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RESUMO

O objetivo desta dissertação é desenvolver uma análise sobre a ideia da
imortalidade da alma a partir das Enéadas de Plotino pela compreensão do discurso da
alma como eterna, una-múltipla e em busca da simplicidade com o Uno diante da
temporalidade do corpo múltiplo. Para tanto, iniciamos tentando analisar suscintamente
as hipóstases plotinianas (O Uno, o Espírito e a Alma) para melhor estabelecer as bases
do pensamento de Plotino ao abordar o tema da ideia da alma e sua imortalidade.
Procuramos examinar a epistéme do pensamento de Plotino e sua dialética no intuito de
desenvolvermos uma compreensão das relações existentes entre as matérias sensível e
inteligível e as formas. Assim, desenvolve-se nas Enéadas de Plotino o papel
fundamental do Logos e dos Lógoi na formação da alma. Analisamos também na
processão (proódos) e no retorno (epístrophé) as implicações dos aspectos da eternidade
sobre a purificação da alma na temporalidade do corpo. Procuramos, por fim, na ideia
da imortalidade da alma pelo conhecimento de si mesma a imortalidade na simplicidade
do Uno, isto é, o momento último da busca do autoconhecimento pelo esquecimento de
si para está só com o Uno: o “despoja-te de tudo” (Aphele pánta).

Palavras-chave: Alma; Imortalidade; Autoconhecimento; Simplicidade; Plotino.

RIASSUNTO

L'obiettivo di questa tesi è quello di sviluppare una analisi dell'idea
dell'immortalità dell'anima dalle Enneadi di Plotino attraverso la comprensione del
discorso dell'anima come eterno, e unità-pluralità ricerca di semplicità con la Uno sulla
temporalità del corpo multiple. Per fare ciò, abbiamo iniziato cercando di analizzare
brevemente le plotinianas ipostasi (l'Uno, lo spirito e l'anima) per stabilire meglio le
basi del pensiero di Plotino quando si discute l'idea dell'anima e la sua immortalità.
Cerchiamo di esaminare il pensiero epistéme di Plotino e la sua dialettica, al fine di
sviluppare una comprensione del rapporto tra materia e forma sensibile e intelligibile. In
questo modo, si sviluppa nelle Enneadi di Plotino il ruolo fondamentale del Logos e il
Logoi nella formazione dell'anima. Analizziamo anche la processione (Proódos) e
ritorno (Epistrophé) le implicazioni degli aspetti dell'eternità sulla purificazione
dell'anima nella temporalità del corpo. Cerchiamo in ultima analisi, l'idea
dell'immortalità dell'anima dalla conoscenza stessa immortalità sulla semplicità di
Colui, cioè, l'ultima volta che la ricerca della conoscenza di sé dalla dimenticanza di sé
per è solo con l'Uno: il "Elimina ogni cosa" (Aphele pánta).

Parole chiave: Anima; Immortalità; Conoscenza di sé; Semplicità; Plotino.

SUMÁRIO

Introdução .................................................................................................................... 09
1. Capítulo I - A HENOLOGIA PLOTINIANA: DO UNO À ALMA ..................... 13
1.1. Uno (Hén) ........................................................................................................ 14
1.2. ESPÍRITO (Noûs) ............................................................................................... 21
1.3. ALMA (Psuché) .................................................................................................. 31
1.3.1. A UNIDADE DA ALMA E A MULTIPLICIDADE ..................................... 41

2. Capítulo II - DA EPISTÉME AO MÉTODO DIALÉTICO NA MATÉRIA
SENSÍVEL E INTELIGÍVEL E NAS FORMAS ................................................... 49
2.1. EPISTEME PLOTINIANA ................................................................................. 49
2.2. DIALÉTICA PLOTINIANA .............................................................................. 55
2.3. MATÉRIA SENSÍVEL E MATÉRIA INTELIGÍVEL ...................................... 58
2.4. FORMAS ............................................................................................................ 67
2.5. LOGOS EM PLOTINO ..................................................................................... 71
2.6. DIFERENÇA LÓGICA ..................................................................................... 74

3. Capítulo III - DA IMORTALIDADE DA ALMA .................................................. 77

3.1.

O

CONHECIMENTO

DA

ALMA

COMO

SUBSTÂNCIA

REAL,

TRANSCENDENTE E ETERNA PARA ALMA DO HOMEM. ......................... 77
3.2. DA ETERNIDADE E DA DURAÇÃO NA IMORTALIDADE E O VALOR DO
TEMPO. ..................................... ........................................................................... 85
3.3. O Noûs e o AUTOCONHECIMENTO EM PLOTINO. ........................................... 96
3.4. A ALMA COM O CONHECIMENTO DE SI MESMA E DA IMORTALIDADE NA
NA SIMPLICIDADE DO UNO. ........................................................................... 118

4. CONCLUSÃO ........................................................................................................... 125
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 132
5.1. Fontes Primárias .............................................................................................. 132
5.2. Bibliografia Sobre Plotino – consultada ......................................................... 132
5.3. Bibliografia Secundária ................................................................................... 135

9

INTRODUÇÃO

A questão do autoconhecimento ou conhecimento de si é um objeto de investigação
epistemológica e a finalidade de uma busca de natureza ética. Quando visto como objeto da
investigação epistemológica, o que se busca é a explicação do como e o que é conhecido.
Quando visto como projeto ético, o que se busca é a realização de algo que leve
o indivíduo a ser mestre de si mesmo e, consequentemente, um ser humano melhor, ou uma
alma, na compreensão da unidade, segundo a Filosofia de Plotino1. Filósofos como Sócrates,
Platão e Plotino fazem parte de uma tradição que compreendem o autoconhecimento como
uma conquista ou realização que traz saúde e liberdade para o indivíduo, mais precisamente
para sua alma. Esse projeto ético tem suas raízes no dito do oráculo de Delfos que tanto
influenciou Sócrates: “Conhece-te

a

ti

mesmo2”;

ou

pelas

palavras

de

Plotino:

“obedeceríamos àquela recomendação do deus que nos exorta a conhecermos a nós
mesmos” (1985, p.84-85). De acordo com essa tradição, o autoconhecimento é
uma realização, ao invés de algo dado ou prontamente disponível ao indivíduo. Para
conhecer-se a si mesmo, o indivíduo precisa refletir e interpretar a si mesmo. O conhecimento
de si distingue-se do conhecimento de outras coisas (as coisas exteriores para o indivíduo) por
ser imediato, no sentido de não depender de evidências. Pode-se dizer que o
autoconhecimento é fruto da introspecção.
A imortalidade da Alma como resultado de autoconhecimento é uma compreensão
feita pelo exercício da contemplação que repercute em um conhecimento de sua condição

1 - Pautado em a Vida de Plotino por Porfírio, pode-se apresentar o seguinte quadro: Nascido na cidade de
Licópolis, Egito, em 204 d.C., Plotino segue para a grande cidade de Alexandria onde permaneceu por 11 anos e
estudou com seu mestre Amônio Sacas (175 – 240/242 d.C). A busca por conhecimentos filosóficos em outros
povos instigou Plotino, e aos 38 anos deixa Alexandria e se junta ao exército de Gordiano III na direção da
Pérsia. A campanha militar fracassou após o assassinato de Gordiano e Plotino agora estava em terras estranhas e
hostis, mas apesar das dificuldades encontrou um caminho para Antióquia. Na idade de 40 anos, segundo
Porfírio, Plotino segue para Roma e lá inicia as bases de sua escola filosófica, mas só começará a escrever aos 50
anos e depois pede a Porfírio a ordenação de seus escritos. Seu círculo mais íntimo incluía Porfírio, Amélio da
Toscana, e o senador Castro Firmo. Plotino tinha alunos de várias partes do mundo, bem como do próprio senado
romano. Conta Eunápio que Porfírio, após haver estudado com Plotino, tomou horror ao próprio corpo e velejou
para a Sicília, seguindo a rota de Odisseu, e ficou em um promontório da ilha, sem se alimentar e evitando o
caminho do homem; Plotino, que ou o estava seguindo ou recebeu informações sobre o jovem discípulo, foi até
ele e o convenceu com suas palavras, de modo que Porfírio voltou a reforçar seu corpo para sustentar sua alma.
Para Eustáquio de Alexandria, o médico e discípulo que dedicou-se ao aprendizado de Plotino e o assistiu até sua
morte, aos 66 anos em 270 d.C. no segundo reinado do imperador Cláudio II, Plotino deixou para ele, como
legado de seu pensamento, as últimas palavras: “Esforça-te para elevar o que de divino existe em nós em
direção ao que é divino no universo”.
2 - “Conhece-te a ti mesmo” quer dizer “conhece a tua própria alma” – Platão em Alcibíadis I 129 a-130 e sobre
tudo 130 e 8-9.
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imortal na temporalidade, e que esta é uma imagem (eidolon) de sua ideia original, ou seja,
da eternidade do ser noûs.
Contudo, o pensamento de Plotino não começa pelo autoconhecimento, ou pela
contemplação e muito menos pelos níveis de contemplação e também não se inicia pelo
retorno (epistrophé) e nem a processão (proódos), mas por uma resposta para entender o
ponto central de onde todas as coisas partem ou se iniciam. O pensamento filosófico de
Plotino possui um frontispício, um pórtico, pelo qual tudo começa e a entrada para sua
filosofia é o Uno. Tudo advém, procede e é gerado a partir dele num “transbordar” contínuo e
infinito. E como tudo advém dele, uma filosofia que possui seus conhecimentos a partir da
referência do Uno só poderia ter um sistema de pensamento pautado pela unidade3.
O pensamento plotiniano se revela em dois sentidos de movimentos em sua
henologia filosófica da unidade no decorrer da jornada de conhecimento da alma: no primeiro
movimento há a processão (Proódos) e no segundo o retorno (Epistrophé) e apesar de
parecerem movimentos lineares para a unidade, eles não possuem nenhuma linearidade, muito
pelo contrário, pois para cada processão e retorno há um exercício de contemplação.
A unidade se revela pelo conhecimento da unidade em todas as coisas, mas,
mantendo-se a diferença que distingue o Uno das outras coisas. Há na filosofia de Plotino
uma estrutura triádica – Uno, Espírito e Alma (Hén, noûs, psuché), mas estas três hipóstases,
na verdade, formam uma unidade (Enéada V 1, 6.40-45), pois as duas últimas se voltam e se
compreendem com a primeira.
Essa pesquisa tem como objetivo desenvolver uma análise sobre a ideia da
imortalidade da Alma a partir das Enéadas de Plotino e toma como ponto de partida o
discurso sobre o aspecto da alma como eterna, una/múltipla e simples diante da temporalidade
do corpo múltiplo. Em um primeiro momento é feita uma análise das Hipóstases4 plotinianas
e o papel fundamental do Logos no que concerne à alma humana. Em especial uma análise da
alma em Plotino, sua unidade e sua individuação. Em um segundo momento é feita uma
análise da epistéme e do logos na alma individualizada e suas implicações no que tange ao
noûs e o autoconhecimento. E por fim pensamos, a partir dos movimentos de processão e
conversão, as implicações da eternidade da Alma, bem como as suas implicações temporais.

3 - Segundo Maria Simone (1999, p.12): “o termo correto utilizado por Plotino é enótês. Porém, este termo
quase nunca aparece no texto das Enéadas, já que Plotino acaba atribuindo para a unidade o mesmo termo
utilizado para o Uno (Hén)”.
4 -Trata-se dos conhecimentos compreendidos por Plotino sobre as três formas das quais hierarquicamente é
proveniente as processões, primeiro movimento e a conversão ou retorno, o segundo movimento: as três
hipóstases são o Uno (Hén), o espírito (noûs) e a alma (psuché).

11

Expor a ideia da imortalidade da alma em Plotino na eternidade, na unidade e na simplicidade
diante da transcendência do corpo múltiplo no tempo.
Para tanto a organização e estruturação da ordem a ser seguida é de fundamental
importância para que os objetivos propostos sejam alcançados. Assim, a pesquisa teve uma
divisão de capítulos apresentada em três partes: numa prima parte com o capítulo que
desenvolve as Hipóstases plotinias, como já mencionado, em que iniciamos pelo caminho
processional a partir do Uno, primeira Hipóstase. Do Uno seguimos o movimento da
processão para o espírito e a alma hipóstases derivadas do Uno. Em seguida, ainda no capítulo
primeiro, o aprofundamento da alma em Plotino na análise de sua unidade e após a sua
individuação. O segundo capítulo inicia-se com a compreensão da epistéme abordando a
unidade e multiplicidade e como a alma reconhece-se individualizada. Em seguida, busca-se
por compreender a substância de matéria e de forma em ambos os mundos, o sensível e o
inteligível pela matéria sensível e inteligível e a eidos da alma e do corpo. O logos é o
diferenciador lógico para a individualização da alma e é apresentado, em seguida, para revelar
o caminho do autoconhecimento no noûs, primeira estada no reconhecimento da
individualidade da alma gerada a partir da alma do mundo. No capítulo 3, abordamos o noûs
como ser de autoconhecimento e a alma do mundo como aquela que concede à alma
individualizada a ideia para a introspecção, ou seja, a busca pela contemplação. Os níveis da
contemplação são propostos para a alma individualizada que busca a conversão, o retorno
para o Uno, mas não sem muito esforço pelo exercício do autoconhecimento, da “fuga do só
para o só” (phygé mónon prós mónon – Enéadas VI.9[9],11,50-51). Logo, a ideia da
imortalidade da alma em Plotino, na eternidade, na unidade e na simplicidade tendo a
transcendência do corpo múltiplo (pollá), pesa como um desafio para a parte da alma dos
indivíduos que “caíram nos corpos” e precisam compreender a si mesmos, ou seja, precisam
do autoconhecimento para saberem quem são enquanto alma, enquanto Uno-muitos.
De fato o caminho que conduz para o Uno, a hipóstase plotiniana na qual
transcorrem todas as Enéadas, é o caminho pela apropriação conceitual do mundo inteligível.
O caminho pelo qual não concede à alma individual filosofante a solidão como um
afastamento dos outros indivíduos, mas muito pelo contrário, como orienta Peter Szlezák
(2010, p.12): Plotino usa o termo tó hemeis (nós) quando distingue a sua própria posição
filosófica da posição dos outros [filósofos]. Esse termo poderia apenas raramente ser
substituído pelo “eu”: pois parece que Plotino sempre fala em nome do conjunto dos que
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filosofam de modo platônico, pelo menos em nome daqueles que se encontram numa synousía
filosófica.
Diante de todo o arcabouço de conhecimentos que influenciaram o pensamento de
Plotino sobre a temática da alma, a imortalidade é um tema central no conhecimento da alma
e, por isso, é uma questão mais restrita a determinados tratados, contudo os aspectos que
envolvem a temática da imortalidade e que repercutem diretamente no seu conhecimento,
permeiam grande parte das Enéadas e, por si só, tornam a análise não menos desafiadora do
seu ponto de vista estrutural. Logo, alguns dos tratados das Enéadas foram selecionados como
base para o estudo, por considera-los ligados mais diretamente ao objetivo do trabalho. Os
outros tratados serão utilizados sempre que se fizer necessário, complementando os
selecionados. Deste modo, os tratados selecionados foram os seguintes: a Enéada IV – Sobre
a Alma, e mais especificamente IV.7; II, 4 [12] - A matéria; III, 6 [26] – A impassibilidade dos
seres incorpóreos; III, 7 [45] – A eternidade e o tempo; V, 3 [49] – A hipóstase que conhece e
o que está para além, dentre outros que estão sendo sempre buscados para complementar e
auxiliar os primeiros5.
Diante disso, observamos que as Enéadas plotinianas oferecem todo um abrangente
sistema de filosofia e que demanda de todos que se aventuram em seu estudo uma
aprofundada investigação de seu pensamento. Porfírio esforçou-se por organizar as Enéadas
não por uma base cronológica, mas por afinidade de temas e assim, os cinquenta e quatro
tratados foram divididos em seis volumes, cada qual contendo nove tratados, chamados
Enéadas. A primeira Enéada trata da ética e da moral; a segunda e a terceira Enéadas tratam
do mundo sensível, ou seja, da física e da cosmologia; a quarta Enéada trata da alma; a quinta
Enéada do noûs e a sexta Enéada do Um ou do Bem. Uma análise mais cuidadosa da
diversidade dos temas discutidos por Plotino nas Enéadas, apresenta como um fator de
convergência, a unidade, neste todo heterogêneo. Segundo Maria Simone (1999, p.18)
podemos então afirmar que: “[...] a nostalgia da unidade perpassa serenamente todos os
tratados e descansa na superabundância do Uno que “gera”, sem exaurir-se, e que de nada
necessita para “gerar””. Ainda segundo a autora, na compreensão da imagem da unidade
indivisa temos, segundo Plotino, sua realização na phygé mónon prós mónon ([a] fuga [do] só
para o só), que requer, para o seu devido entendimento o autoconhecimento de cada alma.
5 - Para a devida análise da documentação textual, procuramos trabalhar com duas traduções das Enéadas. Uma
tradução bilíngue grego-italiano de Giussepe Faragin utilizada como principal referência para o estudo das
Enéadas e uma tradução espanhola organizada por Jesús Igal que é reconhecida pela particularidade de seus
comentários e análises ao longo da tradução. As citações retiradas do texto das Enéadas traduzido para o italiano
e para o espanhol são apresentadas neste trabalho traduzidas para o português, procurando uma padronização das
mesmas. Assim, como também as citações que fazem referência as anotações e aos comentários de Jesús Igal em
relação ao texto das Enéadas. As referências da documentação textual encontram-se completas nas referências
bibliográficas no final deste trabalho dissertativo.
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Logo, podemos perceber que, o conhecimento de si mesmo revela a unidade de cada um como
uma totalidade de todos os seres, de todas as almas.
CAPÍTULO I – A HENOLOGIA PLOTINIANA: DO UNO À ALMA

A filosofia de Plotino é caracterizada pelo seguinte princípio fundamental: a
realidade existe em uma estrutura triádica. A base do seu pensamento está fundada em dois
eixos: as três Hipóstases: o Uno (Hén), o espírito (noûs) e a alma (psuché) estruturadas por
dois movimentos descritos como Processão (proódos) e Retorno (epistrophé). Enquanto que
as hipóstases tem sua origem, em parte, na distinção ontológica de Platão entre o ser e o devir,
mundo inteligível e perceptível, este último deriva de uma inter-relação dinâmica aristotélica
entre ato e potência, a prioridade e o posterior.
Plotino demonstra o esboço de sua metafísica na Enéada V.1. De acordo com este
tratado, qualquer hipóstase superior participa de um grau de perfeição, unidade e intelecção
pura e qualquer hipóstase menor é gerada pelo contemplar da maior hipóstase anterior a esta
última.
No nível mais alto de pureza da unidade e simplicidade, reside o Uno, o princípio
primário de toda a existência. O Uno plotiniano é absolutamente inefável e transcendente; o
Uno é o princípio anterior mais simples e, por isso, não-composto. A partir de seu estado
unificado, gera todos os compostos e múltiplos posteriores a ele. Uma vez que a existência do
Uno é mais simples e unificada, cada posterior depende e refere-se ao Uno.
O espírito, a segunda hipóstase, uma síntese do mundo de Platão, das formas e da
autorreflexão do intelecto de Aristóteles, deriva do Uno por uma autocontemplação
intemporal. O espírito é, para Plotino, a díade indefinida, o nível em que ser e pensar se unem
e onde todas as formas platônicas são auto incluídas na condição mais perfeita e mais
verdadeira. O espírito possui o autoconhecimento perfeito e a vida eterna infinita.
A alma, a terceira hipóstase, é um derivado do espírito. A alma inquieta produz,
anima, formula e governa o mundo perceptível, derramando sua luz inteligível sobre a
impassibilidade insubstancial da matéria. A perfeição e pureza dos três níveis do ser são
designadas pela iluminação eterna do Uno. A iluminação por processão de cada hipóstase é
acompanhada, quase que simultaneamente, por uma presença contemplativa ascendente à sua
maior hipóstase.
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Esta ordem orgânica fundamenta o conceito das hipóstases de Plotino e significa sua
originalidade filosófica. Seu esquema de hierarquias ontológicas sustenta o princípio
fundamental do neoplatonismo: que a realidade consiste em uma hierarquia de graus de
unidade. No entanto, a ideia da unidade não é exclusiva de Plotino. Como Svetla SlavevaGriffin observa, o esquema é uma “sistematização de identificação da tradição pitagóricaplatônica da bondade e da ordem com a forma, medida e limite, que por sua vez implica
número e proporção matemática e, portanto, em última análise, a presença de uma unidade de
organização” (2009, p.24).
Nesse sentido, referente à metafísica de Plotino para a tradição filosófica grega,
Heinrich Dörrie (apud Slaveva-Griffin, 2009, p.24) caracteriza Plotino tanto como
"tradicionalista" e "inovador". Cada inovação no sistema de Plotino tem suas raízes na
tradição, e nas teorias tradicionais, podendo claramente serem observadas nas Enéadas.
Os critérios que Plotino usa para criticar ou avaliar as teorias antigas eram também
os critérios de sua originalidade. Na verdade, o objetivo fundamental de Plotino era
harmonizar, sistematizar e, principalmente, subsumir seu pensamento metafísico, no contexto
da tradição filosófica grega.
É necessário, num primeiro momento, ressaltar que buscamos provir uma completa
abordagem sobre o tema da alma em Plotino, pela qual se justifica a necessidade de atender a
demanda principal deste trabalho que é a imortalidade da alma prescrita na Enéada IV.7 [2] 8.
Contudo, é importante acrescentar que dada à magnitude do trabalho deste grande pensador é
praticamente impossível responder por todo o seu conteúdo, mesmo que especificando a
temática da alma, pois não só o tema se encontra adstrito a um só de seus tratados, a Enéada
IV (que por si só já possui uma complexa dificuldade de análise em toda a sua dimensão de
conhecimentos), como também Plotino recebe de seus antecessores socráticos e pré-socráticos
muitas contribuições e por diversos pensadores em variados campos do conhecimento6.
Logo, será importante analisar em um, primeiro momento, a henologia de Plotino
(hén, noûs e psuché). A alma por se tratar da hipóstase de maior interesse para este trabalho
será analisada de forma mais detida em toda a sua multiplicidade e dimensão cosmológica e
metafísica para que seja possível ensejar os aspectos que compreenderão sua característica
psicológica proveniente do noûs.

