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                                                                RESUMO: 

 

 

 

Esta dissertação busca elaborar uma trajetória que indique a visão do 

discurso mítico enquanto imagem relacionada ao processo ético nas Enéadas de 

Plotino. Para tanto se utiliza da análise da narrativa mítica dentro do contexto 

filosófico que toma como ponto de partida uma releitura da concepção poética 

platônica. Parte deste trabalho se ocupa em mostrar a interpretação de Platão a 

respeito do mito e a posição de Plotino em relação à visão platônica, observando a 

crítica de Platão à poesia no contexto da paidéia grega e a noção do mito como 

imagem da estrutura henológica em Plotino. Ademais, estrutura a filosofia de 

Plotino, traçando um paralelo entre Henologia e Ontologia, expondo as três 

hipóstases e a compreensão do inteligível. Duas figuras mitológicas, a saber, 

Narciso e Ulisses, servem aqui como guias para contextualização da noção de alma 

plotiniana e sua tarefa de retorno à unidade originária. É percorrendo o caminho 

feito por essas figuras que este trabalho observa em Ulisses e Narciso a 

representação simbólica da ascensão e da queda da alma no esquema filosófico 

disposto nas Enéadas. 

 

 

Palavras-Chave: Mito, poesia, imagem, reflexo, alma, Plotino. 
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                                      ABSTRACT: 

 

This dissertation, witch studies the myth in Plotinus, attempts to set an 

approach to the comprehension of the mythic discourse as image related to the 

ethical process in the Enneads. In order to achieve it, the analysis of the mythic 

narrative will be employed in the philosophical context that has as a starting point a 

revisit of the platonic poetic conception. As central questions the notable 

mythological figures of Narcissus and Ulysses will be utilized to put into context the 

notion of the Plotinian soul and its endeavor of returning to the originary unity. 

Therefore, by following the course of both figures in their respective narratives, it 

conceives a possible relation of ascension and fall of the soul. The first part of this 

study intends to show Plato’s interpretation on the myth and Plotinus’ standpoint in 

regard to it. Moreover, it observes Plato’s criticism on poetry in the context of the 

Greek Paideia and the notion of the myth as image of the henological structure in 

Plotinus, who perceives in the myth its exemplifying nature. The second part 

attempts to structure Plotinus’ philosophy, contrasting Henology and Ontology, 

therefore exposing the three hypostases and the comprehension of the intelligible. 

The third part endeavors to display the sense of the myth, the idea of the myth as 

image in Plotinus and the roles of the mythical figures in the Enneads. 

 

 

Keywords: myth, poetry, image, reflection, soul, Plotinus. 
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                                         INTRODUÇÃO: 

 

 

Em sua disseminação ao longo da história no ocidente o mito grego foi 

adquirindo um caráter assaz inferior àquele pretendido na Antiguidade clássica. 

Poderíamos dizer que a ideia que mais comumente define o mito nos dias atuais está 

quase sempre associada à ficção e ao absurdo. Aos que assim concebem a mitologia, 

e por consequência a tratam como algo de menor valor, já que dissociam o mito da 

noção de saber, vale salientar que esta visão é deveras simplista e pouco contribui 

para a compreensão da dimensão do mito.1 

Falamos de ficção na obra mítica quando nos referimos aos relatos que 

fogem ao sentido do que é possível dentro da realidade, ou, pelo menos, daquilo que 

se opõe aos fatos que ocorrem dentro do esquema de tempo e espaço, na 

possibilidade material real. Falar de ficção nesse contexto é opor enfaticamente a 

“verdade” do relato mítico à verdade dos acontecimentos. É estabelecer um 

parâmetro de avaliação que resigna o mito a uma condição na qual o seu sentido não 

pode se sustentar.  

Entre o fantástico e o absurdo, posto que o mito não adentra o terreno 

daquilo que é concebido na possibilidade real dos fatos, e não apenas isto, 

considerando que não seria razoável crer naquilo que este nos conta, a nós caberia 

apenas eleger que sentido a leitura dessa forma de linguagem evoca. 

Continuar julgando o mito sobre estes aspectos gerais de noção de 

realidade, racionalidade e verdade é por demais injusto e inapropriado. 

                                                           
1
 Sobre o tema ver: DETIENNE. M, A Invenção da Mitologia, 1992, p. 20. 
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Principalmente no que concerne ao seu valor dentro do contexto grego antigo. É 

preciso, antes, entender que este é um esquema especial de linguagem, com regras 

próprias, limites próprios e contexto específico. Vale lembrar, também, que é aí, no 

mito, onde se revelam as primeiras formas, elaboradas e complexas, de 

questionamento e explicação da realidade do homem grego. 

Ao pensar o mito no século XXI nos deparamos com enredos pouco críveis, 

elementos fantásticos que desafiam a condição humana, além de um célebre grupo 

de deuses, semideuses, ninfas, ciclopes, sereias, heróis, entre tantas outras figuras 

que, apesar de nos envolver e emocionar, provavelmente não manifestarão em nós 

semelhante temor e espanto, ou pelo menos o mesmo peso e olhar de outrora. 

De fato, estamos muito longe daquilo que se iniciou como uma tradição 

oral, muito distantes do seu estatuto social, cultural e político. E é por isso que 

vemos seu sentido ser banalizado, confundido com ritos, religiões, folclores, contos, 

entre tantas outras coisas do mundo atual, no qual o mito é resumidamente 

concebido como “mentira”. Perdeu-se, consequentemente, aquele espaço tão 

definido que tinha na sociedade grega.  

Nesse sentido, parece certo dizer que o mito jamais terá a mesma força, 

espaço e valor que tivera em sua origem. Ainda assim, não podemos descartá-lo em 

seu sentido mais abrangente, ou seja, naquilo que corresponde ao seu impulso de 

criação, sobretudo no aspecto referente às facetas, sentimentos, decisões e reflexões 

de seus personagens.   

Na busca por tentar resgatar possíveis sentidos primários no mito e seu 

lugar na sociedade, nos deparamos com diversas especulações sobre aquilo que o 

mito foi. Porém mais importante que estas especulações talvez seja observar, dentro 
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dos esquemas que supostamente o negaram, e tentaram superar seu discurso, a 

presença intrínseca do próprio mito. Mas seria tão simples assim? 

Apesar da interpretação que coloca o mito como algo contrário à filosofia 

não se pode negar a influência do mito sobre esta última, nem tampouco sua 

cumplicidade mútua. Prova disto é a inserção parcial, ou até mesmo completa, 

daquilo que conta a narrativa mítica dentro de textos filosóficos. 

Ainda que esta influência seja mais evidente e presente no berço da 

filosofia grega, posto que seus filósofos estavam inseridos nessa cultura, não se pode 

negar o uso ao longo da história de elementos da narrativa mítica como recurso, 

suporte, para a descrição, explicação e reflexão dos pensamentos, ou mesmo como 

uma ponte didática entre o receptor e a ideia sobre a qual se quer comunicar. Seja 

com o intuito de utilizá-lo no seu sentido simbólico e poético, seja como alegorias 

ilustrativas o mito se faz presente.  

Resta-nos, no entanto, a árdua e complicada tarefa de estudá-lo a partir de 

concepções filosóficas, traçando um paralelo entre os dois campos, e fazê-lo sem 

esquecer sua base e suas análises literárias. Como bem nos lembra Jean-Pierre 

Vernant (1999, p. 171), a noção que temos de mito no Ocidente é herança grega. 

Portanto, aquilo que definimos como mito na nossa civilização surge de ideias 

básicas de uma estrutura de um raciocínio que permeou, e ainda ecoa, no nosso 

estilo de pensar. Negligenciar a influência deste olhar, seria como negligenciar o 

nascimento do pensamento ocidental, a saber, da própria história da filosofia. 

Nessa perspectiva, basta iniciar a leitura dos tratados filosófico organizados 

por Porfírio para perceber que as narrativas míticas possuem lugar de destaque nas 

Enéadas de Plotino. Tamanha é a quantidade de citações e alusões, que prontamente 
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se percebe quão árdua e demorada seria a tarefa de identificá-los e mapeá-los um a 

um.  

Dessa maneira, além da dispersão temática nas Enéadas, outra dificuldade 

encontrada para estudar o tema aqui proposto encontra-se na diversidade de figuras e 

contextos específicos para analisá-las diante da multiplicidade de características 

empregadas a cada uma. Apesar de tudo, uma coisa fica muito clara, o mito em 

Plotino é concebido como imagem que reflete a estrutura do próprio real, como nos 

assegura Jean Pépin em seu artigo intitulado Plotin et les mythes (1955, p. 18). Esta 

capacidade de refletir a verdade, que pode ser analisada no Tratado III, 5 [50] de 

Plotino, estabelecerá aqui o ponto de partida para a discussão da função do mito. 

Outro autor importante que aborda de forma didática o mito em Plotino é 

Luc Brisson (1996, p.25). Em seu livro introdutório à filosofia de Plotino, Brisson 

reforça a ideia do mito como espelho, acrescentando que o discurso mítico reflete 

realidades atemporais dentro da própria temporalidade.  

Jose M. Zamora (2000, p. 97), ao tratar da gênese do múltiplo, da matéria e 

do mundo sensível em Plotino, assim como Pépin (1955, p. 13), também observa e 

reafirma a ideia de que o mito cumpre um papel didático importante no esquema 

plotiniano. Sua análise reforça a ideia de que o mito não se limita apenas a algo 

deleitável, e pondera que do caráter poético pode surgir uma ótima fonte de saber 

quando se consegue evidenciar o sentido no mito, isto é, quando se ultrapassa os 

limites daquilo que a história disposta na narrativa nos conta.  

Considerando a discussão sobre a função do mito, fundamentalmente em 

seu aspecto alegórico, este trabalho busca pensar a importância, no discurso de 

Plotino, do mito e a sua aplicação no que se refere ao processo de compreensão, 
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como uma espécie de via “pedagógica”, que explica de forma simbólica os 

elementos éticos e metafísicos nele imbuídos.  

À medida que este trabalho elabora uma construção do uso do mito em 

termos de figura e discurso no esquema de pensamento de Plotino, fica clara a 

presença e a força deste estilo poético em seu discurso. Observa-se que o uso do 

mito, em Plotino, vai muito além do elemento poético, assumindo o sentido de 

exemplificação ou explicação da realidade.  

Apesar de não fazer referência direta ao mito, no que consiste em relatar a 

versão originária do poeta de forma catalogada, pode-se ver, nos textos organizados 

por Porfírio, a imensa quantidade de alusões a figuras míticas e a seus respectivos 

discursos que Plotino constantemente faz.  

Algumas destas figuras adquirem destaque nas Enéadas. É o caso do 

personagem mítico Narciso, que em algumas passagens tem a representação de sua 

imagem associada à queda da alma humana, presa e iludida pelos reflexos materiais 

do belo.  

Um bom exemplo da presença da figura mítica de Narciso pode ser 

observado na passagem En, I, 6,8, 10-16, na qual Plotino faz uma alusão à figura de 

Narciso ao criticar a postura vaidosa daquele que busca a beleza dos corpos e 

prende-se ao corpo como se fosse uma realidade. Nesta passagem ele compara essa 

busca vaidosa à figura mítica daquele que se agarra à própria imagem refletida na 

água, e que fica preso à própria imagem como se esta fosse uma realidade, perdido 

nas sombras, iludido e enamorado de si.  

Em contraposição a esta figura, temos Ulisses, personagem conhecido por 

tantos feitos, êxitos e glória no percurso de volta para casa (Ítaca). De fato, trata-se 

de um retorno que poderia ser considerado simples, não fossem os encantos, 



12 

 

provações e lutas impostas a ele como dificuldades cruciais. Ulisses aponta para a 

figura do retorno, a antítese de Narciso, e representa, portanto, não a queda, mas a 

subida da alma em direção a sua pátria (Uno). 

É neste contexto de contraposição e comparação destas duas figuras 

míticas, a partir de uma concepção e apropriação da noção de alma em Plotino, além 

da complexa discussão sobre o valor e função do mito, que o presente trabalho 

estrutura-se. Objetiva, nesse sentido, não somente reafirmar a presença do discurso e 

da figura mítica enquanto recurso filosófico, mas também contextualizá-lo dentro de 

um esquema marcado pelos aspectos de beleza e esplendor dele constitutivos.  

Em Plotino vemos como é possível conceber a narrativa mítica enquanto 

discurso que elabora e promove o pensamento discursivo-filosófico dentro do 

âmbito da temporalidade, isto é, no ser humano, na sua alma2, assim como o 

profícuo uso das figuras míticas enquanto referência do mito como imagem. Imagem 

no sentido de que alude, aponta, indica e revela para além daquilo que se pode 

conceber no âmbito do sensível. 

Nesse contexto se torna crucial, como passo inicial, analisar e reorganizar a 

concepção de Platão diante do seu “exegeta” neoplatônico. É nesta direção que se 

encaminha a desconstrução de uma suposta desvalorização do mito em relação ao 

saber filosófico, que destaca erroneamente seu caráter falso, sem considerar que por 

trás do discurso do poético há um sentido racional a ser revelado. 

Assim, dividiremos nosso trabalho em três capítulos. No capítulo primeiro, 

a título de contextualização da questão, abordaremos alguns aspectos históricos da 

mitologia grega. Veremos como o mito se articula na sociedade em que foi gerado e 

                                                           
2
 Desenvolveremos melhor a temática do conhecimento quando abordarmos o capítulo II no qual 

estruturaremos o pensamento de Plotino. 
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no que consiste a relação entre os gregos e a “voz dos poetas”. Para tanto, 

tomaremos como fonte teórica as obras de J. P.Vernant e M. Detienne.  

Em um segundo momento, ainda no primeiro capítulo, trataremos da 

interpretação de Platão acerca do mito, assim como da relação do uso do discurso 

mítico como base pedagógica para explicar algumas das ideias do esquema 

platônico. Busca-se, igualmente, estabelecer parâmetros para se pensar o mito dentro 

do contexto filosófico que relaciona a filosofia de Platão ao esquema metafisico de 

Plotino, assim como mostrar aspectos da filosofia platônica que são retomados pelo 

próprio Plotino. 

No segundo capítulo, nos ocuparemos em analisar o sentido do mito no 

esquema henológico de Plotino, ou seja, de que forma o mito pode ser observado 

como imagem exemplificadora nas Enéadas. Ademais, observaremos, através das 

figuras míticas de Narciso e Ulisses, o papel que eles desempenham em sua 

metafísica. 

No terceiro capítulo, observaremos mais atentamente o sentido do mito no 

corpus plotiniano, o lugar que aquele ocupa em seu esquema, e qual a sua função, 

assim como analisaremos de que forma o mito pode ser compreendido como 

imagem. Esse sentido será trabalhado dentro de um contexto mais específico, posto 

que toma como guia o olhar de Plotino sobre duas figuras míticas já citadas, Narciso 

e Ulisses.  

Para tanto, utilizaremos autores que tratam o tema mito para além daquilo 

que nos resta dele hoje, a saber, sua simples literalidade. Afinal, o mito se inicia e se 

consagra como um saber baseado na oralidade, e é este aspecto tão peculiar, é esta 

origem do mito, que torna nossa atividade investigativa mais delicada. Delicada no 
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sentido de que nos aventuramos a tentar entender o mito no contexto específico em 

que este era utilizado como meio de transmissão de saber.   

Antes de passarmos para a análise dos elementos constitutivos da 

interpretação plotiniana do mito, faremos um pequeno resgate da personalidade 

filosófica de Plotino, que se define como “exegeta” de Platão.  

Filósofo, nascido por volta do ano 205 d.C. em Licópolis no Egito, Plotino 

talvez seja a figura que podemos conceber como mais próxima daquela figura de 

homem idealizada por Platão, ou pelo menos assim nos faz parecer seu mais 

importante discípulo, Porfírio, o grande encarregado de organizar e registrar todas as 

obras diretamente associadas a seu mestre, as Enéadas, além de nos brindar com sua 

biografia mais considerada, Vida de Plotino(Pofírio,1992).  

Falar de Plotino, portanto, é estar guiado pelo olhar de um cuidadoso 

seguidor, que via em seu mestre a mais louvável demonstração de “sabedoria”. São 

muitos os trechos que enaltecem as capacidades superiores de Plotino, entre elas 

estaria a curiosa capacidade de clarividência, que de acordo com Porfírio dava a seu 

mestre plenas condições de penetrar as consciências das pessoas e sacar delas 

verdades não manifestas. 

 Acerca da personalidade Plotino, Porfírio ressalta ainda a postura serena de 

seu mestre, nos conta sobre seu grande poder de concentração, da sua capacidade de 

ordenação mental de ideias e de sua dificuldade em escrevê-las e corrigi-las por 

causa de um problema de visão que o acometeu gradativamente durante sua vida 

adulta.  

Respeitado não só por seus discípulos, mas por pessoas de grande 

importância de sua época, Plotino, apesar de ter mantido uma vida simples e de 

grande austeridade, chegou a idealizar, a partir da restauração das ruínas de uma 
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velha cidade, a Platonópolis, isto é, uma nova cidade habitada por filósofos e guiada 

pelas leis de Platão.  

Plotino, que passou onze anos dedicados às aulas de seu mestre e grande 

colaborador de sua formação filosófica, Amônio Sacas, viu na marcha contra os 

persas, em 243 d.C. , comandada pelo imperador Jordano, a grande oportunidade de 

conhecer e vivenciar as práticas filosóficas que moviam o pensamento indiano e 

persa. Sobre esta experiência de Plotino fala E. Bréhier: 

 

Quando Plotino frequentava as aulas de Ammonio, despertou tamanho 
gosto pela filosofia que quis conhecer diretamente a filosofia praticada 
entre os persas e a que estava em alta entre os hindus. Com essa 
intenção acompanhou o exército do imperador Jordano em sua 
expedição contra os persas. A expedição fracassou, por fim, e Plotino 
se salvou com grande dificuldade. 
Para um egípcio helenizado como Plotino, a “filosofia praticada entre 
os persas” não podia designar mais que o conjunto de ideias teológicas 
estruturadas (cristalizadas) em torno do culto de Mitra. Essa é a 
teologia que Cumont estudou e designou como teologia solar, que 
compara o Ser supremo com a fonte luminosa cujos raios penetram e 
iluminam a escuridão da matéria. Afirma, por tanto, a transcendência 
do Deus supremo de onde emanam como raios as almas que vêm 
animar o mundo. (1953, p.148-149) 3 
 
 

A citação acima, no que corresponde à interpretação de Cumont sobre a 

teologia solar, e como poderemos observar no decorrer do trabalho, revela 

claramente sinais da origem da influência recebida por Plotino no que diz respeito ao 

uso da metáfora do sol para a explicação de sua concepção henológica. 

                                                           
3 Tradução nossa. “Cuando Plotino frecuentaba a Ammonio, tomó tal gusto por la filosofía que quiso 
conocer directamente la filosofía practicada entre los persas y la que estaba en boga entre los hindúes. 
Con esa intención acompaño al ejército del imperador Gordiano en su expedición contra los persas. La 
expedición fracasó, por lo demás, y Plotino se salvo com gran dificultad. 
Para un egipcio helenizado como Plotino, la “filosofia praticada entre los persas” no podía designar más 
que el conjunto de ideas teológicas cristalizadas alrededor del culto de Mitra. Es la teología que Cumont 
estudió y designó como teología solar, que compara el Ser supremo con una fuente luminosa cuyos 
rayos penetran e iluminan la oscuridad de la materia. Afirma, por tanto, la transcendencia del Dios 
supremo de donde emanan como rayos las almas que vienen a animar el mundo.” 
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 Após esse período de descobertas, já na condição de mestre Plotino 

estabelece em Roma sua escola, onde desenvolveu e ministrou estudos voltados para 

a filosofia de Platão, morrendo somente aos sessenta e seis anos.  

Através dos relatos de Porfírio acerca da presença e da postura de Plotino 

perante as coisas e pessoas em sua biografia, sobretudo no que diz respeito à postura 

de desprezo pelo corpo, desprezo pelas coisas deleitáveis, além de uma vida 

dedicada inteiramente ao saber, percebemos que Plotino foi um grande porta-voz do 

pensamento de Platão, como também buscou viver a partir do exercício de 

compreensão da realidade como um todo.  

 Tendo em vista essa inegável influência na vida e na obra de Plotino, o 

presente trabalho busca apresentar e estruturar as noções que regem a totalidade da 

metafísica do esquema filosófico de Plotino, expondo basicamente a henologia 

plotiniana, no que consiste seu sistema das três hipóstases, assim como as noções de 

processão (próodos) e conversão (epistrophé) como caminhos de compreensão da 

interpretação das figuras míticas de Ulisses e Narciso em relação à Alma e seu 

desejo de retorno a sua origem. 
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CAPÍTULO I:  

 

1.1. O Mito e a “voz dos poetas”: considerações históricas.  

 

Seguindo a linha de concepção proposta por Edmond Leach (1964, p. 18), 

que sistematiza e agrupa em três as teorias que buscam fundamentar as pesquisas em 

torno do mito, sendo estas dispostas enquanto teorias funcionalistas, teorias 

simbólicas, e teorias estruturalistas, o estudo da mitologia pode ser visto enquanto 

ciência porque recorre a metodologias próprias, pois ainda que apele a outras 

disciplinas como a filosofia, antropologia, história, linguística, além de tantas outras 

para apoiá-la em termos de desenvolvimento do que seu objeto de estudo discute e 

evoca, o caráter científico de seu estudo é legítimo. Esta visão proposta por Edmond 

Leach, no que concerne ao caráter “científico” do estudo do mito, contrapõe-se de 

frente à visão que interpreta e classifica o mito enquanto expressão de uma 

mentalidade primitiva.  

De acordo com o que elabora Malinowiski (1954, p. 37), sobretudo no que 

concerne a teoria funcionalista, o mito desempenha um papel especial, uma função 

atuante, nas sociedades em que é mantido vivo. O que importa à teoria funcionalista 

não é entender em que consiste o significado intelectual ou espiritual do mito, mas 

sim o que ele representa enquanto influência social na vida de uma comunidade. É 

ele, portanto, que gera e rege as regras básicas de convívio da sociedade que aceita e 

utiliza o saber ditado por suas narrativas.  

Malinowiski (1954, p. 44) ainda nos adverte que, quando estudado vivo, ou 

seja, a partir de uma cultura que o assimila e o utiliza enquanto função reguladora, 

pode-se perceber que o mito não é apenas simbólico.  Para ele o mito cumpre na 
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cultura originária uma função indispensável. Ele é a expressão que organiza a 

crença, dele provém a moral reguladora dessa cultura, a proteção e a orientação aos 

seus integrantes. Malinowski conclui este raciocínio dizendo que o mito é um 

ingrediente vital da civilização humana, e que de forma alguma pode ser visto como 

uma fábula vã, posto que é força criadora, força da qual podemos obter de forma 

privilegiada o indício pragmático de uma fé primitiva e do que corresponde a sua 

sabedoria moral. 

Ainda sobre essa perspectiva funcionalista do mito, Walter Burkert (1986, 

p. 21) considera que o mito, sendo do campo linguístico, pode ser caracterizado 

enquanto um conto tradicional aplicado aos interesses da sociedade em que foi 

gerado. Para ele esta definição deixa claro que a importância do mito não se dá no 

ato da criação, mas sim no ato de transmitir, posto que é a transmissão que permite, 

a algo criado no âmbito da oralidade , ser preservado. Se consagrando enquanto 

experiência verbalizada, posto que sobrevive através do processo de ouvir e de 

contar, o mito é símbolo da tradição oral. 

