

ter o poder para; isso foi dito nos capítulos 1 e 2; a tarefa po

rém é determinar onde reside o ser do que tem poder, sua 

realidade - o si vai da frase imediatamente precedente. Em 

todas as interpretações e traduções, pelo tanto que posso 

vert já isso ficou completamente desconhecido. E assim toda 

e qualquer perspectiva de uma compreensão da definição já 

fica de antemão descartada.

A segunda coisa que se deve observar é o seguinte: Aristó

teles não fala simplesmente de fvépycia, estar-em-obra. pór- 

máos-à-obra. colocar-se-em operação; ele fala de modo eviden

te daquele colocar-se-em-operação para o qual o poder que 

está em questão dispõe dos instrumentos. Com isso se mostra 

uma diferença essencial frente à tese dos megáricos. Vemos 

que também Aristóteles lança mão da èvfpycia para a delimi

tação da realidade do Suvrrróv enquanto Suvcrróv. não porém 

no sentido geral da execução que surge do nada, mas a cada 

vez referida de modo determinado a cada poder.
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O terceiro porém é a reta compreensão do <5 ouóèv cerrai 

àóóvctTov. Isso precisa ser compreendido de tal modo que per

maneça referido à EvépyEia, e isso quer dizer: está plena e real

mente no ponto só aquele que, estando ali presente, não preci

sa deixar nada sem ter sido levado a efeito na execução.

Não vale realmente a pena seguir toda essa sutilidade va

zia dos intérpretes, que com um certo ar dissimulado de triun

fo imaginam ter aqui finalmente surpreendido o grande Aris

tóteles cometendo um erro capital. Pois, faz favor, qualquer 

criança não vê o que nos oferece aquela famosa definição de 

Aristóteles? Auvarov - ô ouk àfiúvaiov: possível é aquilo 

que náo é impossível. Com essa sabedoria, em todo caso, 

aquilo que é o mais impossível tornou-se possível, como pa

rece ser a regra das interpretações usuais da filosofia. Devo 

deixar a você para refutar essa maestria escolar extremamen

te astuta.

Vamos fazer apenas algumas indicações, que no fundo 

são apenas recapitulações do que já se disse: 1) De modo ge

ral, não se trata da definição do possível, mas da definição do 

que tem poder; o que não é a mesma coisa. 2) Tampouco se 

trata da definição do que tem poder em seu conteúdo quidida- 

tivo, mas em relação à sua realidade essencialmente própria. 

3) Em nenhum ponto se diz simplesmente: Suvoítóv = tò oók 

àSúvaTov; mas quando do óuvqtóv se diz ouk áSúvaTov, en

tão isso se dá de tal modo que esse ouk áòúvarov vem referi

do à condição a ser levada a efeito do èàv unaptr] f| EVEpyEta; 

portanto, não se diz simplesmente “não ser capaz" ao “que é 

capaz”, mas quando isso acontece, refere-se à sua realidade. 

E se alguém quiser apelar para a regra vazia da lógica esco

lar, segundo a qual não se pode tomar o definiendum no de- 

finitum, então precisamos retrucar a isso precisamente mos

trando que tipo de definição temos aqui diante de nós: se se 

trata de definir mesa, cadeira, casa, vaca ou burro, ou se trata 

de definir algo que está bem distanciado dessas coisas, tão 

distanciado que até o presente permaneceu inacessível a to

das as inteligências mais eminentes.

Aquilo que se disse deve igualmente levar você a ver que 

para nada serve pensar a definição aristotélica por meio de
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uma reflexão puramente abstrata; assim continuamos cegos 

e não vemos o que está em questão, nem sequer vemos 

como Aristóteles, com uma segurança inaudita, pôde haurir 

tudo que disse a partir daquilo que se apresenta ao olhar ver

dadeiramente filosófico.
I 

Aristóteles acrescenta à definição ainda outra ilustração;

os exemplos servem para testemunhar a essência delimitada 

em diversas configurações concretas. I

1047 a 26-29: Àéyw 5’ otov, ti òuvqtòv Ka9qç9ai 

Kai Èv5éx£Tai Ka9fja9ai, toótgj éàv ínrápÇq tò 
Ka9qa9ai, oú8èv èorai dSúvaTov’ kqi ti Kivq9qvaí 

ti rj Kivqoai rj OTqoai q OTqvai q Eivai q yivcoHai, 

rj pq eTvqi rj pq yíyvEtríkn, ópoícoç.