6 - Para um estudo das influências pré-socráticas e socráticas no pensamento de Plotino consultar Giannis
Stamatellos – Plotinus and the presocratics: a philosophical study of presocratic influences in Plotinus’
Enneads.
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1.1. O Uno (Hén)
“Existe, sim, alguma coisa que poderia chamar-se um
centro: em torno a esse um círculo irradiando o
esplendor que emana daquele centro; em torno a esses
(centro e primeiro círculo), um segundo círculo: luz da
luz!” – Enéadas, IV, 3, 17

O pensamento da unidade representa o motivo pelo qual Plotino ficará imortalizado
na história da filosofia. O Uno é a primeira das três hipóstases que compõem todo o “sistema”
triádico plotiniano e que, por sua vez, perpassa toda a obra do pensador através das relações
pensadas entre o Uno e o múltiplo.
O Uno é a primeira hipóstase plotiniana e Plotino, pelo tratado VI 9 [9], mostrará por
intermédio de um roteiro de métodos, a demonstração do que se aproximaria de uma resposta
a pergunta “O que é o Uno?
Segundo Saffrey (1990, p.45) o tratado que melhor expressa a transcendência UnoBem platônico como um dos temas da filosofia neoplatônica e que trata-o, como Princípio
Primeiro de uma realidade primeira de todas coisas, ao mesmo tempo em que está para além
de toda essência e que, neste ponto, encontra-se para além de toda possibilidade discursiva é o
tratado VI 9 [9]7. Segundo a ordem temática de Porfírio, o tratado possui o privilégio de ser o
primeiro texto de Plotino, e além disso é na história da filosofia, o primeiro pensamento e
abordagem textual em que se coloca decisivamente essa problemática, ainda segundo Porfírio.
O tratado VI 9 [9] possui uma estrutura muito próxima à dinâmica cosmológica, ou
seja, compreende-se de forma geral de que “tudo é por meio do Uno”. Na continuidade do
pensamento desenvolvido pelo tratado percebe-se uma argumentação ascensional que iniciase no corpo até a alma, da alma para o espírito, e do espírito para estar com o Uno. Esta
argumentação representa toda uma tradição teológica e filosófica, reconhecida como teologia
7 - Francisco Razzo em comentando sobre o tratado VI 9 [9] nos orienta para o sentido de que ele: “[...] ocupa,
na organização sistemática, um lugar no mínimo curioso, sobretudo problemático, uma vez que se compreende o
sentido filosófico proposto artificialmente pela sua compilação. Na edição de Porfírio, este tratado não foi
simplesmente e inadvertidamente colocado em último lugar na ordem dos escritos. Há uma intenção filosófica
muito precisa que teria motivado Porfírio a optar por colocar este tratado ao final, sob o título de Sobre o Bem ou
o Uno. É conhecida a compilação da obra de Aristóteles, por Andrônico de Rodes, a partir de um critério
temático; Porfírio, além de adotar um critério análogo, deixou-se guiar por uma inspiração numérica pitagórica
cujo sentido metafísico da combinação do número seis e nove corresponde a uma ideia de perfeição cosmológica
(2012, p.86).
O autor ainda aduz que (2012, p.86): “O termo “Enéadas”, utilizado como título das obras de
Plotino, literalmente, significa seis conjuntos de nove. Cada conjunto trata de uma temática específica
relacionada ao todo do sistema filosófico, que parte das questões mais simples, por exemplo, do mundo sensível,
do “aqui” (entaûtha), e segue uma escala de ascensão até ao mundo inteligível, o “lá”, (ekei), tal como a
(Psuché), o (Noûs), até chegar ao Primeiro Princípio supremo ou Uno-Bem”. Umas das perguntas que a crítica
moderna tem feito a respeito dessa problemática é em relação ao sentido de Porfírio ter colocado o tratado 9 no
fim da compilação. Segundo Pierre Hadot, essa escolha “deixava entender que esse escrito era o cume da
teologia plotiniana”. Nesse sentido, o tratado Sobre o Bem ou o Uno seria uma espécie de coroamento dessa
filosofia cujos pontos de partida e de chegada é o Uno-Bem.
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negativa ou teologia apofática, que surge de uma construção sistemática que se inicia pelas
obras de Plotino. Para Pierre Hadot (1989, p.15) não obstante o conteúdo do texto seja
propriamente o problema da unidade absoluta, fundamento ontológico de todas as coisas, e,
sobretudo, o procedimento de apreendê-la, também há uma série de perguntas que são
formuladas a respeito das razões que motivaram Porfírio a optar colocar o texto ao fim da
compilação8.
Ainda segundo o interprete, Pierre Hadot, um outro problema que deve aparecer e ser
levado em consideração ao se pretender estudar o Tratado VI 9 [9] é em relação ao título.
Hadot compreende que como não era comum para aquele período um pensador nomear os
títulos dos textos escritos, percebe-se que o próprio Porfírio os tenha nomeado (HADOT,
1989, p. 17). O tratado VI 9 [9] é o único que possui a conjunção “ou”; uma problemática
para

os

questionamentos

modernos,

isto

é,

qual

o

sentido

deste

título?

Ou pela pergunta, contundente de Pierre Hadot, “num certo sentido o nomeador dos textos
manifestou a vontade de direcionar o título para o objeto do tratado 9 como demonstração da
equivalência entre o Uno e o Bem?” (1989, p.21).
De forma clara, podemos dizer que o título do tratado “Sobre o Bem ou o Uno” está
diretamente ligado à tradição filosófica platônica, e que, segundo Hadot (1989, p.21), é
revelado pelo princípio interpretativo que combina o Parmênides e a República de Platão,
desenvolvendo-os pela concepção do Uno-Bem, no seentido para além da essência, (epékeina
tês ousías)9. Hadot (1989, p.32) ainda orienta para o fato de que, o problema da equivalência
metafísica entre o Uno e o Bem em Plotino deve ser compreendido como a chave da
8 - Francisco Razzo de forma elegante coloca que, Porfírio escolheu essa ordem por que encontrou no último
capítulo uma ideia que lhe era cara: a união com o Divino poderia ser atingida graças a uma vida filosófica e não
pela prática teúrgica? Ou julgava que esse tratado poderia ser considerado não somente como um excelente
resumo de todo pensamento de Plotino, mas como uma exortação entusiasta e ardente a se elevar até o fim
supremo: a experiência unitiva? Ou ainda, Porfírio gostaria que as quatro últimas palavras do tratado “fugir só
para o Só” aparecessem como a conclusão de todo o corpus, como a quintessência da mensagem plotiniana?
(2012, p.87)
Ainda segundo o autor, felizmente, Porfírio, ao publicar as Enéadas, publicou, junto, uma biografia em
homenagem à vida filosófica de Plotino e nela apresentou uma suposta ordem cronológica de todos os escritos,
bem como um critério de agrupamento dos textos e um pequeno resumo de cada grupo. O tratado Sobre o Bem
ou o Uno aparece em nono lugar e é o primeiro, segundo essa ordenação cronológica, a expor a problemática a
respeito do Uno, bem como sua equivalência metafísica em relação ao Bem. No entanto, a crítica moderna
levanta uma série de questões a respeito da possibilidade de Porfírio realmente ter encontrado uma ordem
cronológica, sobretudo, em relação aos vinte e um tratados que já estavam redigidos antes da sua chegada em
Roma. Diz Hadot, “É possível que Porfírio jamais pudesse reconstituir a cronologia exata desses textos, pode-se
ter dúvidas a respeito da ordem desses escritos e mesmo sobre o tamanho exato de tal e tal tratado dessa época”.
Não cabe aqui uma análise minuciosa sobre essa problemática: nosso objetivo foi apenas destacar o quanto ela é
motivo de discussão e ponto fundamental para se compreender como foram organizados os textos de Plotino.
9 - Maurício Marsola (apud Razzo, 2012, p.89) em Epekeina tês ousia. Estudo sobre a exegese plotiniana
da República 509b9, cita Pierre Hadot, que comenta a respeito desse problema na obra de Numênio (em seis
volumes), Sobre o Bem, que no século II já teria feito uma alusão à identidade entre o Bem e o Uno em Platão
(2005, p. 17).
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interpretação e da apropriação de sua filosofia das teses platônicas desenvolvidas nos
respectivos

diálogos

(Parmênides e

a República),

bem

como no

Timeu, no Fédon e

no Banquete.
O tratado VI 9 [9], é um escrito de suma importância na filosofia de Plotino. O
interprete Émile Bréhier, no seu estudo e tradução das Enéadas, mais especificamente na
introdução, assevera sobre o tratado VI 9 [9]: “é também o mais claro, o mais clássico, e nele
frequentemente os comentadores tiram suas afirmações sobre a doutrina do Primeiro
Princípio.” (1936, p.7). De fato, Plotino neste tratado nos conduz a uma reflexão ímpar de seu
estudo filosófico, seja pela ótica de uma ordem sistemática, seja pela ótica de um sentido de
ordem cronológica. Este é o profícuo estudo em que Plotino exercita as diretrizes
especulativas centrais no que diz respeito ao “Primeiro Princípio como Princípio Inefável”10.
Dito isso, o tratado VI 9 [9], portanto, é o texto que nos conduz gradualmente pelo
pensamento de Plotino acerca da primeira hipóstase. Este sentido gradativo é altamente rico, e
só é possível perceber a extrema riqueza deste caminho entendendo cada uma das vias,
métodos e definições exortadas por Plotino ao longo de todo o seu esforço por mostrar desde
as explicações comparativas de cada uma das hipóstases posteriores em relação ao Uno, as
vias para entender o Uno e por fim o próprio distanciamento da questão ontológica do “ser”
na filosofia de Plotino que não se confunde com o Uno. Assim, é que se inicia e se procede o
desenrolar da metafísica da unidade, ou aquilo que será compreendido atualmente como a
Henologia11 plotiniana.
O Uno plotiniano possui como base de seu fundamento as ideias de Platão, mais
precisamente, os que aparecem nos diálogos do Parmênides e da República. O Uno e o Bem,
respectivamente, analisados nestes diálogos são utilizados por Plotino de uma forma
hermenêutica e de reinterpretação para as suas teses, dando ao pensamento de Plotino uma
posição de originalidade que lhe permitiu um sistema filosófico definido pela organização de
temas e teses que perpassam toda a sua obra de forma conjunta.
Plotino apresenta o retorno da ideia de infinitude ao seu conceito original e ainda o
emprega como característica do Uno, quando diz:

10 -Como explica bem Hadot, na sua Introduction, (1994, p.18), o problema central desse tratado “representa ao
mesmo tempo a demonstração, na obra de Plotino, da existência necessária de um além do Intelecto e a primeira
descrição desenvolvida da experiência supra-intelectiva graças a qual pode-se entrar em contato com esse ‘para
além’”.
11 - “A ideia de uma metafísica da unidade (henologia) é defendida por François Bousquet no seu livro L’espirit
de Plotin – l’intinéraire de l’âme vers Dieu, onde o autor defende tal ideia, expondo, para isto, razões de ordem
histórica e de ordem metafísica” segundo Maria Simone (1999, p.23).
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O Uno [...] nem se encontra em outro nem se encontra em meio ao divisível,
e também não é indivisível como o termo mínimo matemático; antes, entre
todas as coisas, ele é máximo não por extensão dela, mas por potência, de
sorte a estar privado de grandeza justamente pela sua potência; tanto é
verdade que os seres que vêm logo depois dele são indivisíveis e sem partes
por potência e não por volume ou massa. Deve-se, pois, concebê-lo infinito
não porque não tenha limite seja em grandeza seja em número, mas pela
ilimitação de sua potência (Enéada. VI, 9-6)

Para G. Reale (2008, p.46) o infinito plotiniano compreendido não é o infinito do
espaço nem da quantidade (ligada à espacialidade), o infinito é entendido como ilimitado,
inexaurível e imaterial potência produtora12. Plotino esclarece estes aspectos da não
espacialidade quando aduz:
Mas, se alguém insiste em procurar o modo, lembre-se de que a potência não
é determinada quantidade, mas mesmo dividindo-a ao infinito com o
pensamento sempre se obtém a mesma potência abissalmente infinita; já que
ela não tem matéria, de sorte a que com a grandeza da massa possa diminuir
tornando-se menor. (Enéada, VI, 5, 12)

Plotino se preocupou em colocar o Uno para além de qualquer ontologia, bem como
também para além do pensamento, tendo em vista que, esta posição e condição plotiniana se
repete em todo o corpo de seu trabalho e é uma clara concepção de transcendência. O
princípio supremo não somente transcende o mundo físico, mas transcende também toda
forma de finitude.
Da primeira hipótese do diálogo do Parmênides de Platão, Plotino resgata a
caracterização das negações, observadas em 138 a-b, que não existe o Uno: “[...] em nenhuma
parte, nem em si, nem em outro [...]”. Em Plotino já podemos vislumbrar a transcendência ao
que segue em V 5, 9, 1-26: “[...] o Uno está em todas as coisas porque as contém, ao mesmo
tempo que não está em nenhuma porque não é contido por nenhuma das coisas”.
O uso que o filósofo licopolitano faz de analogias negativas como por exemplo:
enquanto o Uno é infinito, não lhe convém nenhuma das determinações do finito, que são a
ele posteriores ou quando, Plotino, o declara inefável.
Daqui que, entre outras coisas, ele é inefável no verdadeiro sentido da
palavra. Visto que com qualquer palavra que venhas a pronunciar, sempre
exprimirás “alguma coisa”. No entanto, a expressão “além do todo” ou essa
outra “além do espírito sumamente venerável” são as únicas que, entre todas
as outras, correspondem à verdade porque, definitivamente, não são
denominações que sejam alguma coisa de diferente daquilo que Ele é, e nem
é uma coisa em meio às outras: e Ele é inominado exatamente porque não
sabemos dizer nada a seu respeito, mas somente tentamos, como melhor nos

12 - Nesse contexto, a palavra potência (dunamis) assume não a significação de potencialidade, por que essa
significação aristotélica estava estruturalmente ligada à matéria e ao ser corporal, mas de (atividade) como já
acontecia em Fílon de Alexandria.
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suceda, dar alguma indicação acerca Dele, entre nós e para nosso uso.
(Enéada, V, 3, 13)

Já quando faz uso de analogias positivas Plotino não se contradiz, ele apenas tenta
esclarecer aspectos que poderiam parecer contraditórios, como quando percebe o Uno não
como uma unidade particular ou determinada, mas sim, como Ele por si mesmo, ou seja, o
Uno é Uno-em-si, a causa e a razão de ser da unidade de todas as outras coisas. O Uno
significa, na concepção de Plotino, o absolutamente simples que é razão de ser do complexo e
do múltiplo. Nesta passagem Plotino faz um pequeno exercício de análise sobre as questões
apresentadas.
Com efeito, se não fosse simples, livre de toda a causalidade e composição e
verdadeiramente e propriamente Uno, ele não seria princípio; só pelo fato de
ser simples ele possui independência soberana e primazia sobre todas as
coisas; pois que o “não-primeiro” tem necessidade do que o precede e o
“não-simples” tem necessidade dos elementos simples nele contidos para
que seja constituído por eles”. (Enéada, V, 4, 1)

Em seguida, Plotino expõe quatro aspectos em relação ao Uno quando diz que:
É necessário que o princípio seja simples, anterior a todas as coisas e diverso
de tudo o que vem depois dele, existe em si mesmo, não se mistura com os
seres que derivam dele e no entanto, capaz de estar presente, à sua maneira,
nas outras coisas, Uno que é realmente Uno e não um uno que primeiro seja
um outro ser e depois seja Uno; é falso dizer que ele é Uno, porque ele não
se vê conceito nem tampouco ciência. (Enéada, V, 4, 1, 5-10)

São exatamente questões como essas que poderiam gerar contradições em uma
leitura desatenciosa em Plotino, pois sua explicação sobre a simplicidade do Uno não
representa uma pobreza, mas muito pelo contrário, representa a potência infinita, pois é uma
infinita riqueza. Já que o Uno, no sentido da simplicidade, é potência primeira de todas as
coisas e não se confunde ou deturpa ou se mistura, mas é puro, é simples, no sentido de que,
por si mesmo, ele leva a potência ao ser e no ser as mantém (Enéada, V,3,15). Além deste
aspecto da simplicidade, o Uno também é anterior a tudo que lhe é posterior, ou seja, é
autoprodutor, transcende a sua produção e é, ao mesmo tempo, onipresente, porque está
presente nos outros seres. Orienta Plotino sobre o aspecto da onipresença: “O Uno veio como
alguém que não veio”, ou seja, o uno apresenta-se como algo já sempre presente”13.

13- Sobre o aspecto da onipresença em Plotino comenta Lloyd P. Gerson (2005, p. 292): A singularidade do Uno
juntamente com a recusa do monismo parece também eliminar o panteísmo como uma descrição do sistema de
Plotino. O panteísmo seguiria a partir de premissas de que o Uno está em todos os lugares e que existe uma
pluralidade de entidades realmente distintas, se a onipresença do Uno for tomada literalmente. Mas, em Plotino a
presença do Uno não é a presença da causa; é a presença dos efeitos da causa. Tudo aquilo que existe tem como
complemento à sua natureza o que o Uno é por natureza, ou seja, a essência do Uno. Mas não se deve
compreender o Uno como um indivíduo ou espécie que possui uma natureza genérica, por que o Uno não é
assim. O Uno possui a si mesmo de acordo com sua própria natureza, e isso é sempre algo que o distingue de
tudo onde ele se faz presente. Assim, o Uno é tão intimamente presente a algo como a sua própria existência,
mas a sua presença é um efeito da de sua atividade, e não o próprio Uno.
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Plotino compreende ainda que o Uno é o agathon, isto é, o Bem. Em suas palavras na
Enéada II, 9, 1:
Pois que a essência simples do Bem se nos revelou como primeira – já que
tudo o que não é primeiro não é simples – e como não tendo nada em si além
de ser algo Uno; e se o assim chamado ‘Uno’ é idêntico a essa essência – e,
na verdade, tal essência não é primeiro outra coisa e somente depois ‘Uno’;
nem o ‘Uno’ é outra coisa e somente depois ‘Bem’ – então, quando dizemos
o ‘Uno’ e quando dizemos o ‘Bem’ devemos julgar que se trate desse Ser; e
o termo ‘Uno’ não lhe é atribuído como predicado mas somente o indica a
nós na medida do possível.

É possível entender que o sentido de Bem compreendido por Plotino, não é o de um
bem particular, mas do Bem em si ou, se assim o quisermos, não de algo que tem o bem, mas
que é o próprio Bem (Enéada, V, 5, 13). Por isso, Plotino acaba tornando o Uno e o Bem
como sinônimos ao longo de suas Enéadas, utilizando-se, portanto, da ideia de Bem como
fundamento do ser de Platão, o aspecto de transcendência superior do Bem aparece
isoladamente destacado em passagem da República (508e-509d), onde podemos ver o quanto
o Uno está muito acima ou além de todas as coisas: “[...] perguntar por sua causa, é lhe
procurar um outro princípio; ora, o princípio universal não tem princípio[...]”.
Saindo da via da negação é possível apreender de Plotino uma outra via, a analogia.
Em VI 9 [9], 5, 30-45, quando diz:
Ele (o Uno) não é “entidade”, caso contrário, seria predicado de outro ser,
não lhe convém nome algum, mas já que é inevitável dar-lhe um nome,
podemos dizer vulgarmente, com uma certa conveniência, Uno, no entanto,
não no sentido de que ele seja primeiro uma coisa e seja Uno em um
segundo momento. É difícil conhecê-lo por esta via (da analogia), mas ele é
conhecido mais por intermédio de sua criatura, o ser; e é a inteligência que
porta os seres.