 Ao passar para a concepção da perspectiva simbolista, que tende a 

considerar o mito como um modo distinto de expressar o pensamento, entramos em 

contato com aspectos positivos que atribuem ao mito, enquanto linguagem coletiva, 

emotiva e simbólica, a capacidade de proporcionar a expressão daquilo que não 

consegue ser expresso no âmbito direto da fala. Isso denota sua mais preciosa 

qualidade de lograr êxito no que corresponde ao encaminhamento do homem ao 

entendimento.   

E. Cassirer, profícuo estudioso da linguagem mitológica, aqui indicado 

como representante da corrente simbolista, considera que o mito, apesar de estar 

estabelecido enquanto discurso que trabalha com figuração e imaginação, cria 
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significado. Para ele o mito está ligado ao pensamento, à intuição e à vida, ainda que 

seu discurso não esteja voltado para a verdade dos fatos que relata. Sua verdade 

consiste no que é estabelecido através da história em relação aos elementos formais 

estáticos da experiência.  

Para Cassirer não há distinção entre o símbolo e o objeto do símbolo no 

mito, ele é um discurso poético, e que difere, portanto, do pensamento lógico. 

Cassirer afirma ainda que o discurso mítico se dirige ao espírito, sendo, portanto, ao 

mesmo tempo milagre e enigma. Ainda sobre o caráter do mito afirma Cassirer: 

 

Uma indiferença análoga também parece caracterizar as formações 
mais primitivas, pelo menos até o ponto que nos é possível remontar 
pelo curso evolutivo do pensamento mítico e religioso. Temos como 
natural e evidente que o mundo se divida, para a nossa percepção e 
contemplação, em configurações individuais incisivamente 
delineadas, cada qual dotada de limites espaciais perfeitamente 
determinados e, por seu intermédio de sua individualidade específica. 
Apesar de as vermos como um todo, este todo se compõe de unidades 
claramente distintas, que não se misturam entre si, mas possuem cada 
uma sua peculiaridade, que se aparta nitidamente da peculiaridade das 
demais. Para a visão mítica, porém, nem sequer estes elementos 
singulares são dados separadamente desde o início, mas ela deve 
conquistá-los ao todo, sucessiva e paulatinamente. Por isso, a 
apreensão mítica foi chamada de apreensão “complexa”, para melhor 
distingui-la de nosso modo de ver analítico-abstrato (2006, p. 26) 

 

Para E. Cassirer, o mito é uma narrativa, um discurso que, através da 

própria linguagem que o constitui, a saber, poética, exibe seus personagens, dando 

vida a eles e aos espaços, cenários que eles ocupam, de forma simbólica e valorativa. 

Sendo o discurso mítico, pois, um discurso elaborado, seja ele segmentável em 

sequências ou em pequenas unidades semânticas, o que permanece é o seu valor 

irredutível, a partícula essencial e imutável de seu sistema, o mitema, uma vez que 

todas as figuras no mito dispostas partilham de uma mesma origem (2006, p. 34)  
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Outro aspecto importante do mito referente ao simbólico diz respeito ao seu 

caráter sagrado. M. Eliade (1994, p. 15) nos fala que a história contada pelo mito 

versa sobre o sagrado, bem como que os elementos trabalhados em sua história se 

referem aos acontecimentos que encontram lugar no tempo de modo primordial. Isso 

se deve a que o tempo do mito não é aquele disposto na realidade, mas um tempo 

que engendra de forma fabulosa as coisas de sua origem. Sobre esta espiritualidade 

no mito, W. Otto (1965, p. 47) fala que os deuses gregos, no que concerne à forma 

como estão dispostos na poesia mítica, por exemplo, nos Poemas Homéricos, 

representam imagens simbólicas de uma intuição substancial da vida que não pode 

ser traduzida de outro modo, a não ser pela forma da expressão poética e simbólica 

que caracteriza o mito. 

O que estas concepções nos revelam, no plano geral, é que o mito relata 

como se deu a origem da realidade, seja no seu aspecto total, no que propõe a sua 

cosmogonia, como também na particularidade das pequenas coisas que relata 

enquanto fragmento da totalidade. Assim, o tema do mito versa, desde a sua origem, 

sobre a existência do universo, inclusive quanto aos pequenos seres que nele foram 

gerados graças à ação do sobrenatural. 

Segundo Claude Lévi-Strauss (2004, p.6), um dos principais 

influenciadores da corrente que inaugura o estruturalismo mitológico, o mito, 

através de sua narrativa fantasiosa e de suas figuras heroicas que realizam suas 

façanhas no vigor da audácia, tem o poder de fascinar o homem, mas ele somente se 

perpetua na sociedade, resistindo enquanto fonte de referência à cultura ocidental. 

 Em seu livro intitulado O Cru e o Cozido (2004, p. 8), Strauss revela que a 

mitologia grega pode ser considerada superior às demais, pois possui o caráter de 

transformar o conteúdo simbólico do mito em analogias universais. Segundo 



21 

 

Strauss, apesar de ser produto da cultura grega e de carregar consigo, portanto, a 

marca da língua deste povo, o mito é universal, porque suas analogias abarcam 

sentidos simbólicos familiares a todos, ao homem em geral, independente de seu 

lugar de origem. 

Ainda na corrente estruturalista, podemos citar aqui a colaboração do 

mitólogo Georges Dumézil. Sobre a importância do mito vale resgatar o que G. 

Dumézil propõe em seu livro Heur et malleu du guerrier . Nele G. Dumézil fala que 

a nação que não possui suas próprias lendas está destinada, como que condenada, a 

morrer fria (1968, p. 11.). Para ele o mito se configura como uma espécie de calor 

que alimenta a vida de um povo.  

O mito é trabalhado, na perspectiva de G. Dumézil, como a função que 

possibilita a expressão ideológica, de forma dramatizada, que revela sobre quais 

parâmetros e expectativas vive uma sociedade. É o mito que regula e estabelece, 

para a consciência de um povo, quais são os valores e os ideais que os norteiam e 

que precisam ser mantidos para as gerações vindouras.  

Considerando o que foi dito até o momento, podemos pensar que o mito 

não somente se constitui como uma forma de saber organizado e carregado de 

sentido, mas retrata a vida social do homem na antiguidade; em sendo assim, ele vai 

muito além e permite a compreensão da vida nas comunidades antigas gregas.  

Muito embora já tenha sido e ainda seja reinventado por seus estudiosos, 

estejam seus estudos ligados às disciplinas filosóficas ou à arte, sejam eles 

historiadores, antropólogos, psicólogos, sociólogos, religiosos, etnológicos, 

arqueológico, entre tantos outros pesquisadores, o mito ainda faz sua voz reverberar, 

como uma onda sonora que se propaga ao longo do tempo, um expressivo sussurro 

como parte efusiva da memória e da força oral, que só a palavra cantada pode 
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evocar, e por meio da qual, aliás, ele teve sua primeira atividade. Sobre este caráter 

do mito fala Detienne: 

 

A memória não é somente o suporte material da palavra cantada, a 
função psicológica que sustenta a técnica formular; é também, e 
sobretudo, a potência religiosa que confere ao verbo poético seu 
estatuto de palavra mágico-religiosa. Com efeito, a palavra cantada, 
pronunciada por um poeta dotado de um dom de vidência, é uma 
palavra eficaz. (1988, p.17) 
 
 

Jean-Pierre Vernant, ao questionar o estatuto social e intelectual do mito, 

nos mostra a relação deste com a noção de logos infundida em sua terminologia. 

Como o próprio Vernant afirma, o termo mythos, em sua origem, é da ordem dos 

legein, o que pode ser observado nos compostos mythologein e mythologia, 

demonstrando aproximação semântica com o termo logoi. (1999, p.172) 

 Apesar desta observação sobre a formulação da palavra mito e sua relação 

com o logos Vernant contrapõe e confronta logos e mito no intuito de que este 

último possa ser pensado e configurado tal qual o era na própria antiguidade 

clássica, levando em consideração sua original constituição de tradição oral e 

elaboração poética.  

À medida que Vernant vai remontando à origem do mito e analisando-o por 

seu caráter de elaboração e transmissão, acentua profundas diferenças existentes 

entre o discurso mítico e o discurso filosófico. Assim, apesar de estarem atrelados ao 

saber, o fazem de formas distintas, tanto no que diz respeito à elaboração de 

linguagem, como também pelo nível de abstração de conceitos e tipo de vocabulário 

utilizado. 

Apesar da notável diferença tanto de composição como de uso, não 

podemos negar a forte presença do mito em grande parte da tradição filosófica. 

Poderíamos perguntar então: o que faz de tal gênero de narrativa literário, no qual as 
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elaborações estão associadas ao fantástico e ao absurdo, cujos acontecimentos são 

inverificáveis e cujo verbo é usado em associação ao deleite, estar tão ligado ao 

saber filosófico?  

 

É em torno da epopeia e na maneira como os Antigos e os Modernos a 
acolheram que se condensam as ambiguidades maiores de uma cultura 
a meio caminho entre o oral e o escrito. Pois os debates dos Modernos 
sobre a tradição épica e sobre sua identidade cultural não teriam 
tomado o mesmo curso se o lugar privilegiado, obstinadamente 
reservado a Homero pela filologia do século XIX, não tivesse 
encontrado um precedente na tradição aristocrática dos gregos. [...] A 
epopeia, evidentemente, é uma província da memória grega, cujo 
império se estende desde as genealogias lineares até os apólogos 
verborrágicos através dos provérbios, dos elogios aos vivos, das 
lendas, das homenagens aos mortos e das teogonias ou dos contos 
maravilhosos. [...] No canto que abre a Ilíada, por exemplo, afloram à 
superfície, aqui e ali, a luta contra os Centauros, a gesta de Briareu, o 
prazer dos deuses entre os irrepreensíveis etíopes e os infortúnios de 
Hefesto, expulso das alturas do Olimpo. Contingência da transmissão 
ou da astúcia da recepção, o fato é que, de um gênero tão ativamente 
cultivado na tradição oral, e durante muitos séculos, só chegaram até 
nós duas produções, hoje em dia prazerosamente batizadas de ‘obras’. 
(Detienne, 1992, p. 49-51) 
  
 

Após esse breve apanhado histórico, que contextualiza as noções 

estabelecidas por teorias que procuram estudar o mito, este trabalho irá se direcionar 

para uma leitura mais especifica do tema. Nas linhas que seguem abaixo, o mito será 

estudado perante o olhar da filosofia de Platão. Veremos como ele assume o 

discurso mítico dentro do contexto da sua filosofia escrita, assim como sua 

concepção de mito afeta e interage com o esquema metafisico de seu mais célebre 

exegeta, Plotino. 

 

1.2. Considerações sobre o mito no pensamento plotiniano. 

 

Imbuída de grande carga simbólica, a narrativa mítica foge ao alcance do 

verificável, pois ainda que carregue de berço o impulso pela explicação do real, não 
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é próprio de seu discurso a demonstração da veracidade dos fatos relatados. Com 

efeito, é fora do âmbito do provável que o mito (mythós) adquire brilho e recobra 

sua força.  

Para além de suas qualidades literárias, Plotino enxerga o mito como um 

meio para a atividade reflexiva, reconhecendo nele um valor analítico e didático, que 

possibilita relacionar a prática do mito com o exercício do logos. Esta relação é tão 

presente em sua filosofia que, como nos indica J.M. Zamora4, o mito pode ser 

interpretado e metaforizado como um espelho que reflete a realidade e serve como 

um recurso, uma imagem instrutiva, mediadora, configurada entre o visível e o 

inteligível que, quando superada, possibilita a ascese da alma. 

O mito está intimamente atrelado à educação de uma sociedade que via na 

narrativa oral uma forte manifestação do saber. No entanto, o valor do saber 

agregado à narrativa simbólica que o inaugura não consegue manter seu vigor fora 

de seu período embrionário. Apesar de estar “salvo” em forma de registros literários, 

o mito faleceu enquanto prática oral, perdeu sua voz. Esse fato pode ser observado, 

de um modo geral, pelo constante uso do termo mito, associado às coisas quase 

sempre de um modo pejorativo.  

Um resgate, no entanto, é possível.  Ao associar a análise mítica à atividade 

reflexiva, Plotino estabelece uma profícua relação de interação entre o discurso 

poético e o discurso filosófico. Com isso, supera a relação de inferioridade ao qual o 

mito está muitas vezes sujeito, principalmente no que diz respeito a sua autoridade 

de discurso dotado de saber, já que elimina de sua análise o valor do mito enquanto 

produtor de verdade factual.   

                                                           
4 ZAMORA, J.M. La génesis de lo múltiple. Materia y mundo sensible en Plotino. Valladolid: 
Universidad de Valladolid, 2000. 
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Para Plotino, o relato mítico não é uma barreira em relação ao 

conhecimento, mas um meio, um caminho em direção a ele. Ao conceber que a 

prática do mito está associada ao exercício do logos, Plotino inaugura a narrativa 

mítica como uma atividade reflexiva em seu esquema filosófico.  

Dadas oposições, poderiam parecer claras as delimitações entre o campo 

reflexivo e o poético. No entanto, ao analisarmos historicamente o desenvolvimento 

do conhecimento filosófico, percebemos que estas duas realidades, mítica e 

reflexiva, se cruzam diversas vezes, ora de forma negativa, ora de forma positiva, 

adentrando o discurso filosófico e servindo a este de forma elucidativa. Sobre esta 

variante relação, vale observar o que nos diz J.M. Zamora (2000): 

 
Aquele que escuta ou lê com atenção o relato mítico há de recompor a 
unidade dos fragmentos, o que o leva a estabelecer uma conexão entre 
o invisível e o visível. Em realidade não há uma ruptura entre mito e 
logos, mas uma continuidade, até o ponto que podemos considerá-los 
como ramas de uma mesma árvore.  
       [...]  
Falar do mito implica já em certo tipo de atividade reflexiva, isto é,  
em tipo de logos; e, ao mesmo tempo, falar de logos conduz a uma 
certa forma de mito. Algo que nos diálogos de Platão se observa muito 
bem é a compatibilidade da prática do mito com o exercício do logos. 
(2000, p.96-97)5 

 

Em uma perspectiva mais crítica, M. Detienne (1992) nos indica a origem 

da face negativa na qual o saber filosófico, em busca pelo enfraquecimento do 

discurso mítico como fonte de explicação para questões humanas, coloca a razão 

filosófica acima da narrativa mítica e ignora o valor do mito como característica 

essencial para formação de uma sociedade grega clássica. Dessa maneira, 

desconsidera-o como um saber popular e válido, na atitude intelectual em que se 

                                                           
5
 El que escucha o lee con atención el relato mítico ha de recomponer la unidad de los fragmentos, lo que 

le lleva a establecer una conexión entre lo invisible y lo visible. En realidad no hay una ruptura entre el 
mito y el logos, sino una continuidad, hasta el punto que podemos considerarlos como las ramas de un 
mismo árbol.  (…) Hablar del mito implica ya un cierto tipo de actividad reflexiva, esto es, un tipo de 
logos; y, al mismo tiempo, hablar de logos conlleva una cierta forma de mito. Algo que en los diálogos de 
Platón se observa muy bien es la compatibilidad de la práctica  del mito con ele ejercicio del logos. 
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movimenta de maneira intensa a negação desta espécie de saber, resultando em sua 

recusa. 

Ainda de acordo com M. Detienne (1992, p. 16), Platão, na Politeia, investe 

contra um sistema cultural já estabelecido através da oralidade e poesia encontradas 

no mito. Segundo ele, Platão critica fortemente a paideía Homérica, por conta de sua 

poiética e de sua elaboração ritmada, que encanta e emociona de forma condenável 

as almas dos homens que a ouvem, alegando que ela os afasta do verdadeiro saber. 

 Esta investida contra o mito é tão forte que mesmo aqueles que passam 

superficialmente pelas escrituras de Platão, conhecem a passagem na Politeia que 

remete á expulsão dos poetas. No entanto, ainda que Platão tenha fechado, 

aparentemente, os “portões da Grécia” para o poético, não podemos deixar de notar 

que o próprio Platão se utiliza do recurso poético em muitos trechos dos seus 

escritos filosóficos.  

Apesar de todo apelo negativo o mito sobrevive.  Um dos possíveis 

motivos, atribuídos por Detienne (1992, p. 31), para o mito ter sobrevivido, de certo 

modo, ao tempo e a uma nova realidade cultural, é o fato de ele ter sido mantido 

sempre associado à primeira alfabetização, assim como às noções de interpretação 

na clássica aristocracia grega. Isso sem dúvida o ajudou a ultrapassar barreiras. E é 

graças aos registros escritos dos mitos, encontrados em gêneros literários orientados 

por uma poesia lírica como a epopeia, tragédia e comédia, que antigos e modernos 

discutem a respeito do mesmo tema. Sobre este caráter de interpretação do mito, 

sobretudo ao que corresponde sua suposta sabedoria, nos fala Cassirer: 

 

Este tipo de interpretação mitológica, que os sofistas e retores de 
outrora consideravam a mais alta sabedoria e a flor do verdadeiro 
espírito urbano, a Platão parecia bem o oposto de tal espírito; porém, 
ainda que a tenha denunciado como tal, denomina-a mera “sabedoria 
camponesa”, tal sentença não impediu que os eruditos de séculos 
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vindouros voltassem a regalar-se com ela. Os estoicos e neoplatônicos 
do período do Helenismo porfiaram nesta arte, como já haviam feito 
sofistas e os retores da época de Platão. E de novo, como antigamente, 
tornou-se a utilizar a investigação linguística e a etimologia como 
veículos de interpretação. (2006,p. 16-17)  
 
 

 Ao rebaixar e desmerecer o mito, considerando-o como mero formador de 

“sabedoria camponesa”, Platão não conseguiu apagar seu brilho. Isso se confirma no 

relato de Cassirer (2006, p. 16), ao afirmar que estoicos e neoplatônicos do período 

do helenismo buscaram na literatura clássica, mais especificamente no mito, o 

caminho de volta para as investigações de cunho linguístico e para a interpretação 

etimológica. Ao considerar o tema Cassirer fala: 

 

No reino dos fantasmas e dos demônios, assim como no da mitologia 
superior, parecia voltar a confirmar-se a palavra fáustica: aqui se 
acreditou que a essência de cada configuração mítica pudesse ser lida 
diretamente a partir de seu nome. A ideia de que o nome e a essência 
se correspondem em uma relação intimamente necessária, que o nome 
não só designa, mas também é esse mesmo ser, e que contém em si a 
força do ser, são algumas das suposições fundamentais dessa 
concepção (Anschauung) mítica, suposições que a própria pesquisa 
filosófica e científica também parecia aceitar. Tudo aquilo que no 
próprio mito é intuição imediata e convicção vívida, ela converte num 
postulado do pensar reflexivo para a ciência da mitologia; ela eleva, 
em sua própria esfera, ao nível de exigência metodológica a íntima 
relação entre nome e coisa, e sua latente identidade. (2006, p.17) 
 

Segundo essa perspectiva, podemos dizer que o próprio Plotino é exemplo 

dessa assertiva ao introduzir dentro de seu esquema filosófico o relato mítico. Mas 

se esta é a posição de Plotino perante o mito, e se o próprio Plotino admite sofrer 

influência direta da filosofia de Platão, posto que sua filosofia tem como base 

noções que indicam uma releitura interpretativa da metafisica platônica, em que 

consistiria tamanha diferença na postura do “discípulo” em relação a seu “mestre”? 

Será que, ao expulsar os poetas na Politeia, Platão baniu com um só golpe a poesia e 

o mito da sua filosofia? 
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1.3. Platão e os mitos: contexto e significações.  

 
 
 
Na Grécia antiga, mythos significava em primeiro lugar pensamento 
que se expressa, opinião. O sentindo se modificou posteriormente ao 
longo das transformações que afetaram os verbos que expressam o 
dizer e os substantivos que designam a palavra. Esta evolução 
histórica encontra seu desenvolvimento último em Platão (428-348 a. 
C.). Platão é, com efeito, o primeiro autor que utilizou o termo mythos 
com o sentido que continuamos dando a ele. Ao utilizá-lo de maneira 
não metafórica, Platão descreve um discurso de certo tipo, fabricado 
pelos poetas de sua sociedade, com o fim de substitui-lo por outro, o 
logos produzido pelos filósofos. Ainda que se mostre muito crítico 
com respeito aos mitos, Platão deve reconhecer que os filósofos não 
podem prescindir dele. Também se inspira nos poetas para 
desenvolver certos pontos de sua doutrina; chega inclusive a fabricar 
mitos reconhecendo com isso a eficácia que exercem ao domínio da 
ética e da política. (Brisson, 2005, p.7) 6 

 

 

Nesta citação, Luc Brisson nos indica o ponto de partida para 

questionarmos a suposta condenação que Platão faz à poesia e ao mito. Como 

conciliar, portanto, a crítica negativa e a forte recusa que Platão faz ao mito, 

enquanto discurso que pretende substituir o lógos, com a admissão do mito enquanto 

recurso dentro de um mesmo esquema de pensamento?  Para compreendermos em 

que consiste o sentido dessa questão, precisamos antes estabelecer algumas noções 

fundamentais para a concepção da filosofia platônica. 

                                                           
6 En Grecia antigua, mythos significaba en primer lugar pensamiento que se expresa, opinión. El sentido 
se modificó posteriormente a lo largo de las transformaciones que afectaron a los verbos que expresan el 
decir y a los substantivos que designan la palabra. Esta evolución histórica encuentra su desarollo último 
en Platón (428-348 a. C.). Platón es, en efecto, el primer autor que há utilizado el término mythos con el 
sentido que continuamos dándole. Al utilizarlo de manera no metafórica, Platón describe un discurso de 
cierto tipo, fabricado por los poetas de su sociedad, con el fin de sustituirle por otro, el lógos producido 
por los filósofos. Aunque se muestre muy crítico con respecto a los mitos, Platón debe reconocer que los 
filósofos no pueden prescindir de él. Asimismo se inspira en los poetas para desarrollar ciertos puntos de 
su doctrina; llega incluso a fabricar mitos reconociendo con ello la eficácia que ejercen el dominio de la 
ética y de la política.  
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Um bom começo para entender o esquema metafísico de Platão, e por 

consequência a gênese do pensamento neoplatônico desenvolvido por Plotino, parte 

da análise que verifica em que consiste a “teoria das ideias”. Ainda como parte 

central do pensamento de Platão, podemos citar a “teoria dos Princípios” e a 

“doutrina do Demiurgo”.  

Sobre estas duas últimas, “teoria dos Princípios” e “doutrina do Demiurgo”, 

no entanto, nos restringiremos a falar que a primeira aparece no esquema de Platão 

em alusões numerosas, e a segunda está vinculada diretamente à compreensão da 

Inteligência que governa e ordena o cosmo. O motivo dessa restrição se encontra na 

forma como Platão concebe estas duas esferas do seu raciocínio.  

Ao que parece, para Platão, explicar a teoria dos Princípios seria uma tarefa 

difícil, posto que explicar implicaria abarcar uma compreensão de uma concepção 

matemática no desenvolvimento do seu raciocínio, o que extrapolaria o âmbito da 

escrita. Estamos assim, diante da problemática passagem da Carta VII que diz: sobre 

estas coisas não existe um escrito meu e nunca existirá. (Carta VII, 341 c.) 