I
Eu porém compreendo isso do seguinte modo: Se al

guém está no poder de sentar-se, de tal modo que 

pode tomar sobre sí o sentar-se, então quando chega J

a sentar-se nada permanecerá para ele sem ter sido le

vado a termo. E o mesmo vaie para algo que tem o 

poder de ser movido ou de mover, de estar em pé ou 

fazer com que algo fique em pé, de ser ou de devir, 

nào ser ou não devir.

É digno de nota para nossa interpretação, aqui, o Kai èv- 

Séx^Tat, que vem acrescido aoóuvaTÔv ioriv; isso porque, à 

primeira vista, 8óvao9ai e£v8éx£o9ai são empregados com 

o mesmo significado. Traduzi aqui o cvòcxc<J^ai acordo 

com aquilo que encontramos como determinação caracterís

tica do estar-realmente-no-poder-de: estar-na-plena-disposi- 

ção, o poder-tomar-sobre-si; o Kai deve ser tomado ali como 

o “e” explicativo - “e, a bem da verdade, de tal modo que”. 

Ademais, reencontramos o èvSéxíoSai no capítulo 8 de nos

so tratado. O acréscimo do èvõéxtctâat é um outro testemu

nho de que a questão pergúnta pela realidade do poder e não 

pelo conteúdo quididativo do poder.

Mas, por outro lado, só agora vemos com precisão: aqui

lo que é o poder, a saber, àpxn Ktvqocwç - que vem referido 

ã mudança em... e assim à execução - isso tudo determina o 

modo da realidade do 8úvao9ai, a essência de seu estar ali
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presente. Assim, podemos dizer agora: A questão que per

gunta pela essência da ôóvcqaiç só estará plenamente coloca

da e respondida quando se tiver determinado igualmente a 

essência da realidade a ela inerente.

Ma filosofia, na maioria das vezes apelando para a Anti

guidade, costuma-se compreender a questão da essência de 

tal modo que nela só é tematizado o que alguma coisa é, o 

ser-o-que, deixando totalmente de lado se isso é real ou não; 

aqui, a realidade não tem importância. Isso porém é ambíguo 

- e a filosofia é vitima dessa ambigüidade; pois na maioria 

das vezes ela descurou de perguntar também o que seja a es

sência da realidade; e onde se colocou essa questão, isso foi 

feito de tal modo a se compreender a realidade como existem 

tia, num sentido amplo e pan-abrangente; nesse caso, o real 

é o que está ali presente; não se percebe que precísamente a 

realidade se modifica essencialmente junto com a essência 

em sentido estrito, onde se expressa apenas o ser-o-que. Mas 

a essência plena de um ente - isso ainda precisamos apren

der a compreender - diz respeito tanto à quididade de um 

ente quanto ao como de sua realidade possível ou real. De 

certo que é preciso determinar o que é uma coisa, indepen

dentemente do fato de ela ser real ou não; a determinação es

sencial de uma mesa vale também para uma mesa possível 

ou que não mais está ali presente. Só que esse náo levar em 

conta se sua quididade é real ou não de modo algum signifi

ca que seja também indiferente perguntar como é essa reali

dade segundo sua essência; realidade essa que já assinalada 

de antemão como pertencente ao conteúdo quididaliuo do 

ente determinado dessa ou daquela maneira,

É claro que, em nosso contexto, Aristóteles não desenvol

veu expressamente essa questão do conhecimento pleno da 

essência, embora, de fato, ele tenha estabelecido um nexo es

treito entre a deliminação da essência da realidade com a de

terminação do que seja um poder. Esse problema central rela

tivo à questão da essência, tal como se apresenta até os dias 

de hoje, náo pode mais ser levantado, por razões alicerçadas 

na concepção antiga e ocidental do ser e de sua quididade.
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Dizemos: a questão central relativa à realidade da Sóva- 