E sabendo-se que é necessário chama-lo por um nome, Plotino no parágrafo 6º,
linhas 42 a 45 o denomina de Uno, porém salienta que “[...] não convém, pois, pensar nessas
coisas senão como analogias do simples (analogíais tói haplói) e do que carece de toda
multiplicidade e divisibilidade” (VI.9). A via analógica, portanto, é o método que examina o
sentido da simplicidade e o primado da unidade do Uno. A análise do Uno pela via da
analogia se estende ainda por outros textos das Enéadas como no tratado III 8, em que Plotino
busca pela analogia poética, retirada das imagens do mundo sensível, entender a natureza do
Uno e ainda quais as possibilidades das relações analógicas de um pensamento da unidade.
A via mais utilizada como método de análise do Uno é a da transcendência, e para
Plotino, é da natureza do Uno estar mais além de todas as coisas, e esse aspecto é
corroborado, pelo próprio Plotino em VI 9 [9], 6, 10-15:
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Na verdade, se você o pensa assim como a inteligência ou a Deus, ele é
ainda maior; se você o compreende como unidade com o seu pensamento,
então Ele é ainda mais do que possa representar seus pensamentos, pois Ele
é em si mesmo, sem qualquer acidente (sem qualquer efeito que possa
interferir na substância ou essência).

Segundo Maria Simone (1999, p.32): “Na analogia, podemos dizer que Plotino
confirma, de certa maneira, que o Uno é todas as coisas. E na a via da transcendência o
filósofo licopolitano aponta positivamente a ideia de que o Uno está para além de todas as
coisas”. É possível então apreender que o caminho seguido pelo método das três vias no
exame da natureza do Uno, não se trata de raciocínios isolados, mas, muito pelo contrário,
pois são compreensões que estabelecem uma complementaridade entre si, ou seja, elas
formam um todo de um raciocínio. Neste mesmo sentido corrobora Jesús Igal (1985, p.42-43)
quando diz:
Se impõe, pois o uso conjunto das três vias, é como se diz, complementares,
[e] não autônomas. E assim é como se usam nas Enéadas, em meio a tensões
de expressão e de pensamento as três ideias de negação, transcendência e
analogia se entrecruzam potencializando-se mutuamente em um esforço para
pôr ao alcance da mente uma realidade inapreciável.

No tocante a entender e pensar a natureza do Uno, Plotino na segunda parte do
capítulo 11 do Tratado 3 da V Enéada dirá que o caminho seria pelas três vias
correspondentes a inefabilidade, a simplicidade e a anterioridade do princípio. Maria Simone
(1999, p.23) de forma suscinta coloca o caminho de entendimento da natureza do Uno pelas
três vias quando coloca que: “O Uno então é princípio, é simples e é inefável. Princípio,
porque tudo o que existe por ele, deriva dele e, mesmo havendo princípio de unidades em
vários níveis, todos eles pressupõem uma unidade absoluta de onde provêm”. Logo, não há
como limitar o Uno pelo pensamento, mas apenas pela contemplação seria possível alcançalo. Como veremos nos capítulos seguintes deveremos estar distantes de nós para o puro
contemplar em atualidade. Mas, antes será examinado a segunda hipóstase plotiniana: o
Espírito ou noûs, a primeira “geração” do Uno.

1.2.

Espírito14 (noûs)

14 - Para Plotino o termo noûs representa o ser originalmente emanado. É simultaneamente ser e pensamento,
idéia e mundo ideal, e trata-se do mais próximo do Uno em perfeição, mas como é derivado é totalmente
diferente. No pensamento de Plotino o noûs é a representação da mais elevada esfera acessível a mente do
homem ainda no corpo, além é claro do nous ser o próprio intelecto em si. A dificuldade para interpretar o termo
noûs no pensamento de Plotino levou muito estudiosos a difersas posições de tradução Segundo Maria Simone
(1999, p.34), Bréhier comenta sobre a diversidade de aspectos que envolvem o conceito da natureza para uma
responsável tradução do termo. Assim, como Bouillet traduz por “inteligência” na versão de suas Enéadas, na
percepção de Bréhier. Segundo Bréhier, os comentadores do início do século passado, como Arnou, Inge e
Heinemann, adotaram a tradução “spirit” ou “geist” apesar do inconveniente de não representar em toda a sua
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Comumente traduzido como "mente" ou "intelecto", a palavra grega noûs é um
termo-chave para as filosofias de Platão, Aristóteles e Plotino. O que dá ao noûs um
significado especial não é principalmente o seu “significado de dicionário” (outros
substantivos em grego também podem significar a “mente”), mas o valor atribuído à sua
atividade e para o estado metafísico de coisas que são "noéticas" (inteligível e incorpóreo)
como distintas de ser perceptível e corporal. Em diálogos posteriores de Platão, e de forma
mais sistemática em Aristóteles e Plotino, noûs não é apenas a maior atividade da alma
humana, mas também o princípio divino e transcendente da ordem cósmica.
Em seu uso pré-filosófico noûs é apenas um entre uma série de termos para a
mente. É principalmente distinto das palavras mencionadas anteriormente, pois a sua
tendência para significar atividade "inteligente" - percepção, compreensão, planejamento,
visualização - ao invés de processos mentais mais gerais, incluindo as emoções. Os primeiros
filósofos gregos tinham vários usos para este termo. No fragmento 4015 de Heráclito, por
exemplo, o filósofo reclama que: “muito aprendizado não ensina o noûs”.
Em Parmênides, o verbo cognato noein e outras palavras relacionadas (noéma,
"pensamento" e noétos, “pensável”) são cruciais para o seu argumento. Desenhar uma
distinção absoluta entre a “opinião” (doxa) com base em percepção sensorial e “verdade”
(alétheia), Parmênides argumenta que a atividade "noética", propriamente falando, está
indissoluvelmente ligada ao discurso verdadeiro, o raciocínio válido e a cognição da
realidade. O que não é verdade não pode ser dito ou “pensado”, uma regra que se aplica não
só ao “nada”, mas também para os dados ilusórios da percepção sensorial. A realidade que o
noûs de Parmênides deduz e apreende é o inqualificável "ser", homogêneo e invariante no
tempo e lugar.
Anaxágoras (§ 4), com uma cosmologia fortemente influenciada por Parmênides,
adotava o noûs como o princípio controlador do universo. Fazendo do noûs bastante isolado
de tudo o mais, ele caracterizou como "a melhor e mais pura de todas as coisas, que tem todo
o conhecimento sobre tudo e o maior poder". O noûs faz com que a mistura primordial de
outras coisas girem e separem-se em seres distintos.
clareza o conceito de noûs em Plotino, ao menos não possui a limitação da compreensão equivocada do termo
“inteligência” quando atribui um sentido de pensamento discursivo ao termo noûs e não intuitivo que é o correto
no pensamento plotiniano, segundo Bréhier (1928, p.110). Portanto, será utilizado em todo este trabalho o termo
“espírito” para a tradução do noûs plotiniano exatamente devido aos motivos apresentados pelos comentadores
atuais.
15 - Para o filósofo de Éfeso, segundo Flaksman (2001, p.48), a polimathia não ensina sabedoria, logo não se
poderia alcançar o conhecimento apenas por meio de uma ampla experiência.
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Nos diálogos de Platão o tratamento de noûs foi fortemente influenciado por essas
concepções antecedentes. No Fédon, 100d-78c (no noûs no sentido de que participa da ideia)
Sócrates favorece a ideia de que o noûs organizou o universo da melhor maneira possível
(uma ideia, que ele sugestiona, que Anaxágoras não conseguiu realizar). Essa concepção
de noûs foi totalmente desenvolvida em outros diálogos platônicos, incluindo o Timeu, 28ss
(imita a ideia) e 47e onde é figurativamente expressa no pensamento teleológico do produtor
divino do mundo (demiurgo).
Na República, a principal discussão pode ser encontrada nos livros VI e VII, em que
as três grandes imagens do sol, a linha dividida e a caverna são formas de níveis distintivos da
realidade e assim, modos de cognição. Comuns a todas as três imagens é uma distinção entre
o mundo visível dos fenômenos 'desconhecidos' e do mundo "noética" de formas estáveis e
inteligíveis. Noésis - a maior atividade do componente racional da alma - tem conhecimento
das Formas como seu objetivo, que prossegue buscando entendimento de que é absolutamente
seguro.
Os variados usos do termo noûs feitos por Platão deixaram a sua marca em
Aristóteles, este último chegou a ideias sistemáticas sobre noûs como a faculdade distinta da
alma humana16. Na concepção geral da psuché em Aristóteles, suas funções psíquicas são
ações realizadas como potências do corpo. E ainda num sentido amplo de análise o exercício
das faculdades do noûs no pensamento de Aristóteles podem ser percebidos de forma clara em
suas concepções gerais, contudo, no que tange a sua estrita aplicabilidade pelos princípios das
potências e do ato carregam uma séria de obscuridades. Isto é devido ao reconhecimento das

16 - Aristóteles argumenta que a crença requer razão e inferência, que os animais não-humanos não têm sua
opinião, eles não têm qualquer compreensão de um universal, e têm apenas as aparências e a memória de dados
(Ética a Nicômaco 1147b4-5). As operações dos sentidos, da memória e a experiência são necessárias, mas não
suficientes, para a compreensão de um universal que se expressa em conceitos e crenças (Posterior Analytics II
19; Metafísica I 1). Conceitos e crenças requerem intelecto (nous) atualizado em "compreensão" ou "pensar"
(noein; Sobre a Alma III 4). Pensar difere da percepção na medida em que agarra essências universais - por
exemplo, o que a carne é, em oposição à própria carne. A percepção não inclui compreensão do universal como
tal, na compreensão do universal, reconhecemos alguma característica da nossa experiência como fundamento
para a atribuição do universal a um particular que nós experimentamos. Para explicar como a mente é capaz de
apreender os universais quando interagimos causalmente com objetos particulares perceptíveis, Aristóteles
distingue dois aspectos do intelecto – o passivo e os 'produtivos' (ou 'ativo' ou 'agentes') -, alegando que estes
dois aspectos devem combinar a produzir o pensamento dos universais (Sobre a Alma III 5). Ele não diz como o
intelecto produtivo contribui para a nossa compreensão dos universais. Intérpretes posteriores sugerem que o
intelecto produtivo abstrai os aspectos relevantes para o universal das outras características de elementos que são
combinados com eles na percepção. Aristóteles leva a presença deste intelecto produtivo, ser necessário para
qualquer pensar. Além disso, ele acredita que o intelecto produtivo é capaz de existir sem um corpo. Ele ainda
mantém sua crença na inseparabilidade da alma do corpo, pois o intelecto produtivo não é um tipo de alma, a sua
existência separada não é a existência separada de uma alma.
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distinções no interior das concepções das faculdades da alma. Por exemplo: o sentido dado
para o intelecto prescinde ser potencialmente qualquer coisa que a alma atualmente conhece.
Todavia, a transição da potência ao ato exige um princípio atualmente em ato (esta é a mesma
idéia concebida para o sentido que conduzirá ao Primeiro Motor). Em contrapartida
Aristóteles desenvolve em seu pensamento outra concepção de intelecto que “faz todas as
coisas”. O reconhecimento das distinções (diaphorai) que se apresentam na alma e ainda mais
as duas representações do intelecto postuladas por Aristóteles estão um em relação ao outro
como se pode perceber também com a matéria para com a forma (De anima III, 430a). No De
Anima é possível perceber que o intelecto passivo (pathetikos noûs), que ulteriormente será
chamado de “hílico” (hylikos), é perecível. E que o outro intelecto postulado como “uma
espécie de estado (hexis) semelhante ao sol”, é concebido de forma separada (khoristos), não
se encontra afetado, ou seja, não se afeta (apathes), bem como também não se mistura
(amiges), e ainda é compreendido necessariamente como enérgeia. Esta concepção de
intelecto em Aristóteles se apresenta sempre em separado, sua natureza é imortal e eterna
(aidion).
Esta análise é toda balizada pela leitura feita em uma passagem no texto do De
Anima, III, 5 e ainda por uma leitura de outro trecho que se encontra em De Anima, II, 736b,
onde se apreende a concepção do intelecto (noûs) como divino em sua essência e que não
possui qualquer contato com a enérgeia física, pois este noûs é exterior (thyrathen) as coisas.
Em uma passagem da Metafísica 1049b Aristóteles nos diz que podemos perceber de foram
clara que o fato de conhecermos algo é devido as noûs pathetikos que se apresenta atuando,
ou seja, ele se revela como a forma inteligível daquilo pelo qual pensamos, o objeto
conhecido em decorrência de uma outra “divisão” ou “parte” deste mesmo nous que já é
atuante.
Já para Plotino, o noûs compreende a “realidade primária”, o domínio da inteligência
e dos seres inteligíveis. Ele interpreta este domínio como uma "progressão" do Uno inefável,
o princípio supremo de tudo. Tomado universalmente, o noûs corresponde mais ou menos a
um sincretismo das Formas de Platão com o Motor Imóvel de Aristóteles. Bréhier (1953, 82)
traduz o noûs por inteligência, assim eternamente contemplando o Uno, o noûs é interpretado
como uma equivalência entre o pensamento pensando em si e os seres inteligíveis como os
únicos verdadeiros possíveis.
A atividade do noûs é um “transbordar” para a alma. Como um menor nível de
realidade, a alma só pode pensar sobre as coisas, tratando-as de forma sucessiva e
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separadamente. Os seres humanos vivem principalmente ao nível da "alma", isto é, sua alma
inferior imortal, mas também, em virtude de sua imortal e não descensional alma, que têm
acesso a uma identificação com o noûs e, assim, para um modo de ser no qual ser e
pensamento são completamente unificados. Nesta condição transcendente, a mente é a própria
realidade.
Não cabe fazer um estudo aprofundado sobre o noûs em Plotino, que apesar de ser
um tema de grande fascínio para os estudiosos, não é o ponto central de discussão para este
trabalho. Contudo, mesmo o noûs em toda sua complexidade no pensamento de Plotino,
levando em conta todos os aspectos que envolvem suas características elementais
heterogêneas em sua composição (como por exemplo, a da cosmologia e metafísica platônica:
pelas ideias; na metafísica aristotélica: pelas formas; e na cosmologia estoica: pelo deus
estoico), bem como, pela análise que estes elementos suscitam, devemos abordar esta temática
ao menos no intuito de esclarecer a continuidade da “navegação” plotiniana pela progressão
saindo do noûs para a alma.
De que forma é possível compreender a possibilidade da idéia do retorno está
presente no âmago da idéia da processão? Apenas pela possibilidade do entendimento
construído na imagem da intuição intelectual17, que nos remete ao sentido da apreensão das
idéias. Numa passagem Plotino ajuda a compreender melhor esta questão:
Ele [o Uno] é perfeito porque nada procura, nada possui e não tem
necessidade de nada; é porque, dizemos isto, ele transborda, e este
transbordamento gera uma outra coisa. Mas sendo a coisa assim gerada se
volta a ele [o Uno], e logo está preechida, e uma vez carregada, volta para si
mesmo e se vê como espírito. (V 2, 1, 6-13)
Mas, porque, o espírito para comtemplar-se deve persistir em si mesmo,
tornar-se-à tanto espírito e ser ao mesmo tempo. (V 2, 1, 13-14)

Além de sua rica elucidação sobre o Uno e a processão, Plotino revela a necessidade
de compreender a atividade que está para todo o percurso da processão, a atividade do
“voltar-se” para o princípio do qual cada uma das hipóstases deriva, para “olhá-lo” e para
“contemplá-lo”. Esta particularidade da metafísica plotiniana é condição essencial para o
entendimento do “indeterminado” ou “informe” gerado antes da própria processão do Uno
para a geração do noûs e do noûs para a geração da alma. Assim, este “indeterminado” se
determina e torna-se mundo das formas voltando-se para o Uno, olhando e contemplando o
17 - As ideias possuem um verdadeiro ser, não são imagens, nem cópias, nem abstração de uma realidade, elas
são a própria realidade e, desse modo, pode-se afirmar que as ideias constituem a essência do espírito e que, para
apreendê-las, precisa-se, não de uma intelecção discursiva, e sim, de uma intelecção intuitiva ou uma intuição
intelectual. E ainda é interessante notar que esta intuição intelectual nos permite chegar até o espírito, mas não é
suficiente, segundo Plotino, para se atingir o Uno que só pode ser alcançado por uma presença superior à ciência
(allá katá parousían epistémes kreíttona).
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Uno, e sendo fecundado e plenificado por Ele justamente por meio de tal “contemplação” (e
depois contemplando-se a si mesmo, ao ser fecundado pela contemplação do Uno).
Na observação e entendimento de Maria Simone (1999, p.36) Plotino identifica o
noûs como uma ‘alteridade inteligível’ (alteridade de lá - heterótes hé ekei aeí)18. Esta
“alteridade” inteligível ou “matéria inteligível” é também chamada por Plotino de “primeiro
movimento”, ou seja, movimento inteligível (movimento do plano do espírito). E aqui cabe
uma pergunta muito importante, como no plano inteligível pode existir movimento,
alteridade, se deveria existir apenas repouso? Plotino esclarece com uma passagem:
Na verdade, a “alteridade” de lá (do inteligível) que cria a matéria é eterna;
já que ela é o princípio da matéria, ela com o primeiro movimento; por isso
este também era chamado “alteridade”, pois o movimento e a alteridade
nasceram juntos; e são indeterminados tanto o movimento como a
alteridade, que derivam do primeiro e têm necessidade Dele para serem
determinados: alcançam a determinação todas as vezes que se voltam
para Ele; antes, porém, também a matéria é algo indeterminado e é
puramente o “outro”, não é ainda o bem, mas está privada do seu esplendor.
Vale dizer que, se a luz se difunde a partir Dele, o que é receptáculo da luz
antes de recebê-la não tem por si eternamente luz, mas tem a luz como algo
distinto de si, uma vez que a luz é derivada de um “Outro”. (Enéadas, II, 4,
5, 29-39.) (grifo nosso)

Para Plotino, a eternidade não constitui sinônimo com o repouso, no sentido de estar
plenificada somente por este princípio. Para Plotino, a eternidade conhece também o
movimento que, não tendo lugar no tempo, é absolutamente distinta do movimento sensível.
Reale (2008, p.62) elucida esta questão de forma simplificada quando diz: “Esta linguagem
esotérica de Plotino sobre a matéria e movimento inteligível não é senão o pensamento
indefinido (ou, como ainda se poderia dizer, o ser indefinido) que se determina exatamente
voltando-se para o Uno”. Assim, o noûs é uma substância singular embora intrinsecamente
complexa e múltipla na sua atividade de pensamento e movimento, seu objeto fornece o limite
a sua natureza: “[...] porque o movimento não começa a partir de ou termina em movimento.
E mais uma vez a forma em repouso é o limite que define o espírito, e o espírito é
movimento” (Enéada, VI, 2, 8, 22-24).
Segundo Maria Simone (1999, p.37): “A ideia do movimento responde justamente à
questão de se saber como a primeira ‘produção’ do Uno – a alteridade – torna-se Espírito.
Retomando a passagem citada das Enéadas (VI, 2, 8, 22-24), nota-se que a coisa engendrada
se volta para o Uno, sendo fecundada por Ele e, voltando o seu olhar para Ele, ela torna-se
18 - Segundo Jesús Igal deve-se observar que esta “alteridade de lá” é referente ao Uno-Bem e não deve ser
confundida com outro tipo de alteridade sobre tudo a que é gênero do ser, ou seja, alteridade dos inteligíveis
entre si. A alteridade constitutiva da matéria inteligível não é outra que a da “Díada indefinida”. Portanto, devese ter cuidado com as muitas classes de alteridade em Plotino. (IGAL, 1982, p. 414)
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Espírito”. No entanto – e esse também é um ponto muito importante -, mesmo esse “voltarse” para o Uno não é ainda o espírito e sim a causa e a condição que o faz ser. Assim,
enquanto a causa do espírito é o Uno em si, a existência do espírito é delimitada e formulada
pelas Formas e a primeira manifestação múltipla do Uno e objeto substancial do Intelecto de
intelecção. Nesta base, a díade Indefinida é novamente descrita como "visão indefinida"
(aoristos hópsis - Enéada, V.4.2.6) por tempo indeterminado até que seja definida e
delimitada pela contemplação para o Uno (VI.7.16-17; V.3.11.1-12), e em seguida torna-se
“vista” na realidade (V.1.5.19). Como Jonh M. Rist observa dois textos, em Plotino, a díade
Indefinida pode ser entendida a partir de dois pontos de vista complementares: por um lado, é a
primeira geração do Uno, o processo da "alteridade" e, em seguida, retornar para a unidade e
"semelhança" da sua origem, por outro lado, é a base para o mundo das formas construídas como um
complexo de formas e matéria inteligível (Rist, 1962, p.101 e 1967, p.25)19.