Segundo Bezerra o pouco conhecimento que podemos obter da noção que 

envolve a “teoria dos Princípios” de Platão vem através dos testemunhos indiretos e, 

principalmente, do seu discípulo, Aristóteles:  

 

Pois, se as coisas universais são princípios no mais alto grau, está 
claro que os gêneros supremos serão os princípios; isto, com efeito, se 
diz de todas as coisas. Assim, pois, os princípios dos seres serão tantos 
quantos sejam os gêneros primeiros; de modo que o Ser e o Uno serão 
princípios e substâncias, pois estes são o que mais se diz de todos os 
seres. (1970, Livro I, 6, 987b 30) 

 

No que consiste esse aspecto da postura de Platão, que diante da dificuldade 

em expressar através do registro escrito suas ideias, se recusa a escrever sobre elas, 

aspecto que é discutido através daquilo que os estudiosos platônicos chamam de 
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“doutrinas não escritas”, e tendo em vista as referências e testemunhos indiretos 

que outros filósofos fazem a respeito de suas concepções, podemos pensar que de 

certa forma Platão valorizava o alcance expressivo da oralidade, como também 

reserva a ela o alcance das noções mais complexas.  

No que se refere à teoria das ideias, a concepção mais difundida e estudada, 

vale citar a passagem que, através da palavra concedida a Parmênides no diálogo 

com Sócrates, traz a explicação de Platão, de forma resumida, sobre o que seria a 

teoria das ideias e o que pensar sobre ela consiste: 

 

- No entanto, Sócrates, disse Parmênides, as Ideias implicam 
necessariamente essas dificuldades e ainda muitas outras além dessas, 
se tais Ideias dos seres existem e se são definidas como algo em si; de 
modo que, quem ouve encontra dificuldade e objeta que essas Ideias 
não existem ou então que, mesmo se necessariamente existissem, seria 
também necessário que fossem incognoscíveis à natureza humana; 
quem isso afirmasse pareceria afirmar algo concreto e, como há pouco 
dizíamos, seria extraordinariamente difícil convencê-lo. E deveria ser 
um homem de excelente natureza aquele que fosse capaz de 
compreender que, de cada coisa que existe um gênero e uma essência 
em si e por si; mas, deveria ser um homem ainda mais maravilhoso 
aquele que fosse capaz de ensinar essas coisas, depois de examiná-las 
adequadamente.  
- Concordo contigo, ó Parmênides, disse Sócrates; com efeito, falas 
sem dúvida da maneira como eu penso. (1998, 134c-135b) 

 

Ao lermos a citação acima, devemos ter em mente que a concepção de Ideia 

trabalhada por Platão tem um sentido ontológico e henológico, portanto sua 

concepção abarca mais que um sentido representacional ou conceitual. Dentro do 

esquema filosófico de Platão a noção de Ideia está disposta como uma visão através 

da alma humana.  

Da mesma forma, a noção de Ideia em Platão está disposta em seu esquema 

filosófico como fundamento de todas as coisas no mundo sensível. Compreender a 

Ideia enquanto unidade da qual todas as coisas participam, no que concerne a 
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geração da multiplicidade, é compreender em que se fundamenta a base do 

pensamento platônico.  

Para finalizar esse pequeno esquema de funcionamento da estrutura 

metafisica de Platão e adentrar na perspectiva proposta para esse capítulo, que é a de 

estabelecer uma visão platônica do mito e de usar esta leitura na metafísica de 

Plotino, passaremos para uma concepção que alude de forma direta à relação de 

Platão com o discurso mítico. 

Ao estabelecer que existe um plano não-sensível onde as Ideias habitam, e 

que podemos ter acesso através da visão da alma, Platão elabora sua teoria 

gnosiológica, ou seja, sua teoria do conhecimento7. De forma geral, diríamos que, de 

acordo com esta teoria da alma humana, ao ter contemplado as Ideias, carrega 

consigo a marca do Inteligível. Não obstante, ao nascer, a alma do homem é 

“lançada” no plano sensível, e com o impacto da queda perde parte do que 

vislumbrou no mundo inteligível. No entanto, ao entrar em contato com as múltiplas 

formas das coisas que remetem às Ideias das quais foram geradas, vislumbra e 

recorda, pelo processo de reminiscência, o que viu no plano Inteligível. A essa 

recordação Platão chama Anamnese.  

Essa noção platônica indica que existe uma preexistência da alma, e que 

esta, por sua vez, habitou o plano Inteligível antes de se participar do sensível. A 

noção de Anamnese, por sua vez, indica que o homem não nasce absolutamente 

ignorante, posto que, se assim fosse, não teria como despertar a curiosidade para o 

conhecimento. E é nessa busca por reconhecer, isto é, rememorar aquilo que viu no 

plano Inteligível, que a alma humana, na representação corruptível das formas no 

plano sensível, procura lembrar daquilo que teve acesso antes de seu nascimento. É, 

                                                           
7
 C.F. CORNFORD, La  teoría platónica del conocimiento. Trad. N. L. Cordero y M. D.. Ligatto, 1991, p. 

58. 
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pois, nesta relação entre as formas sensíveis e o reconhecimento das formas 

inteligíveis através da Anamnese que se funda a teoria da reminiscência em Platão. 

Para nosso trabalho, mais que discutir os aspectos teóricos, nos interessa 

ressaltar o uso, em muitos diálogos, da linguagem mítica como apoio e instrumento 

pedagógico.  No diálogo com o jovem Fedro, por exemplo, podemos observar 

Sócrates explicando, através do mito da parelha alada, como se faz para alcançar o 

nível inteligível, ou seja, qual deve ser o comportamento da alma que pretende 

ultrapassar os limites do sensível. 

Esse mito faz menção a uma carruagem que é puxada por dois cavalos e 

guiada por um cocheiro (Fedr. 246a). Esses três personagens, o primeiro e o 

segundo cavalo, e o cocheiro simbolizam na perspectiva discursiva de Sócrates 

dentro do diálogo a visão platônica de três partes da alma. Seguindo o que narra 

Sócrates, um dos cavalos representa o belo e o bem; o outro, por sua vez, representa 

o feio e o mau; e o cocheiro representa a alma que tem por função guiar a carruagem 

até seu destino. O modo como Sócrates dispõe os cavalos, que por possuírem 

naturezas opostas atrapalham o percurso elaborado pelo cocheiro, posto que são 

guiados pelo próprio impulso de saciar seus desejos, mostra como se configura a 

difícil tarefa da alma em tentar alcançar o Inteligível. 

Pelo que podemos observar, Platão não somente faz alusão ao mito, mas 

também cria suas próprias metáforas para explicar de forma didática em que consiste 

seu esquema de pensamento. Não é apenas no Fedro que podemos observar a forte 

presença do mito: na maior parte dos seus diálogos ele está disposto de maneira 

decisiva no que concerne às suas explicações. No Banquete, por exemplo, podemos 

ver como Platão faz referência direta ao mito de Eros e Afrodite. Outrossim, 

podemos ver no Fédon: 
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Descrevendo o destino da alma depois da morte, o mito que conta 
Sócrates ao final do Fédon permite, portanto, se não curar, pelo menos 
apaziguar o temor da morte que é suscitado pelo eventual desespero 
da alma frente à consciência da aniquilação do corpo. (2005, p. 108.) 8 
 
 

Apesar deste uso recorrente do mito L. Brisson (2005, p. 24) nos adverte 

que Platão apresenta uma fusão emotiva como efeito do “feitiço”, de uma persuasão 

suscitada pelo prazer que a palavra oriunda do mito proporciona à parte mais inferior 

da alma. Desta análise, Brisson afirma que Platão reconhece o valor e a utilidade 

eficiente do mito, mas denuncia criticamente seus efeitos nocivos. Assim, não 

somente não faz proibição do seu uso aos seus discípulos, como também o utiliza 

dentro de seu próprio discurso sempre e quando há necessidade. 

Ainda na perspectiva de L. Brisson, podemos ver como Platão compara 

mythos a lógos. De acordo com o comentador, ao fazer tal comparação Platão 

reatualiza o antigo sentido de discurso como pensamento que expressa opinião, e 

assume para o mito a característica de valor funcional, a saber, torna o discurso 

mítico aderente ao discurso filosófico, de modo a ser por ele regulado. Com efeito, a 

filosofia deve se comportar como “chefe” dessa relação, decidindo através da sua 

razão o que pode ou não ser disposto como recurso discursivo válido, avaliando o 

que diz o poeta. (2005, p.123) 

Apesar da polêmica expulsão dos poetas na Politeia não podemos ignorar 

que Platão seja cativo dos encantos que provoca o mito. Da mesma forma, não 

podemos ignorar também que essa expulsão se dá dentro de um contexto político, no 

qual Platão planeja e concebe uma “cidade perfeita”, que busca alcançar na sua 

ordem o belo. Observando de perto tal problemática, podemos entender que a 

                                                           
8 Describiendo el destino del alma después de la muerte, el mito que cuenta Sócrates al final del Fedón 
permite por tanto, si no curar, al menos apaciguar el temor a la muerte  que suscita la aventualidad de la 
desesperación del alma a consecuencia de la aniquilación del cuerpo. 
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expulsão na Politeia se dá puramente por uma perspectiva política, ética, e 

educativa.  

Um posicionamento contrário e bastante pertinente no que diz respeito à 

expulsão dos poetas da Politeia, sobretudo porque considera o uso do mito como 

recurso, além de notar a presença poética nos escritos platônicos, pode ser observado 

no artigo intitulado “O lugar da poesia na filosofia de Platão”, de Bezerra: 

 

Parto do princípio de que, ao contrário do que comumente se repete, 
os poetas não são “expulsos” da cidade, mas são criticados pelo modo 
de tratar questões que interferem, segundo Platão, diretamente na 
constituição do caráter do cidadão. Os poetas não somente participam 
do diálogo platônico, mas são imprescindíveis para a consolidação do 
projeto de Estado justo. É importante, também, ter claro, como bem 
observa Villela-Petit (2003), que Platão não é o iniciador das críticas à 
poesia. A divergência entre poesia e filosofia nasce com a própria 
filosofia. O fragmento 42 de Heráclito atesta tal fato; diz ele: “Este 
Homero deve ser expulso dos concursos e bastonado, este Arquíloco 
também”. Xenófanes também escreve contra Homero e Hesíodo: 
“Homero e Hesíodo atribuíram aos deuses quantas coisas que 
constituem vergonha e reproche entre os homens, o roubo, o adultério 
e o engano mútuo” (Raven, Fr. 11). De maneira que atribuir a Platão o 
título de antipoético é pecar por falta de atenção. (2010, p.12-13) 
 
 

Ao longo do artigo, acerca dos problemas que cercam a narrativa poética na 

Politeia, Bezerra nos mostra que a noção chave para entender a relação desenvolvida 

por Platão com os poetas está fundamentalmente estabelecida na ideia de mímesis, e 

a relação desta noção com a forma como os poetas criam suas narrativas. Ele explica 

que para Platão, no que diz respeito à poesia presente na mitologia grega, existem 

basicamente três formas de narrativas. Seriam estas: a narrativa simples, a narrativa 

imitativa, e a mistura da narrativa imitativa com a simples.  Na primeira, o poeta faz 

a narrativa sem se envolver com os personagens; na segunda, o poeta se envolve 

com o personagem na medida em que assume sua voz; e na terceira, como já foi 

dito, há a mistura dos dois tipos de narrativa. É nesse segundo contexto de narrativa, 



35 

 

a saber, na imitativa, que se concentra a crítica platônica, pois para Platão a imitação 

conduz aquele que está diante do que narra o poeta à confusão. (2010, p.16) 

Para entendermos o problema da imitação em Platão, temos que ter em 

vista como se configura a teoria das ideias. Considerando o que já foi explicado 

sobre o esquema metafísico de Platão, acerca do que consiste a relação entre as 

Ideias e as coisas que resultam da essência delas, a saber, que estão no âmbito do 

mundo sensível, como imagem do modelo perfeito, poderíamos resumir que o 

problema observado por Platão na imitação da narrativa poética vem da relação 

entre paradigma e cópia. Este problema é resultado da concepção que compreende 

três níveis de origem no processo de criação das coisas existentes no plano sensível: 

o deus (theós), o fabricante (klinopoiós) e o pintor (zográphos). 

 Esta ordem platônica rege como as coisas são criadas, lançadas à 

multiplicidade. De forma simplista, o que nos interessa saber é que essas duas 

últimas origens, configuradas através das figuras do fabricante e do pintor, estão 

platonicamente dispostas como a figura do criador e do imitador, posto que o 

primeiro cria pela imitação de um modelo original, ou seja, cria uma aparência, e o 

imitador reproduz, através da imitação da imitação, uma imagem que corresponde ao 

modelo original, como uma imitação da aparência. É nessa relação que se encontra, 

pois, a posição da poesia no nível imitativo, enquanto imitação da aparência. 

Apesar da confusão causada pela imitação presente na narrativa imitativa 

poética, ou seja, no mito, Platão não abre mão do seu uso. Como já foi mostrado o 

próprio Platão não somente se utiliza da poesia homérica, como desenvolve, em 

alguns diálogos, seus próprios mitos. O fato de apontar que o problema da narrativa 

se encontra na imitação indica por si só que o problema do mito não abrange toda 

sua função e nem retira sua utilidade. 
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Logo, será justo deixá-lo voltar, uma vez que ela se justifique, em 
metros líricos ou em quaisquer outros? Absoluto? Inteiramente justo. 
E daremos também aos seus defensores, não mais poetas (me 
poietikoi), mas amigos da poesia (philopoietai), a possibilidade de 
defender e sustentar que não só é agradável, mas útil para os regimes 
políticos e para a vida humana. (1976, 607b) 
 
    

Na citação acima podemos ver claramente qual é a posição de Platão em 

relação aos poetas. Na medida em que considera justo o retorno dos poetas a 

República, Platão não somente estabelece uma reconciliação com poetas, mas atribui 

a estes uma função diferente da que ocupavam. Ao dizer que devem retornar não 

como poetas (me poietikoi), mas como amigos da poesia (philopoietai), Platão 

estabelece que a poesia pode ser utilizada quando orientada pela razão filosófica.   

Tendo em vista o que já foi discutido acerca do mito, podemos afirmar que, 

apesar das particularidades de cada discurso, Plotino tem, no que constitui a filosofia 

de seu mestre, um padrão a ser seguido no que concerne ao uso do mito para 

explicação de seu esquema metafísico, de modo que não se estabeleça uma 

contradição diante dos usos dos mitos em ambos os discursos. 

 Entendendo que essa breve consideração sobre a relação entre o mito e a 

filosofia de Platão nos ajuda a compreender a estrutura do pensamento plotiniano, e 

sabendo que precisaremos estar com seu esquema filosófico bem estruturado para 

concluir este trabalho, adentraremos de modo mais específico no discurso de Plotino 

para estabelecer em que consiste a sua estrutura de pensamento e, 

consequentemente, a sua metafísica da alma. 
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CAPÍTULO II: 

 

2.1. Estrutura do Pensamento de Plotino 

 

Como já foi dito, a influência de Platão, no que corresponde a toda sua obra 

escrita, é incontestável na construção da metafísica plotiniana. No entanto, alguns 

textos são fundamentalmente mais utilizados por aqueles que o estudam Plotino a 

fim de explicitar tal influência, entre eles se destacam Parmênides e a República –

diálogos que constituem a base teórica discursiva para a introdução e a compreensão 

de seu pensamento. Portanto, fazer uma leitura relevante de Plotino, significa, 

consequentemente, voltar o olhar para estes dois textos.  

A Politeia tem como início uma conturbada discussão, fomentada por 

Sócrates, sobre o que constituiria a noção de justiça desenvolvida através do diálogo, 

no intuito de revelar, de modo singular, o sentido da ideia de Bem em Platão. Essa 

noção é evidenciada no livro VI, no qual Sócrates, para despertar o entendimento de 

seus dois interlocutores, Adimanto e Glauco, faz uma analogia visual daquilo que 

seria o Bem, na tentativa de evocar o sentido através da alusão, já que considera 

impossível e inviável falar do Bem em si mesmo. 

 

Pois é o Sol que eu chamo de filho do bem, que o bem engendrou à 
sua própria semelhança. Aquilo que o bem é, no campo da inteligência 
em relação ao pensamento e aos seus objetos, o Sol o é no campo do 
visível, em relação à vista e aos seus objetos. 
           [...] 
Confessa, então, que o que derrama a luz da verdade sobre os objetos 
do conhecimento e proporciona ao indivíduo poder de conhecer é a 
ideia do bem. Podes concebê-la como objeto de conhecimento por ela 
ser o princípio da ciência e da verdade, mas, por mais belas que sejam 
estas duas coisas, a ciência e a verdade, não te equivocarás se pensares 
que a ideia do bem é distinta delas e as ultrapassa em beleza. Como no 
mundo visível se considera, e com razão, que a luz e a visão são 
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semelhantes ao Sol, mas se acredita, erroneamente, que o Sol, da 
mesma forma no mundo inteligível é correto pensar que a cidade e a 
verdade são, uma ou outra, semelhantes ao bem, mas é errado julgar 
que uma ou outra seja o bem; a natureza do bem deve ser considerada 
muito mais preciosa. (Rep. 2000, p. 220-221) 

 

Que importância tem essa passagem para o tema aqui tratado? Com a noção 

platônica apresentada acima, que representa uma analogia visível daquilo que 

constitui o invisível, Plotino concebe, através da metáfora do Sol, as ideias centrais 

para elaboração da noção de Uno (Uno superior a todo ser), pois reconhece na 

“figura do Sol” esta capacidade de possibilitar a gênese, o crescimento e 

alimentação das coisas visíveis, sem que este seja propriamente gênese. A analogia 

representaria, portanto, uma espécie de transposição figurativa da relação que 

compreende a posição do Bem no mundo invisível perante o inteligível e a posição 

do Sol em relação ao mundo sensível.  

A analogia ao Sol, apesar de poder ser vista como um exemplo facilitador 

da compreensão proposta por Sócrates aos seus supostos ouvintes, não pode de 

forma alguma ser resumida a isto. Este recurso de linguagem utilizado por Platão na 

República revela não somente em que consiste a particularidade da forma do seu 

discurso, mas de que modo esta forma é essencial para a elaboração do pensamento 

que vê na disposição da imagem enquanto exemplificação, e na negação da 

conceituação direta daquilo que se pretende apresentar, o modo mais apropriado 

para remeter ao pensamento de coisas que fogem á compreensão do discurso direto 

sobre elas. 

A “negativa” de Sócrates em não dizer diretamente do Bem aquilo que ele 

é, revela desde logo a natureza da ideia em questão. Falar do Bem de uma forma 

alegórica, recorrendo à imagem do Sol é, portanto, assumir como princípio a 

qualidade inefável de seu ser, ou seja, de que é impossível fazer um discurso direto 
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sobre aquilo que o Bem é, posto que este esteja muito “mais além” do âmbito de 

qualquer palavra. 

 Entre tantas passagens que indicam o uso direto da filosofia de Platão, 

principalmente no que constitui a ideia de Bem, esta talvez seja a mais emblemática:  

Platão sabia que do Bem procede a Inteligência e da Inteligência a 
Alma, e que essas doutrinas não são novas nem foram expostas nessa 
época, senão antes, não de forma patente, é verdade, mas a presente 
exposição é uma exegese daquela porque demonstra com o 
testemunho dos escritos do próprio Platão que estas opiniões (nossas) 
são antigas. (En.V, 1,8) 9 

 

O uso da figura do Sol proposto na República se traduz na filosofia de 

Plotino como Bem supremo, como causa transcendente de todas as coisas, e como 

causa da geração, ainda que não seja a própria gênese, e adentra o seu discurso de 

forma semelhante á feita por Platão, posto que reforça o caráter inefável do sentido 

que analogia procura evocar. 

Ao falar do Bem enquanto algo transcendente em sua essência, ao elaborar 

os primeiros passos para a compreensão de uma transcendência do Bem como algo 

que antecede o próprio ser, ao considerar que ele é princípio da gênese, Platão nos 

indica a concepção de outra realidade ainda mais superior àquela concebida no 

mundo do ser, a saber, o uno superior a todo ser, o Uno.  

Ainda considerando a influência que a filosofia de Platão exerce sobre 

Plotino, devemos analisar o que representa o Parmênides na configuração de sua 

metafísica, pois, assim como a República, este livro também configura todo o 

esquema filosófico de Plotino no que consistem e definem as três hipóstases e no 

que estas contribuem para a compreensão do mundo sensível. 

                                                           
9 Platón sabía que del Bien procede la Inteligencia y de la Inteligencia el Alma, y que estas doctrinas 
no son nuevas ni han sido expuestas hogaño, sino antaño, no de forma patente, es verdad, pero la 
presente exposición es una exégesis de aquella porque demuestra con el testimonio de los escritos del 
propio Platón que estas opiniones (nuestras) son antiguas. 
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 O Uno primeiro (próton hén), que pode ser observado como o “Uno 

superior a todo ser” no Parmênides, e o “Bem” na República, representam na 

filosofia de Plotino o mais alto nível de realidade, enquanto que o Uno-múltiplo 

parmenídico, que vem depois do primeiro e que é concebido como a “Inteligência” 

na República e nas Enéadas, desce essa escala no que consiste a sua propriedade, já 

que é produto do primeiro, ou seja, o Uno-múltiplo”(hén pollá). E em terceiro, 

porém  não menos importante nível da realidade, está a hipóstase III, que 

corresponde à Alma (psyché) e representa o conhecimento discursivo na República e 

o Uno-e-múltiplo no Parmênides.  

De acordo com E. Bréhier (1953, p.12), a influência do platonismo sofrida 

por Plotino não é algo tão peculiar assim. Esta atitude filosófica que incorpora a 

união com a tradição para apresentar e desenvolver os pensamentos dos antigos 

mestres pode ser observado como uma postura comum a todos os filósofos. Para E. 

Bréhier, limitar a figura de Plotino à condição de mero exegeta de Platão, era uma 

posição comum aos membros da escola platônica. Ainda que seja impossível negar a 

influência de Platão na metafísica de Plotino, é também inconcebível observar sua 

filosofia sem considerar a influência que o próprio Plotino sofreu do espírito de sua 

época, como também é inconcebível negar os valiosos acréscimos teóricos que fez à 

corrente platônica. É o que se constata da seguinte passagem:  

 

É um erro considerar que Plotino é antes que outra coisa um arquiteto 
de hipóstases. A trindade do Bem, Inteligência e Alma provém dos 
platônicos de seu tempo que a haviam deduzido de uma exegese fácil 
do Timeu e do livro VI da República: era uma tradição de escola. O 
importante é ver como a interpreta, conservando somente as 
características que correspondem a sua necessidade de contemplação. 
(1953, p. 13) 10  

                                                           
10 Es erróneo considerar que Plotino es antes que otra cosa un arquitecto de hipóstasis. La trinidad de 
Bien, Inteligencia y Alma le viene de los platónicos de su tiempo que la habían  deducido de una exégesis 
fácil del Timeo y del libro VI  de la República: era una tradición de escuela. Lo importa es ver como la 
interpreta, conservando sólo los caracteres que corresponden a su necesidad de contemplación. 
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Entre as características que consagram o pensamento de Plotino em sua 

autonomia, E. Bréhier destaca ainda a complexa relação de envolvimento que tem o 

pensamento religioso e o pensamento filosófico no esquema de Plotino, que, mesmo 

repudiado por muitos, não pode ser ignorado.  