piç kqtq KÍvqoiv força a levar em consideração também a 

èvépyEia kqtò xívqaiv, e dela lançar mão para a definição 

dessa realidade; não porém como fizeram os megáricos, mas 

de tal modo que venha à luz precisamente a relação da cvépyEia 

com a KÍvqoiç e assim com a Suvapiç. É só na medida em 

que a cvépycia passa, assim, a fazer parte do tema em ques

tão, que faz sentido Aristóteles voltar a falar explicitamente a 

respeito da palavra e do significado das palavras. E o modo 

como isso acontece deve eliminar totalmente qualquer dúvi

da que ainda reste com relação ao tema do capítulo 3.

1047 a 30*32: fXqXufk 8' q èvépyEia Touvopa, q 

npòç Tqv èvTEAÉXEictv ouvTtfkpévq, Kai £ni tò àXXa 

ek twv KivqaEwv paXiora' (SokeT yàp [q] ÈvépyEict 

páXicrra q Kivqoiç eivai.

O nome, porém, e o significado de Evépytíta - estar- 

em-obra, um significado que está em si direcionado 

para a evteXexciq _ o-manter-se-em-prontidão, passa

ram assim também para o outro ente, a saber, a partir 

do uso predominante que vem referido a movimentos; 

pois na maioria das vezes e preferentemente o movi

mento se mostra como aquilo onde alguma coisa está 

“em curso”, alguma coisa está em obra, alguma coisa 

se avia.

(São ditas duas coisas: 1) o nexo com a èvTEXéxcta; 2) o 

estado de coisas próprio do ènl tò àXXa; onde não se tem em 

mente o èrri ttXéov, mas aquilo de que trata a frase anterior. 

Levar a término não está somente referido ao poder mover e 

só depois ao movimento, mas a essência da execução con

siste no estar-em-obra, pôr-mãos-à-obra. Também a èvteXé- 

X£ia remete a isso; confira o que se disse anteriormente a res

peito do Epyov e teXoç: £vteXex£ICi: ° possuir a termina

ção como algo que foi levado a termo, deter-se nela - propria

mente: ser-produzido).



Posfácio do editor

“Interpretações a partir da filosofia antiga: Quarta-feira 

quinta-feira 5-6”, era o título do anúncio para o semestre de 

verão de 1931 (Gniversidade de Freiburg i. Br.). Heidegger 

iniciou seu curso em 28 de abril e encerrou-o em 30 de julho. 

Seu manuscrito, sob o nome de Interpretações da filosofia 

antiga (Aristóteles. Metafísica 0) consiste de páginas in folio 

em formato transversal; escritos apenas sobre uma das fa

ces, de um lado, na parte esquerda, vem escrito o texto corri

do, no lado direito, acréscimos intercalados, melhoramentos, 

ampliações e observações complementares. A numeração 

das páginas, com diversas subnumerações, vai até a página 

47, no total perfazem 56 páginas; ademais são acrescentadas 

ainda bem quase que a metade disso tudo em anexos e bilhe

tes, sobretudo contendo as notas referentes às recapitula

ções. A exposição do curso finda no final da página 224.