Mark J. Nyvlt (2012, p.152) em um importante estudo sobre as relações entre o noûs
em Aristóteles e em Plotino, esclarece que: “O plano inteligível é um organismo vivo e
eterno, uma substância unificada, ainda que diversa, ativa, que é ao mesmo tempo indefinida e
definida, devido ao poder do Uno, em que são estabelecidos os dois aspectos”. O infinito,
argumenta Plotino:
[...] está presente no intelecto ‘não como uma massa uniforme' ou como
uma série de unidades ou momentos, mas sim como uma face com todas as
suas relações orgânicas já incluídas ou como um logos que é,
simultaneamente, uno-muitos, de modo que não se pode entender uma
característica sem o outra. (Enéada, VI 7,14, 1-3.)

Plotino ainda esclarece que as potências advindas do Uno se diversificam na
multiplicidade no intuito de melhor sustentar a atividade que está definida e indefinida ao
mesmo tempo. Esta atividade determina-se pela multiplicidade:
Da sua inteligência traz [o espírito] o poder de gerar e de manter-se grávido
de sua própria prole, porque o Bem [o Uno] oferece a ele [o espírito] o que
ele mesmo não possui. Do Uno deriva para o espírito, a multiplicidade:
incapaz de conter a potência que carrega dentro de si, o espírito a quebra e
reduz a unidade e multiplicidade de modo a suportar parte por parte. (VI 7,
15, 18-24)

Segundo Maria Simone (1999, p.37): “A multiplicidade, dessa forma, não se
encontra no interior do Uno (neste há apenas unidade), e sim, nasce juntamente com o
19 - Reale também esclarece a mesma questão observando a metáfora do espelho: “a) o “voltar-se” da potência
ao Uno, o qual fecunda, enche e plenifica a potência, e b) o “refletir-se” dessa potência sobre si mesma já
fecundada”. Esta divisão esclarece Reale, seria lógica e não cronológica e espelham as duas faces do espírito. No
primeiro momento, nasce a substância (ousia), a essência, o ser (ou seja o conteúdo do pensamento); no segundo
momento, nasce o pensamento propriamente dito. Essa é a duplicidade de momentos que explica igualmente o
nascimento do múltiplo: não somente a dualidade pensamento-pensado, mas também a própria multiplicidade do
conteúdo (a multiplicidade das ideias - 2008, p.62).
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espírito, na sua incapacidade de contenção da infinita potência do Uno”. A autora ainda
elucida o fato de que: “Apesar dessa incapacidade, o espírito não vê o Uno como múltiplo,
mas a si mesmo como tal, já que é ao mesmo tempo contemplante e contemplado, pensamento
e pensado e, nesse sentido, multiplicidade ou síntese de todas as ideias” (1999, p.37).
O espírito exerce a intelecção, a fim de conceber a perfeição infinita do Uno. Mas
como espírito não pode apreender uma visão completa do Uno e foi incapaz de manter a
potência recebida pelo Uno, o espírito fragmentou este poder e transformou o poder recebido
do Uno para "muitos” (Enéadas,VI.7.15.10–24; V.3.11; V.7.15.). Desta forma, tornou-se o
espírito uma unidade na pluralidade, um organismo vivo múltiplo, contendo em unidade a
pluralidade dos inteligíveis (tá noéta). Como tal, os inteligíveis são os subprodutos da sua
atividade de auto-reflexão (Enéada, VI.2.22.26-7):
Em efeito, ainda quando contempla o Uno, não o contempla como Uno;
senão, não se faz espírito. Não, senão que o espírito, ainda que tenha iniciado
como algo do Uno, não perseverou como começou, senão sem dar-se conta,
se fez múltiplo, como quem está sobrecarregado, e se desenvolveu assim
mesmo desejando possuir todas as coisas [...], pois, é como um círculo que,
ao desenvolver-se por si mesmo é convertido em figura, superfície,
circunferência, centro, raios, parte superior e inferior. (Enéada,III.8.8.32–
39.)

O espírito, em Plotino, portanto, não é o noûs de um noûs inteligível, mas um espírito
universal de muitos inteligíveis (Enéada, III.8.8.41-2). O espírito universal é o “um”20
inteligível universal, um conjunto dos "muitos" inteligíveis individuais. Enquanto, por um
lado, o espírito potencialmente auto-inclui todos os inteligíveis, como um "grande animal
vivo", por outro lado, os inteligíveis efetivam uma potencialidade que o Intelecto universal
inclui (Enéada, IV.8.3.6-16).
Neste sentido, o espírito é a primeira imagem do Uno, "um" e "muitos"
simultaneamente, isto é, “muitos” devido aos muitos inteligíveis, e “um” por causa de sua
perfeita identidade interna entre o intelecto e os inteligíveis em um unificado e todo inteligível
indivisível.
Cada inteligível é perfeito e contempla todos os inteligíveis em todos os outros
inteligíveis. Todos os inteligíveis estão por toda parte na esfera inteligível e, portanto, cada
um abraça a todos os outros inteligíveis simultaneamente: “Todos os inteligíveis são
transparentes para os outros inteligíveis como a luz é transparente à luz” (Enéada, V.8.4.111).
20 - O “um” em minúsculo está representando o sentido de unidade das formas para à multiplicidade e não do
“Um” platônico.
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Em outras palavras, todos os inteligíveis dentro da esfera do Espírito estão na
verdade em si mesmo, mas "potencialmente em todos os outros", como os teoremas
euclidianos, contendo em cada um, não só a sua própria verdade matemática, mas também por
implicação a verdade da geometria (Enéada, III.9.2).
Devido à perfeita auto-identidade do espírito, Plotino frequentemente atribui ao
espírito o prefixo “auto” (auto-), de modo que o espírito é descrito como “ser determinado”
(auteksousion - Enéada, VI.8.4.2), como “a vida em seu próprio direito”, ou seja, “absoluto e
incondicional” (autozôn - Enéada, III.8.813); como “auto-espírito” (autonoûs - Enéada,
V.9.13.3), e como absoluto “autoconhecimento” (auto epistéme - Enéada, V.8.4.40). Apenas
a autointelecção e o autoconhecimento são capazes de manifestar a perfeição absoluta e
unidade da realidade inteligível.
A verdade só pode ser alcançada quando o pensamento é autorreflexivo, conseguindo
uma coerência autorreferencial entre o objeto inteligível e o sujeito inteligível. Já que para
Plotino o objeto inteligível não é o espírito exterior e o objeto do espírito são as formas, o
eterno "verdadeiro ser" em si, então a infalibilidade do espírito está firmemente estabelecida,
e com ela a perfeição absoluta da vida eterna inteligível.
Ao trabalhar a partir dessa conclusão, Plotino prossegue com a tese metafísica crucial
das Enéadas, que "[...] cada vida é inteligência." ([...] pasa zôe noesis - Enéada, III.8.8.17).
Dentro do sistema das três hipóstases, o princípio da "vida" (zôe) significa a natureza tanto do
Espírito quanto da alma. No nível da segunda hipóstase, zôe significa a eternidade da esfera
inteligível.
Não autointelecção discursiva do espírito em direção ao Ser (Enéada, III.7.3), ao
nível da alma, zôe significa tempo: pensamento discursivo da alma em direção ao espírito
(Enéada, III.7.11).
O princípio da vida (zôe), no entanto, não tem uma posição clara dentro do sistema,
mas pode ser o obscuro e o sujeito de controvérsia. Considerando que, em alguns casos, ele
aparece como o terceiro princípio inferior do mundo inteligível após o ser e o espírito
(Enéada,VI.6.8 e 17), em outros casos, a vida é equiparada tanto com a fase de processão,
onde o espírito recebe a vida do Uno, e a fase de retorno, quando o espírito é autoformulado
(Enéada, VI.7.17.14-26, e 21,2-6).
O último caso parece estar intimamente relacionado com a interpretação
neoplatônica depois de zôe como um princípio intermediário entre o Ser e o espírito, mas isso
não é explicitado nas Enéadas. Podemos observar que, no contexto das três hipóstases, zôe
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para Plotino torna-se um princípio metafísico subjacente a todos os níveis ontológicos do ser,
incluindo a vida humana e perceptível. Todas as formas de zôe, mesmo nos níveis inferiores
do ser, são logoi, e, assim, exercem em seu próprio caminho “inteligência” (nóesis). Com base
nisso, temos a inteligência do crescimento21 (phutiken noesis), a “inteligência da percepção”
(aisthetiké noesis) e a “inteligência da alma” (psuchiké nóesis - Enéada, III.8.8.14-16).
Mas essas formas de vida são menos brilhantes do que a vida inteligível real do
espírito e por isso têm menos clareza e força. A eternidade do Ser é mais manifestada no nível
do espírito, onde a identidade entre sujeito e objeto inteligível é substancial e infalível. Uma
vez que o espírito é a "primeira forma de inteligência" (protos noûs), e "cada vida é
inteligência" (pasa zôe noesis), então a vida do espírito é a "primeira e mais perfeita forma de
vida" (Nóesis oun hé próte zôe kai zôe [...]).
Neste relato da vida como inteligência, Plotino distingue duas formas de pensamento
cognitivo correspondentes a diferentes níveis ontológicos: a de pensamento discursivo da
Alma (dianóia), movendo-se progressivamente a partir de um conceito para outro, e a não
discursiva como atividade de pensamento autocontemplativa do espírito (noesis).
Considerando que a atividade autocontemplativa do espírito é uma intelecção contemplativa
não-discursiva, a atividade de pensamento da Alma é um pensamento discursivo transitório
para ambos os inteligíveis em nível superior ou os perceptíveis em um nível mais baixo.
Plotino associa o pensamento discursivo com dois modos de alteridade: alteridade
conceitual (transição de um conceito para outro), e alteridade ontológica (distinção entre o
sujeito pensante e o objeto pensado). O pensamento discursivo é realmente exercido somente
pela alma, e é exatamente esta forma transitória da atividade de pensar que constitui o
"tempo" (Enéada,III.7.11.44). Mas esta é uma discussão para o capítulo 3, que analisará a
eternidade. Retomando, o pensamento discursivo da alma é absolutamente externo,
combinando e dividindo em duas direções, por um lado as imagens mentais derivadas dos
sentidos (Enéada,V.3.2.7-8), e por outro as brilhantes imagens impressas do Intelecto
(Enéada,V.3.2.9-10).
Por outro lado, no que diz respeito ao pensamento discursivo do espírito, o intelecto
não está sujeito a qualquer modo de alteridade ou a qualquer forma de pensar transitório. O

21 - A “inteligência do crescimento” no sentido orientado por Pierre Hadot em Les niveaux de conscience dans
les états mystiques selon Plotin, onde o comentador orienta, segundo uma tradição platônica, à qual Plotino se
liga, que a alma possui diferentes partes que tendem a ser como que almas superpostas e constituem, por seu
agrupamento, a realidade humana. E que a parte inferior desta alma exerce as atividades da alma animal, ou seja,
a sensação e o movimento, e da alma vegetativa, para à qual direcionamos a explicação, compreende e está
relacionada ao crescimento (1980, p.246-247).
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pensamento do espírito é "atemporal" (akronos), "inextenso" (oudé dixodos), "não-transitório"
(oudé metabasis), "indivisível" (ouk diáresis), não envolvendo a memória de qualquer tipo
(adunatôn mnemên – Enéadas, IV.4.1 0,12-15). O espírito engloba todos os seres imortais e
inteligíveis em uma condição estável e perfeita.
Segundo Plotino:“O espírito não tem nada que não pense, mas pensa não como um
que procura, mas como um que possui” (Enéada,V.1.4.16). Ao nível da Segunda Hipóstase, O
espírito e o Ser são apenas dois aspectos da mesma natureza (Enéada,V.9.8.15-16). Logo,
quando o espírito pensa, ele realmente pensa em si, quando o espírito sabe, ele realmente
conhece a si mesmo (Enéadas,V.3.5.45-6; V.9.5.14-6).
A atividade de autorreflexão do intelecto é interna. A autointelecção e o
autoconhecimento são subjacentes da verdadeira natureza do pensamento contemplativo não
discursivo do espírito, onde objeto inteligível e o sujeito inteligível são idênticos.
Como Plotino afirma claramente em V.5.1, os inteligíveis são completos, com
inteligência e vida, inteligíveis primários, que certamente não são "proposições" (protaseis),
ou "axiomas" (axiomata), ou "expressões" (lekta), “para então eles apenas dizerem alguma
coisa sobre outras coisas e não seria as próprias coisas” (Enéada,V.5.1.32-39).
Por estas razões, a atividade de autorreflexão do espírito deve ser considerada não
como discursiva ou proposicional, mas mais apropriadamente como contemplativa. A
contemplação é uma forma especial de pensamento que traz os muitos inteligíveis em uma
atualização inteligível unificada.
No capítulo 3, a última parte deste trabalho, será mostrado como o autoconhecimento
é o caminho para a alma, isto é, para o verdadeiro ser, buscar a sua autoconsciência de suas
próprias características enquanto ser-imortal “uno-muitos” na temporalidade do corpo,
revelando numa primeira instância a consciência sobre a atemporalidade do ser-alma eterno
diante do corpo não-ser temporal.

1.3.

A alma

O tema da Alma como já foi mencionado no preâmbulo deste capítulo é por si só
muito complexo no pensamento de Plotino. Muitos são os questionamentos e outros mais
aparecem com os novos comentadores. O próprio Porfírio, um dos mais proeminentes
discípulos de Plotino, reservou uma Enéada inteira (a Enéada IV) para este tema. Esta
temática teórica da alma, se remonta em análises e investigações, há tempos e pensamentos
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ainda mais antigos que Platão e Aristóteles, ao tempo dos pré-socráticos, estes que estão
presentes em toda a Enéada IV.8. É a única ocasião em que Plotino faz referência pelo nome
a vários pensadores, apenas em um único tratado. Duas vezes, para Heráclito (IV 8, 1.11,
5.6), três vezes para Empedócles (IV 8, 1.17, 1.33, 5.5), e uma vez para Pitágoras e seus
seguidores (1,21). Ao longo destas passagens, Plotino se refere aos fragmentos de Heráclito
em 60, 84a, 84b, 90 e 101; Fragmentos de Empédocles em 115 e 120 e a doutrina pitagórica
da alma, sem qualquer referência especial a um fragmento existente.
O espírito, como foi visto, é potência infinita (ápeire dúname), ou seja, inexaurível,
justamente porque é tal, “transborda”, por assim dizer, e gera outra realidade,
hierarquicamente inferior, que é justamente a alma.
A alma (psuché), como a terceira hipóstase é uma expressão do noûs (o espírito),
assim como o noûs é do Uno (tò Hén), e, como o intelecto ilumina a alma contemplando o
Uno, a alma ilumina o cosmos contemplando o intelecto. À medida que contempla o intelecto
em si, a alma jorra (derrama) sua inteligível luz viva, a beleza e a perfeição na matéria e
formula o cosmos.
O que chamamos natureza é uma alma, produto de uma alma anterior de
vida mais poderosa, possuidora em si mesma de uma contemplação serena
que não se dirige nem para cima nem para baixo e, estabelecida no que, em
sua própria estabilidade e em um tipo de consciência de si (synaísthesis), e
vê com essa inteligência (sýnesis) e autoconsciência (synaísthesis), o que lhe
é posterior, conforme lhe é possível, e não mais procura, porque concluiu um
esplêndido (aglaôn) e amável (kharíen) sujeito de contemplação. (Enéada,
III.8.4.15-20)

Logo, o cosmos é uma unidade orgânica originalmente dirigida pela vitalidade
inteligível da alma, a imagem expressa de um arquétipo inteligível na multiplicidade
perceptível. Como tal, o mundo perceptível é uma obra de beleza, luz e esplendor, gerado a
partir de um ato de contemplação, a autocontemplação da alma para a excelência do Intelecto.
Para tanto a natureza e os homens não podem enfraquecer sua contemplação, no intuito de
manter ou buscar este esplendor e beleza e, por isso, Plotino na Enéada III.8 explica por que
deve-se manter a contemplação:
Um homem, quando está débil no contemplar, produz uma ação, que é
“sombra da contemplação e da razão” (skían theorías kai lógou). E sendo
incapaz, pela debilidade de sua alma, de elevar-se à contemplação, e por isso
não sendo preenchidos pela visão, nem se quer poderão alcançar e saciar as
suas visões (idosin), mas continuam ansiosos por vê-la, e assim recorrem à
ação de ver “com os olhos”, o que não puderam ver com o intelecto.
(III.8.4.35)
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Esta ação de “ver com os olhos”, tendo por efeito a causa de se negar a buscar pelo
intelecto e pela contemplação a produção das coisas, é analisada por Plotino no exemplo da
criança menos estudiosa:
[...] a criança menos estudiosa, que sendo incapaz de dedicar-se ao
conhecimento intelectivo (mathéseis) e a contemplação (theorías), reduzidos
às artes (tékhnas) e ao trabalho manual (tás ergasías kataphérontai).
(III.8.4.45-48)

Assim, a mente humana deve estar aberta através da esfera perceptível para conhecer
a esfera inteligível. Quando a mente humana contempla as imagens perceptíveis, ela se lembra
de seus arquétipos inteligíveis, e através deste processo ela é capaz de reconhecer a verdade
dos inteligíveis pela semelhança dos perceptíveis a eles. Através da contemplação, a mente
ascende do cosmos para alma, da alma para o intelecto e do intelecto para o Uno.
Mas isso é o suficiente. A contemplação procede da natureza da alma e da
alma a inteligência e torna-se mais afim e unida ao contemplante, porque
para a alma virtuosa o objeto conhecido se torna idêntico ao sujeito, em
quanto que essa (alma virtuosa) aspira à inteligência, é evidente que, na
inteligência, sujeito e objeto são uma coisa só e não por uma afinidade
adquirida, como nas almas melhores, mas, essencialmente, enquanto “ser e
pensar são a mesma coisa”. (III.8.8.1-2)

Por agora as questões sobre o intelecto, a consciência e a contemplação ficarão
reservadas para um momento posterior do trabalho, quando se estiver analisando a alma e
suas relações com o noûs pelo autoconhecimento, precisamente. Neste momento é importante
retomarmos as características e os aspectos da alma em Plotino, bem como as suas divisões.
A alma plotiniana pode ser teoricamente dividida em alma do mundo e alma
individual. Contrastando com a alma do mundo, a alma individual agiu a partir de uma revolta
embrionária originária contra seus antecedentes perfeitos e por um desejo ingovernável,
enquanto que a alma do mundo governa, cuida, e dirige o universo com seu poder
compreensivo, transcendente na parte superior divina (IV.8.2.26-38).
A alma tem uma natureza “anfíbia” IV.8.4.32, vivendo e participando tanto no
mundo inteligível quanto nos mundos perceptíveis (IV.8.8.11-13). A alma tem uma “vida
dupla” (IV.8.4.19), e, portanto, uma “dupla natureza”, parcialmente inteligível e parcialmente
perceptível (IV.8.7.1). Por esta razão, a alma tem uma quota em ambas as esferas, ocupando
uma “posição média” (mésen takhis) na fronteira entre o sensível e a natureza (IV.8.7.5).
A Alma, como uma entidade inteligível, inclui dentro de si a semente inteligível na
forma de logos, o princípio formativo. Este princípio formativo é a expressão e a atividade do
espírito na Alma (V.1.6.45). Mas desde que a natureza do logos na Alma não tenha a
perfeição do espírito, ela é uma imagem do espírito. Assim, a atividade formativa da alma
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sucede em razão do seu princípio formativo mais íntimo que se origina do espírito transitório
(II.4.3.5-11), e logos é exatamente este gerador espermático (relativo a semente) intelectual do
mundo perceptível na alma (III.6.19 0,26-29).
Como Poul Kalligas (2005, p.102.) observa, logos é um princípio formativo,
organizando passivamente a matéria caótica em um cosmos bem articulado, e governando
como natureza. Ele age como um poder seminal embutido em cada objeto perceptível
particular, regulando o seu caráter e desenvolvimento individual. É ao mesmo tempo
unificado e unificador, possuindo as “sementes de variedade e multiplicidade que são trazidas
adiante por sua ação”.
A alma anima os corpos materiais através do logos (IV.3.10.35-42) e assim os corpos
perceptíveis são as projeções inteligíveis ou iluminações da Alma sobre a matéria. Para
Plotino, a alma não deve ser concebida como presente no corpo, mas o corpo como presente
na alma, o universo material não é uma alma encarnada, mas um corpo com alma (IV.3.2223). Também por agora o tema do logos e posteriormente as diferenças lógicas entre as almas
individuais serão tratadas em momento adequado no capítulo seguinte.
Plotino na Enéada IV.8, na descida da alma para os corpos, revela que a sua intenção
neste tratado, como mais tarde na Enéada II.9, é atacar as interpretações pessimistas dos
gnósticos da filosofia grega, especialmente sobre os corpos vivos e a finalidade do mundo
material.
Em apoio à tradição filosófica grega, Plotino lembra Heráclito, Empédocles, os
pitagóricos e Platão.22 Plotino começa a Enéada IV.8 expondo as tradicionais visões dualistas
dos pré-socráticos e as teorias platônicas relacionadas ao problema dos corpos com alma
(caps. 1-4). Então Plotino concilia as alegadas contradições entre as teorias antigas com
relação à "queda" no corpo (cap. 5) e, depois, afirma sua própria perspectiva positiva do
mundo material como o efeito necessário do divino esplendor (caps. 6-7).
Ele conclui com a sua própria teoria inovadora, segundo a qual cada alma individual
não é descendente como um todo, mas a sua parte inteligível permanece sempre em um nível
superior (cap. 8).
A questão central de Plotino na Enéada IV.8 parece ser a seguinte: uma vez que a
alma pertence a esfera inteligível superior como a alma desce em um corpo físico menor?