Ainda sobre esta questão, o comentador nos adverte que o tema proposto 

não se configura como um conflito, como, por exemplo, o clássico entre a razão e a 

fé, tampouco em relação às mais distintas religiões, posto que as preocupações que 

ocupam este pensamento não se limitam a isso, mas se ocupam por tentar entender e 

questionar o problema do destino da alma, tanto no âmbito da representação 

religiosa quanto filosófica. Acerca desta compreensão nos fala: 

 

Deve-se colocar Plotino entre os pensadores que trataram de resolver 
o conflito, eu não diria entre razão e fé (pois pensar desta forma 
depende de características que ainda não haviam sido manifestas nessa 
época), senão um conflito de ordem mais geral: o conflito entre uma 
representação religiosa do universo, a saber, uma representação na 
qual nosso destino tem sentido, e uma representação racionalista que 
parece tirar toda significação do destino individual da alma. Em 
virtude de tal colocação do problema, Plotino passou a ser um dos 
mestres mais importantes da história da filosofia. (1953, p.58-59)11 
 

 

Para compreender melhor essa relação que une estes dois níveis tão 

distintos da reflexão, racional e religioso – pensado em sentido amplo –, de forma 

tão harmoniosa, é preciso não somente descrever, mas entender, a partir da 

perspectiva que adentra a metafísica elaborada por Plotino, naquilo que reside às três 

hipóstases, a começar pela hipóstase que é progenitora de todas as coisas, o Uno. 

                                                           
11 Se debe colocar a Plotino entre los pensadores que trataron de resolver el conflito, yo no diría entre 
razón y fe (pues bajo esta forma depende de caracteres que todavia no se manifestan en esa época), sino 
un conflito de orden más general: el conflito entre una representación religiosa del universo, es decir, una 
representación en la cual nuestro destino tiene sentido, y una representación racionalista que parece quitar 
toda significación al destino individual del alma. En virtud de tal planteamiento del problema, Plotino há 
pasado a ser uno de los maestros más importantes de la historia de la filosofía. 
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2.2. Uno 

 

Como podemos observar, apesar de Plotino ter vivido em um período 

caracterizado pela transição e convergência de pensamentos, a sua filosofia está 

fortemente inserida na tradição helenística, sobretudo no que corresponde ao 

“racionalismo” platônico. No entanto, apesar da relação de dependência, há nesta 

doutrina aspectos singulares que indicam a superação da metafísica clássica. 

Como já foi dito, existem aspectos na filosofia de Plotino que apontam para 

um suposto “irracionalismo” e misticismo. Compreender em que consistem estes 

dois aspectos dentro do corpus plotiniano é desde logo entender como se modela a 

razão no seu pensamento.  Pensar o Uno em Plotino, portanto, é estar atento ao 

raciocínio que lida com essas concepções opostas, é entender o caráter racional do 

aspecto “irracionalista” e o místico da linguagem utilizada pelo filósofo. 

O Uno em Plotino é concebido como aquele que é todas as coisas e 

nenhuma ao mesmo tempo. Todas as coisas, porque é o que gera todas elas, sendo o 

princípio de tudo, isto é, sendo todas as coisas e nenhuma delas em particular, pois, 

como afirma Plotino, é pelo Uno que todos os seres possuem existência (En. VI, 9). 

Do Uno procedem todas as coisas. Com efeito, numa escala hierárquica, é a 

primeira hipóstase que é responsável por engendrar a segunda, a Inteligência, e esta, 

por conseguinte, a terceira, a Alma.  

 

O primeiro princípio de todas as coisas há de ser superior a todas as 
coisas que provém despois dele; de modo que, é como lógico, será 
algo definido. Esta delimitação se dá tão somente nos seres posteriores 
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ao princípio, sem que isto implique violência deste em relação 
àqueles.  (En. VI, 8 [39] 9,11-14) 12 

 

Assim sendo, este primeiro princípio é infinito. O Uno é todas as coisas não 

por estar contido no que constitui o conteúdo da matéria, a saber, nos seres, 

tampouco por ser propriamente conteúdo da Inteligência, ainda que esteja presente 

nela enquanto seu fundamento, mas por cobrir todas estas coisas sem adentrar em 

suas esferas, enquanto aquele que gera, mas que não é gerado.  

Acerca da visão de Uno em Plotino, no que toca ao resgate do contexto de 

elaboração perante as filosofias anteriores, Bezerra nos indica em que consiste o 

diferencial da concepção de Plotino quanto às formulações de Parmênides de Eléia e 

Aristóteles: 

  

 A hipótese do Uno-Bem de Plotino contrasta com duas visões 
determinantes na história da filosofia grega: Parmênides e Aristóteles. 
Segundo Plotino, quando Parmênides de Eléia formulou seu clássico 
argumento “pois pensar e ser são o mesmo” (to gár auto noein te kaí 
einai), reduziu o Ente à Inteligência, colocando-o entre as coisas 
sensíveis. Do mesmo modo, quando afirma Aristóteles que o Uno é 
‘transcendente’ , mas que pensa a si mesmo, compreendeu-o não 
como o Primeiro, dado que, como diz o próprio Plotino, o Uno-Bem 
nem conhece nada nem tem nada que desconhecer, mas, sendo uno e 
estando em si mesmo, não necessita pensar a si mesmo. De maneira 
que tanto o eleata quanto o estagirita não foram capazes de expor, de 
forma precisa, o Bem supremo. Platão, falando com mais precisão, 
soube distinguir o Uno, que é puro pensamento, dos demais unos que 
existem em função do que é primeiro (2006, p.66). 
 
 

Segundo J. Zamora, enquanto para Platão o Uno não é idêntico, para 

Plotino, do Uno não procede nada de idêntico. Ainda de acordo com Zamora, o que 

Platão faz, no Parmênides, se limita a levantar a possibilidade de pensar a unidade 

enquanto algo absolutamente simples, ou seja, de forma hipotética. Já Plotino vai 

                                                           
12  El primer principio de todas las cosas ha de ser superior a todas las cosas que vienen después de él; de 
modo que, es como lógico, será algo definido. Esta delimitación la explica porque es solitario y carece de 
necesidad; la necesidad se da tan sólo en los seres posteriores al principio, sin que esto supoña violencia 
de éste hacia aquéllos. 
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além, e inaugura a concepção que põe em conexão o Uno com o que dele procede. 

Desta forma, aquilo que se apresentava enquanto hipótese em Platão se transforma 

em hipóstase em Plotino, posto que dentro de seu esquema essa noção é apresentada 

como primeira realidade, e é de fundamental importância para compreensão do 

dinamismo presente na atividade processional que o esquema hierárquico da 

metafísica de Plotino apresenta.  

Ao observarmos e contrapormos as filosofias de Platão e Plotino, 

percebemos que o segundo, ao contrário do primeiro, está mais interessado em 

problematizar a ideia que configura o Uno do que em que consiste sua natureza. 

Portanto, ao questionarmos em que consiste a metafisica apresentada nas Enéadas, 

não basta temos em mente apenas uma perspectiva que proporciona uma leitura 

ontológica, posto que, ainda que haja preocupações ontológicas no que concerne o 

estudo do ser em seu esquema, o Uno, por sua superioridade e transcendência, 

prevalece à Inteligência, ocupando lugar central no discurso de sua filosofia.  Assim, 

apesar da ontologia estar presente, ainda que em segundo plano, é para a henologia 

que devemos nos voltar. 

Apesar desta posição ocupada pelo Uno no sistema triádico de Plotino, 

sendo princípio de todas as outras e para o qual todas elas se voltam, essa relação de 

superioridade em relação à Inteligência de forma alguma equivale a uma supressão 

do racionalismo. Sobre esta questão adverte E. Bréhier:  

 

Portanto, afirmar a transcendência do Uno em relação à Inteligência 
de nenhum modo equivale a ser infiel ao racionalismo. Plotino repete 
frequentemente que à Inteligência não pode apreender nenhum ser 
determinado, e que não é verdadeira Inteligência, se antes não a 
Ilumina o Uno e não há achado à medida que permita aprender 
relações fixas e estáveis. (1953, p. 173) 13 

                                                           
13 Por tanto, afirmar la transcendencia de lo Uno en relación a la Inteligencia de ningún modo equivale a 
ser infiel al racionalismo. Plotino repite a menudo que la Inteligencia no puede aprender ningún ser 
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Como já foi dito, o Uno-Bem é concebido por Plotino como aquele que está 

além do ser e do pensar. Ele é, por si só, princípio, inato, é o supra ser. Esta 

supremacia do ser, que representa o Uno-Bem nas Enéadas, é indicativo do cume de 

uma ordem hierárquica que de modo algum se estabelece de forma estática.  Como 

nos assegura J. M. Zamora, se trata de uma hierarquia dinâmica. Os diferentes níveis 

deste esquema são, tão somente, instantes distintos de um eterno e constante 

movimento henológico. Sobre esta hierarquia dinâmica observa Plotino: 

 

Convém pensar, pois, que mais além do ser está o Uno, tal como 
havíamos querido mostrá-lo com nosso raciocínio e na medida em que 
é possível fazê-lo. A continuação terá que colocar o ser e Inteligência, 
e, em terceiro lugar, a natureza da Alma. Como estas três realidades 
estão na natureza das coisas, temos de pensar que se dão também nós 
mesmos. (En. V, 1 [10] 10, 1-6.)14 
 

 
Segundo Enrique Borrego (1994, p.20 ), Plotino desenvolve uma metafísica 

que está a serviço da experiência espiritual, na qual o Uno é origem, centro e fim da 

própria existência. Portanto, somente através da experiência com esta realidade 

podemos entender em que consiste esse simbolismo.  

Ao descrevermos o Uno, nos deparamos com uma gama de termos 

tradicionalmente associados àquilo do qual ele é constituído: todos versam sobre sua 

qualidade fundamental, a respeito de que ele seja final de toda realidade, princípio 

de tudo, além do seu próprio ser, que engendra a si mesmo e a todas as outras 

realidades, as quais dependem intrinsicamente dele, ainda que ele seja por si só, no 

que constitui a sua liberdade e autonomia.  

                                                                                                                                                                          

determinado, y que no es verdadera Inteligencia, si antes no la ilumina lo Uno y no ha hallado la medida 
que le permita aprender relaciones fijas y estables. 
14 Convendrá pensar, pues, que más allá del ser está el Uno, tal como hemos querido mostrarlo con 
nuestro razonamiento y en la medida en que es posible hacerlo. A continuación habrá que colocar el ser y 
la Inteligencia, y, en tercer lugar, la naturaliza del Alma. Como estas tres realidades están en la naturaleza 
de las cosas, hemos de pensar que se dan también en nosotros. 
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Apesar de todas estas nominações e indicações a respeito da natureza do 

Uno, Marcus Reis, no artigo intitulado Plotino, Exegeta de Platão e Parmênides 

(Vol.1 n° 2, 2007) nos alerta para aquela que indica de melhor forma a constituição de 

sua natureza.  

 

“O Uno está além de toda linguagem, e esse nome, Uno, é apenas uma 
forma negativa de afirmar-lhe a falta de multiplicidade. Em verdade, o 
Uno não tem necessidade de nada, permanece (ménein) em seu 
autocriativo, mas, no entanto, há algo que irradia dele, que se processa 
a partir dele, que se processa a partir de seu ato.” (2007, p. 73) 

 

Esse caráter inefável é visto por H. Armstrong através de duas perspectivas. 

Na primeira, ele concebe que o caráter do Uno em Plotino é inefável, apesar de nos 

referirmos a ele com as mais variadas expressões verbais, porque tem em si a 

capacidade de transcender os limites de nossa linguagem e pensamento. Na segunda, 

propõe que a condição inefável do Uno se dê pelo fato de este pertencer em sua 

essência à unidade-absoluta, estando ele além de qualquer e toda possibilidade de 

predicação, superior inclusive em relação àquilo que emana, a saber, de sua 

multiplicidade. (1967, p. 109) 

Tendo em vista a condição de inefabilidade do Uno, Plotino resguarda seu 

sentido fora do âmbito da designação. Utiliza-se da gama enorme de imagens, que 

ao longo de seu esquema vão se apresentando e se tornando um forte aliado 

discursivo.  

Entre tantos exemplos possíveis deste uso da imagem como recurso 

didático está a comparação do Uno com relação à fonte. Segundo Plotino, a fonte, 

contendo todos os rios em sua origem antes que estes ramifiquem, não se limita a 

nenhum deles, permanecendo ela mesma em repouso. ( En. III, 8 [30] 10, 7.) 
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 Outro exemplo interessante de Plotino é a comparação do Uno à árvore, 

que ao desenvolver-se, difundindo seu tronco, ramificando, mantém seu princípio 

intacto, ainda que este se espalhe por toda a árvore, assentado em sua raiz. (En. III, 

10, 11-12.) 

Deste modo, a ideia que se faz presente nas comparações acima ressalta o 

aspecto de imutabilidade e qualidade fixa da concepção de Uno em contraposição 

àquilo que ele engendra, enquanto principio que é do múltiplo, sendo fonte e causa 

de tudo que, a saber, há do ser. Com efeito, o Uno não está preso a todas as coisas, 

ainda que se faça presente em todas elas, uma vez que é o princípio primeiro e causa 

de tudo, e repousa com tranquilidade em si mesmo.   

 

E isto não é nenhuma maravilha. Ou melhor, se o é: é uma maravilha 
como a multiplicidade da vida provém da não-multiplicidade e como a 
multiplicidade não havia existido se não existisse o anterior à 
multiplicidade, o qual não era multiplicidade.(En. III, 10, 14-17. )15 

 

Para entendermos melhor como se dá esta relação entre o múltiplo e o Uno 

em Plotino, ou seja, no que consiste a origem da multiplicidade e seu 

engendramento, precisamos compreender o que significa essa geração que “emana” 

– ainda que esta não seja a palavra mais indicada para traduzir o processo de geração 

oriundo do Uno, posto que este não sofre nenhum desgaste ao gerar algo diferente 

de si, mas cria o mundo a partir de sua natureza imutável.  

A compreensão da geração das hipóstases, que tem como escopo a 

admissão da possibilidade de geração da pluralidade corruptível através do Uno, só 

se torna possível quando tomamos como ponto de partida o funcionamento do 

raciocínio em sua fundação. É preciso desde o princípio, entender como se configura 

                                                           
15“Y esto no es ninguna maravilla. O mejor, sí lo es: es una maravilla cómo la mutiplicidad de la vida 
proviene de la no-mutiplicidad y cómo la mutiplicidad no habría existido si no existiera lo anterior a la 
mutiplicidad, lo cual no era mutiplicidad. 
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o esquema processional plotiniano, ou seja, fazer uma leitura que tome como ponto 

de partida a compreensão de duas noções que servem como verdadeiros pilares para 

estrutura metafísica de Plotino, a saber, as noções de processão (próodos) e 

conversão (epistrophé).  

 

 

 

2. 3. Multiplicidade: Processão e Conversão 
  
 
 
 

Como já foi dito, para Plotino, todas as coisas procedem de uma mesma 

fonte. Dito de outro modo, todas as coisas são geradas a partir do primeiro princípio, 

o Uno absolutamente simples. Como, então, conceber que do simples sejam geradas 

todas as coisas, isto é, a existência do que é composto, sem que sua supremacia seja 

afetada? Como conceber que do incorruptível, que é perfeito, surjam todas as coisas 

que estão no âmbito do imperfeito e são corruptíveis? 

  Sobre este caráter do Uno, Plotino fala que sua irredutibilidade se deve à 

natureza de sua existência, que é inteligível, informe e indeterminada, estando ele, 

enquanto gerador de toda multiplicidade, acima de qualquer realidade limitada. E é 

justamente por essa natureza indefinida que todas as coisas são determinadas, 

porque é produto da conversão de seu gerador. 

 

Fica demonstrado, portanto, que o que provém do Uno é algo que é 
não uno; mas podemos perguntar-nos por que há uma multiplicidade, 
e uma multiplicidade que contempla no ser que provém do Uno. Daí 
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que tenhamos que investigar por que é necessário que haja algo 
posterior ao Uno. (En. V, 3[49] 15, 40-43.) 16 

 
 

É esta relação entre o limitado e o ilimitado, promovida entre o Uno e o 

Múltiplo, que nos conduz a outras realidades. A Inteligência, a Alma e tudo que é 

parte integrante do mundo sensível é resultado deste movimento de dispersão da 

unidade. Conforme explica J. M. Zamora, à medida que o processo de extensão e 

desdobramento do uno avança, a multiplicidade cresce e a unidade diminui, até 

lograr um ponto de total dispersão, que resulta no que há de múltiplo: Assim pois, a 

processão se realiza do primeiro ao último término, mas cada uno permanece 

sempre no lugar que lhe corresponde.( En. V, 2 [11] 2,1-3.)  17 

 

Desde uma perspectiva henológica, integrada no esquema 
processional plotiniano, o Uno-Bem é anterior a todos os seres. Se há 
Uno-Bem desde sempre, o Uno-Bem há também desde sempre 
processão; se há desde sempre um centro imóvel, há também desde 
sempre um movimento centrífugo que “procede adiante” e produz 
algo distinto do Uno-Bem. Os seres, portanto, são produzidos desde a 
eternidade a partir do Uno Bem. (2000, p. 24.) 18 
 

 
De acordo com Bezerra, é preciso entender que a processão plotiniana 

produz como consequência uma negação do ser engendrado. Assim esta negação 

subsiste como condição para o próprio engendramento, uma vez que se faça 

necessário que o ser engendrado converta sua própria substância à semelhança 

daquela do ser que a engendrou, ainda que mantenha em si mesmo uma postura de 

                                                           
16 Queda demonstrado, por tanto, que lo que proviene del Uno es algo que es no uno; pero podemos 
preguntarnos por qué hay una mutiplicidad, y una mutiplicidad que contemplar en el ser que proviene del 
Uno. De ahí que tengamos que investigar por qué es necesario que haya algo posterior al Uno. 
17 Así pues, la procesión se realiza del primero al último término, pero cada uno permanece siempre en el 
lugar que le corresponde. 
18 Desde una perspectiva henológica, integrada en el esquema procesional plotiniano, el Uno-Bien es 
anterior a todos los seres. Si hay Uno-Bien desde siempre, el Uno-Bien hay también desde siempre 
procesión; si hay desde siempre un centro inmóvil, hay también desde siempre un movimiento centrífugo 
que “procede adelante” y  produce algo distinto del Uno-Bien. Los seres, por tanto, son producidos desde 
la eternidad a partir del Uno-Bien. 
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inércia, resistente à imposição total da força daquilo que o engendrou, assegurando 

perante ele sua distinção. 

Ainda segundo Bezerra, essa relação de resistência entre o Uno e o múltiplo 

revela o caráter adverso da geração, que assume na mesma perspectiva a 

possibilidade de aceitação, no que assimila, e de negação, no que condiz a diferença 

do ser em relação àquele do qual foi engendrado.  De modo que a processão é uma 

ascensão, um regresso das formas múltiplas dos seres em direção à sua origem 

(2006, p. 75). 

A atividade processional em Plotino pode ser concebida em dois momentos, 

descendente (proódico) e ascendente (epistrófico). Por um lado, é ascendente no 

sentido de que possibilita, às formas múltiplas do ser, um regresso à sua origem, ao 

germe do seu engendramento, e descendente no sentido de que engendra, a partir do 

Uno, imprimindo aí traços de sua inteligibilidade, a multiplicidade, que representa 

em cada nível de sua existência um símbolo da realidade anterior.   

 Estes dois momentos são simultâneos e indissociáveis. Assim como a 

imagem de um círculo, que não revela de forma definida o ponto que traça seu 

início, nem tampouco o seu fim. Processão (proódos) e conversão (epistrophé) são 

parte constitutiva de uma mesma geração.  

Ainda no âmbito das metáforas, ao tratar do caráter específico que constitui 

a relação de interdependência da processão em relação à conversão no seu esquema 

filosófico, Plotino afirma que, assim como na iluminação proveniente do sol, que 

lança seus raios e é iluminado por eles, a atividade processional possui de forma 

análoga esse movimento de partida e retorno.   

De forma resumida, podemos dizer que dentro dos limites da ordem 

hierárquica plotiniana estão o Uno e a Matéria, que são respectivamente o supra-ser 



51 

 

e o infra-ser desta relação. Entre eles estão ligados, enquanto elo, e como que 

encadeados numa estrutura hierárquica, a Inteligência (Noûs) e a Alma.  

Assim, os graus do ser, que interagem de forma dinâmica e incessante, 

representam momentos distintos do esquema henológico de Plotino. Uno e matéria 

são impulsionados, respectivamente, pelas noções que abarcam os movimentos de 

processão e conversão. No momento de processão (Próodos), o movimento se 

configura enquanto um desdobramento daquilo que procede, provém do Uno, 

enquanto que no momento de conversão, momento epistrófico, o movimento se 

configura enquanto retrocesso, retorno àquilo do qual procede, daí que ao final 

destes dois momentos podemos nos deparar com o ser gerado.   

 Plotino ainda estabelece que todo ser engendrado, ou seja, após ter passado 

por estas etapas da geração, pode vir, enquanto ser, a se tornar perfeito e gerador de 

outros seres distintos. Para isto, precisa voltar-se para aquele que o engendrou, ou 

seja, para seu progenitor, e como seu “amante”, deve buscar assemelhar-se a ele, 

regressando ao seu ser por meio de contemplação e adquirindo, a partir dele, aquilo 

que constitui sua perfeição. 

  

Todo ser engendrado deseja e ama ao ser que o engendrou, sobretudo 
quando somente existem realmente estes seres. Quando o gerador é o 
melhor que há, o engendrado conviverá necessariamente com ele, sem 
que lhe separe outra coisa que a alteridade. (En. V, 1 (10), 6, 50-30) 19 

 
 

Estes dois momentos do esquema processional em Plotino podem ser 

observados, em última instância, como partes de uma mesma ação, a saber, a 

contemplação. É através da atividade de contemplação que se torna possível 

promover o retorno ao Uno. Por consequência, é este retorno que possibilita que a 

                                                           
19 Todo ser engendrado desea y ama al ser que lo engendró, sobre todo cuando sólo existen realmente 
estos seres. Cuando el generador es el mejor que hay, lo engendrado convivirá necesariamente con él, sin 
que le separe otra cosa que la alteridad. 
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outros níveis de realidade serem engendrados. Enquanto progenitor, o Uno 

representa o único nível de ser que é causa de todas as outras, sendo gerador sem ser 

gerado por nada. Portanto, não carece retornar a nada, pois já se encontra absoluto 

na supremacia da sua perfeição.  

 

Pois, que é que podia ser se não fosse uno? Se o separamos do uno 
deixaria no instante de ser. Porque não há exército, se não é uno, nem 
coro, nem rebanho, se não são uno. Mas não há tampouco casa ou 
navio, senão possuem o uno, se é certo que a casa é una e a nave é 
uma: se se perde este uno, nem a casa será casa nem o navio será 
navio. (En. VI, 9 [9] 1, 3-8.) 20  

 

Considerando o que foi dito, fica claro que ao falarmos dos níveis gerados, 

a partir dos movimentos de processão e conversão, não estamos falando do Uno, 

mas sim do que ele engendra, a saber, Inteligência e Alma. Assim, é para estas duas 

hipóstases que o presente trabalho, a partir desse momento, volta a sua atenção, a 

começar pela exposição do que seja a Inteligência em Plotino.  

 

 

 

2.4. Inteligência (Noûs) 
 
 
 

A Inteligência não é simples, senão múltipla; manifesta uma 
composição, certamente, e vê já uma multiplicidade de coisas. Ela 
mesma é objeto pensado, mas também, sujeito pensante. Portanto, é já 
dupla. Mas depois dela vêm os outros objetos de seu pensamento. (En. 
V, 4 [7] 2,9-12.) 21 
 
 

                                                           
20 Pues, qué es lo que podría ser si no fuese uno? Si lo separamos del uno dejarían al momento de ser. 
Porque no hay ejército, si no es uno, ni coro, ni rebaño, si no son uno. Pero no hay tampoco casa o nave, 
sino poseen el uno, si es cierto que la casa es una y la nave es una: si se pierde este uno, ni la casa será ya 
casa ni la nave nave.” 
21 La Inteligencia no es simple, sino múltiple; manifiesta una composición, ciertamente, y ve ya una 
multiplicidad de cosas. Ella misma es objeto pensado, pero también sujeto pensante. Por tanto es ya 
doble. Pero después de ella vienen los otros objetos de su pensamiento. 
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Estando em grau abaixo da mais alta esfera henológica plotiniana, a 

Inteligência, que é Uno-múltiplo, é a primeira realidade gerada a partir da 

superabundância, o Uno. Entender em que consiste a concepção desta hipóstase é 

também entender em que consiste a problemática que questiona a possibilidade de 

procedência da multiplicidade a partir do Uno. 