A edição do manuscrito segue a linha diretriz característi

ca de Heidegger, como se realizou também nas preleções 

que ele próprio editou. Antes de tudo, todo o texto do manus

crito foi transcrito completamente e adequado corretamente 

à forma de livro. Depois, a organização da subdivisão das 

quatro partes iniciais, junto com todos os títulos a elas ineren

tes, foi feita pelo editor. O asterisco (*) que aparece no texto 

marca o final das preleções; logo depois vêm, cada vez resu

midas num parágrafo, as recapitulações (as duas últimas 

preleções já não têm recapitulação). As explicações e as cor

reções que Heidegger introduz no texto de Aristóteles apare

cem entre colchetes, e vêm indicadas como sendo dele; mas 

os diversos acréscimos que ele faz em suas traduções, ao 

contrário, aparecem unicamente entre parênteses. - Uma pri

meira cópia do manuscrito de H. Feick - mesmo antes de se 
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ter decidido a ordem e subdivisão - foi muito útil para decifrar 

e confirmar grande número de palavras. O mesmo pode-se 

dizer de duas preleções posteriormente escritas, extremamen

te sensatas (uma mais lapidar, outra mais extensa), que fo

ram muito úteis para solucionar dúvidas quanto às notas da 

recapitulação, para a complementação das traduções, e em 

ocasiões para melhorar algumas formulações e assegurar o 

curso sequencial do pensamento.

O texto da Metafísica usado foi: Aristotelis Metaphysi- 

ca, recognovit W. Christ, Leipzig 1886, nova impressio cor- 

rectior 1895 (reeditada em diversas reimpressões). Reim- 

presso em: Aristóteles’ Metaphysik, grego-alemão, com tra

dução de H. Bonitz, reelaboração, com introdução e comen

tário e edição de H. Seidl (2 vol., Philosophische Bibliotek, 

307 e 308), Hamburg 1978/80. Os outros subsídios: Aristote- 

lis Metaphysica, recognovit et enarravit H. Bonitz, vol. 1 (tex

to), e vol. 2: Commentarius, Bonn, 1848/49; Reimpressão 

do Comentário, Hildesheim, 1960. Die Metaphysik des Aris

tóteles, Texto-base, tradução e comentário, junto com um 

tratado explicativo, por A. Schwegler (4 vol.), Tübingen, 

1847/48; reimpressão em 2 volumes, Frankfrut a. M. 1968. 

Aristotle’s Metaphysics, A revised text with introduction and 

commentary by W.D. Ross (2 vol.), Oxford, 1924; junto com 

uma correção, 1953, com diversas reimpressões. W. Jaeger: 

Aristóteles, Grundlegung einer Geschichte seiner Entwick

lung, Berlim, 1923; 3a ed. Dublin/Zurique, 1967.

O curso que ora se torna acessível é testemunho da bus

ca de um horizonte que possa orientar o confronto com aqui

lo que foi pensado previamente por Aristóteles. A parte intro

dutória traça um esboço fundamental do filosofar aristotélico 

em geral. É ali dentro que se encontra também a questão da 

dynamis e energeia, tema que foi tratado no livro IX da Mc* 

tafísica. Os três primeiros capítulos desse livro, interpretadou 

frase por frase, tratam da essência e realidade da força. O fe 

nómeno da força ou do poder, trazido à fala e discutido pn> 

fundamente em todas as suas variantes, torna-se o núcleo 

central para uma divisão do conceito geral de ser próprio dou 

gregos, que é a presença - e irá tornar-se decisivo para a dr
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terminação heideggeriana da verdade, atuante nesse concei

to de ser. Se de um lado isso fornece um ponto de partida 

para a compreensão de todo o livro IX em conexão com seu 

capítulo conclusivo, de outro lado prepara e elabora previa

mente um modo mais amplo e mais abrangente de penetrar 

na filosofia grega; é nesse sentido que deve ser compreendi

do o titulo originário do curso. Mesmo assim um título mais 

estrito e mais explícito pareceu ser mais adequado ao presen

te volume.

Gostaria de apresentar meus sinceros agradecimentos ao 

Professor Dr. Klaus Held. Foi só através de seu apoio e incen

tivo irrestritos que pude empreender esse trabalho de edição. 

Quanto aos conselhos a respeito de formulações do texto, 

devo agradecer ao Sr. Dr. Hermann Heidegger e ao Sr. Profes

sor Dr. Friedrich-Wilhelm v. Herrmann.

Wuppertal, novembro de 1979

H. Hüni
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