22 -Vale ressaltar que Plotino em II.9.18 comenta sobre as teorias mal interpretadas pelos gnósticos com um
empréstimo de expressão "palavras delirantes" da Sibila no fr. 92 de Heráclito. (apaxiousin adelphous legein tên
kosmou psychen stomati mainomên)

35

Inicialmente, as pesquisas de Plotino para uma resposta, encontraram-se nas teorias
dos pré-socráticos da Alma de Heráclito, Empédocles e os pitagóricos (Enéada IV.8.1,11-27).
Mas, segundo Plotino, como os pré-socráticos não esclareceram suficientemente suas teorias
da alma, Plotino, vira-se para o pensamento de Platão23, sua principal autoridade filosófica
(Enéada IV.8.1,23-50). Nas teorias de Platão, Plotino então define acertadamente, por um
lado (Enéada IV.8.1,27-40), a visão do mundo material de Platão encontrada no Fédon (62b25, 65d1, 67d1), no Crátilo 400c2, na “caverna” da República (514a-515C, 517b4-5, 532e3,
619d7), e no mito do Fedro (246C-d, 247d5, 249b2), e, por outro (1,40-50), na visão otimista
de Platão encontrada no Timeu (34b8, 30b8, 92c8, 29a3, 30b3, 39e7-9). Considerando que, no
primeiro caso, Platão desaprova o mundo material como uma "caverna" (o "den" na
terminologia de Empédocles) em que a alma é acorrentada e enterrada, e no último (a visão
positiva), ele elogia o mundo material como o produto mais bonito de esplendor divino e
providência.
Plotino expõe uma visão positiva da matéria descrita como uma realidade necessária
que reflete o maior esplendor do reino inteligível. Plotino afirma que existem dois tipos de
cuidado corporal: a fiscalização universal e a direção particular (Enéada IV.8.2,26-30).
Considerando que o primeiro caso envolve o governo imperturbável da Alma do Mundo e da
ordem do corpo universal, o segundo caso envolve a direção ativa da Alma Individual no
corpo individual. Por um lado, a alma do mundo governa sem esforço o corpo do universo.
A alma do mundo, como a forma mais pura de alma, concentra-se constantemente
sobre as realidades inteligíveis perfeitas e bem-aventuradas e ordens do corpo universal, com
seu poder ilimitado. Neste nível ontológico puro: "A Alma do Mundo não pertence ao corpo,
mas o corpo pertence à Alma do Mundo" (Enéada IV.8.2,49-53). Como o corpo universal é
perfeito autossuficiente e sempre idêntico a si mesmo (Enéada IV.8.2,14-21), a Alma do
Mundo continua a ser livre de desejos, não afetado, e livre de compulsão e desejos.
23 - Este estudo não possui o intuito de esclarecer todas as relações feita por Plotino, nas Enéadas, ao
pensamento de Platão, logo, é apenas relevante fazer algumas considerações a mais sobre esta influência
platônica no pensamento de Plotino. Como o próprio Plotino comenta em III 7, 1.13-16 e VI 1, 8.10-15, ele se
considerava um simples exegeta de Platão. Porém, se se tomar por referencial teórico a filosofia precedente, e se
fizer uma leitura mais acurada dos trabalhos de Plotino, ver-se-á que esta, encontra-se muito distante de um
simples comentário das teorias platônicas. As Enéadas plotinianas possuem como base muito do pensamento
pré-socrático e consequentemente muito do pensamento filosófico grego, ou seja, da Filosofia Grega, mas, ao
mesmo tempo, vislumbram-se novos horizontes, ao ponto de serem elogiados por Longino, segundo seu
proeminente discípulo, que foi um dos maiores críticos de seu tempo. E num trecho da carta que Longino enviou
para Porfírio, comentando sobre os escritos de Plotino se pode perceber a sua perspicácia e grandiosidade de
pensamento: “[...] que a maioria de suas teorias não me resultam aceitáveis de todo; mas o estilo de nosso autor,
a densidade de seus pensamentos e o caráter filosófico de suas investigações, tudo isso admiro de sobremaneira e
me atreveria a dizer que os profissionais da investigação deveriam classificar seus escritos entre os mais
celebrados” (vida de Plotino por Porfírio, 19, 17-23 por Jesús Igal, 1985, p.156).
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A Alma do Mundo nunca deixa sua natureza eterna, mas constantemente pertence ao
reino inteligível divino (Enéada IV.8.2,34-38). Por outro lado, a alma individual rege o seu
corpo menor com grande dificuldade. Para Plotino, há duas razões inter-relacionadas por que
a alma no corpo torna-se descontente (Enéada IV.8.2,47-53): o corpo dificulta o ato
intelectivo da alma, e, o corpo enche a alma com os prazeres, desejos e dores. Na verdade,
dirigindo todos os seus poderes para sua parte do corpo, a alma torna-se menos atualizada,
bastante absorvida no particular ao invés do universal (Enéada IV.8.4,17-21). Ao olhar para
esta parte, a alma se separa do todo e concentra-se em uma única coisa, o corpo individual.
Assim, a vida da alma individual torna-se restrita, cheia de desejos e dificuldades.
Mas para Plotino nenhum desses problemas afetam realmente a verdadeira natureza da alma
(Enéada IV.8.2,46-53). Fundamentalmente, a alma se origina do maior reino do intelecto
divino e sua maior parte é sempre direcionada para a realidade eterna dos inteligíveis.
A assistência corporal é apenas uma desorientação temporal, da perfeição eterna do
mundo inteligível. A descida da alma no corpo não é imediata, mas segue uma série de fases.
Para melhor visualizar a ordem das fases faremos uma disposição em pontos:
(1)
(2)

(3)

(4)

as origens e o puro ser inteligível: a alma era originalmente um completo,
perfeito, e puro ser inteligível entre os inteligíveis (IV 4,5-7);
a decisão de separação: devido a uma energia inquieta interior da alma
individual decidiu abandonar a totalidade dos inteligíveis e descer para a esfera
perceptível (IV 4,7-10);
a partição: a decisão da alma individual mudou o seu estado, de toda a parte, da
integridade de incompletude, de perfeição para a imperfeição. Tornou-se
isolado, autocentrado, pertencente a si, afastando a sua própria vida individual,
longe da totalidade inteligível (IV 4,10-12);
o autoisolamento: quando a alma vive continuamente no estado de partida, sem
contemplar os inteligíveis, torna-se uma parte separada distinta e aprofunda o
seu isolamento (IV 4,12-17).

No cuidado com o corpo, pelo autoisolamento, a alma torna-se fraca, concentrandose apenas em sua parte física. Assim, para Plotino, a principal razão para o problema da
descida da alma reside em sua luta para governar um corpo menor. Quando o corpo sofre com
a alma na condição corporal, o problema reside na sua parte física e não na sua parte
inteligível (IV 8.7.17-26). Isso é porque a alma não desce totalmente dentro do corpo, mas há
sempre alguma coisa dela no inteligível.
Por esta razão, o espiritual que flui para fora é na verdade uma espécie de iluminação
da Alma (geração) dirigido da esfera inteligível para a parte inferior da realidade da matéria e
não uma separação completa do mundo inteligível.
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Uma vez que a alma plotiniana é ilimitada, o corpo do universo, como uma unidade
orgânica, sempre se expande, a partir da expansão inteligível da Alma (IV.3.9.36). Por esta
razão, a alma totalmente envolve e circunda com o seu poder inteligível o corpo universal e
assim o universo se estende tão longe como a alma prolonga-se (9,36-51). Mas a "expansão"
não deve ser considerada literalmente, em termos espaciais (VI 5.9.18-23).
A alma não se expande nem espacial ou temporalmente. Na verdade, é a primeira
"expansão inteligível" depois do Intelecto, uma extensão vital ilimitada de uma perfeição e
unidade inteligível sem limites (IV.4.16.21-31; IV.3.17). Consequentemente, o Cosmos
plotiniano é um todo orgânico causalmente ordenado e conduzido pelo logos: o poder de
formulação da Alma.
Por um lado, a alma é intimamente conectada ao ser, que é representado “em” e
“como” o espírito (noûs), mas igualmente, por outro lado, a alma é vinculada ao “não-ser” do
devir que é representado em e pelo corpo.
A alma é ligada com o noûs e é como uma representatividade mais fraca das
unidades do Uno. Plotino expressa que ela é mais bem delimitada pela multiplicidade, que
(ainda não é excluída do ser), quando ele se refere à alma como uma entidade independente
ou substância (ousía - Enéada IV 3 [27], 2.9). Como tal, a alma é imaterial (asómaton Enéada IV 9 [8], 4.25-26) e, dentro da divisão entre o inteligível e o sensível (aistheté kai
noetá phísis), ela primeiramente pertence ao inteligível (Enéada IV 2 [4], 1.8-9).
Plotino energicamente salienta que a alma pertence à esfera dos seres reais, que
como tal, não faz cessar de serem (apoleitai oudên tôn ontôn - Enéada IV 3 [27], 5.5-6). E
ainda, a condição psicológica deste tipo de ser é que ele inevitavelmente enfrenta a
possibilidade de ser conectado com a ainda maior pluralidade e dispersão dentro da matéria,
ou seja, do ser incorporado no corpo.
Esta possibilidade do “incorporamento”, se pudéssemos colocar desta forma,
pertence à essência da alma. A alma pode, mas não necessita, ser associada com o corpo, por
não ser incorporada envia uma parte da alma para a sua “queda” no corpo, ou seja, na
profundidade do corpo, nas palavras de Plotino: “porque quando as almas se mantêm a salvo e
em segurança, criam com grande facilidade, pois é próprio de uma potência superior, o não
ser atuada por seres em que atua” (Enéada IV 3 [27], 6.22-23). A conexão da alma com o
corpo não é necessária, mas acidental (katá simbebekós). Por outras palavras, nem sempre a
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alma é alma de algo (psiché tinós)24, precisamente por que a alma é ousía, logo ela é
independente (Enéada IV 3 [27], 2.8-10.).
Não obstante, a alma para Plotino, como ela o é para Platão, é intermediária entre o
inteligível e o sensível:
[...] junto a essa natureza completamente indivisível [o espírito (noûs)]
existe outra essência (ousía) que se segue a ele (exês) e é a partir (ap’) dela,
tendo indivisibilidade daquela outra natureza [inteligível] que [...]
estabeleceu-se no meio entre os dois, o indivisível e primário [ser espírito
(noûs) e o divisível no interior dos corpos que está sobre os corpos.

(Enéada IV 1 [21], 41-46)
A alma é assim o meio, tanto dividindo e separando, de uma forma que parece que os
opostos se conciliam, pois a alma se afirma tornando-se e sendo, o corporal e o inteligível. O
corporal é feito para ser divisível e dispersivo (meristá kai [...] skedastá), eles todos, partes
menores do ser que conjuntamente apresenta-se em um único lugar (e assim definidos por
esse lugar).
A entidade inteligível, ao contrário, é indivisível e não têm partes, ela não admite
qualquer extensão, nem mesmo em seus conceitos (amerés te kai améristos, diástemá te
oudên oudê di epinoías dekhoméne). A entidade inteligível também não está em qualquer
lugar e não reside em qualquer entidade, seja em parte ou como um conjunto, mas está
presente em todos os seres ao mesmo tempo (Enéada IV 2 [4], 1.11 ss.):
Digamos, pois, que existem coisas que são primeiramente divisíveis e
suscetíveis de dispersão por sua própria natureza: são aquelas das quais
nenhuma parte é a mesma que outra parte ou que é o conjunto, e uma parte
delas deve ser menor que o todo e que deve também ser menor que o
conjunto. Estas são as magnitudes e massas sensíveis25, cada uma das quais
ocupa um lugar próprio e uma mesma não pode estar em vários lugares ao
mesmo tempo.
Há outra substância contrária a esta e que não admite divisão de modo
algum; é indivisa e indivisível e não admite extensão alguma nem sequer por
meio do pensamento; não necessita de lugar nem é inerente, nem em suas
partes nem em seu conjunto, a nenhum dos seres, como está posicionada
sobre o conjunto de todos os seres, não para manter-se neles, senão pela
razão de que os outros seres não podem nem sequer viver sem ela. É uma
substância que se mantêm sempre invariável como um centro comum a todas
as partes consecutivas que o rodeiam26; e, ainda que, todos os raios que vão
até a circunferência estão juntos do centro, não obstante permitem que
aquele permaneça em si mesmo enquanto que recebem dele sua origem e seu

24 - Neste caso psuché não possui o sentido da entelékheia aristotélica que possui o sentido de alma de um
corpo, pois para Plotino não é a alma que incorpora no corpo, mas o corpo que incorpora na alma.
25 - Jesús Igal explica que se trata dos corpos em si concebidos como “massas” (matéria em sua magnitude),
uma abstração feita das qualidades sensíveis. (1985, p.286)
26 - Jesús Igal salienta que a substância inteligível é como um centro, o mundo sensível como um círculo e os
particulares sensíveis como os raios que convergem no centro e participam dele. (1985, p.286)

39

ser; e é verdade que participam do ponto e que o princípio para eles é o
indivisível; de fato, enquanto que se vincularam àquele, deram continuidade.

Assim, a alma é caracterizada pela oposição ainda não mutuamente exclusiva dos
termos do Uno e do muitos, e o indivisível e o divisível (ên te kai pollá kai memerisménôn kai
amériston psichên einai - Enéada IV 1 [21], 2.40-41). Também a alma não é exatamente um
substrato, hypokeímenôn, para, assumindo tais termos opostos a alma é uma unidade daqueles
opostos e é diferente da do ser-espírito em que a alma é mais associada com a multiplicidade e
a dispersão.
Plotino apropria-se das hipóteses de Platão no Parmênides com o interesse de
descrever várias ordens de ser com variadas participações no Uno e o muitos. Por exemplo,
quando diz que somente o Uno é simples, pois ele “é” antes de tudo e que em seguida é
radicalmente diferente de tudo o que vem depois dele (pró pántôn [...] aplôun [...] pántôn
heterôn tôn met’autó - Enéada V 4 [7], 1.5-6.). O princípio que “é” por si mesmo, é melhor
descrito com o pensamento dos pitagóricos e platônicos, que o fazem descrevendo-o como
uma unidade sintética do Uno e o muitos. Este ser é o espírito (noûs) como o pensamento que
está vinculado pelo pensar-se por si mesmo, em suas próprias formas e como tal, que é
derivado a partir da unidade do Uno e da alteridade da díade indefinida (ek tês aoristou diádos
kai tou enós eidên kai oi arithmoi. Touto gár hó nous - Enéada V 4 [7], 2.7-12.). Aristóteles
resume o pensamento dos filósofos (Pitágoras e Platão) sobre esta questão em um trecho da
Metafísica quando diz:
[...] a essência é o Uno, visto que os números procedem do grande e do
pequeno pela participação no Uno. Ao tratar o Uno como uma substância, e
não como um predicado de alguma outra entidade, seu ensinamento
assemelha-se aos dos pitagóricos, e inclusive é concordante com este ao
enunciar que os números são as causas do ser em tudo o mais. Mas é
característico de Platão formular uma dualidade em lugar do ilimitado
singular, e fazer o ilimitado consistir do grande e do pequeno. É-lhe,
também, peculiar considerar os números como distintos das coisas sensíveis,
ao passo que eles sustentam que as próprias coisas são números, e tampouco
propõem uma classe intermediária de objetos matemáticos. (Metafísica, A
6,987b21-30.)

Adotando o Uno-muitos, Plotino argumenta que desde o início a alma não poderia
ser considerada apenas como “Uno”, porque ela participa na natureza divisível no interior do
corpo. Assim, a alma é “Uno e muitos” (hên kai pollá).
Assim, dizemos que a alma seja “um” até o ponto de estar totalmente isenta
de multiplicidade - isto temos de reservá-lo a natureza superior -; o que
dissemos é que é “um” e “múltiplo” e que participa da natureza que “se faz
divisível nos corpos”. (Eneáda IV 9 [8], 2.24-28.)
[...] porém, sendo “um” afim de que o princípio de coesão seja uno, pois é a
alma a que, graças a sua própria unidade múltipla, fornece vida a todas as
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partes, enquanto que, graças a sua unidade indivisível, as conduz
sabiamente. (Enéada IV 2 [4], 2.45-49.)

A alma então, na orientação de Plotino distribui vida para todas as partes do corpo
em que ela está presente, fazendo-o pela sua “multiplicidade-unicidade” (pollói autês ení zoên
khoregousa tois méresi pasi). Como também no trecho do Timeu de Platão (Timeu, 35a.):
[...] Entre o ser (ousía) indivisível, que é imutável (aei katá tautá), e o ser
divisível que é gerado nos corpos, misturou uma terceira forma (eidos) de ser
feita a partir daquelas duas. E quanto à natureza do Mesmo e do Outro27,
estabeleceu, de igual modo, uma outra natureza entre o indivisível e o
divisível dos seus corpos. Tomando as três naturezas, misturou-as todas
numa só forma e pela força harmonizou a natureza do Outro – que é difícil
de misturar – com o Mesmo. Procedendo à mistura de acordo com o ser,
formou uma unidade a partir das três, e depois distribuiu o todo por tantas
partes quantas era conveniente distribuir, sendo cada uma delas uma mistura
de Mesmo, de Outro e de ser.28.

A alma é “Uno”, sendo “um” em toda parte (hên [...] pantakhou), e ainda inclui a
alma várias atividades “e esta (a alma) toma o conhecimento tanto dos juízos formulados
como dos atos realizados” (ên tóis diaphórois tôn ergôn - Enéada IV 3[27], 3.25-26.). Em
algum momento, a alma participa no muitos, particularmente porque cada alma tem um
número diferente de faculdades, tais como: logiké, alogos, phytiké, threptikôn, aisthêsis. Estas
faculdades são compreendidas por Plotino nos seguintes trechos das Enéadas:
[...] se não tem mais que uma só alma, como é que uma é racional (logiké) e
outra irracional (alogos)? E por que a nutritiva (threptikôn) não provém
também de nossa alma? Sendo um e muitos, a alma é também divisível e
indivisível. (IV 1[21], 2.40-41)
Essa natureza divisível e indivisível que dissemos que é a alma, não é uma
como o é o continuo, tendo partes distintas, senão que é divisível porque está
em todas as partes do corpo em que está, porém é indivisível porque está
inteira em todas elas e inteira em qualquer ponto daquele. (Enéada IV 2 [4],
1.62-68.)