De acordo com Bezerra, é possível dizer que em Plotino a concepção de 

Inteligência pode ser observada sobre várias vertentes na filosofia antiga. Para ele, 

pensar a Inteligência em Plotino equivale ao pensamento que configura as Ideias em 

Platão, além de poder ser relacionada ao deus supremo dos estóicos, como também à 

inteligência em Aristóteles. No entanto, ele indica, existe um diferencial na sua 

concepção de Inteligência. Plotino, diferentemente dos outros, concebe a 

Inteligência não como um deus supremo, mas como um deus que possui todos os 

seres, sendo, por assim dizer, um deus múltiplo, que em sua multiplicidade não é 

modelo do mundo inteligível, mas do sensível.     

A definição que Plotino nos dá do que seja a Inteligência não remete de 

modo algum à noção que concebe o Noûs como coisa particular. A Inteligência, para 

ele, assume um caráter duplo de existência, já que é múltipla e universal. E o é no 

sentido de que abarca dentro de si todos os seres que gera, sendo ao mesmo tempo 

cada um desses seres, sem ser propriamente um espaço onde se possa guardar os 

seres, mas enquanto um ser que, contendo a si mesmo, é uno com eles.  

 

A Inteligência é Uno-múltipla, daí que Plotino a identifica mais 
concretamente como uma díada, que nos lembra a díada do Uno e do 
ser em Parmênides, que se multiplica até o infinito. Cada um dos 
termos contidos nesta díada não podia ser absolutamente um, há de 
ser, ao menos, dois, e cada um, por sua vez, outros novos términos. A 
díada primitiva continha o movimento e o repouso, a inteligência e a 
vida, mas não uma única inteligência, senão uma inteligência 
universal que contém todas as inteligências particulares. No interior da 
segunda hipóstase plotiniana se produz também, como na segunda 
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hipótese do Parmênides, uma multiplicação infinita da díada. 
(ZAMORA, 2000, p. 129) 22 

 

Como já foi dito, a Inteligência é a primeira realidade surgida a partir do 

Uno, mas apesar desta posição privilegiada no contexto da geração processional, ela, 

a Inteligência, não é concebida tal qual seu progenitor, ou seja, conforme seu caráter 

absoluto e simples. Sendo posterior e, portanto, inferior na escala hierárquica das 

hipóstases; a Inteligência é unidade múltipla do ser, sendo assim caracterizada como 

o Uno que é. Plotino qualifica a Inteligência basicamente de duas formas, enquanto 

díada indefinida e enquanto matéria inteligível. (En. V, 4 [7] 2,9-12.)  

Não sendo simples, a Inteligência, manifesta em sua composição a 

multiplicidade das coisas.  A sua natureza dupla se configura enquanto tal, no que 

concerne às suas ações, a saber, de ser objeto pensado e, ademais, ser também 

sujeito pensante. (En. V, 4 [7] 2,9-12.) Sobre esta característica dupla, e ainda sobre 

sua gênese, Plotino questiona: 

 

Quem há engendrado a este deus múltiplo? O simples e anterior a ela, 
a causa de seu ser e de sua multiplicidade e que produz número. 
Porque o número não é o primeiro, senão que o Uno é anterior a díada, 
mas a díada é segunda e engendrada pelo Uno, e este a define, mas ela 
por si mesma é indefinida. ( En. V, 1 [10] 5, 3-8. ) 23 

 

Ainda sobre esta característica que estabelece a concepção dinâmica da 

Inteligência, enquanto esta é ser e pensa a si mesmo e a todas as coisas que a partir 

                                                           
22La Inteligencia es Uno-múltiple, de ahí que Plotino la identifique más concretamente con una díada, que 
nos recuerda a la díada del Uno y del ser en el Parménides, que se multiplica hasta el infinito. Cada uno 
de los términos contenidos en esta díada no podría ser absolutamente uno, ha de ser, al menos, dos, y cada 
uno, a su vez, otros dos nuevos términos. La díada primitiva contenía el movimiento y el reposo, la 
inteligencia y la vida, pero no una única inteligencia, sino una inteligencia universal que contiene todas 
las inteligencias particulares. En el interior de la segunda hipóstasis plotiniana se produce también, como 
en la segunda hipótesis del Parménides, una multiplicación infinita de la díada.”   
23 Quién há engendrado a este dios múltiple? Lo simple y anterior a ella, la causa de su ser y de su 
multiplicidad y que produce número. Porque el número no es lo primero, sino que el Uno es anterior a la 
díada, pero la díada es segunda y engendrada por el Uno, y éste la define, pero ella por sí misma es 
indefinida.  
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dela são, Bezerra fala que o movimento de contemplação realizada pela Inteligência 

sobre si mesma representa, no sistema triádico de Plotino, uma dialética que reside 

na união do objeto contemplado com aquilo que o contempla, ou seja, a própria 

Inteligência, formando assim uma unidade. (2006, p. 79) A respeito deste movimento 

que a Inteligência faz sobre si mesma, Plotino diz:  

 

É a luz primitiva que ilumina primitivamente por si mesma, 
resplendor voltado para si mesmo, que ilumina e que é iluminado, 
verdadeiro inteligível que pensa e é pensado, que a si mesmo se vê 
sem necessidade de outra coisa e que se basta a si mesmo para ver; 
pois o que ele vê é ele mesmo. (En. V, 3, 8.) 24 
 
 

A Inteligência é, em Plotino, o princípio de uma dialética produtiva que 

corresponde a uma determinação progressiva das espécies. Produção que abarca 

desde a criação dos primeiros gêneros até os seres mais ínfimos. Ela é como um 

espaço que abriga, enquanto pensamento, a potência da existência de todas as coisas. 

Diz Plotino: “Por um lado, a Inteligência é conformada pelo Uno, por outro, por si 

mesma, como a visão em ato: porque o pensamento é uma visão que vê ambos sendo 

um.” ( En. V, 1 [10] 5, 17-19) 25  

Devemos entender aqui que o uso da expressão “a visão em ato”, ou seja, o 

olhar em ação, em Plotino, no concerne pensar a Inteligência, está disposto de tal 

modo a comparar a ação da “visão que vê” à atividade contemplativa da 

Inteligência, que enxergando a si mesma, vê a si e o que através de si produz, a 

saber, os inteligíveis, que estão dispostos um para o outro como uma mesma coisa.  

 Plotino define, portanto, que a Inteligência (Noûs) é universal e múltipla. 

Sua universalidade consiste no modo como ela acolhe dentro de si todos os seres, 
                                                           
24 Es la luz primitiva que ilumina primitivamente por sí misma, resplandor vuelto hacia sí mismo, que 
ilumina y que es iluminado, verdadero inteligible que piensa y que es pensado, que a sí mismo se ve sin 
necesidad de otra cosa y que se basta a sí mismo para ver; pues lo que él ve es él mismo.” 
25 Por un lado, la Inteligencia es conformada por el Uno, por otro, por sí misma, como la vista en acto: 
porque el pensamiento es una visión que ve ambos siendo uno. 
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sem propriamente ser caracterizada como espaço, posto que acolha os seres como 

quem acolhe a si mesma, como uma espécie de coexistência. (En. VI, 9, 6.) Daí 

porque tem como característica também ser múltipla, pois é ao mesmo tempo 

Inteligência e ser (inteligível). Assim se dá a natureza da segunda hipóstase, que, 

apesar de seu caráter múltiplo, pode ser concebida de forma simultânea como uma 

mesma coisa, uma única identidade.  

Tendo em vista que já foram estabelecidas aqui as primeiras noções 

hierárquicas necessárias para a compreensão do esquema henelógico de Plotino – ou 

seja, as duas hipóstases, Uno (próton hén) e Inteligência(hén pollá) – seguimos para 

terceira hipóstase, a Alma (psyché). Explicitar em que consiste a Alma, aqui, é de 

fundamental importância, e é por ser peça chave, posto que estabeleça parâmetros 

para o desenvolvimento da discussão proposta neste trabalho, que buscando retratar 

o mito como imagem nas Enéadas, a presente exposição volta o seu discurso para 

ela, a Alma.  

 

 

2.5. A Alma 

 

 

Estando na terceira posição da escala hierárquica de Plotino, a Alma, 

seguindo o movimento de geração, é posterior às outras hispóstases, Uno-Bem e 

Inteligência. Essa posição que ocupa, de modo algum pode ser interpretada como 

sinal de inferioridade em relação à sua função dentro do esquema henológico de 

Plotino. Ainda que se estabeleça a supremacia do Uno-Bem, naquilo que constitui 

sua natureza geradora e autogerada em relação à Inteligência e à Alma, as três 
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hipóstases, dentro de suas particularidades, são partes que, no ato de interação (no 

que consiste o sistema processional nas Enéadas), estruturam e integram de forma 

harmoniosa o esquema de pensamento plotiniano. 

De forma resumida, podemos dizer que do Uno-Bem, como produto do que 

ele irradia, procede a Inteligência. Esta, por sua vez, se caracteriza por estabelecer 

uma unidade entre ‘ser e pensar’, procede a Alma.  Por fim, a Alma é, por assim 

dizer, não só o pensamento do Noûs, mas também a sua atividade, assim como o 

Noûs é pensamento e atividade que se referem ao Uno-bem. (En. V, 1, 6.) 

Como foi dito nos subcapítulos anteriores, a primeira hipóstase que é o 

Uno, não é múltipla; já a segunda hipóstase, o Noûs, é Uno-Múltiplo; e a terceira 

hipóstase, a Alma, resultado da atividade de suas antecessoras, é ao mesmo tempo 

uno e múltiplo. Esta, que é a hipóstase maior multiplicidade no esquema henológico 

plotiniano, uma vez que procede da Inteligência, que por sua vez procede do Uno, se 

configura como parte integrante de um esquema que não funciona só, mas na 

interação sucessiva no que consiste sua hierarquia das partes. Sobre o caráter da 

Alma e o que ela desempenha dentro no esquema filosófico das Enéadas, vale citar o 

que compreende Marcus Reis26: 

 

A Alma, por sua vez, contempla o mundo inteligível e o seu ato maior 
também é buscar a hipóstase que a precede. No entanto, a Alma 
também se volta para o mundo sensível, cuida dele e o organiza, 
sempre tendo como modelo o mundo perfeito do inteligível. Assim, 
Plotino define a alma como amphibios, com uma vida dupla, pelo seu 
pertencimento ao mundo inteligível e ao mesmo tempo pelo seu 
cuidado com o mundo sensível. (Reis, 2007, p. 61-62) 

 

A Alma tem um lugar especial e singular no sistema das hipóstases, pois é a 

última das razões inteligíveis e a última das razões que há no mundo inteligível, ao 

                                                           
26

 PINHEIRO, M. R. Plotino, Exegeta de Platão e Parmênides. Anais de Filosofia Clássica, Vol. 1 n° 2, 
2007, p. 70-82. 
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mesmo tempo em que é a primeira das razões do universo sensível. Sendo assim, 

possui uma posição intermediária, e por isso age como mediadora entre os seres, 

sendo em parte divina, e ao transpor-se para a extremidade dos seres inteligíveis e 

para os limites da natureza sensível imprime algo de si mesma. (En. IV, 6, 3. e En. IV, 

8,7.) Afirma Plotino: A alma possui múltiplas potências, em virtude das quais ocupa 

o começo, o meio e o fim das coisas. (En. I, 8, 14) 27 

Dito isso, Plotino configura a Alma como a hipóstase capaz de viajar de um 

extremo ao outro no que concerne ao esquema das realidades do seu sistema 

metafísico. Além desta natureza “viajante”, Plotino ainda aponta para outra 

qualidade de atuação da Alma, também comum às demais hipóstases, que é a de 

converter-se em direção ao que lhe antecede, tornando-se semelhante àquelas 

realidades por ela percorridas através de uma série de transformações. Sobre este 

caráter da Alma podemos ler: 

 

Esta atividade, que procede do ser, é a Alma, em cuja geração a 
Inteligência permanece imóvel, o mesmo que o Uno, anterior a 
Inteligência, há permanecido imóvel ao produzir Inteligência. Mas a 
Alma, em troca, não permanece imóvel em sua produção, senão que se 
move para engendrar uma imagem dela. Ao voltar-se para o ser do 
qual provém, se sacia, e ao avançar com um movimento diferente e 
contrário, engendra a imagem de si mesma que é a sensação, e nas 
plantas, na natureza. (En. V, 2 [11] 1, 16-21.)  28 

 

Ao contrário do Uno-Bem, a Alma é muitas coisas, e é todas as coisas, 

sejam elas superiores ou inferiores, posto que se estende a todas as coisas desde a 

mais inteligível até as coisas do mundo sensível. A Alma é para Plotino expressão 

                                                           
27 El alma posee múltiples potencias, en virtud de las cuales ocupa el comienzo,  el medio y el fin de las 
cosas. 
28 Esta actividad, que procede del ser, es el Alma, en cuya generación la Inteligencia permanece inmóvil, 
lo mismo que el Uno, anterior a la Inteligencia, ha permanecido inmóvil al producir la Inteligencia. Pero 
el Alma, en cambio, no permanece inmóvil en su producción, sino que se mueve para engendrar una 
imagen de ella. Al volverse hacia el ser del que proviene, se sacia, y al avanzar con un movimiento 
diferente y contrario, engendra la imagen de sí misma que es la sensación, y en las plantas, la naturaliza.” 



59 

 

da perpetuidade incessante entre as formas mais humildes que há na vida psíquica e 

as formas mais elevadas da vida espiritual, ela é ímpeto e movimento.  

Segundo J. M. Zamora (2000, p. 119), Plotino defende uma continuidade 

entre o cosmos inteligível e o sensível. Essa expressiva continuidade se daria através 

do caráter mediador da função que exerce a Alma. É, pois, graças a essa atividade 

exercida pela Alma que surge o mundo sensível. E surge não de forma isolada, mas 

como o último efeito do elo da cadeia processional, que tem como principio 

primeiro a geração no Uno. 

 

Nada está separado ou divido do anterior, daí que a Alma parece 
avançar até as plantas, e avança em um sentido, posto que o princípio 
vegetativo pertence a Alma. Mas não avança por inteiro as plantas, 
senão que ao descender delas produz outra existência por seu avanço e 
boa disposição até os seres inferiores. Contudo, por sua parte superior, 
se relaciona com a Inteligência e lhe é permitido permanecer nela 
mesma. (En. V, 1, 21-28.) 29  

 

A noção que concebe a natureza dupla da Alma em Plotino, no que consiste 

ser uno e múltiplo, indica que Plotino nem sempre se comporta de modo a 

apresentar fidedignamente uma exegese de Platão. Nesse sentido, segundo Bezerra, 

ao desconsiderar a divisão de Platão faz no Parmênides, na qual atribui a eternidade 

à primeira hipótese, o tempo à segunda e o instante à terceira, e ao estabelecer uma 

nova ordem na qual atribui a eternidade à Inteligência (II hipóstase) e o tempo à 

Alma (III hipóstase), Plotino inaugura no seu pensamento uma visão original acerca 

das hipóteses de Platão, concebendo uma relação distinta entre elas a partir do que 

corresponde seu sistema  processional (2006, p. 82).  

                                                           
29 En. V, 1, 21-28. Nada está separado o escindido de lo anterior, de ahí que el Alma parece avanzar hasta 
las plantas, y avanza en un sentido, puesto que el principio vegetativo pertenece al Alma. Pero no avanza 
por entero a las plantas, sino que al descender a ellas produce otra existencia por su avance y buena 
disposición hacia los seres inferiores. Sin embargo, por su parte superior, se relaciona con la Inteligencia 
y le es permitido permanecer en sí misma.” 
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 Ao estabelecer para a Inteligência essa concepção de temporalidade, 

Plotino estabelece uma dupla noção da Alma, que além de ser una e múltipla, como 

já havíamos estabelecido, é também, ao mesmo tempo, não-una  e não-múltipla.    

Ainda nessa perspectiva, podemos ver que Plotino faz uma distinção de 

dois níveis da Alma: o intelectivo, que constitui o nível superior, e o sensitivo-

vegetativo, que constitui o nível inferior. (En. V, 2 [11] 1, 18-21)  

Assim, podemos observar que, enquanto primeiro movimento, o nível 

superior da Alma ou intelectivo procede da Inteligência, de forma semelhante à 

procedência da Inteligência em relação ao Uno-Bem, o seu nível inferior, ou seja, 

sensitivo-vegetativo, por sua vez é procedido, por sua vez, pelo nível superior sem, 

no entanto, compor uma hipóstase distinta da própria Alma. Disposto desta forma, o 

nível superior e inferior estão ligados respectivamente à Inteligência e ao mundo 

sensível. (En. V, 1 [10] 7, 44-47.) Sobre o tema, é importante destacar a observação de 

Bezerra: 

 

O descenso não é, portanto, nem voluntário nem involuntário. As 
almas seguem um impulso natural, posto que, na processão, cada coisa 
perfeita gera algo posterior a si mesma; por um lado, esse “outro” é 
inferior ao anterior, porém também é mais perfeito, dado que aquilo 
que mais se aproxima na ordem hierárquica de seu princípio. Assim, 
da mesma forma que do Uno provém a Inteligência, esta gera a Alma 
que, por sua vez, gera as almas particulares e o mundo sensível (2006, 
p. 84).  
 
 

 A matéria do mundo sensível, que é resultado da produção do nível inferior 

da Alma, difere em absoluto, em termos de produtividade, daquela que a produziu, 

posto que é incapaz de produzir ou engendrar qualquer coisa original. Não é por 

acaso que Plotino compara esta impossibilidade de engendrar em que se encontra a 

matéria do mundo sensível com a esterilidade dos eunucos que rodeiam a figura 

mítica que representativa da fertilidade, a da deusa mãe Cibele.  
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Nesta analogia, Plotino compara a matéria do mundo sensível à figura de 

Cibele que, não obstante represente a fertilidade, se encontra incapaz de gerar 

quando rodeada por eunucos, observando que, para ser capaz de gerar, a fecunda 

Cibele não depende somente de si mesma, mas carece de um varão. Nesse sentido 

Plotino deprecia a qualidade fecundativa de Cibele, uma vez que, sendo incapaz de 

gerar sozinha, tem anulada a sua potência de gerar. (En. III, 6 [26] 19, 36-42.) Dito 

isso. podemos resumir a matéria do mundo sensível, no que concerne o esquema 

plotiniano, como aquela que é incapaz de ter e de gerar vida, já que carece desta 

potência.  

Voltando ao princípio da geração das coisas sensíveis por parte da Alma, 

encontramos uma noção que é de extrema importância para entender como se dá a 

origem do tempo e do pensamento no sistema henológico de Plotino. Essa noção em 

questão diz respeito ao conceito de audácia (tólma), que corresponde ao desejo da 

alma de querer ser de si mesma, sinaliza para Plotino o prenuncio de seu mal, pois 

esse desejo a distancia do seu princípio. É precisamente, este mal da alma, que 

provoca seu distanciamento, que lhe tira sua unidade primeira, mas é também ele 

que possibilita o seu engendramento do mundo sensível, assim como das almas 

particulares que possuem uma natureza divina e superior. Sobre o tema da audácia e 

decadência da alma Baladi30 fala: 

 

Tudo que Plotino diz sobre a decadência de uma alma que está sujeita 
as emoções e as paixões, ao corpo e a matéria, que finalmente alcança 
à completa dissemelhança, que já não possui mais inteligência 
verdadeira, mas uma outra inteligência, tudo isso não se aplica 
realmente à alma, mas ao homem. A pretendida Audácia da matéria 

                                                           
30

 BALADI, N. Origine et Signification de L’ audace chez Plotin. Le Néoplatonisme. Colloques 
Internationaux du Centre National de La Recherche Scientifique Sciences Humaines. France-Paris VII, 
1971, p. 89-99. 
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trás de volta para a realidade o homem que se expõe, sujeito a ela, e 
assim realiza. 
        [...] 
 Podemos afirmar em conclusão que Plotino reconhece duas audácias, 
uma que pertence a seres divinos, da inteligência e da alma, a outra 
que pertence à matéria ou mais precisamente ao homem sucumbido a 
matéria? Em suma, por um lado, uma audácia-separação e alteridade 
que é ao mesmo tempo uma audácia-força, porque a inteligência 
recupera a unidade e contempla o Uno, uma vez que a alma espalha o 
poder do Uno e da inteligência no mundo e nos corpos inertes e vivos; 
por outro lado, uma audácia-poder ilusão e degradação? Estas duas 
audácias, correspondente a duas experiências, a experiência mística e 
a experiência do mal, ainda pertencem a um único ser, o homem. 
(BALADI, 1971, p. 97)31  
 
 

Ao fim, Baladi resume que o homem seria como uma unidade, uma espécie 

de figura, “o geométrico concreto” dessas duas audácias, e que por conta de uma 

tende a governar a si mesma e o universo e que por conta da outra tende a opor-se ao 

poder divino, sem jamais lograr êxito. (1971, p.97)  

Sobre as almas particulares, considerando o que disseram os filósofos que 

se ocuparam da relação entre a alma e o corpo, sobretudo no que diz respeito à visão 

que apresenta certa contradição observada por Plotino em relação a seu mestre 

maior, Platão, adverte o próprio Plotino: 

 

Temos o divino Platão, que disse sobre a alma muitas belas... e temos 
a esperança de tirar algo claro. Quê diz, pois, este filósofo? Parece que 
não diz sempre a mesma coisa. Por um lado, diz que está no corpo 
como uma prisão e uma tumba... No Fedro, a perda de suas asas é a 
causa da sua queda... Assim, segundo todas estas passagens, a entrada 
da alma no corpo é algo repreensível. Mas, falando no Timeu do 
universo visível, faz o elogio do mundo e declara que é um deus bem-
aventurado; a alma é um dom da bondade do Demiurgo, destinada a 

                                                           
31

 Tout ce que Plotin dit de la déchéance d’une âme qui s’assujettit aux émotions et aux passions, au corps 
et à la matière, qui arrive enfin à la complete dissemblance, à ne plus avoir l’intelligence véritable mais 
une autre intelligence, tout cela ne s’applique réellement pas à l’âme mais à l’homme. La prétendue 
audace de la matière remonte dans sa réalité à l’homme qui s’y expose, s’y assujettit et qui par là même 
l’accomplit. […] Peut-on affirmer en conclusión que Plotin reconnait deux audaces, l’une qui appartient 
aux être divins, intelligence et âme, l’áutre qui appartient à la matière ou plus exactement à l’homme 
succombant à la matieére? En Somme, d’une part, une audace-séparation et altérité qui est en meme 
temps une audace-force, puisque l’intelligence récupère l’unité et contemple l’Un, puisque l’âme répand 
la puissance de l’Un et de l’intelligence dans lemonde et dans les corps inertes et vivants; d’autre part, 
une audace-pouvoir d’illusion et de déchéance? Ces deux audaces, correspondant à deux expériences, 
l’expérience mystique et l’expérience du mal, appartiennent pourtant à un seul être, l’homme. 
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introduzir a inteligência no universo... Por isso a Alma do universo foi 
enviada por Deus ao universo, assim como a alma de cada um de nós, 
para que o universo fosse perfeito. (En. IV, 8, 1.) 32 
 
 

Estas questões que envolvem as relações entre alma e corpo, ou seja, no que 

concerne pensar as almas particulares, serão, no quarto capítulo, melhor elaboradas. 