O Uno, que é o “além do todo”, é o “UM somente” (Hên mónon), a alma é “um e
multiplicidade” (hên kai pollá), as formas, como exemplificadas nos corpos, são “muitos e
um” (pollá kai hên), e os corpos são apenas “multiplicidade” (pollá), nas palavras do
licopolitano: “A alma é, pois, “um e múltipla” como foi dito; as formas imanentes nos corpos
são “múltiplas e umas”; os corpos são apenas “múltiplos”, e o Ser supremo, somente UNO”

27 - Rodolfo Lopes, na tradução dos diálogos do Timeu e Crítias de Platão, explica que os conceitos “Mesmo”
(tauton), “Outro” (to heteron) e, neste contexto, “ser” (ousia) só se esclarecem pelo Sofista. Neste diálogo (254d259b), é estabelecido que uma Ideia comporta encerra outros dois elementos constitutivos além do ser: o Mesmo
(a sua identidade) resulta de ela ser o que “aquilo que não é ela própria” não é; o Outro (a sua alteridade)
representa o outro lado desta implicação, pois uma Ideia difere de “tudo aquilo que não é ela própria”. Sobre esta
questão, vide Dixsaut (2003, pp. 158-165); Mesquita (1995, pp. 262-265). p.105.
28 - Rodolfo Lopes orienta que neste caso a alma do mundo foi formada com os mesmos três elementos que
constituem as Ideias: Ser, Mesmo e Outro. Sobre as implicações desta equivalência constitutiva, vide Johansen
(2004, pp. 138-142). p. 106.
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(Enéada IV 2 [4], 2.52-55). E o espírito (noûs) é hên pollá “um e muitos” (eis kai pollá) com
o “um” adicionado a partir do Uno, e Plotino assim compreende no trecho que segue:
[...] é na região inteligível que reside à inteligência universal como algo
inteiro e total, que é o que entendemos por mundo inteligível, e que lá
residem também todas as potências intelectivas e todas as inteligências
particulares compreendidas no espírito (este não é um só, mas “um e
muitos”) [...]. (IV 2 [4], 2.52-55)

Percebe-se aqui uma sugestiva proximidade entre o espírito e a alma, e, além disso, é
possível compreender a posição intermediária da alma, qual seja a de estar em um corpo,
posição igualmente percebida diante do espírito, pois a alma está para o noûs como a própria
alma está para o corpo, sendo que a alma no corpo, exercendo sua posição intermediária e o
noûs exerce sua função como a parte mais elevada da alma.
Logo, o ser, ou seja, a alma depende do espírito (noûs), que é ser por si mesmo, a
alma é concebida de dentro de certa ordem do ser, táxis, em que ela é intermediária (metaxú).
A alma é uma mediadora, como fator genérico, se assim puder ser colocado, sempre na
compreensão de meio, negociador, interprete do ser sintético do espírito para e no caminho de
retorno.
Na ordem da descida e da argumentação da multiplicidade e divisibilidade, a alma
desce para sua parte mais baixa, a natureza (phúsis). Esta natureza é produtiva e engloba um
conjunto de multiplicidades de potências (dúnameis), o desabrochamento (de forma similar e
em analogia a metáfora da semente) pelo ser Uno (semente), produz o “um e muitos” de um
organismo individual (kai ex hénos toutou pollá hên – Enéadas IV 9 [8], 3.18 e V 7 [18],
3.10).
O princípio geral que ser quer demonstrar neste ponto é segundo Plotino, que da
produção (geração) em seu primeiro momento, ou seja, o primeiro ato advindo do Uno que é a
produção do ser como um ato de dar. A existência do outro, que é concedida através do ato de
produção, é assim um ato de generosidade, que se repete num continuo movimento do Uno
até a natureza no plano sensível.

1.3.1. A UNIDADE DA ALMA E A MULTIPLICIDADE

No início de seus escritos, Plotino já possui o problema: se todas as almas ou nem
todas as almas são de fato uma (IV 9 [8]). A resposta que Plotino dará é inequívoca: sim,
todas as almas são uma. Não somente é cada alma uma e a mesma, tautón, como também o
são ousía, ou seja, a substância idêntica a si mesma em essência, mas cada alma, como uma
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ousía, tem que ser uma representação ou uma individuação de uma alma, ou seja, a alma
universal que se segue a partir de um noûs universal e depende deste mesmo noûs universal.
A tese da unidade do todo das almas individuais é compreendida por Plotino através
de um conjunto de argumentos. Estes argumentos iniciam-se pelo fato de que, segundo
Plotino, se uma alma particular é “uma” com outra alma particular, isto é, se ambas as almas
são realmente “uma”, a segunda não precisa seguir a primeira alma como um composto (como
por exemplo, a alma e o corpo – tó synamphóteron) que devem coincidir um com o outro
nesta composição nas suas percepções e afecções (páthe).
De fato, essa alma que é a mesma em duas substâncias diferentes, pode ser
exemplificada diferentemente sem deixar de ser a mesma e sem violar o princípio da nãocontradição, como por exemplo, no caso de um ser humano em movimento e um ser humano
em repouso ocorre em 2 pessoas diferentes. Para que uma afecção (páthos), em um composto
de uma alma-corpo, ou por outras palavras em uma alma encarnada em um corpo, possa
coincidir com outra afecção (páthos), as duas afecções necessitam ocorrer em um e no mesmo
corpo. Porém, corpos são diferentes, o que significa que pode ser uma diferença em páthe
enquanto as almas continuam suas unidades.
Em primeiro lugar, de que minha alma e a de outro sejam uma só, não se
segue sem mais que também meu composto seja um só, não se segue sem
mais que também meu composto seja o mesmo que o composto do outro.
Porque o mesmo princípio esteja em um e em outro, não se segue que tenha
de ter as mesmas afecções em cada um dos dois. Tal é o caso do ser humano
que tem em mim quando eu me movo, porque, estando em mim que me
movo e em ti que não te moves, em mim estará movendo-se enquanto que
em ti estará em repouso. Pois tampouco é absurdo, nem é mais paradoxo,
que o princípio que tem em mim seja o mesmo que o que tem em ti. Assim
que, de que eu tenha uma afecção, não se segue forçosamente que também
outro tenha a mesma afecção de onde quer que esteja. Porque nem se quer
em um só corpo a afecção de uma mão é percebida pela outra; é sim,
percebida pela alma que está em todo o corpo. Na realidade, na suposição de
que tu também tivesses que conhecer minha afecção, seria preciso que
houvesse um só corpo contínuo formado por nossos corpos, porque assim é
como, colocadas às almas em contato, cada uma delas sentiria a mesma
afecção. (IV 9 [8], 2.1-10)

Jesús Igal (1985, tomo II, p.550) comenta que a resposta de Plotino torna vulnerável
o seu próprio argumento da tese de que defende, pois na resposta “[...] assim é como, postas
as almas em contato, cada uma delas sentiria a mesma afecção.”, parece duvidar que, segundo
ele, não são duas as almas, senão uma só. Contudo, o comentário em nota de Igal, não
responde pela análise das afecções referentes ao corpo, mas tão somente a preocupação com a
alma, e neste caso Plotino reconhece e compreende que as almas são Uno-muitas, onde se tem
uma unidade da conjunção das almas e a particularidade de suas respectivas individualidades.
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Por isso as afecções são dadas aos corpos pela percepção de centro da alma, logo as almas
podem compartilhar as sensações pelas percepções de sua unidade, enquanto o corpo, como
muitos-uno, não é passível de compartilhá-las, por isso a referência de Plotino a mão que
sente uma afecção no corpo e no mesmo corpo a outra mão não sente, então como poderia o
corpo compartilhar com outro corpo afecções se não é possível compartilhá-la no próprio
corpo?
Além disso, como Plotino argumenta, muitas percepções no interior do corpo podem
e não podem ser imediatamente perceptíveis. Portanto, a parte pode ser afetada sem despertar
uma percepção sensível no todo, e mesmo o todo pode ser afetado (súmpáskhein) com
nenhuma percepção sensível (túposin [...] aisthetikên). O princípio geral implícito referido
neste ponto é que o todo (material) afeta mais as suas partes do que uma parte poderia afetar o
todo (IV 9 [8], 2.20-33).
A unidade das almas pode também ser demonstrada através de uma análise mais
aprofundada dos estados co-afeccionados das almas, isto é, através da simpatia universal. Que
todos dos seres humanos são naturalmente inclinados para amar outros seres humanos (eis tó
philêin helkoménous katá phúsin) sugerindo com isso o compartilhar de cada afecção do
outro. Como exemplo ao que segue, tem-se o fato de que o ser humano possui a capacidade de
sentir a dor de outro ser humano apenas por observá-la, ou ainda quando “desabafando” as
dores pela fala e assim dissipam em seu interior as mesmas dores quando do momento em que
compartilha com o outro (diakheoménous).
Cada simpatia universal, portanto, é somente possível quando um assume a unidade
inicial das almas.
Baseando-se em fatos que seguem a razão quando se diz que os homens
simpatizam uns com os outros quando, nos vemos [com dores], nos
condoemos e nos sentimos relaxados e naturalmente atraídos para a amizade.
(IV 9 [8], 3.1-4)
O fato da simpatia, tampouco é um obstáculo para nossa doutrina: as almas
simpatizam por que todas provêm da mesma que é a alma do universo. (IV 3
[27], 8.2-3)

Portanto, os argumentos a partir das afecções (páthe) e a partir da co-afecção
(súmpátheia) apoiaram a visão de que todas as almas são uma. Em particular, isto implica que
cada ser alma é uma ousía, mas não significa que este mesmo ser alma seja uma substância
individual separada, mas sim que existem casos diferentes e instâncias diferentes de uma
alma-ousía (alma-substância).
Indo através de diversas possibilidades de como as almas são uma, Plotino usa o
método dialético a fim de estabelecer várias hipóteses: todas as almas são tanto todas uma
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(essencialmente mía hai pasai), ou as almas são a partir de uma alma. Em último caso, a alma
“um” ou é dividida ou permanece inteira, ainda produzindo muitas dela mesma (ei apó mias,
merizoménes taútes ê menoúses mên holes, poioúses dé par’ autês oudên ettôn pollás: IV 9
[8], 4.1-3).
Plotino inicia sua deliberação pelo reestabelecimento da tese platônica29 que
considera tanto o um e o muitos como os elementos do que existe: “que seja assumido que,
primeiro, se existe muitos, tem de haver um que é primeiro, e em seguida que o muitos tem no
início o um” (IV 9 [8], 4.6-8).
Se a alma não é nenhuma enteléquia nem uma forma em matéria, nem uma
harmonia, nem é nenhuma entidade material, mas uma ousía, logo a alma terá de ser, como
foi explicado anteriormente, ou seja, “um e muitos”. Assim, neste mesmo raciocínio uma
alma universal, terá de ser uma substância também. Mas como esta alma universal existe na
multiplicidade de outras almas individuais, onde cada uma que pode ser mais associada com
um corpo que é parte desse mesmo do corpo de todo o cosmo?
Esta questão de como muitas almas podem ser uma30 é estritamente conectada com o
fato de como a alma “um” (ousía) é em muitos (IV 9 [8], 5). Neste último, em que mais
especificamente deve-se deter para este trabalho, a alma “Uno” é ou está presente como um
todo (ên) em todas as almas individuais, ou a multiplicidade das almas vem do (apó) “um” e
alma do todo, enquanto este todo no entanto continua a ser o que ela é (pós oun ousía mía ên
pollais; ê gár hé mía ên pasin holé, ê apó holés kai mias ai pollai ekeines menoúses: IV 9 [8],
5.1-3).
De dois modelos de uma presença da alma no múltiplo, o ên e o apó, Plotino escolhe
o apó, porque uma alma individual pode estar presente no tornar-se, isto é, dentro do corpo,
mas não como uma imagem (eidolôn) da alma universal ou autopsuché. Nas palavras de
Plotino:
Devemos dizer antes de tudo que todas as coisas aqui na terra são
consideradas como cópias de um modelo, [contudo não existe] nem uma
alma como cópia da Alma em si; uma alma, ao invés, se diferencia de outra,
pela dignidade, e também na terra existe a alma em si – não certamente em
quanto é aqui (no composto com o corpo). (V 9 [5], 13.4-7)

Portanto, todas as almas, tanto a alma universal e a alma individual, são “um e
muitos”, no caso em que os muitos dependem e retornam para o “um” na alma. De tal forma
que tanto há um “dar-se a multiplicidade e não se dar” (hôs dousan heautén eis plethos kai ou

29 - Theôn súlléptora – Plotino invoca a ajuda divina para restabelecer a tese platônica.
30 - Este tema é mais discutido na Enéada IV 9 [8], 4.
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dousan): a alma então pode estender-se para todas as coisas porque ela não está dividida para
nenhuma delas, e é, portanto a mesma no muitos (tó autó oun ên pollois: IV 9 [8], 5. 3-7).
Como mostrar esta presença de uma alma no muitos, que permanece toda sem
prejuízo de si mesma como numa divisão? Para Plotino a alma universal depende do todo do
espírito (de olhar para o todo), ao passo que as almas individuais dependem do intelecto dos
indivíduos como é descrito por Plotino: “E também é possível que uma [a alma universal]
possua o “olhar para” em todo o espírito (noûs) e que as outras [as almas individuais], se
colocaram melhor para as respectivas inteligências parciais”( IV 3 [27],6.15-17). Todos os
intelectos são elementos constituintes do todo no noûs universal, em que todo elemento é
efetivamente conectado e comunicado com todos os outros elementos. Portanto, a alma em
sua totalidade e as almas em suas multiplicidades reproduzem a fundamental estrutura “unomuitos” do intelecto.
A partir do momento em que toda reprodução é uma imitação e, portanto, reforça a
presença do “muitos”, em uma só alma e em muitas almas deve estar constituído o “um” e o
“muitos”. A alma universal, então, é o “um” enquanto ela permanece a mesma ousía, mas a
mesma alma é “muitos” na medida em que ela permite uma multiplicidade de almas virem a
partir dela (apó). As muitas almas não podem ser divididas somente em sua separação, como
são o caso com as entidades psíquicos materiais, isto é, como os corpos, mas em vez disso
eles mantêm suas unidades de ser, e estes juntos com a multiplicidade da alteridade em suas
individualidades e sua possível conexão com um corpo.
As muitas almas, portanto, “continuam idênticas e diferentes; cada alma permanece
‘uma’, e todas são juntas (um conjunto)” (tó tautôn kai heteron sozousai, ménei te hekáste ên
kai homou ên pasai - Enéada IV 3 [27], 5.12-14.).
A questão da unidade e diversidade no interior da alma é mais complicada em
Plotino por um ensinamento que não é claramente desenvolvido, especialmente nos tratados
iniciais (como por exemplo, o IV 2 [4], 2.10.), embora ele ainda tente buscar esta
compreensão, entendendo que há uma distinção entre a alma universal, por um lado, e a alma
do mundo, por outro lado31. A primeira (alma universal), psuché (ekeíne, mia), é a alma como
hipóstase, o “um” alma que imediatamente segue e depende do “um” intelecto que é o todo
unificado do pensamento (nóesis) pensando a si mesmo nas formas de si mesmo (noetá), e
que eventualmente depende do “um” em uma táxis katá phýsin - Enéadas II 9 [33], 1.15 e II 9
31 - Na compreensão de Jesús Igal (1985, Tomo II, p.289), “[...] é dizer que na unidade de uma só alma indivisa,
não bastaria para perceber que a alma é um pneûma “contínuo” e onipresente, como dizem os estoicos
(Stoicorum Veterum Fragmenta, II, pg. 238, 32-33), porque, sem um pneûma, será corpo e já não será indiviso
ainda que seja contínuo.
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[33], 7-8). Este último, a alma do mundo ou do “Todo” (hê tou pantós, tês holes), depende do
“um” alma e é incorporada no “Todo” do cosmos psíquico.
Blumenthal (1971, p.57) argumenta que, primeiro, a alma universal deve ser
distinguida a partir da alma do mundo. Pode-se, segundo o autor, certamente interpretar a
Enéada (IV 9 [8], 4.15-20), desta maneira, que é o texto que distingue entre, por um lado,
uma alma antes (pró) as almas nos corpos, ou por outro lado, a alma proveniente do Uno no
cosmos múltiplo (ên pollois mía). Porém, Blumenthal (1971, p.58) também nota que há uma
clara distinção entre as duas almas unificadas, o “um” universal e esse “um” do mundo, virá
nos tratados tardios das Enéadas (IV 9 [8], 1.10-13 e IV 3 [27], 2.50) onde a alma do mundo é
claramente distinguida, como uma alma particular, a partir da alma universal (IV 3 [27],
6.12).
E em segundo lugar, de acordo com a interpretação de Blumenthal (1971, p.60), na
relação entre uma alma individual e a alma do mundo, a alma individual que é um membro do
conjunto de uma pluralidade de outras almas particulares não é subordinada à alma do mundo,
mas as duas almas são iguais em suas relações com a alma universal na medida em que
igualmente essas almas vêm a partir da alma universal.
Sem dúvida, em importante passagem de Platão no Fedro 245c-246a, o pensador
permite uma interpretação ambígua na medida em que a psúchê pasa da afirmação da tese,
psúchê pasa athánatos (Fedro 245c5), pode ser tomada tanto como a “alma do todo”, a “alma
do mundo” ou como “toda alma”. Ainda em IV 3 [27], 6.14, Plotino chama expressamente a
alma do mundo de “irmã” (adelphé psúchê)32 das almas individuais, o que implica colocá-los
no mesmo nível ontológico.
Da compreensão obtida pela proposta de Blumenthal sobre a questão da unidade e
diversidade da alma no pensamento de Plotino ainda ser passível de explicações maiores,
questiona-se agora, porque Plotino necessita da alma do mundo em suplemento a alma
universal? Esta discussão é deveras importante para reconhecer o ensinamento da relação da
unidade na multiplicidade por suas características de diversidade pela identidade da
individuação. Assim, o próprio Blumenthal (1971, p.61) explica que, em discutindo a relação
da alma com os dotados de alma, isto é, a alma como possivelmente incorporada, Plotino
enfrenta o problema da produção do mundo. No múthos de Platão, é o noûs que atua como o
Demiurgo, ou seja, quem cria o todo do cosmos para ser governado pela alma do mundo, que
32 - Jesús Igal comenta que a imagem dos corpos como vivendo das almas aparece já insinuada na Enéada IV 3
[27], 4.20. Apesar do autor não considerar a ideia de uma unidade e diversidade das almas individuais e da alma
do mundo com a alma universal, Igal percebe que a ideia da alma do universo com uma alma irmã preparando
essas vidas para as outras almas aparece também na Enéada II 9, 18, 14-17.
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é igualmente produzida pelo noûs (Timeu 29d e ss.). Para Plotino, contudo, as almas
particulares não são instâncias da alma do mundo, mas são individuações da alma universal,
como é possível reconhecer pelas palavras de Plotino e Platão:
[...] é preferível responder que foi porque aquela (a alma do mundo) está
mais vinculada aos seres de cima (da esfera inteligível), dado o fato de que a
potência dos seres inclinados ao mundo de lá é maior. Porque quando as
almas se mantêm a salvo e em segurança, produzem do modo mais rápido,
pois é próprio de uma potência superior não ser atuada pelos seres nos quais
atua. (Enéada IV 3 [27], 6. 20-26.)
No que respeita à alma, ainda que só agora vamos tratar de falar dela, não é
posterior ao corpo. [...] Logo que a constituição da alma foi gerada de acordo
com o intelecto de quem a constituiu, este passou à fabricação de tudo
quanto dentro dela é corpóreo, e, ajustando o centro de um ao centro do
outro, uniu-os. Deste modo, entrelaçada em todas as direções, desde o centro
até à extremidade do céu, abarcando-o do exterior num círculo, e ela girando
em torno de si mesma, a alma deu início ao começo divino de uma vida
inextinguível e racional para todo o sempre. Assim foi gerado o corpo do
céu, que é visível, e a alma, invisível e que participa da razão e da harmonia
e é a melhor das coisas engendradas pelo melhor dos seres dotados de
intelecto que são eternamente. Constituída pela mistura dessas três partes da
natureza do Mesmo, do Outro e do Ser, dividida e unida segundo a
proporção, ela gira em torno de si própria e, sempre que contata com
qualquer coisa cujo ser pode ser dividido ou com qualquer coisa cujo ser não
pode ser dividido, é movimentada na sua totalidade; ela informa a que
entidade isso é semelhante, de que entidade é diferente, e, principalmente,
em relação a que entidade e em que circunstâncias acontecem afetar o que
devém e o que é eternamente, e por cada um destes é afetada. (Timeu 34b37c.)

A questão, então, que será abordada no que se segue a este raciocínio é como cada
individuação torna-se possível, e o que é o princípio da individuação em cada alma particular
e para cada alma particular?
Diante do que foi visto até então sobre a alma se observa que a dialética platônica do
uno-(e)-muitos permite aproximar Plotino, no sentido de apropriadamente explicar a unidade
das almas, como ele o faz em IV 9 [8], bem como sua multiplicidade do ser (tó plethos tôn
ontôn): “[...]não haveria nenhum dos seres se aquele houvesse permanecido em si mesmo,
nem existiria a multiplicidade dos seres sensíveis, engendrados a partir do Uno, se não
houvessem passado a existir os seguintes a aqueles seres, ou seja, os que tem obtido variedade
de almas” (IV 8 [6], 6.3-4).
Com certeza, o número de almas é grande, mas é finito. Plotino quer evitar aceitar
uma infinidade de almas, porque o infinito real para ele só poderá existir no poder criador
inextinguível do Uno, que não pode ser propriamente representado ou conhecido. Para este
fim, Plotino teve de aceitar a teoria estoica do número finito de almas individuais que
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incorporam num contínuo processo de reencarnação no mundo em períodos que são
indefinidos em números (V 7 [18], 3).
A multiplicidade numérica sozinha ainda não é suficiente, portanto, para uma
explanação da diferença entre as almas. O indivíduo não é tão facilmente teorizado na teoria
platônica, que funciona muito melhor dentro do plano noético e matemático, que ele faz
dentro do mundo das instâncias concretas e diferenças individuais.
Uma vez que as almas podem encarnar, isto é, unida ao físico, o corpo e o material,
inevitavelmente enfrentam um difícil problema de individuação. Como pode-se considerar as
diferenças individuais concretas, kathékasta, entre as almas (isto é, que esta alma é a alma de
um homem, e que esta outra alma é de um outro - IV 3 [27], 5.1 ss)?
A questão agora não é apenas por que as almas são muitas, mas por que são elas
todas diferentes? Se cada alma é considerada uma ousía de algum tipo, isto é, é considerada
uma substância de alguma essência, então qual é a fonte ou o princípio de suas individuações?
Apesar do fato desta discussão de Plotino sobre a individuação ocorrer em vários
momentos nas Enéadas, não é tão fácil estabelecer uma teoria unívoca por trás destas
instâncias particulares da alma. O fator fundamental sobre a alma é que, a alma, não segue
imediatamente a partir da descrição henológica matemática dela em termos de ên kai pollá, é
que a alma pode estar em um corpo, isto é, pode estar encarnada. A alma para Plotino,
contrariamente aos peripatéticos, não é forma “em” e “do” corpo material, porque, em
primeiro lugar, a alma em Plotino não necessita estar encarnada, e, em segundo lugar, porque
a alma, como uma ousía, é “separável” khoristôn hé psuché (IV 3 [27], 20, 30) e portanto
independe do corpo. Por isso, se a alma é individualizada, esta individuação apenas deve ser
devido tanto pelo corpo como pela própria alma. Em outras palavras, o princípio da
individuação estará tanto na matéria como na forma.
O próprio Plotino prevê ambas as possibilidades quando se refere ao tó psychai einai,
“ser almas”, que no contexto de sua discussão da unidade de todas as almas, é entendido
como “ser almas todas juntas”, de tal forma que ele também pressupõe "ser almas
individuais", através do qual cada um é diferente de cada um dos outros. Ser uma alma
individual pode ser entendido tanto em acordo com o componente material como em “massas
corpóreas”, katá tous ogkous, ou com a forma, katá tó eidos (IV 9 [8], 4.9-15).
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CAPÍTULO II – DA EPISTÉME AO MÉTODO DIALÉTICO NA MATÉRIA
SENSÍVEL E INTELIGÍVEL E NAS FORMAS

2.1. A EPISTÉME PLOTINIANA

O logos plotiniano exercerá um papel fundamental na ponte que o pensador provê
nas necessárias relações de processão (proódos) e retorno (epistrophé) entre o noûs e a alma.
Na epistrophé para o noûs, ou seja, quando a alma contempla o noûs ela realiza o processo
intelectual de autoconhecimento necessário para compreender e empreender as fontes de
inteligência sobre a sua multiplicidade de conhecimentos, sobre si, sobre o cosmos e sobre o
Uno. O capítulo II tratará com mais cuidado a relação entre os aspectos da multiplicidade da
alma e ao mesmo tempo o que torna a alma individualizada diante de si mesma e do seu
gerador, o noûs. Esta compreensão da multiplicidade e individualidade é a resposta para o
entendimento do autoconhecimento do Uno-muitos que abordaremos melhor no capítulo 3.
Como exatamente é o “Uno” da alma universal presente em muitas almas, tanto
“dando e não dando de si mesmo”? Uma vez que o uno-muitos é principalmente
exemplificado no e como o espírito (noûs), e uma vez que todas as almas, tanto a universal ou
a individual, dependem, respectivamente, de ambos o noûs universal e o noûs particular, então
a estrutura do uno-muitos do ser é refletida em todas as almas. A alma particular é aquela em
sua individualidade e multiplicidade, porque existe toda uma multiplicidade em tais almas. A
alma universal é como única e principalmente mediadora entre o inteligível e o sensível, e é
muito como aquela que está presente na multiplicidade das almas individuais, sem perder a
sua unidade.
Agora, o espírito é pensamento (nóesis) e pensando a si mesmo como idêntico nas
formas de si mesmo. Essas formas são noetá e são estruturadas como um “todo-unidade” dos
objetos do pensamento em sua comunicação ininterrupta (koinônía, tó allo ên allo), por meio
do qual cada um é efetivamente contido em cada um dos outros sem deixar de ser a mesma. O
noûs não pensa o objeto que pré-existe, mas é ele mesmo todos eles, como se pode observar
nas instruções de Aristóteles:
Mas, se é possível ou não o noûs pensar alguns objetos separados, sem ser
ele mesmo separado, isto deve ser investigado posteriormente. (Peri Psúche,
Aristóteles III 7, 431b17-19.
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Agora, resumindo o que foi dito a respeito da alma, digamos novamente que
a alma de certo modo é todos os seres; pois os seres são ou perceptíveis ou
inteligíveis, e a ciência de certo modo é os objetos cognoscíveis, e a
percepção sensível, os perceptíveis; mas é preciso investigar de que modo
isto se dá. (Peri Psúche, Aristóteles III 8, 431b20-24)
E, de fato, a ciência teórica e o assim cognoscível são o mesmo. Mas, é
preciso ainda examinar a causa de nem sempre pensar-se. E no caso dos
objetos que têm matéria, cada um dos inteligíveis existe somente em
potência (mónon ekastôn). De modo que neles não subsistirá intelecto (pois
o intelecto de coisas deste tipo é uma capacidade sem matéria), mas no
intelecto, por sua vez, o inteligível subsistirá. (Peri Psúche, Aristóteles III 6,
430a3-9)
A ciência em atividade é idêntica ao seu objeto. A ciência em potência é
temporalmente anterior no indivíduo, mas, em geral, não é anterior sequer
quanto ao tempo. (Peri Psúche, Aristóteles III 7, 431a1-2)

O ser do espírito é em seu pensamento ele mesmo como não diferente do próprio
pensamento. E porque o noûs sempre o pensa mesmo como idêntico na alteridade de seus
objetos que sempre “São”, portanto o espírito sempre “é”, isto é, o espírito é o mesmo que ser
(noûs dé kai ôn toutôn).
Então, há algo além da inteligência. Indubitavelmente, o ser não é um
cadáver, nem é uma não-vida e nem mesmo um não-pensante. Porque o
espírito (noûs) e ser são a mesma coisa. O espírito (noûs) não está
relacionado com o seu inteligível como o sentido com a sensibilidade, como
se aquele (noûs) fosse anterior ao inteligível; porque as ideias não são
adquiridas: na verdade, iria surgir de onde? Aqui, entre os inteligíveis, o
espírito (noûs) é um e idêntico a si mesmo: coisa como também o é a ciência
das coisas imateriais é idêntica a ela mesma. (Enéada V 4 [7],2.43-48)

Em IV 8 [6], Plotino apresenta o caráter da alma uno-muitos como aquela que surge
de sua dependência de um noûs, que é em si mesmo “uno” e “muitos”, eis kai polloí, e que é
constituído por uma pluralidade de seus elementos noéticos. Neste ponto, Plotino determina a
relação entre uma alma e o todo múltiplo das almas individuais que surgem a partir da alma
universal, como que entre espécies (eidê) e um único gênero ou génos (Enéada IV 8 [6], 3.1013).
Logo, em seguida, ainda em IV 8 [6], porém, Plotino sugere em IV 9 [8] um modelo
bastante diferente da relação entre as almas universais e particulares, compreendendo assim
que o “um” e “muitos” em conhecimento e do conhecimento, epistéme, em que o “muitos” é
representado pela maior parte dos objetos de conhecimento e contemplação, isto é,
“teoremas”.
O modelo aristotélico de gênero/espécie não pode, no fim, ser exclusivo do modelo
platônico de conhecimento/teorema, porque o primeiro pressupõe a noção de diferença
específica, enquanto que a diferença pressupõe este último entre os elementos noéticos
existentes realmente do intelecto como eles refletem na potencialidade do pensamento linear e
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discursivo por parte da alma, cada ser uma instância do concreto e realização de uma
“potência intelectual” (Enéada IV 8 [6],3.9) da multiplicidade do noûs. Este último modelo, o
modelo platônico, concebe essas diferenças (diaphoraí) em termos de dedutibilidade mútua
de uma entidade a partir de outra, aos quais, portanto, tem uma mesma ousía.
Não obstante, cada theórema é idêntico consigo mesmo e, portanto, cada um tem
uma ousía individual. Mas uma vez que cada ousía individual, ou seja, um theórema, é
dedutível a partir de cada um dos outros que são explicitamente formulados e demonstrados,
ele é somente virtualmente diferente a partir de outro theórema, e, portanto pode ser
caracterizado propriamente em termos de sua diferença específica, que é aplicável para uma
instância individual.
O princípio organizador nos objetos de pensamento, que são interconectados sem
mistura e separação, é, portanto, a unidade-em-diversidade do conhecimento (epistéme).
Afirma Plotino que “conhecimento é um todo [...] e suas partes são de tal modo que o
conjunto permanece e as partes dela derivam” (kai gár hé epistéme hole, kai tá mére hos
ménein tên holen kai ap’ autês tá mére - Enéada IV 9 [8], 5.7-9).
Todo elemento, toda “parte” no corpo do conhecimento, é tecida dentro de um
sistema. Todo elemento está presente para o todo, que, por um lado, não está reduzido as suas
partes, mas por outro lado, tampouco não existe sem qualquer uma das partes. Neste sentido,
todas as partes estão presentes no todo como se elas fossem efetivas e ocorressem todas de
uma só vez no inteligível (ekei mên oion energia hama pânta - Enéada IV 9 [8], 5.16-17.),
que é onde todo objeto de pensamento, noetôn, efetivamente não potencialmente contém
todos os outros, isto é, “lá” (direcionamento de sentido dada por Plotino), onde todos e cada
um desses objetos “brilham” (ekei dé phaná pânta kai hekastôn - Eneáda IV 9 [8], 5.27-28).
No conhecimento, porém, que está presente através do pensamento discursivo de e
dentro da alma, e do qual o melhor exemplo seria a teoria geométrica matemática (que Plotino
retira de Euclides33), toda parte, todo “teorema” pode ser dado efetivamente somente pela
consideração real, ou seja, pelo pensamento dele.
Na particularidade do pensamento discursivo, todo “teorema” potencialmente contém
todos os outros (ekhei dynámei kai tá pânta), os quais são levados para fora em uma sucessão

33 - Euclides (300 AC) sistematizou todo o conhecimento geométrico dos antigos, embora muitos dos resultados
descritos em Os Elementos originarem-se em matemáticos anteriores, uma das reconhecidas habilidades de
Euclides foram apresentá-los em uma única estrutura logicamente coerente, tornando-a de fácil uso e referência.
O método consiste em assumir um pequeno conjunto de axiomas intuitivos e, então, provar várias outras
proposições (teoremas) a partir desses axiomas.
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ou sequência (akolouthía) de apresentações teoréticas sistemáticas, um após o outro e em
ordem a partir de um que está efetivamente sendo considerado, nas palavras do licopolitano:
O geômetra em suas análises torna claro que uma das [proposições] contêm
todas as anteriores por meio da qual a análise é feita bem como as
[proposições] seguintes (tá ephexes) que são geradas a partir dela. (Enéada
IV 9 [8], 5.22-26.)

Desta forma, segundo o autor, é possível apreender que a cada ponto ou passo dado
se incluirá seu antecedente como pré-requisito e a seus consequentes como consequência,
lembrando Aristóteles34. Portanto, o “como” da relação das almas individuais, tanto umas
como as outras e também entre elas e a alma universal é definida pelo modelo de
conhecimento do uno-muitos, que apropriadamente se encaixa com a estrutura do noûs.
As almas, que dependem da pluralidade, tanto uma só alma e seu respectivo espírito,
reproduzem o todo-unidade não como real, mas sim como uma potencial atualização dos
“teoremas”, que são, embora interrompidos nas imediações de sua dependência mútua, e que
podem ser deduzidas de outro em sucessão dentro da particularidade e sucessão do
pensamento lógico discursivo que ocorre ou acontece na alma.
O modelo da epistéme geométrica se encaixa bem dentro da henologia plotiniana
para explicar como as almas são muitas. O que este modelo não explica, porém, é porque as
almas não são somente múltiplas, mas individualizadas, e qual é o princípio de sua
individualização.
Ao contrário dos espíritos (nói ou nôn), almas são expostas para uma grande
multiplicidade e particularidade, principalmente na possibilidade do seu ser estar conectado
com o corpo material. A individuação torna-se ainda um difícil problema para a construção
teorética da abordagem do uno-muitos. Por causa disto, Plotino retorna a discussão do
problema e do princípio da individuação várias vezes em seus escritos.
Assim, Plotino necessita prover uma explanação para a unidade e pluralidade, tanto
da alma universal como para as almas derivadas desta mesma alma universal, isto é, tanto a
alma do mundo e a particularidade, das almas individuais, especialmente em suas relações
com o corpo.
Para tanto, em primeiro lugar, como já foi mencionado anteriormente na discussão da
unidade, toda alma é tanto divisível e indivisível, para cada uma é intermediada entre o
indivisível nous e a entidade psíquica divisível. No início do IV 2 [4], Plotino argumenta que,
34 - Segundo Jesús Igal 1985, p.556), Aristóteles (Ética Nicomáquea 1112 b 20-24) compara este processo com
o processo deliberativo em que o fim é o primeiro na intenção e o último na execução. Esquematicamente: para
que exista A, antes se requer B; para que exista B, antes se requer C, etc. E o inverso: de C se seguirá B; de B se
seguirá.

53

por causa da posição de meio, a alma, como indivisível torna-se divisível nos corpos; e desde
então os corpos são divisíveis, então também divisíveis o são as almas dentro dos corpos, e
sendo individualmente dentro de cada um, ainda permanece no conjunto de cada corpo.
Presente em corpos e para os corpos, a alma universal é ainda “um” e é divisível nos mesmos
corpos, sem ser afetada, isto é, dando-se totalmente para cada um, não obstante não abandona
sua unidade ou sua condição como ousía (IV 2 [4], 1.32-61).
Ser tanto divisível e indivisível é possível sem violação do princípio da nãocontradição, porque a alma é divisível e indivisível em diferentes aspectos. A alma é divisível
enquanto ela está presente em cada parte e toda parte do corpo com que ela pode ser
associada, enquanto ao mesmo tempo está presente em todas as partes e em cada uma como
um todo (IV 2 [4], 1.64-66). A alma é portanto, uma entidade em que a relação entre as partes
e o todo é radicalmente diferente da de uma extensão, psíquica ou geométrica, de sua
magnitude.
Na ordem propriamente caracterizada desta divisibilidade e indivisibilidade e a
relação da parte e do todo dentro da alma, Plotino retoma o modelo da epistéme, implícito
com uma teoria geométrica Euclidiana, mencionada não somente no início do IV 9 [8], mas
também no maior trabalho de psicologia de Plotino, em IV 3 [27].
Em IV 3 [27], 2.50 e seguintes, Plotino argumenta que uma parte (méros) da ciência,
como uma divisão do todo (merismós), é a manifestação (enérgeia) do todo. Ao contrário o
todo-unidade do koininía35 está inserido no cosmos inteligível do noetá (o estado ideal de
Platão e que só pode ser alcançado a partir da mente), onde cada noetón (inteligível)
efetivamente representa cada um dos outros bem como o todo. Toda parte ou teorema na
epistéme geométrica só potencialmente contém os outros como dedutíveis a partir dele e,
portanto, interligados. Cada parte, por um lado, é assim independente, mas por outro, cada
parte também expressa a teoria como um todo (holé), que por sua vez não deixa de existir
devido a se representar em cada teorema (theórema) diferentemente.
Esta relação da parte para o todo, como que entre um teorema e toda a teoria, é
estendida para a relação entre cada alma particular (a alma do mundo sendo igualmente uma
alma particular) e a alma universal. As almas dos indivíduos são, portanto, restabelecidas
como ousía ou ousiai, no qual além de ser uma substância, também significa ter a mesma

35 - Identifica o estado idealizado de comunhão e de unidade, uma espécie de participação conjunta dos
elementos ou coisas envolvidas, no plural tem o sentido de sociedade. Fonte retirado do Dicionário livre de
léxicos gregos, feito por professores e estudiosos – Lexigram.
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essência: todas as almas são similares, isto é, elas são de um mesmo tipo e constituem um
TODO (homoiai kai holai).
A “parte”, méros, no interior de uma alma é bastante diferente de uma parte de um
corpo ou de uma figura geométrica, em que toda a parte é ainda divisível e pode ser diferente
para o todo inicial, isto é, pode não preservar sua forma inicial, como por exemplo, o braço
para o corpo humano ou o semicírculo para o círculo. Então, Plotino comenta sobre o que se
pode entender por “parte”:
Talvez se tenha de compreender com maior precisão em que sentido se
emprega “parte” nesta classe de seres.36 Deve-se excluir o sentido de parte
de um corpo, tanto se o corpo é homogêneo como si é heterogêneo, assim
limita-se a dizer o seguinte: que quando “parte” se predica dos corpos
homeoméricos37, a parte é em virtude da massa, não em virtude da forma do
tipo de brancura. Porque a brancura que tem em uma porção de leite não é
uma parte da brancura do leite total, senão brancura de uma porção de leite;
não é, contudo uma parte de brancura, já que a brancura carece em absoluto
de magnitude e de quantidade. (Enéada IV 3 [27], 2.10-21)

Neste aspecto, a alma não é semelhante em relação a um número ou um intervalo,
pois ambos se tornam menos do que o todo no processo de divisão. Todas as almas
individuais, então, são “partes” da alma universal enquanto elas têm a mesma forma
(homoeideis - Enéada IV 3 [27], 2.58), compreendendo assim, que uma alma que é dividida
em muitas, e que ao mesmo tempo não é divisível em si mesma. Obtendo da mesma forma a
compreensão, por extensão, para uma teoria que é dividida por seus teoremas e em seus
teoremas sem deixar de ser um todo.

2.2. A DIALÉTICA PLOTINIANA

Tanto Platão quanto Plotino pensam que o reconhecimento das relações entre o
“mesmo” e o “diferente” são constituídos tanto no Espírito como na Alma. Isto permite o
discernimento dos gêneros (espírito e alma). É também possível perceber que Plotino na
individualização dos indivíduos, também se utiliza das mesmas noções platônicas. Plotino
argumenta que manter essas noções e a competência a que pertencem são fundamentais não
apenas para noésis, mas também para o pensamento discursivo (este também não apenas para
o conhecimento, mas também para a crença).
36 - Jesús Igal (1985, p.316) faz um pequeno comentário a respeito do fato de que neste ponto, sobre os seres
transcendentes, observa-se uma radical diferença entre os estoicos e Plotino, onde a alma é corpo e as almas
particulares são “fragmentos” de um mesmo corpo para os estoicos, e para Plotino a alma é incorpórea e as
almas particulares são partes idênticas ao todo.
37 - Homeomérico são os corpos na concepção de Igal (1985, p.316), em que suas partes são semelhantes ao
todo.

55

Em discutindo o método da inquirição filosófica e os esforços que necessitam serem
feitos para a ascensão (askesis), Plotino descreve a dialética, como a mais valiosa parte da
filosofia:
É precisamente o hábito capaz de declarar (dúnamene hexis eipein)
racionalmente (logos) sobre o que é cada coisa, o que é cada uma, em que
cada coisa difere de outras e no que tem de comum nelas; em que classe de
seres entra cada uma, qual lugar ocupa entre eles e se é o que é38, e quantos
são os seres e quantos, por sua vez, os que são seres, senão distintos então
dos seres39. (Enéada, I.4.4,2-7)

E segue, quando diz:
A Dialética discute também sobre o Bem e o não-bem; e quantas coisas
caem sob o bem e quantas caem sob o não-bem; e, obviamente, o que é o
eterno o que não é eterno. [...] usando, para tanto, o método platônico da
divisão (diairesis)40 para distinguir as formas, e para determinar a natureza
essencial das coisas, e os tipos primários, e entrelaçando intelectivamente as
formas derivadas daqueles que tem percorrido todo o reino inteligível e
desvinculando-as para a via inversa das análises até chegar a um princípio41.