Nele observaremos, através da análise das figuras míticas de Ulisses e Narciso, no 

que consiste a representatividade de suas histórias nas Enéadas, mais 

especificamente quanto à relação que estas duas figuras antagônicas representam na 

disposição da alma enquanto representantes dos movimentos de subida e queda, as 

faces da alma humana. Por agora nos contentamos em estruturar de forma simples 

em que consiste o esquema das três hipóstases na metafísica de Plotino.  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Nos queda el divino Platón, quien dijo sobre el alma muchas bellas... y tenemos la esperanza de sacar 
algo en claro. Qué dice, pues, este filosofo? Parece que no dice siempre la misma cosa. Por un lado, dice 
que está en el cuerpo como en una prisión y en una tumba... En el Fedro, la perdida de sus alas es la causa 
de su caída... Así, según todos estos pasajes, la entrada del alma en el cuerpo es algo reprensible. Pero, 
hablando en el Timeo del universo visible, hace el elogio del mundo y declara que es un dios 
bienaventurado; el alma es un don de la bondad del Demiurgo, destinada a introducir la inteligencia en el 
universo... Por eso el Alma del universo fue enviada por Dios al universo, así como el alma de cada uno 
de nosotros, para que el universo fuera perfecto.” 



64 

 

CAPÍTULO III 

 

3.1.O Mito como imagem nas Enéadas.  

 

 

O mito é o nada que é tudo. 
O mesmo sol que abre os céus 
É um minuto brilhante e mudo. 
                           
                           (Pessoa, 1998)  

 
 

Como dissemos anteriormente, o mito é parte constitutiva na composição do 

discurso nas Enéadas. É com o auxílio deste discurso poético, ao debruçar sobre o 

que a narrativa mítica conta, do ponto de vista da interpretação que busca inteligir o 

sentido do mito para além da fábula, que Plotino explica diversas partes das 

reflexões oriundas do seu pensamento. 

Para entendermos em que sentido o mito pode ser visto como imagem desse 

sistema, e em que sentido seu uso didático pode vir a colaborar com a aprendizagem 

e refletir a verdade, devemos levar em consideração alguns aspectos fundamentais 

das noções básicas, já trabalhadas  anteriormente, que engendram e compreendem o 

pensamento desse sistema filosófico. 

 
O Uno-Bem, o Intelecto, a Alma: eis aqui as três hipóstases eternas, os 
três primeiros passos do <<sistema>> plotiniano. Depois deles, o 
mundo sensível ou temporal. E, em último lugar, a matéria, a pura 
treva, a indeterminação absoluta, a mera privação de ser. Estes são os 
elementos essenciais do <<sistema>> plotiniano.  Este é o mapa que a 
alma humana necessitava para empreender sua viagem de retorno. A 
alma, como é um <<microcosmo>>, participa ao mesmo tempo de 
todos esses passos ou graus de ser, e pode mover-se por eles em um 
sentido ou em outro, para <<cima>> ou para <<baixo>>, recobrando-
se na unidade ou extraviando-se na multiplicidade. Mas a alma não se 
move através de um universo imóvel: o próprio universo também está 
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em movimento, está constantemente avançando para multiplicidade e 
regressando para unidade. (Campillo, 1990, p. 79).33 
 

 

Nesta citação, Campillo consegue resumir de forma sucinta as ideias 

essências do sistema filosófico de Plotino. Nela também podemos observar o 

indicativo da possibilidade de movimento da alma em direção ao Uno. É, pois, nesse 

movimento da alma que nosso trabalho busca encontrar, enquanto perpassa a 

interpretação do mito de Narciso e da figura homérica de Ulisses no sistema 

plotiniano, o referencial teórico para estabelecer de que forma o mito, como imagem 

que reflete a verdade e pode vir a auxiliar a alma humana em seu percurso de retorno 

a sua morada, o Uno. 

Ao falarmos em imagem em Plotino, e considerando a veia platônica 

presente em sua filosofia, não podemos desconsiderar o problema da imagem como 

simulacro que trás consigo a filosofia de Platão. Diante dessa problemática da 

imagem, devemos estabelecer em que consiste o uso do termo imagem relacionado 

ao mito, e em que sentido essa imagem produzida pelo mito pode refletir a verdade. 

Sobre o tema, Michel Fattal34 em seu livro Logos et image chez Plotin  

declara que a imagem nas Enéadas não é vista de forma negativa, mas produtiva, 

pois serve para representar a mediação da vida no plano sensível com as ideias do 

plano inteligível. Sua importância se concentra em seu papel como transmissora que, 

sendo capaz de fazer a ligação entre sensível e inteligível conecta-os através daquilo 

                                                           
33

 El Uno-Bien, el Intelecto, el Alma: he aquí las tres hipóstasis eternas, los tres primeros escalones del 
<<sistema>> plotiniano. Tras ellos, el mundo sensible o temporal. Y, en último lugar, la materia, la pura 
tiniebla, la indeterminación absoluta, la mera privación de ser. Estos son los elementos esenciales del 
<<sistema>> plotiniano. Este es el mapa que el alma humana necesitaba para comprender su viaje de 
retorno. El alma, dado que es un <<microcosmos>>, participa a un tiempo de todos esos escalones o 
grados do ser, y puede moverse por ellos en sentido o en otro, hacia <<arriba>> o hacia <<abajo>>, 
recobrándose en la unidad o extraviándose en la multiplicidad. Pero el alma no se mueve a través de un 
universo inmóvil: el universo mismo está también en movimiento, está constantemente avanzando hacia 
la multiplicidad y regresando hacia la unidad. 
34

 FATTAL, M. Logos et image chez Plotin. Paris-France: L’Harmattan, 1998. 
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que pode vir a informar e formar. Sobre este caráter positivo da imagem nas 

Enéadas Fattal escreve: 

 

A imagem da forma plotiniana, entretanto, é altamente produtiva na 
medida em que não quebra os laços com a vida e o pensamento do ser 
e da inteligência, o que lhe permite comunicar de forma natural e 
espontânea à vida do mundo sensível e ao pensamento do Uno 
perfeito. Representantes do Uno, da inteligência e da alma no sensível; 
paradigmas de unidades múltiplas enviadas à matéria para informar; 
delegadas pela alma para formar os corpos e moldar os animais, estas 
imagens são formas dinâmicas racionais que desempenham um papel 
crucial na transmissão e na necessidade de comunicação a partir de 
cima para baixo à matéria sujeita ao acaso. (1998, p. 84-85) 35 

 

O mito, dentro do que se estabelece com suas respectivas figuras, é utilizado 

por Plotino como imagem que remete para além do que a própria história narra. Essa 

é uma perspectiva elaborada dentro do contexto em que visualização do problema da 

imagem platônica é estabelecida por um novo parâmetro, no qual, Plotino configura 

a imagem como elemento que pode ser utilizado como auxílio na compreensão dos 

pensamentos mais elementares e universais da filosofia. 

A grande diferença na postura de Plotino, no que concerne a elaboração do 

mito como imagem em relação à perspectiva platônica da própria imagem, é que ele 

estabelece que a imagem do mito não pretende duplicar o objeto, não é simétrica, e 

não pretende ser uma cópia, e que portanto, não se resignando a condição de 

imitadora fidedigna da realidade não pode, por si só, vir a provocar o engano. Ao 

descaracterizar a imagem como simulacro, Plotino inverte o sentido da imagem 

                                                           
35

 L’image de la forme plotinienne, quant à elle, est éminemment productrice dans la mesure où elle ne 
rompt pas ses liens avec la vie et la pensée de l’être et de l’inteligence, ce qui lui permet de communiquer 
naturellement et spontanément au monde sensible la vie et la pensée issues de l’Un et de l’être parfait. 
Représentantes de l’Un, de l’intelligence et de l’âme dans le sensible; paradigimes d’unités mutiples 
envoyées dans la matière pour l’informer; déleguées per l’âme pour former les corps et façonner les 
animaux, ces images des formes dynamiques que sont les raisons séminales jouent un rôle capital dans la 
transmission et la comunication de la necessite d’en haut à la matière d’en bas soumise au hasard.   
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enquanto aquela que confunde e desvia o homem da verdade, sentido este tão 

combatido por Platão em sua visão presente na famosa linha dividida.   

O mito como imagem em Plotino justamente por não possuir esse caráter 

imitativo, por não pretender iludir pela semelhança, pode ser observado como 

indicativo da figura do objeto do raciocínio que pretende ser evocado. De acordo 

com E. Bréhier (1995, p. 300), é justamente o reconhecimento deste caráter não 

imitativo da imagem em Plotino, que considera a partir da sua forma 

representacional a inexatidão da realidade, que nos conduz e nos orienta em direção 

à realidade almejada no contexto filosófico das Enéadas. 

Podemos estabelecer que para Plotino o mito “é como” uma forma de 

imagem que tem o poder de referir e aludir o significado de algo diferente do que ele 

enquanto imagem limitada pode apresentar. O mito trás consigo a possibilidade de 

compreensão e representação de um significado oculto na imagem, que pode 

representar, ainda que indiretamente, o enigma apresentado pelo discurso mítico. Ele 

é ao mesmo tempo retórico e figurativo. 

 

No contexto do problema da imagem mencionado se levanta a 
questão: de que maneira e medida Plotino percebeu o potencial da 
imagem sugerida pelos mitos? Qual função há no mito ou nome 
mitológico para a intenção de Plotino tornar acessível o significado da 
imagem para a esfera, em si articulada, o arquétipo, do inteligível ou 
do Uno? (Beierwaltes, 1991, p. 109) 36 

 
 

W. Beierwaltes37 responde essa questão ao afirmar que Plotino não se 

interessa diretamente pelo mito, mas por aquilo que dele provém, sua imagem, pois 

na visão plotiniana existiria nessa imagem um valor universal. O valor do mito não 

                                                           
36

 Nel contesto dell' accennata problematica dell' immagine si pone quindi la domanda: in qual modo e 
mistura Plotino realizza il potenziale di immagine suggerito dai miti? Che funzione ha il mito o il nome 
mitologico per l'intenzione di Plotino di rendere accessibile il senso dell'immagine per la sfera, in sè 
articolata, dell'archetipo, dell' inteligible o dell' Uno? 
37

 Beierwaltes, 1991, p.110 
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se encontra nele mesmo como “auto representação” de um pensamento, mas na sua 

qualidade de evocar, aludir e fazer referência ao pensamento puro através da forma 

de imagem que produz.  

Assim, não é para o mito propriamente que a filosofia de Plotino se volta, 

mas para o tipo de imagem conceitual e filosófica gerada por ele, posto que esta 

imagem tenha a capacidade de gerar a ilustração do conceito, através do imaginário 

que a narrativa mítica evoca.  

Dentro desta concepção podemos afirmar que o uso do mito em Plotino tem 

sua função voltada estritamente para alegoria. Sendo assim, a importância poética e 

o imaginário mítico, qualidades deleitáveis tão admiradas do gênero, dão lugar à 

referência filosófica, quando são conduzidos para uma orientação do pensamento 

abstrato, como uma atividade intelectual necessária à alma. 

Plotino estabelece uma relação entre mito, lógos e tempo, ao declarar no 

tratado III, 5 [50] 9, 24-29, que os mitos devem fragmentar em vários tempos as 

coisas que falam , e que devem decompor a multiplicidade dos seres em elementos 

distintos, que embora estejam reunidos, não fazem parte da mesma origem, nem 

possuem a mesma potência, pois possuem o poder de ensinar, àqueles que o tomam 

com atenção e adquirem deste alguma compreensão, a recompor estas mesmas 

coisas que ele separou.  

Segundo P. Hadot(1990, p.23), nesta relação podemos observar que lógos e 

mito fazem referência a posição da alma dentro do contexto da temporalidade, que 

antes de se encontrar no plano sensível, ou seja, na atemporalidade do Intelecto, tem 

a potência de transmitir no discurso aquilo que teve acesso perante o Intelecto. 

O fato de Plotino não mencionar o nome dos poetas utilizados por ele, como 

também, não narrar diretamente nenhum relato mítico, nem tampouco apresenta-los 
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e interpretá-los de forma linear, mas apenas fazendo alusão a algumas histórias e 

personagens, assim como não podermos encontrar de forma ordenada e catalogada a 

presença dos mitos na reunião dos seus tratados, demonstra que, apesar de 

considerar a função alegórica do mito, Plotino não é propriamente um alegorista. 

Importando a ele, e isso deixa claro, somente a interpretação e análise filosófica dos 

mitos, que servem como metáforas exemplificativas em seu sistema. 

No tratado I, 3 [20] Plotino nos faz entender que o caráter do mito em relação 

a dialética, ou seja,  sobre aquilo que se configura o caminho de ascensão que 

capacita a condução da alma ao seu princípio, o Uno, em termos de análise, divisão 

e síntese, vem da função de separar por origem as coisas que ainda não foram 

geradas. Sobre este caráter do mito Oliveira salienta: 

 

Com efeito, Plotino parece considerar que ao mitos, assim como as 
imagens plásticas, são representações sensíveis das verdades 
inteligíveis. Diferentes delas, no entanto, os mitos não apresentam 
tudo reunido em um todo, mas sim ordenado diacronicamente na 
sequência da narrativa. Cabe notar, ainda, que os mitos e as imagens 
plásticas não duplicam o modelo, mas sim, oferecem uma versão dele, 
o representando, simbolizando, indicando, enfim, mostrando-o para 
quem é capaz de ver. Mas, como os objetos mostrados nos mistérios, 
os mitos solicitam uma interpretação. (2008, 80-81)38 
 
 

O discurso mítico, ainda de acordo com o que elabora Plotino, manifesta de 

forma estrutural a dimensão temporal da linguagem, aguardando sempre, que se 

reserve a esta estrutura temporal uma interpretação intelectual capaz de conduzir e 

redirecionar o sentido do mito a uma noção que não se limite àquela apresenta pela 

linguagem na temporalidade, pois é para eternidade que devemos conduzi-lo em 

última instância 39.  

                                                           
38 OLIVEIRA, Loraine. A exegese de mitos em Plotino e Porfírio. Revista Archai, Brasília, n.01, p. 73-94, 
Jul 2008. Disponível em htt://archai.unb.br/revista. 
39

 En, III, 7 [45] 
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Diante do que foi dito, chegamos à conclusão de que o mito, enquanto 

representação da imagem no sistema filosófico de Plotino tem a função de aludir e 

indicar verdades eternas, pois ele é a representação sensível daquilo que pode ser 

vislumbrado no inteligível. Sendo assim, é possível considerar que através do 

discurso mítico, respaldado por uma postura intelectiva filosófica, que a alma 

humana possa ser conduzida, para além do que a poesia narra, em direção a sua 

morada.  

Para representarmos melhor em que consiste e como se configura esse papel 

que o mito desempenha na filosofia de Plotino, passaremos para análise das duas 

figuras míticas já citadas nesse trabalho, Narciso e Ulisses (que aqui representam 

respectivamente a queda e o retorno da alma), na tentativa de compreendermos 

como o mito pode servir como instrumento indicativo do caminho para ascensão da 

alma.  

 

3. 2. Narciso e a queda da alma. 

 

São diversas as interpretações do mito de Narciso. Estas apresentam diferentes 

facetes que mudam de acordo com o tipo de análise e época em que são feitas. Sendo 

assim temos desde a antiguidade grega, período em que a mitologia se estrutura 

enquanto um tipo específico de explicação da realidade, uma gama extensa de 

interpretações que passam por análise teológica, pela crítica literária, análise 

psicológica, e, no nosso caso, pela filosofia, na qual as reflexões e interpretações se 

tornam mais evidentes no neoplatonismo. 

Tomaremos como ponto de partida que Narciso e Ulisses representam de 

forma antagônica o percurso da alma nas Enéadas de Plotino. Uma releitura do mito 

de Narciso sob a ótica do neoplatonismo em especial, nos revela uma face diferente 

da tão conhecida narrativa trágica. O jovem dotado de divina beleza, que 
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habitualmente é caracterizado por uma personalidade fria e extremamente 

indiferente às paixões, toma uma nova configuração em Plotino. Ele nos mostra um 

Narciso fascinado e aprisionado pelo forte desejo em relação à matéria, apaixonado 

e preso à beleza material vislumbrada através do reflexo de seu próprio corpo. 

Em seu livro Mitologia Grega (1995), no capítulo dedicado ao mito de 

Narciso, Junito Brandão faz uma breve e precisa explanação da compreensão e 

importância simbólica deste mito no esquema plotiniano afirmando que, 

diferentemente de outras análises, onde a figura de Narciso é vista como de uma 

pessoa indiferente ao amor e auto-suficiente, que rejeitando o mundo material se 

consome em sua própria beleza, em Plotino a causa de sua morte se configura de 

forma completamente diferente. Não se trata de repulsa ao mundo material, mas de 

completo fascínio por este. 

Como afirma J.M. Zamora o mito de Narciso em Plotino representa a queda 

da alma no mundo sensível atraída por seu próprio reflexo (ZAMORA, 2000, 

p.110). Enquanto que a figura de Ulisses na Odisséia pode representar a subida da 

alma que depois de ter passado por inúmeros desafios e provações, supera os 

prazeres oferecidos no âmbito das coisas sensíveis numa incrível demonstração de 

superação de seus apelos 

Das versões que sobreviveram ao longo do tempo, de Pausânias à 

Caravaggio o mito de Narciso foi, no decorrer de sua disseminação, ganhando 

diferentes versões e interpretações, como aponta P. Hadot (1999, p. 225-266). Estas 

diferenças são tão singulares, que a tarefa de tentar remontar ao mito em seu formato 

original se torna impossível na medida em que não temos como ponderar e escolher 

quais são as interpretações que menos distorcem e que mais se aproximação do mito 

de Narciso em sua origem. Existe, no entanto, segundo P. Hadot, uma representação 
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simples, que de forma alegórica, reúne características básicas presentes em todas as 

suas versões: 

 

O mito é antes de tudo certa representação da flor narciso. Foi na 
antiguidade uma flor fria e úmida, buscando sombra e frescor, 
parecendo admirar-se em fontes de água, nascida na primavera, ela 
morreu como resultado de um período de muito calor. Pode-se dizer 
que essas características são de alguma forma alegoricamente o mito 
de Narciso.  
Mas, o mais importante, narciso era uma flor fúnebre. (1999, 226-
227)40 

 

Seja em formato de flor, em sua qualidade narcótica ou até mesmo na 

decoração de um túmulo, seja em poema, narrativa ou pintura, não sabemos ao certo 

qual das versões representa a história que versa sobre o mito de Narciso, mas uma 

coisa pode-se observar em todas elas, a de que sua imagem está sempre associada à 

morte, e que todas elas apontam para uma figuração fúnebre do personagem. 

Apesar das diversas versões e formatos que o mito apresenta, nosso trabalho 

tomará como base as noções gerais que compreendem três das versões mais 

utilizadas do mito de Narciso, a de Pausânias, a versão de Conon, e por último a 

versão de Ovídio, a mais conhecida de todas, e a qual daremos maior ênfase. 

Na versão de Conon, Narciso aparece como um jovem muito belo, habitante 

da cidade de Téspias. Sua beleza, que era algo notável, despertava a atenção de 

todos. Apesar disso, Narciso se mantinha alheio ao desejo dos demais, além de 

manter o seu desprezo pelo gozo proveniente do amor.  

Mesmo com essa postura, Narciso despertou o amor de um jovem chamado 

Amínias, que certamente não tinha seu amor correspondido. Além de não amá-lo, 

                                                           
40

 Le mythe correspond tout d' abord à une certaine représentation de la fleur du narcisse. C' était pour 
l'Antiquité une fleur froide et humide, cherchant l'ombre et la fraîcheur, paraissant se mirer dans l'eau des 
sources; naissant au printemps, elle mourait sous l'effet d'une trop grande chaleur à l'époque de la 
canicule. On pourrait dire que ces traits se trouvent en quelque sorte d'une manière allégorique dans le 
mythe de Narcisse. Mais, plus important encore, le narcisse était une fleur funèbre. 
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Narciso fazia questão de despreza-lo e repeli-lo. Narciso leva essa rejeição até as 

últimas consequências, e envia Amínias um presente assaz cruel, uma espada. Com 

esta mesma espada Amínias dirige-se até a porta da casa de Narciso onde se mata. 

Ao morrer Amínias evoca a maldição dos deuses contra Narciso.  

Da maldição surge a paixão de Narciso, que diante do seu reflexo na água, 

fica como que paralisado ante tanta beleza e apaixona-se por si mesmo. No 

desespero de sua própria paixão, Narciso se mata com a mesma espada com que 

Amínias havia se suicidado. No lugar onde Narciso morre do sangue que banhou 

aquela margem, surge uma flor, que veio foi nomeada narciso 41. 

 Com Pausânias o mito ganha outra configuração. Nesta versão o jovem 

Narciso tem uma irmã gêmea, muito semelhante a ele e de igual beleza. Ela acaba 

morrendo e Narciso, que nutria um amor imenso por ela, sente muito a sua perda. 

Nesta versão sua a dor é tão grande que no momento em que Narciso vê seu reflexo 

na água julga erroneamente estar vendo a imagem da sua querida irmã. Esse engano, 

ainda que percebido e desfeito posteriormente, acaba consolando o pobre Narciso. 

Apesar de saber que aquele reflexo não era o da sua irmã, Narciso acaba se 

acostumando com o consolo provocado por aquela visão, e adquiri o hábito de se 

olhar nas águas (Grimal, 1951, p.323).  

Na versão de Ovídio, Metamorfoses42, Narciso é apresentado como filho do 

deus Cefiso e da ninfa Liríope. Após seu nascimento seus pais foram em busca do 

adivinho Tirésias para consultá-lo acerca do futuro de seu filho, Narciso. Tirésias 

disse a Cefiso e a liríope que Narciso viveria até ficar velho, mas isso só aconteceria 

caso ele não reconhece-se a si mesmo.  

                                                           
41

 GRIMAL, P. Dicionário de Mitologia Grega e Romana. Trad. Victor Jabouille. Lisboa: Difusão 
Editorial, 1951. 
 
42 OVÍDIO. Metamorfoses, Alberto, Paulo Farmhouse, 1.ed. Portugal: Cotovia, 2007. 
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Narciso cresceu cumprindo essa advertência, e chega à fase adulta sem nunca 

ter visto a sua própria imagem. Imagem esta que desperta a paixão de muitos jovens 

que o cercavam, tamanha era sua beleza. Mas Narciso se mantinha insensível e 

jamais correspondeu a qualquer uma dessas paixões.  

Entre aqueles que o amavam estava à ninfa Eco, que se apaixona por ele, mas 

como os demais jamais obtêm qualquer retorno. Sobre a origem de Eco e o despertar 

de sua paixão por Narciso vale citar a passagem que narra o encontro no poema: 

 

Naquele tempo Eco ainda era corpo e não apenas uma voz. 
Mas embora faladora, não usava a fala de modo diferente  
do que agora: devolver, de entre muitas, as últimas palavras. 
Isto fora causado por Juno. É que estando, tantas vezes, prestes  
a surpreender ninfas deitadas nos montes com o seu Júpiter, 
Eco, sagaz, costumava entreter a deusa com longas conversas, 
até as ninfas escapulirem. Mal a filha de Saturno percebeu, 
‘Sobre a tua própria língua, com a qual enganavas’, disse, 
‘ser-te-á outorgado diminuto poder e brevíssimo uso da voz’ 
“E confirma a ameaça com actos. Eco passou tão-só a duplicar 
as palavras do fim das frases e a devolver os termos que ouve” 
 
“Ora bem, quando viu narciso a vaguear pelos campos ermos, 
inflamou-se de amor.” 
... 
“Repudiada, esconde-se nos bosques, e, com vergonha, oculta 
o rosto na folhagem. E desde então vive em grutas solitárias. 
Todavia, o amor o permanece e cresce com a dor da repulsa. 
Os cuidados da insônia emagrecem o lastimável corpo, 
a magreza engelha-lhe a pele, e toda a humanidade do corpo 
evola-se para os ares. Somente restam a voz e os ossos: 
a voz ficou; os ossos, dizem, tomaram o aspecto de pedra. 
[Desde aí oculta-se em bosques e em monte algum é vista, 
e, porém todos a ouvem; é tão-só o som que vive nela.]” 
(Ovídio, 2007, p.94-95) 

 

O mesmo desprezo que despertou em Eco o recolhimento e a solidão, da qual 

não restou nada além de uma gemente voz, despertou nas outras amantes de Narciso 

a raiva e o ressentimento. O pedido de vingança feito por elas foi ouvido e atendido 

por Némesis, que fez com que Narciso, após uma caçada em um dia de extremo 

calor, se debruçasse sobre uma fonte para se refrescar. A água da fonte refletiu a sua 
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imagem e Narciso pode ver a si mesmo, e confuso diante de tanta beleza, ficou 

apaixonada por aquela bela imagem refletida na água. 

 

Havia uma fonte límpida, argêntea de reluzentes redemoinhos 
Que nem pastores nem cabritas pastando no monte, ou outro 
gado, tinham, alguma vez, tocado, que jamais pássaro algum 
tinha turvado, ou animal bravio, ou ramo caído da árvore. 
A toda a volta brotava erva, que a água vizinha alimentava,  
e um bosque que jamais deixaria o local aquecer com o sol. 
Ali se estendeu o rapaz, exausto do ardor da caça e do calor, 
seduzido tanto pela beleza do local como pela nascente. 
[Enquanto procura acalmar a sede, uma outra sede cresce;] 
E enquanto bebe, arrebata-o a imagem da figura que vê. 
[Ama uma esperança sem corpo; julga ser corpo o que é água.] 
[...] 
“Extasiado consigo mesmo, fica imóvel, incapaz de se mexer, 
o olhar fixo, qual estátua esculpida em mármore de Pros. 
Estendido no chão, contempla os seus olhos, astros gémeos,  
e os cabelos dignos de Baco, dignos até do próprio Apolo, 
as faces impúberes e o pescoço de marfim, e o esplendor 
dos lábios, e o rubor misturado com a alvura da neve. 
Olha maravilhado para tudo o que o torna maravilhoso. 
E, ao desejar, é o desejado, e junto incendeia e arde de amor. 
Quantas vezes beijos vãos não deu áquela fonte enganadora! 
Quantas vezes não mergulhou os braços no meio das águas 
para abraçar o pescoço que vê, e não se abraçou a si mesmo!”  
(2007, p- 96) 

 

O sofrimento de Narciso pode ser observado nestas palavras que dirige ao 

suposto amante em seu leito de morte: 

 

“e através dos olhos consome-se. Soerguendo-se um pouco, 
estendeu os braços para os bosques à sua volta, e assim diz: 
‘Quem jamais sofreu, oh! Bosques, mais atrozmente de amor? 
Decerto o sabeis, pois foste esconderijo oportuno para muitos.’ 
Aquele encanta-me e vejo-o; mas o que vejo e me encanta 
não logro encontrar: tanta confusão se apodera de quem ama! 
E para que eu sofra mais, nem é o mar imenso que nos separa, 
nem longo caminho, monte muralhas de portas trancadas: 
separa-nos um tênue fio de água! E ele anseia ser abraçado: 
é que quantas estendi os lábios para as límpidas águas, 
tantas vezes voltou para mim a boca e se esforçou por beijar. 
Poderia tocar-lhe, dirias: é mínimo o que obsta ao nosso amor. 
Quem quer que seja, sai cá fora! Porque me iludes, rapaz 
sem igual, aonde vais, desejando-te eu tanto? Decerto não foges 
da minha figura nem da minha idade. Até ninfas me amaram! 
Não sei que esperança me prometes com o teu olhar amigo. 
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Pois sempre que abri os braços para ti, tu abriste-los para mim; 
sempre que ri, tu riste-te; e amiúde reparei nas tuas lágrimas, 
quando eu chorava. Os meus sinais devolves com um aceno; 
e do movimento dos teus formosos lábios, tenho a suspeita  
de que respondes com frases que não me chegam aos ouvidos.” 
 (2007, p- 97) 

 

A interpretação que Plotino faz sobre a figura mítica de Narciso, diante do 

que ocasiona seu fim trágico, revela um jovem que sofre pela paixão obcecada que 

nutre pela imagem refletida na fonte. É essa paixão pela imagem da imagem que 

revela a ignorância e ofuscamento de Narciso diante da matéria. Ele é o 

representante da classe dos homens que se perdem na beleza das coisas sensíveis, 

sem jamais conseguir se desvencilhar destas, e jamais retornam para as verdadeiras 

belezas que estão dispostas no plano inteligível. 

Considerando esta interpretação podemos assegurar que a problematização 

que envolve a figura de Narciso nas Enéadas passa necessariamente pela discussão 

do Belo, e a conduta que se deve tomar para alcançar a verdadeira imagem dotada de 

beleza, posto que as imagens que podem ser percebidas no mundo sensível estão 

dispostas nos corpos e nos objetos no primeiro e mais baixo nível em relação ao 

Belo absoluto, de modo que é preciso educar o olhar para reconhecer a beleza em 

seus mais diferentes níveis e intensidade. 

Ao considerar que as imagens podem servir como alusão, reflexo das 

verdades inteligíveis, Plotino assume o lado positivo da imagem enquanto 

auxiliadora na jornada de retorno, mas sem ignorar que é preciso educar a alma para 

que ela possa conduzir o seu olhar sobre a beleza em sua plenitude. Sobre esta forma 

de olhar que se deve assumir Plotino diz: 

 

[…] aqueles que estão embebidos e como embriagados e saturados de 
néctar como possuem a alma imbuída de beleza, lhes cabe não ser 
meros espectadores. Porque não retratado como de duas coisas 



77 

 

extrínsecas, contemplante e contemplado, mas que o vidente de vista 
penetrante possui dentro de si o objeto visto. Mas possuindo-o, a 
maioria das vezes desconhece que o possui e o olha como algo 
extrínseco, porque o olha como objeto de visão e porque deseja olhá-
lo. Pois bem, tudo quanto um olha como objeto de contemplação, o 
olha como algo externo. Mas é necessário deslocar o olhar e olhar-se  
a si mesmo, olhar o objeto como uma só coisa consigo mesmo, como 
idêntico a um mesmo, do mesmo modo como quem estivesse possuído 
por algum deus, presa de Febo, ou por alguma Musa, alcançaria a 
visão do deus dentro de si mesmo, se fosse capaz de olhar a deus 
dentro de si mesmo. (En. V, 8, 10, 35-40) 43 

 

No livro O Banquete, ao discorrer sobre o tema do Eros, podemos observar 

também a postura de Platão diante do que é considerado belo no âmbito da sua 

filosofia. O tema que passa desde a origem do Amor, a condição dos amantes e dos 

belos amados, com intuito de orientar sobre aquilo que devemos e como devemos 

amar, demonstra a perspectiva de Platão de que o belo para o qual o homem deve se 

direcionar não está atrelado as coisas do corpo.  

Nesta obra Platão demonstra, através da figura de Diotima, como devemos 

proceder com o amor aos belos amantes. Sócrates revela à Fedro que aquilo que 

aprendera com Diotima direciona o homem no caminho a ser seguido para alcançar 

a beleza absoluta, e o Amor no seu mais elevado grau. Ao falar sobre a condição do 

amante e do amado, Diotima, estabelece uma dinâmica do Amor que é ocasionado 

pela admiração e apreciação da beleza corpórea, mas que pode ser superada por esta 

e ter em seu lugar beleza maior.  Desse contexto, surge o ensinamento de como 

devemos proceder com o amor e a beleza. 

                                                           
43

 […]a quienes están empapados y como embriagados y saturados de néctar como tienen el alma transida 
de belleza, les cabe el no ser meros espectadores. Porque no retrata ya de dos cosas extrínsecas, 
contemplante y contemplado, sino que el vidente de vista penetrante posee dentro de sí el objeto visto. 
Pero poseyéndolo, la mayoría de las veces desconoce que lo posee y lo mira como algo extrínseco, porque 
lo mira como objeto de visión y porque desea mirarlo. Ahora bien, todo cuanto uno mira como objeto de 
contemplación, lo mira como algo externo. Pero es menester desplazar la mirada y mirarse a sí mismo, 
mirar el objeto como una sola cosa consigo mismo, como idéntico a uno mismo, del mismo modo que 
quien estuviera poseído por algún dios, presa de Febo, o por alguna Musa, alcanzaría a la visión del dios 
dentro de sí mismo, si fuera capaz de mirar a dios dentro de sí mismo.”   
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De acordo com diálogo socrático a beleza vista nos belos corpos pode ser 

apreciada, mas não é para elas que devemos nos voltar. Através de uma postura 

filosófica, como um exercício de reconhecimento da verdadeira beleza, no entanto, 

podemos partir da beleza nos corpos em direção à beleza da alma virtuosa, até 

conseguirmos alcançar o princípio de toda beleza. Sobre o tema Sócrates relembra as 

palavras de sacerdotisa Diotima: 

 

 Que pensamos então que aconteceria, disse ela, se alguém ocorresse 
contemplar o próprio belo, nítido, puro, simples, e não repleto de 
carnes, humanas, de cores e outras muitas ninharias mortais, mas o 
próprio divino belo pudesse ele em sua forma única contemplar? 
Porventura pensas, disse, que é vida vã a de um homem a olhar 
naquela direção e aquele objeto, com aquilo com que deve, quando o 
contempla e com ele convive? Ou não consideras, disse ela, que 
somente então, quando vir o belo com aquilo que este pode ser visto, 
ocorrer-lhe-á produzir não sombras de virtude, porque não é sombra 
que estará tocando, mas reais virtudes, porque é no real que estará 
tocando? (O Banquete, 211 e-212 a) 
 

 

O tema da Beleza inteligível, disposto na Enéada V, bebe diretamente dessa 

fonte. Para Plotino o belo visível é parte inicial do processo para o encontro com o 

princípio do belo. Esse caminho em direção a Beleza inteligível, que não ignora as 

belezas sensíveis, mas parte inicialmente delas e entende que na imagem da beleza 

efêmera e corruptível também é possível enxergar o reflexo fugidio da beleza 

transcendente, pode ser considerado em Plotino como uma “jornada da alma”. 

Tendo dito isto, podemos considerar que o problema da beleza, que perpassa 

os limites do platonismo adotado por Plotino, não se concentra diretamente nas belas 

imagens, mas na postura que é tomada diante delas. Não é contra o mundo sensível 

que Plotino se dirige, mas a favor dele, posto que seja notável a consideração de sua 

utilidade.  
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No contexto dessa discussão, sobre o problema platônico da beleza no 

mundo sensível e as implicações teóricas decorrentes deste, podemos citar uma 

passagem que remonta, de forma apropriada, o sentido de beleza platônico que a 

discussão proposta nesse trabalho pretende evocar: 

 

Para Platão, realmente, saber e sabedoria exigem que o homem se 
liberte do mundo sensível e deixe de viver no nível do percebido para 
ter acesso ás ideias, donde ele retornará ao mundo sensível no qual se 
decide o destino de seus companheiros. E essas ideias, provavelmente, 
apenas miticamente são realidades num mundo inteligível. Pois, por si 
mesmas, nada mais são que uma luz para aclarar o dado ou para 
inspirar a concurso lógico e não possuem ser fora da contextura 
dialética que elas compõem, como as palavras não têm ser significante 
– a não ser abstratamente, nos dicionários – fora da frase e da 
totalidade da linguagem. Mas entre as ideias cujo ser é 
necessariamente indeterminável, porque consiste em se abolir no 
sentido por elas engendrado, uma faz exceção: é a Beleza. Pois ela é a 
única que resplandece; “ela é a única – diz Fedro – que tem o 
privilégio de poder ser aquilo que está mais em evidência e cujo 
encanto é o mais atraente”; enquanto as outras ideias, “justiça, 
sabedoria, não possuem nenhuma luminosidade nas imagens deste 
mundo”. É verdade, isto apenas significa que o objeto belo nos 
envolve e emociona mais imediatamente do que qualquer outro objeto, 
porque ele é, ao mesmo tempo, sensível e significante: nessa 
experiência incomparável o sensível revela em lugar de ocultar. 
(Dufrenne, 2002, p. 37) 

 

Entrando na temática do mito, podemos observar que o problema do jovem 

Narciso não está propriamente em seu encantamento pela beleza, pois como já foi 

dito, a beleza nas coisas físicas possui o poder de revelar a grandeza da beleza 

inteligível, e não ocultar. O problema de Narciso está atrelado a sua postura de 

contentamento pleno com o reflexo da bela imagem na fonte, que se sacia e ignora a 

verdade daquela imagem44. 

                                                           
44 Sobre a temática observa Marcus Reis Pinheiro: Pode-se fazer a seguinte analogia simbólica como 
resumo da interpretação de Plotino sobre o mito analisado: Narciso, ele mesmo, está para a sua imagem 
refletida na água assim como a alma, no que ela tem de identificação com o nível noético, está para as 
belezas corpóreas. PINHEIRO, M.R. Plotino entre Narciso e Ulisses: Jogos de espelhos e a Nostalgia da 
casa, disponível em: www.uff.br/.../Narciso%20Odisseu%20e%20Plotino-revisado.doc  
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Segundo P. Hadot é justamente essa postura de ignorância que caracteriza a 

visão de Plotino sobre o personagem mítico. O problema de Narciso, não consiste 

em apreciar a beleza, mas em desconsiderar que a imagem dotada de beleza vista na 

fonte era tão somente um reflexo de si mesmo.  

 

Narciso se deixa hipnotizar por uma realidade parcial e imperfeita em 
vez de implantar os olhos para o horizonte amplo do Todo. Para 
Plotino como Narciso é um desprezador de Eros, ou mais 
precisamente, deixa fascinado pela magia de Eros inferior, de Eros 
puramente natural, em vez de ser levado pelas asas do Eros superior, 
que não é outro senão a aspiração de Psyché para o esplendor 
luminoso do Bem. Mas, afinal, o Narciso da fábula, também, não era 
ele, antes de sua demência, dedicado a este Eros superior, se 
assumirmos, talvez, que ele era, como Hipólito, um devoto de 
Ártemis? (Hadot, 1999, p 255)45 

 

O erro de Narciso consiste em acreditar que aquela bela imagem era real, e 

que sendo real, poderia possuí-la, acaba por falecer cego pelo desejo de possuir 

aquilo que era apenas uma sombra. Sobre este aspecto vale citar Plotino: 

 

Porque se alguém se apressa em querer entrar nestas imagens visíveis, 
como se elas fossem verdade, seria este como alguém que, queria 
aproveitar o belo reflexo flutuando sobre a água- e em algum lugar, o 
mito sugere, que ele foi arrastado misteriosamente-, para o fundo do 
mar e tornou-se invisível; da mesma forma, que se concentra no corpo 
bonito e não se move para longe dele, isto é, não de acordo com o 
corpo, mas com a alma que vai se afundar nos lugares escuros, nas 
profundezas da escuridão e ao hostil intelecto, e permanecendo cego 
no Hades, ele viveu lá, como já aqui, apenas com as sombras. (En. I 6, 
8. 8.)46. 

                                                           
45

 Narcisse se laisse hypnotiser par une réalité partielle et imparfaite au lieu de déployer son regard vers le 
vaste horizon du Tout. Pour Plotin aussi Narcisse est un contempteur d'Éros, ou plus exactement il se 
laisse fasciner par la magie de I l'Éros inférieur, de l'Éros purement naturel, au lieu de se laisser entraîner 
sur les ailes de l'Éros supérieur, celui qui n'est autre que l'aspiration de Psyché vers la lumineuse 
splendeur du Bien. Mais, finalement, le Narcisse de la fable, lui aussi, n'était-il pas, avant sa démence, 
voué à cet Éros supérieur, si l'on admet, peut être, qu'il était, comme Hippolyte, un dévot d'Artémis? 
46  Car si quelqu'un se précipitait sur ces images visibles en voulant les saisir, comme si elles étaient 
vraies, il en serait de lui comme de celui qui, ayant voulu se saisir du beau reflet qui flottait sur l'eau- 
ainsi que quelque part, me semble-t-il, un mythe le laisse entendre mystérieusement-, fut entraîné au fond 
des flots et devint invisible; de la même manière, celui qui s'attache aux  beaux corps et ne s'éloigne pas 
d'eux, c'est, non selon le corps, mais selon l'âme qu'il s'enfoncera dans les lieux ténébreux, dans des 
profondeurs ténébreuses et hostiles à l'Intellect, et là, demeurant aveugle dans l'Hadès, il vivra là-bas, 
comme déjà ici-bas, uniquement avec les ombres. 
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Esta passagem de Plotino, que evoca o sentido do mito de Narciso de acordo 

com uma perspectiva platônica, poderia ser considerada apenas um meio para 

ilustração de um dos aspectos mais básicos da doutrina de seu sistema filosófico, a 

saber, a que indica a possibilidade da realidade visível servir como reflexo das 

ideias. Essa perspectiva certamente deve ser considerada, afinal, o mito em Plotino 

tem sua utilidade exemplificativa. Mas além desta, existe outra característica da 

análise de Plotino sobre a figura de Narciso que deve ser observada.  

De acordo com P. Hadot, Plotino, analisa essa figura mítica em especial de 

modo a aprofundar-se em sua dimensão psicológica. O que de certa forma causa 

espanto em Plotino primeiramente, é o fato de Narciso não reconhecer que aquela 

imagem vista por ele não é nada além de uma sombra de si mesmo, um reflexo. Não 

sendo esta figura refletida na água uma coisa real, como pode Narciso deseja-la, e 

amá-la á ponto de padecer e morrer? Será que ele não sabe que aquele a quem ele 

ama não é substância, ou simplesmente ignora o fato? 

 

“Oh! Mas ele sou eu! Percebi! O meu reflexo já não me engana! 
É por mim que me abraso de amor! Inflijo e sofro estas chamas!” 
(Ovídio, 2007, p. 97) 

 

É o fato de desejar ignorando a origem daquela imagem refletida na fonte, é 

o fato de ignorar sua origem que caracteriza a alma narcisista. Assim como 

ignorância de Narciso a alma humana também ignora a origem e geração do mundo 

sensível. E assim como a imagem da fonte, o mundo sensível em Plotino também é 

um reflexo do mundo inteligível, para o qual devemos retornar. 

 

Pois, vendo as belezas nos corpos, ele não deve se voltar para elas, 
mas sabendo que são figuras, marcas e sombras, ele deve fugir para 
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aquela realidade da qual essas belezas são figuras. Pois, se alguém, 
corresse para pegar a imagem desejando pegar o verdadeiro – assim 
como aquele que ao desejar pegar a bela imagem portada pela água 
(como me parece que algum mito indicou (ainíttetait)), imergiu no rio 
e desapareceu – desse mesmo modo, aquele que se lança aos belos 
corpos e não os descarta, irá naufragar não com o corpo, mas com a 
alma para escuridão e para o fundo, onde não há prazer para o 
intelecto, e então permanece cego no Hades, convivendo com as 
sombras por lá. “Fujamos para a pátria querida”, alguém aconselharia 
de maneira melhor. O que seria então esta fuga, e de como modo ela 
procede? Devemos jogar velas ao mar como falam que Odisseu fez, 
fugindo da feiticeira Circe e de Calipso (falando enigmaticamente, 
penso), pois ele não aceitou permanecer, mesmo tendo prazeres pelos 
olhos e vivendo cercado de beleza sensível. Nossa pátria, de onde 
viemos e onde se encontra nosso pai, está lá. (En, I, 6 [1], 8, 6-23) 

 

A passagem citada está disposta no tratado Sobre o Belo, ela sintetiza a 

interpretação da disposição de contraposição das figuras de Narciso e Ulisses para o 

pensamento plotiniano.  

Nela podemos observar que Plotino nos aconselha, enquanto postura 

filosófica, a seguir o exemplo de Ulisses que logrou voltar para sua pátria, e nos 

alerta do fim ao qual poderemos desfrutar caso tomemos, por exemplo, as ações de 

Narciso. Assim Ulisses e Narciso representam respectivamente a possibilidade de 

ascensão da alma em direção ao Uno, e a possibilidade de queda da alma que se 

lança e se detém nas belezas materiais. 

 

... Plotino liga o modo de ação de Narciso e Ulysses com uma 
discussão sobre o conceito de aphairesis, portanto, de abstração ou 
desapego de tudo. Narciso não percebe isso, em vez disso ele toma por 
real a imagem da realidade (em particular, para o mito, a imagem de si 
mesmo); quer agarrar a imagem. 
Desta forma, no entanto, ele a perde (ou seja, a si mesmo como 
suposta realidade). Ele, portanto, rejeita o pedido da abstração da 
aparência sensível, persiste nisto e em si mesmo. Esta aparente auto-
identidade, no entanto, é a sua queda. 
Comparando com o modo adequado com que Ulisses executa a 
aphairesis para a finalidade do pensamento: mas ele não tem meios 
para capturar pelo aparecimento da beleza e do charme do sensível 
(Calipso, Circe personificam), ao contrário ele liberta-se desse círculo, 
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foge para pátria: para nós é a pátria o lugar de onde viemos e o pai (o 
Uno) está lá. (1991, p. 109) 47 

 

Desta citação Beierwaltes conclui que o núcleo filosófico conceitual da 

discussão que abrande as duas figuras, Narciso e Ulisses, se concentra no problema 

do distanciamento e do abandono, que são, segundo o que ele afirma, duas formas 

reflexivas de atitude e de vida (1991, p.110)48, discutidas e refletidas por Plotino, 

independentemente da conotação dada pelos elementos míticos expostos nas 

narrativas em questão.  

Pinheiro49, na reflexão que faz sobre a figura de Narciso no contexto 

das Enéadas, o caracteriza como “mau amante”, que por ser incapaz de 

alcançar o êxtase divino, se mantém condenado e aprisionado pelo reflexo de 

sua própria imagem. Esta caracterização de Narciso reforça o sentido proposto 

por este trabalho, ela configura de modo geral, o caráter da alma decaída em 

Plotino, que, sendo incapaz de vislumbrar a verdadeira Beleza, se perde e fica 

como que condenada às representações materiais desta.  

                                                           
47

 … Plotino collega il modo di agire di Narciso e di Ulisse con una discussione del concetto di aphairesis, 
dunque di astrazione o di distacco da tutto. Narciso non realizza questo; egli piuttosto prende per reale 
l'essere-immagine della realtà (in particolare, per il mito, l'immagine di se stesso); vuole afferrare  
l'immagine stessa. 
Proprio in questo modo però egli la perde (ossia se stesso come presunta realtá). Egli rifiuta dunque 
l'astrazione richiesta dall'apparenza sensible, persiste in questa ed in sè. Questa apparente auto-identità é 
però la sua rovina. 
Rispetto a ciò Ulisse compie l'aphairesis adeguata allo scopo del pensiero: egli non si lascia affatto 
catturare dall'apparenza della bellezza e dal fascino del sensibile (Calipso, Circe li impersonano), egli si 
libera invece da questa cerchia, fugge in patria: per noi è patria il luogo donde siamo giunti e il padre (= 
l'Uno) é là. 
48

 BEIERWALTES, W. “Uni-Totalitá. Abbozzo di questo concetto in Plotino e nel suo sviluppo storico”. 
In: Pensare l’uno. Studi sulla filosofia neoplatonica e sulla storia dei suoi influssi [Denken dês Einen. 
Studien zum Neuplatonismus und dessen Wirkungsgeschichte]. Trad. Maria Luisa Gatti, introdução de 
Giovanni Reale. Milano: Vita e Pensiero, 1991. 
 
49 PINHEIRO, M. R. Plotino entre Narciso e Ulisses: Jogos de espelhos e a Nostalgia da casa, p. 1-15 
disponível em: www.uff.br/.../Narciso%20Odisseu%20e%20Plotino-revisado.doc 
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Em contraposição a esta representação de Narciso, podemos observar 

que, a figura de Ulisses desempenha um papel assaz diferente, ele representa a 

outra face da alma, que no anseio do retorno, não cai, mas sobe em direção ao 

Uno.  

 

3.3. Ulisses e o retorno à Pátria. 

 

A Odisséia, um dos principais e um dos mais memoráveis poemas Homérico, 

que revela a todo instante a face de uma figura mítica dotada de reconhecida astúcia 

e prudência, Ulisses. Este que, em todo poema dá provas de sua inteligência, 

articulação e coragem ao lidar com as provações que lhes são impostas, não nutre 

em si a vaidade do herói. Prova deste seu caráter se revela quando ele recusa a 

imortalidade dada como presente pela bela ninfa Calipso caso Ulisses viesse aceitar 

o convite de permanecer ao seu lado para sempre.  

O ponto chave que destaca a excelência de Ulisses perante o tentador 

presente da imortalidade é oriundo do simples desejo que ele nutre de retornar a sua 

pátria. Todo contexto da história é desenvolvido através da luta e dos 

enfrentamentos de Ulisses na tentativa de voltar para Ítaca, onde a virtuosa Penélope 

o espera. É justamente esse desejo, esse sentimento de retorno, que revela  sua 

figura, para além do deleite que a narrativa mítica pode proporcionar, numa 

contextualização filosófica que compreende a figura do Odisseu como o herói 

filosófico.  

Em seu escrito The Platonic and Christian Ulysses, J. Pépin afirma que o uso 

da figura de Ulisses como homem capaz de se adaptar as diversidades que lhe são 

impostas, de saber se dirigir e se portar diante de diferentes interlocutores, sempre 
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conduzindo a palavra de maneira sábia, seja este público formado por homens, 

mulheres ou até mesmo deuses, já era sugerida e utilizada desde o século V a.C, 

afirmando que o filósofo grego Antístenes, grande representante e considerado 

fundador da filosofia cínica,  já fazia uso da figura de Ulisses como exemplo de 

homem sábio que gozava dos conhecimentos da vida. Para o comentador,  Ulisses 

havia se tornado um cliché literário tão presente para esta corrente filosófica que sua 

figura havia se tornado como que a encarnação, o modelo moral do estilo de vida 

defendida pelo cinismo (1982,p.3).  

Além dos cínicos, J. Pépin, aponta para outras correntes que se utilizaram da 

figura poética homérica. De acordo com ele, também fazem uso da figura de Ulisses, 

os Estóicos, Pitagóricos e Neoplatônicos. Apesar de se tratar da mesma personagem, 

J.Pépin nos alerta que os usos da mesma são distintos, e divide as quatro correntes 

em dois grupos: no primeiro estão os cínicos e estoicos, no qual a preocupação está 

mais voltada para os feitos e ações de Ulisses na Ilíada, e no segundo estão os 

pitagóricos e neoplatônicos, no qual o olhar está voltado para a figura de Odisseu.  

Sobre a distinção dos usos acrescenta: 

  

Além disso, como observamos rapidamente no caso do primeiro grupo 
e, como veremos com mais detalhe sobre o último grupo, pitagóricos e 
neoplatônicos concordam conferir a Ulisses uma metafísica com 
dimensão para descobrir em sua lenda a história da alma, enquanto 
que o outro grupo limita-se a exaltá-lo como um ideal moral. Por isso, 
são impelidos a fazer uso da exegese alegórica que vai muito além do 
significado imediato do poema, ao contrário dos cínicos e dos 
estoicos, que poderiam se satisfazer com uma leitura quase que literal. 
(1982, p. 4-5)50.  

 

                                                           
50

 Further, as we have quickly seen in the case of the former group and as we will see in more detail 
concerning the latter group, Pythagoreans and Neoplatonists agree to confer on Ulysses a metaphysical 
dimension- to discover in his legend the history of the soul- whereas the other group confines itself to 
extolling him as a moral ideal. Hence the former are forced to make use of an allegorical exegesis which 
goes far beyond the immediate meaning of the poem, contrary to the Cynics and Stoics who could be 
satisfied with an almost literal reading. 
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De acordo com J. Pépin, Proclo, vê Ítaca como uma espécie de “porta mística 

da alma” que traria Ulisses de volta depois de tanta peregrinação. Nesse sentido 

Ítaca se torna como uma espécie de símbolo que representa o retorno à morada da 

alma. Sobre esta visão de Proclo, J. Pépin afirma: 

 

 Quanto ao vagando que a alma é comumente capturada e a subida que 
irá entrega-la, Proclo discerne na ordem do conhecimento; toda essa 
Odisséia epistemológica, a alma irá transcender sucessivamente a 
sensações, a imagens, a opiniões, a ciência, a razão discursiva em si, 
para chegar a uma vida segundo o intelecto, a única que possui 
estabilidade. Aqui o retorno progressivo de Ulisses é utilizado como 
ilustração e garantia da hierarquia do conhecimento definidos no livro 
VI e VII da República. Em outra parte, o mesmo Proclo encontra no 
oceano em que Ulisses trava suas lutas o símbolo do mundo do vir-a-
ser, cujas tentações são encorpadas pelas sereias. (1982, p, 5)  51. 
 
 

Na filosofia de platônica, mais especificamente no diálogo em que Sócrates 

se dedica a convencer Fedro52 sobre a melhor postura para conduzir-se diante das 

paixões ofertadas ao longo da vida, Platão nos mostra mais uma vez como o mito 

pode ser utilizado como um recurso de exemplificação para compreensão daquilo 

que pretende ser dito em termos filosóficos.  

Neste diálogo podemos observar o uso do mito, enquanto recurso 

pedagógico, facilitando o esforço de Sócrates na explicação que dirige ao jovem 

Fedro sobre o tema que abarca o conteúdo da qual natureza da alma humana é 

formada. Para persuadi-lo de que a melhor postura para conduzir a vida livre das 

                                                           
51

 As to the wandering in which the soul is commonly caught and the ascent which will deliver it, these 
Proclus discerns in the order of knowledge; throughout this epistemological odyssey, the soul will 
transcend successively sensations, images, opinions, sciences, discursive reason itself, to reach a “life 
according to the intellect, which alone possesses stability”. Here the progressive return of Ulysses is used 
as illustration and guarantee of the hierarchy of knowledge defined in Books VI and VII of the Republic. 
Elsewhere, the same Proclus finds in the sea in which Ulysses struggles the symbol of the world of 
coming-to-be, whose temptations are embodied by the Sirens. 
52

 Platão, Fedro.Trad., introdución y notas por M. Martínez Hernández & Lledó Iñigo. Madrid: Gredos, 
1986.  
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paixões vem da sabedoria filosófica, Sócrates, não somente se utiliza do argumento 

lógico como da narrativa mitológica.   

Em Fedro (259 A) podemos ver claramente Platão tecendo conselhos 

filosóficos através do mito. A passagem utilizada pelo filósofo faz referência direta à 

experiência vivida por Ulisses na Odisséia, e se refere à postura de enfrentamento de 

Ulisses em relação às sereias, gênios marinhos que costumavam atrair marinheiros 

com sua música para por fim devorá-los. 

O mito conta que Ulisses, tendo que passar pelo mar onde habitavam essas 

encantadoras sereias, foi prudente se guiando pelo conselho dado pela deusa Circe, 

que lhe exatamente como ele deveria proceder para que não fosse capturado pelas 

sereias.  Sobre o aconselhamento de Circe vale citar a passagem homérica: 

 

Então a preclara Circe me dirigiu estas palavras: Toda esta primeira 
provação está concluída. Escuta agora o que vou dizer-te; aliás, um 
deus de novo te recordará isso mesmo. Chegarás, primeiro, à região 
das Sereias, cuja voz encanta todos os homens que delas se 
aproximam. Se alguém, sem dar por isso, delas se avizinha e as escuta, 
nunca mais sua mulher nem seus filhos pequeninos se reunirão em 
torno dele, pois que ficará cativo do canto harmonioso das Sereias. 
Residem elas num prado, em redor do qual se amontoam as ossadas de 
corpos em putrefação, cujas peles se vão ressequindo. Prossegue 
adiante, sem parar; com cera doce como o mel amolecida tapa as 
orelhas de seus companheiros, para que nenhum deles possa ouvi-las. 
Tu, se quiseres, ouve-as; mas, que em tua nau ligeira te atem pés e 
mãos, estando tu direito, ao mastro,  por meio de cordas para que te 
seja dado experimentar o prazer de ouvir a voz das Sereias. Se acaso 
pedires e instares com teus homens que te soltem, que eles te prendam 
com maior número de ligaduras. (Odisséia, 2003, p.158). 

 

Na passagem do Fedro53 Platão associa a imagem do mundo sensível ao mar 

habitado por sereias, e as almas à figura do Ulisses homérico, citando de forma 

elogiosa a postura de Ulisses diante do enfrentamento das encantadoras sereias, 

como exemplo de como o homem deveria buscar se portar diante das paixões, a 

                                                           
53

 Fedro(259 A). 
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saber, com prudência e sabedoria, para que não tivessem suas almas capturadas e 

presas ao mundo sensível. 

Conduzidos pela releitura que Jean Pépin faz do trajeto de Ulisses dentro e 

fora da Odisséia, podemos nos assegurar o quão representativa é esta personagem 

mitológica para a construção da filosofia neoplatônica. Entre as diversas alegorias 

neoplatônicas a respeito dos poemas homéricos, podemos citar a passagem da 

Odisséia em que Ulisses se encontra detido por Calipso.  

A narrativa conta que Calipso não somente abrigou o náufrago Ulisses na 

ilha em que habitava Ogígia, como o amou. Foi por causa desse sentimento que 

nutria por Ulisses que, Calipso o manteve preso ao seu lado por dez anos. Na 

tentativa de mantê-lo ao seu lado para sempre, Calipso, tentou seduzi-lo oferecendo-

lhe a imortalidade. Ulisses, que durante toda a Odisséia, se mantém guiado pelo 

forte desejo de retornar a sua pátria, Ítaca, não se deixa seduzir pela oferta de 

Calipso e a recusa.  

Para J. Pépin essa relação entre Ulisses e Calipso ajusta-se perfeitamente, de 

modo substancial, com a exegese de Plotino.  A figura de Calipso, “aquela que 

envolve”, é, de forma alegórica, a representação do “envelope da alma”, que retém e 

aprisiona Ulisses. Sobre a condição de prisioneiro em que Ulisses se encontra, e 

relacionando esta mesma prisão com “cativeiro da alma”, diz o comentador: 

 

Se a ilha é dita ser cercada por “correntes de água” e “plantada com 
árvores”, isto é porque o corpo por um lado é percorrido, como diz 
Platão, por um fluxo de líquido, e por outro lado, consiste de uma 
matéria semelhante à madeira e densa como floresta, mas, Ulisses 
retorna a sua pátria amada, que, de acordo com os platônicos, denota o 
mundo inteligível, a verdadeira pátria das almas. (1982, p. 5-6) 54.  

                                                           
54 (…;) if her island is said to be “encircled by currents of water” and “planted with trees,” it is because 
the body on the one hand  is traversed, as Plato says, by a liquid flux, and, on the other hand, consists of a 
matter similar to wood and dense as a forest; but, Ulysses returns to his  beloved fatherland, which, 
according to the Platonists, denotes the intelligible world, the true fatherland of souls.  
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Apesar dessas interpretações da figura de Ulisses dentro do contexto da 

metafísica da alma em Plotino, a única citação direta de um episódio homérico nas 

Enéadas se encontra no tratado Sobre o belo, como nos afirma Lamberton (1989, p. 

9-12). No entanto, ainda que os episódios homéricos não sejam citados diretamente, 

a presença da ideia central do relato épico referente ao Odisseu aparece diversas 

vezes. 

Para Lamberton o fato da figura de Ulisses aparecer tantas vezes nas 

Enéadas como representante do herói mítico perante o olhar filosófico, se dá, em 

especial, pelo fato de suas intenções nunca serem reveladas diretamente no que diz 

sua fala. Esse característico modo de pensar, que intenciona uma coisa falando outra, 

revela não somente o modo inteligente como Ulisses supera os desafios que lhe são 

impostos, mas como o mito guarda em suas palavras o sentido último daquilo que 

sua narrativa pretende dizer.  

Sobre o modo como Ulisses astuciosamente trabalha essa façanha de falar 

uma coisa intencionando outra, vale lembrar o trecho da Odisséia em que ele tem a 

ideia de se apresentar com o nome Ninguém ao ciclope Polifemo, conseguindo 

através dessa ideia, escapar de forma engenhosa, e livrar a si e aos seus 

companheiros da morte que lhes esperava: 

 

Ao ouvirem seus gritos, acorreram de todos os lados e, reunidos em 
volta da gruta, perguntavam a causa de sua aflição. “Que dor te 
oprime, Polifemo, e por que, em plena noite imortal, assim gritaste, a 
ponto de nos acordar? Será que um mortal, mau grado teu, te arrebata 
os rebanhos? Ou tentam matar-te por astúcia ou por violência?” Do 
fundo do antro, o forte Polifemo lhes respondeu: “Amigos. Ninguém 
me está matando por astúcia; por violência, não”. Em resposta lhe 
dirigiram estas palavras: “Se Ninguém te violenta, e se estás só, quer 
dizer então que o grande Zeus te envia uma doença inevitável. Invoca, 
pois, nosso pai, o poderoso Posídon!” Ditas estas palavras, foram-se 
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embora, e eu ria, no meu íntimo, pensando como meu nome e meu 
hábil expediente os tinham logrado. (2003, p.123-124) 
 
 

Outro ponto que liga Ulisses a Plotino pode ser observado logo no início das 

Enéadas. Ao discursar sobre os tipos de vida, Plotino classifica em três os tipos de 

vida que correspondem analogamente com a postura do homem que as vivem. De 

forma resumida podemos dizer que Plotino define: a primeira como o tipo de vida 

que toma o prazer como sumo bem, e que, portanto, se configura como estilo de vida 

daqueles que se mantêm presos às coisas da matéria, presos ao plano do sensível; a 

segunda como sendo aquela em que consagra o sumo bem como honra, mas que, por 

mais que seja superior à primeira, não alcança a contemplação da beleza inteligível; 

e a terceira como sendo aquela vida que se lança na direção do Inteligível, 

retornando a sua morada. 

De acordo com Plotino o homem que vive no estilo de vida que corresponde 

à terceira, que se lança em direção ao mundo inteligível, representa a raça mais 

superior e divina entre os homens. De acordo com ele, essa superioridade pode ser 

observada no poder de penetração com o qual esses homens podem enxergar.  

 

Eles olham com um olhar penetrante o esplendor de cima, eles se 
elevam para além, como se lá, alcançando do alto todas as coisas 
daqui, comprazendo-se com o lugar verdadeiro e da real morada, 
assim como um homem que regressa para a pátria bem governada 
desde longa errância. (En, V, 9 [5],1, 16-22) 
 
 

Ulisses é, pois símbolo desta espécie de homem, ele é o representante mítico, 

do terceiro estilo de vida elaborada por Plotino55. Ele é a configuração heroica 

filosófica desta imagem de homem que deseja mais que tudo retornar a sua morada.  

                                                           
55

 Segundo Marcus Reis Pinheiro, aos três tipos de vidas pode-se associar uma passagem presente no 
tratado 1 que justifica a figura de Odisseu como herói por excelência. Cf. Plotino entre Narciso e 
Odisseu: Jogos de espelhos e a Nostalgia da casa. Op.cit.  
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Ao resistir a todas as maravilhosas tentações ofertadas no caminho de volta 

para casa, Ulisses, demonstra a resistência e a segurança do homem que enxerga 

além do que a visão do sensível pode lhe proporcionar. Seu olhar, sua prudência, sua 

inteligência colocada em ação, revelam a postura filosófica pretendida. O êxito de 

conseguir retornar à sua pátria é fruto desse contato com as ideias mais elevadas, isto 

é, o acesso às coisas inteligíveis.  

A trajetória de Ulisses, dentro do esquema plotiniano, representa mais do que 

uma aventura épica, ela configura de forma alegórica a viagem da alma que retorna a 

sua morada: o Uno. Ela representa com excelência a alegoria da viagem da alma que 

anseia voltar à origem de onde veio, e faz o movimento de ascensão até a sua pátria.   

Assim, em contraposição a postura filosófica que Ulisses desempenha nas 

Enéadas, podemos observar que a figura mítica do jovem Narciso aparece como o 

representante daquele estilo de vida que se concentra nas coisas da matéria sensível, 

como um representante de uma postura errante e pouco filosófico. Sobre este caráter 

e as consequências que surgem dessa postura de Narciso, surge a exploração da 

imagem de uma alma errante, que diante da beleza sensível se vê rendida. E que, por 

não conseguir escapar dos seus falsos encantos, jamais chega a lograr a verdadeira 

contemplação da natureza do Belo.  
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Considerações finais 
 

Levando em consideração que esta investigação busca discutir acerca do 

mito e das figuras míticas de Ulisses e Narciso nas Enéadas, se faz necessário expor 

os resultados obtidos nesta pesquisa. Conforme podemos ler na Introdução, parte do 

desafio deste trabalho girou em torno da dificuldade de encontrar e classificar os 

mitos nos tratados filosóficos de Plotino, tamanha a dispersão em que estes se 

encontram nas Enéadas, pois  Plotino não disponibiliza nenhuma transcrição direta, 

mas apenas alusões e metáforas que nos indicam a presença destes mitos. 

A partir daí, o primeiro empenho deste trabalho se concentrou em estabelecer 

o lugar do mito no discurso filosófico na tradição platônica e no neoplatonismo 

referente a Plotino, além de estabelecer em que sentido a narrativa poética pode ser 

associado ao saber filosófico nos casos desses dois autores. 

Para tanto, fizemos um breve recorte histórico dos vários aspectos teóricos 

que os estudos sobre os mitos assumiram ao longo da história ocidental.  Desta parte 

destacamos que o discurso mítico apesar de não se ocupar da verdade, se caracteriza 

pela sua qualidade essencial de se ligar ao pensamento e à vida, no sentido de que 

cria para além da figuração e imaginação, o significado para a própria existência.  

Dessa análise, destacamos ainda que, para além de suas qualidades 

simbólicas, o mito carrega em sua origem a associação com a ordem dos legein, já 

que mythologein e mythogia demonstram uma aproximação semântica com o termo 

logos. 

Na primeira parte da pesquisa, no que se seguiu dessa parte introdutória a 

respeito da história do mito no plano geral, nos voltamos para aquilo que o mito 

propriamente representa no contexto da filosofia de Plotino. Deste trecho 



93 

 

concluímos que o mito nas Enéadas assume papel de suma importância posto que 

agrega ao discurso filosófico metáforas e imagens que podem servir como 

mediadoras na compreensão e na instrução das ideias complexas que fundam a 

henologia plotiniana.  

Ao reconhecer a importância do mito na filosofia de Plotino e ao considerar 

que esta filosofia tem como base a filosofia de Platão, nos deparamos com o 

problema da poesia no esquema platônico gerado pela tão famosa e polêmica 

expulsão dos poetas na Politéia. Problema que acreditamos ter situado mediante a 

análise que compreende que o contexto da expulsão dos poetas é algo muito 

específico do projeto de construção da Politéia, que foi pensada nos moldes do 

projeto platônico. Além de considerar que esta suposição de que o mito seja 

rejeitado na tradição platônica seja um equívoco, posto que, tanto nas escrituras de 

Plotino, quanto nas de Platão, o uso do mito se faz presente. 

Tendo estabelecido a presença do mito e sua função no discurso plotiniano, o 

estudo teve como ocupação principal, estabelecer os parâmetros da estrutura sobre o 

qual a filosofia de Plotino se ergue, tecendo os degraus hierárquicos das noções que 

configuram sua metafísica, dito de outro modo, a teoria que elabora o conceito das 

três hipóstases (Uno, Inteligência e Alma), posto que sem as noções básicas destes 

conceitos não se pode compreender nenhum tema relacionado ao autor. Assim 

também demonstramos como as hipóstases se conectam entre si e em relação ao 

mundo sensível através do seu sistema processional. Para por fim chegarmos ao 

centro do objeto de estudo para o qual este trabalho se volta, a saber, a alma através 

do discurso mítico. 

Primeiramente ficou estabelecido que Plotino observa no mito uma 

capacidade de dividir e reunir, enquanto prática discursiva que é, e o insere como 
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parte integrante e auxiliador do seu método ascensional. O que consiste dizer, que a 

dinâmica estabelecida no mito, através da divisão e da reunião como caminho de 

reflexão, é capaz de promover a condução da alma até o Intelecto, situando-a de 

modo que ela possa encontrar condições plenas de contemplar o Uno. 

Dentre tantas outras características do mito, estabelecemos nessa discussão 

seu poder de alusão, indicação e referência que mostram como o mito pode ser 

interpretado como imagem no contexto plotiniano.  

Uma imagem que não pretende ser simétrica nem imitativa, posto que sua 

alusão não pode ser feita como referência direta a figura que apresenta, mas em 

direção aquilo que pretende evocar. Nesse contexto, enquanto imagem, o mito pode 

vir a representar de forma sensível verdades eternas oriundas do inteligível, assim 

como pode servir como auxiliadora da alma no seu processo de retorno. 

Ficou estabelecido, portanto, que o mito assume total harmonia com 

compasso do pensamento filosófico. Ademais, pode proporcionar a ele uma forma 

particular e eficaz de compreensão, através do uso da fábula como recurso de 

exemplificação feito por meio de associações poéticas, pois o mito desenvolve, na 

esfera da imaginação, seu poder intelectual quando o imaginário contido nele é 

superado. 

Dessas conclusões chegamos ao ponto em que o trabalho buscou considerar 

diretamente as posições de Narciso e de Ulisses nas Enéadas, retratando-o, este 

último, como a personagem mítica que melhor exemplificada o modo como Plotino 

expõe o caminho da alma em direção à sua origem. Posto que a alma seja o 

intermediário que envia ao mundo sensível às imagens de ideias eternas, enquanto se 

desloca no seu processo de retorno, elevando-se ao passo que se aproxima da beleza 
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original, que tem seu processo iniciado na beleza do corpo, em direção à beleza da 

alma, até alcançar a beleza do Intelecto. 

Por fim, como contraponto a figura de Ulisses, que é alegoricamente a 

representação da elevação da alma e o retorno desta a sua morada, dispomos da 

análise da figura mítica Narciso, que representa dentro do contexto estabelecido nas 

Enéadas a face “decaída” da alma que, ao se prender nas belezas sensíveis, jamais 

consegue alcança a Beleza da qual todas provém. Filosofia e mitologia convergem 

em uma reflexão marcada pelo esforço de compreensão da atividade do pensamento 

como o que proporciona, seja de modo conceitual, seja alegórico-mítico, a expressão 

de uma visão de mundo que implica em uma redescoberta da linguagem como 

caminho de retorno ao que, em si mesmo, é inefável.  
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