(Enéada, I.4.4,12-17)
O ponto central da filosofia, segundo Plotino, é estabelecer que coisas existem, como
elas se diferenciam umas das outras, para que espécies elas pertencem e como. Isto conduz o
discernimento das coisas que verdadeiramente existem, ou seja, tipos de coisas essenciais e
que se sobressaem, como formas e espécies primárias.
O método platônico da dialética segundo Emilsson (2003-2004, p.28), exposto em
vários diálogos tardios, é o mesmo ou, pelo menos estreitamente relacionados com o modo de
coleta e divisão (diairesis, súnagogé – Fedro, 265 d- 266 b; Sofista, 217 a; 253 d; Filebo,
25d). Em geral, este método deve permitir coletar coisas em tipos significativos e dividir uma
ideia geral ou tipos em subdivisões. A passagem de Plotino pode ser interpretada de duas
formas: ou a dialética se refere a um completo entendimento de todas as estruturas e relações
inteligíveis, ou pode também significar ao menos o processo final que leva a ele. A primeira
interpretação é apoiada, entre outras coisas, pela ideia de que as estruturas inteligíveis do
método revelam a forma do todo de formas interconectadas, de que é impossível conhecer
38 - Jesús Igal (1982, p.228) faz uma pertinente observação quanto a descrição dialética de Plotino, como ciência
definidora, classificadora e estruturadora, Igal salienta a origem desta compreensão dialética de Plotino, qual
seja, a de Platão (no Fedro 265 c-266b); (na República 531 d-535 a); (no Sofista 253 b-254b); (no Político 262 a263 b); e (no Filebo 15 d-17 a).
39 - Plotino entende aqui as coisas sensíveis como não seres, não no sentido de inexistentes, mas tão somente
distintos dos seres reais (Enéada I. 8, 2-3).
40 - De forma diferente da tradução em inglês, que já inclui uma referência implícita a Platão, Jesús Igal (1982,
p.229) explica que a “Ciência” e a “opinião” são os dois graus clássicos de conhecimento da epistemologia
platônica compreendidos a partir principalmente da República 477 c-480 a.
41 - A operação de “entrelaçamento” é a de “síntese”, e a inversa da “análise”, a de “divisão”. A divisão termina
em uma forma “atômica” ou indivisa (Fedro 277 b; Sofista 229 d), que é “um princípio” no sentido de
“elemental” (Emilsson, 2003-2004, p.12).
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uma parte sem conhecer as relações que esta mesma parte possui com outras partes do
sistema.
Conhecimento é entendido como um “sistema holístico” em Plotino, e para entender
qualquer parte é necessário entender o todo, segundo Emilsson (2003, p.60). Este é o ponto
para se compreender o espírito de seus objetos imediatamente, simultaneamente (athroos)!
Logo preferimos pensar a dialética como um processo que obtém apoio a partir do fato de
que, como um todo, os tratados parecem descrever os processos que levam para o
conhecimento. Portanto, a passagem se inicia a partir da ideia de que a dialética é um método
do falar (eipein) de uma forma fundamentada e ordenada. Assim, não é só a visão final
momentânea, não-representativa de todo o sistema de formas, mas também algo que permite
falar bem fundamentado das estruturas essenciais do universo. O método é designado para
produzir especialidades e informações filosóficas sobre os inteligíveis, mas ele faz isso
usando conceitos cotidianos, fenômenos e percebendo tipos, espécies, por exemplo. As
divisões alcançadas pelo método – se bem sucedidas – correspondem à realidade,
correspondem às divisões naturais.
As noções de “semelhança” e “diferença” são, absolutamente, centrais para a divisão
e coleta e, de fato, tanto Platão, quanto Plotino conectam essas noções à dialética. Platão
afirma que a ciência da dialética consiste em dividir coisas em espécies e que por ela evita-se
acreditar que a mesma forma é outra ou que a outra é o mesmo (Sofista 253d-e). No contexto
em que os princípios dialéticos da alma são ditos provados pelo intelecto, Plotino repete que
uma das competências dialéticas é reconhecer se as coisas são as mesmas ou outras (Enéada,
I.3.5, 1-3;20-21). Dado o seu duplo uso do “mesmo” como “idêntico” e “pertencente à mesma
espécie”, a declaração de Plotino pode ser tomada para cobrir tanto os indivíduos quanto as
espécies, como na passagem de Aristóteles: “Este cavalo pertence às mesmas espécies como
outros cavalos, mas ele é diferente a partir dele e idêntico somente com ele mesmo” (Tópicos.
103 a 6 ss).
Semelhança e diferença não são características meramente do plano das ideias ou
conhecimentos perfeitos, mas, ainda, princípios indispensáveis dos métodos centrais da
filosofia.
Usando outro termo platônico, ‘entrelaçando’, Plotino recorda explicitamente o
Sofista 259e, quando Platão afirma que é a ação recíproca – ou o que é chamado entrelaçando
(sumploké) – das formas que tornam possível a fala, enquanto desassocia cada coisa de todo o
resto, destruindo tudo o que há para dizer. O entrelaçamento pode significar uma série de
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coisas, mas aqui é importante notar apenas duas. Em primeiro lugar, parece que (muito pelo
contrário da opinião de que o pensamento comum não tem nada a ver com as formas) existe
aparentemente uma importante conexão entre todas as falas e pensamentos, e formas. Em
segundo lugar, o pensamento pressupõe que as formas tenham alguma relação não apenas
para as suas instâncias, mas também para as outras. Isto deve ser mantido especialmente para
as primeiras espécies de semelhança e diferença, uma vez que estão no início do diálogo, e
dito isso estas primeiras espécies serviram para "permear" qualquer outro tipo, como uma
referência para as outras.
Paulina Remes (2007, p.142) argumenta que a dialética no pensamento de Plotino
liga-se ao entendimento da complexa estrutura de formas e gêneros do plano inteligível. Sua
escolha de vocabulário sugere que ele faz referência às formas e aos gêneros dos seres do
mesmo modo que para interligá-los. Nas palavras de Plotino “[...] a dialética entrelaça o que
vêm das formas e dos gêneros primários (ta ek touton – Enéada, I.3.4.14-15). Entrelaçar,
parece ter haver com como as formas, os gêneros primários, bem como, as coisas que vem
delas42, estão em relação com elas mesmas e para cada coisa. A dialética revela as espécies
que se sobressaem e suas interconexões.
A relevância do gênero inteligível para o pensamento discursivo e para o progresso e
a discussão filosófica é trazido por mais dois pontos no pensamento de Plotino. O primeiro é
o fato de que sempre que a alma divide alguma coisa, ela torna explicita uma divisão “já
feita” no e pelo noûs (no plano espiritual). Embora o espírito não proceda de acordo com o
método da divisão, ele contêm divisões que se sobressaem. Em dividindo e desdobrando um
objeto, a alma “concentra sua atenção” nessas divisões (Enéada, IV.4.1.25-16). O núcleo da
atividade cognitiva é a noesis, que toda tentativa ou esforço para fazer a dialética filosófica
segue, revela ou representa tanto quanto é possível no plano do tempo e da matéria. No
segundo, Plotino usa verbos platônicos em todo o contexto. Ao discernimento dialético (que
permite a fala) tem sido indicada para ambos os verbos diaireo e diakrino. O primeiro é
explicitamente usado na curta citação mencionada da atividade da alma, enquanto que o
segundo e último na descrição que Plotino faz das atividades internas do Espírito (Enéada,
VI.7.39.7).
Os termos, então, parecem atender as atividades similares em diferentes níveis
cognitivos. Outro exemplo desta compreensão do vocabulário de Plotino para atender a
demanda da compreensão dos conhecimentos dos dois planos (inteligível e sensível) é
42 - São as descriminações mais desdobradas como os logoi conectados as atualizações inferiores das formas, ou
talvez até mesmo dos próprios sensíveis.
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também, quando o espírito descreve como reunindo um grupo ou espécie usando a noção de
semelhança, isto foi chamado de “coleta” (sunagein – Enéada, VI.2.3.34; e IV.3.32.20).
Coleta como se pode ver, é ainda mencionado no contexto do que será chamado de formação
de conceitos comuns. Em suma, as competências que o espírito possui não são exclusivas
dele. Elas pertencem às capacidades da potência racional da alma e são usadas para seu
conhecimento das percepções.
Em última instância, é importante relembrar que no Teeteto, é dito que as noções de
“ser”, “semelhança”, e “mesmo” e seus opostos são coisas que não podem ser encontradas na
própria percepção dos sentidos. São noções que a alma investiga pelo ou através de si mesma,
ou a alma alcança depois por si mesma. Percepção, concorda Plotino, é insuficiente para
conectar as próprias percepções com o que é percebido (as aparências), e portanto, não é
capaz, a percepção, de formar conceitos, nem de julgamentos, que requerem o uso de várias
escalações ou graus da aparência. Assim, é necessário um indivíduo que apreenda todas estas
possibilidades ou suscite a partir do método dialético a capacidade de empreender tais
exercícios de compreensão. A alma racional seria, para além dos sentidos, capaz de comparar
e julgar as espécies diferentes dos objetos percebidos mediante as potências e competências a
partir do espírito.

2.3. MATÉRIA SENSÍVEL E INTELIGÍVEL
A Teoria da Matéria (hýlê) em Plotino é uma síntese filosófica do receptáculo de
Platão do tornar-se (hypodokhé) no Timeu (48e-52d) e a teoria da matéria de Aristóteles como
substrato (hypokeimenon) na Física 192a3 (Enéadas II.4.1; III.6.13-14).
Luc Brisson43 orienta para a imanente questão apreendida por todo o Timeu, mas que
especificamente Platão tenta respondê-la entre 49d-50d: “Como falar do sensível?” Segundo o
autor, no Timeu, Platão leva em consideração não dois, mas três gêneros para as coisas,
porque, além das formas inteligíveis e coisas sensíveis ele evoca khóra, onde se encontram as
coisas sensíveis e a partir de quê elas são constituídas. Luc Brisson organiza, para melhor
compreender as três espécies de coisas no Timeu, um conjunto de definições pertinentes da
seguinte forma:

43 - Luc Brisson – A “Matéria” e a “Necessidade” no Timeu de Platão (MATTER AND NECESSITY IN
PLATO’S TIMAEUS), Húpnos, São Paulo, Número 28, 1º semestre 2012, p.18-30.
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(1) que há uma primeira espécie [52a] a forma inteligível que permanece a
mesma, que é inegendrada e indestrutível, que não recebe nela mesma outra
coisa vinda de fora e que ela mesma não penetra em nenhuma outra coisa
que seja que é invisível e não pode ser percebida pelos sentidos; eis o que foi
atribuído como objeto de contemplação intelectiva; (2) há uma segunda
espécie que traz o mesmo nome da primeira e que se lhe assemelha, que é
perceptível aos sentidos, que é engendrada que está sempre em movimento,
que vem a ser em qualquer lugar para desaparecer em seguida, e que se
apreende pela opinião unida à sensação; (3) enfim, há uma terceira espécie, a
do gênero […] que é sempre, o da khóra que é eterna, que não admite
destruição, [52b] que fornece o lugar (édra) a tudo o que nasce, uma
realidade que não se pode alcançar senão por um arrazoamento bastardo que
não se apoia em qualquer sensação; é com esforço que cremos nele.
(Brisson, 2012, p.23)

De forma a melhor elucidar a indicação dos pressupostos compreendidos por Brisson
sobre as espécies de coisas, é importante indicar, ainda que de modo sucinto a construção do
pensamento de Platão sobre o sensível e, assim, determinar aquilo que é reconhecido como o
receptáculo (húpodokhé) e o seu princípio imutável (khóra). Diante disso, as coisas sensíveis
seriam tudo aquilo que é visível (Timeu 49a1) e perceptível pelos sentidos (Timeu 52a5); elas
fazem nascer uma opinião (Timeu 51d4) que resulta da sensação (Timeu 52a7); podem criar
objeto de persuasão (Timeu 51d5-e6). As formas inteligíveis são invisíveis (Timeu 52a3-4) e
inacessíveis aos sentidos (Timeu 52a3-4); são apreendidas pelo intelecto (51d5-e6) ao final de
um ato de intelecção (Timeu 42a4); podem criar o objeto de um ensinamento (Timeu 51d5e6). Por sua parte, khóra não pode ser percebida com o auxílio da sensação (Timeu 52b2), um
viés pelo qual participa do inteligível (Timeu 51a7-b1); e não menos há a necessidade de levála em conta (Timeu 52b3-4 et 49a3) se queremos dar conta das coisas sensíveis. Esse
arrazoamento é bastardo (Timeu 52b2), pois não concerne nem ao sensível nem ao inteligível;
ele é tão somente acreditado como em sonho (Timeu 52b2), e não pode ser objeto nem de
persuasão nem de ensinamento; no entanto, é verdadeiro e impõe sua conclusão como
necessária (Brisson, 2012, p.24).
Assim, surge uma clara questão a partir do fato de que Platão passa a considerar
khóra como uma entidade que existe, mas que existir é esse e em que pode consistir tal
realidade cuja necessidade se impõe? Seja considerando segundo seu aspecto “espacial” ou
“constitutivo”, a terceira espécie de gênero no Timeu de Platão deve ser entendido como
absolutamente desprovida de toda característica, desde que admita em si mesmo a totalidade
das características. Logo, khóra, de maneira geral, segundo Brisson (2012, p.25), deve ser
distinguida das formas inteligíveis, deve também e antes de tudo ser radicalmente diferente de
todas as “coisas sensíveis que aí aparecem e que aí desaparecem”. De fato, Luc Brisson
(2012, p.25-26) aduz: “essa entidade não é sensível, sem que com isso seja inteligível”. E
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complementa Brisson sobre o alcance e a forma que se deve falar da terceira espécie de
gênero:
O terceiro gênero é aquilo em que se encontram as coisas sensíveis e de que
são feitas. É diferente das formas inteligíveis e totalmente distinta das coisas
sensíveis. De modo que, não pode ser apreendido nem pelo pensamento
como seria uma forma inteligível, nem pelos sentidos como seria uma coisa
sensível. Esse terceiro gênero escapa a toda designação única e inequívoca;
somos forçados a falar dela utilizando-nos de imagens e metáforas. (Brisson,
2012, p.24)

Com a frase peri tês ousías he theoría (Metafísica, 1089a. 18.), Aristóteles apresenta
a perquirição acerca das substâncias sensíveis e da substância primeira. Após analisar as
ideias de seus antecessores ele compreende que, para uns, por ousía deve-se entender os
elementos (terra, água, ar e fogo) e para outros os universais, as formas matemáticas (ta eíde
kai ta mathematiká - Metafísica, 1069a. 36). Aristóteles alcança o entendimento nesta
comparação com o fato de que há algo que distingue estas compreensões, pois as substâncias
sensíveis são corruptíveis e estão sujeitas à mudança, sendo que a mudança se dá entre os
opostos, ou a partir de termos intermediários, contudo sempre com base no respaldo da
substância.
Nesse sentido, para Aristóteles, a partir da reflexão da substância sensível é que será
possível investigar a substância primeira, ingerida e incorruptível, imóvel, e impassível, ato
puro e inamovível. O pensador, tendo como princípio inicial objetivo à substância sensível
determina que, por esta está sujeita ao movimento (e d’aisthete ousía metábole - Metafísica,
1069b. 3), todas as outras substâncias, mesmo a substância sensível eterna (astros e corpos
celestes) estaria também ligada a ideia do movimento (Metafísicas, 1069b. 25-26). É neste
momento que Aristóteles expõe o problema dos contrários, ou seja, de contrário a contrário.
Sobre os contrários dirá o estagirita, segundo Eduardo Bittar (2003, p.976.), “que destes (os
contrários) se produz o movimento; pois partem de um estado para outro de modo a torna-se
perceptível uma mudança qualquer”. Aristóteles divide esta mudança perceptível em quatro
formas e em quatro níveis, um primeiro quanto à essência (katá tò ti); um segundo quanto à
quantidade (katá tò poion); um terceiro quanto à quantidade (poson); e por último quanto ao
lugar (pou). Assim, compreende Aristóteles, que o movimento quanto à qualidade é dito
alteração, e os movimentos quanto à quantidade e quanto ao lugar são, respectivamente,
nominados de aumento/diminuição e deslocamento (Metafísica, 1069b. 9.).
É de acordo com estes movimentos como princípios de mudança que Aristóteles
percebe o fato de um contrário, por exemplo, o quente, sofrer alterações para outro contrário,
o frio, e destas alterações de seus estados de mudança, algo restar constante, este algo foi
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determinado por Aristóteles como matéria (hýlê - metàphúsis, 1069b. 15-16). A matéria como
fator de fundo do processo de modificação é uma constante. Isto vai implicar que o
movimento opera-se, então, toda vez que algo muda (matéria), por ação de algo (o primeiro
que move). Para Aristóteles, bem como para Platão como foi visto anteriormente, no processo
causal de movimento a forma das coisas sensíveis somente existe quando estas mesmas coisas
sensíveis também existem, e não independentemente destas. Aristóteles:
Tudo o que muda é alguma coisa que é mudada por alguma coisa em alguma
coisa. Aquilo pelo que é mudada é o motor imediato, aquilo que é mudado é
a matéria, e aquilo em que é mudada é a forma. Este processo seria ad
infinitum se não somente a esfera de bronze viesse a existir, como também a
esfera e o bronze. (Metafísica, 1069b.)

Aristóteles então afirma que as substâncias são três. A matéria é uma coisa existente
particular individual por ser percebida e pelo fato de que tudo o que é caracterizado pelo
contato e não pela fusão é matéria e substrato; a natureza é um tipo de estado positivo que é a
meta do movimento; e a fusão destas duas num composto indistinguível. Em conformidade
com seu raciocínio, Aristóteles esclarece que os universais não poderiam ser sustentados
devido ao fato do indivíduo não ser gerado pelos universais, mas pelo próprio indivíduo
(ekeina men oun ta katholou ouk éstin arché gar to kath’ekaston tôn kath’ékaston), e em
sendo assim a teoria das ideias não poderia estar em absoluto disponível, neste ponto, aos seus
olhos (phaneron de oti ouden dei dia ge taut’einai tas idéas). Em oposição à teoria das ideias
e à noção geradora dos universais de Platão, Aristóteles propõe que as coisas separadas (ta
christa), estas sim, são causas de todas as coisas (kai dia tauto pantôn aítia tautá). Nas
palavras de Aristóteles:
Outra questão é se qualquer forma também subsiste depois, sendo que em
alguns casos nada há que o impeça, podendo, por exemplo, ser a alma dessa
natureza (não toda ela, mas sua parte intelectiva, pois provavelmente não é
possível que toda ela subsista)44. Portanto, fica claro que não há necessidade,
ao menos nesse terreno, para que existam as ideias; de fato, o ser humano
gera o ser humano, o indivíduo gerando o indivíduo. (Metafísica, Z12,

1070a1 25-28)
Na Metafísica, em suma, Aristóteles afirma que existe uma matéria sensível
(aisthêsis) e outra inteligível (noêsis) (Metafísica, Z11, 1036a 9-12). A matéria sensível é
móvel (metàphúsis, Z11, 1036a 10 e ss.) e identifica-se com o que é perceptível e mutável;
uma outra matéria seria o substrato dos processos inteligíveis (metàphúsis, Z11, 1036b 5). Em
Platão como foi visto, os objetos perceptíveis estão sujeitos à mudança ou movimento (Fédon,
78d-79a.), assim como o apresentado por Aristóteles como princípio de investigação inicial
44 - Em nota, Edson Bini esclarece que a psuché é, para Aristóteles, distinta do corpo, mas também complexa e
heterogênea, tendo mais de uma faculdade, mais de uma parte e múltiplas funções. Metafísica, 2006, p. 296.
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(Metafísica, A6, 987a33 e ss.), para ambos é verificado que exista um substrato para
realidades universais não-sensíveis (Metafísica, A6, 987b6 e ss), imutáveis, pois para as
sensíveis em Aristóteles não se verifica segundo a teoria dos universais a geração dos
indivíduos. O principal propósito da matéria inteligível é fornecer um substrato para os entes
matemáticos fora da matéria perceptível (Metafísica, Z 11, 1037a2-5; K 1, 1059b14-21), tanto
em Platão quanto em Aristóteles. Esse substrato foi identificado por Ross (apud Edrisi
Fernandes, 2010, p.626), simplesmente com a extensão espacial. E em Guthrie (apud Edrisi
Fernandes, 2010, p.626), o sentido matemático dado por Aristóteles à matéria inteligível pode
ter um sentido particular de gênero.
Anca Vasiliu (apud Edrisi Fernandes, 2010, p.626), sobre o terceiro gênero de Platão
(o receptáculo, o obscuro) e a terceira forma de substância de Aristóteles (o composto
indistinguível), na relação com o inteligível, se pergunta em seu livro, Vasiliu (apud Edrisi
Fernandes, 2010, p.626) no capítulo intitulado “reencontre dans l’intervale”, “o que significa
dizer que essa relação repousa sobre uma ‘participação (metalambánein) que supõe uma
recepção, mas também uma certa mudança pelo menos formal do inteligível’?”, interrogando
ainda “se será introduzido, nesse ponto, um argumento a favor da existência de uma ‘matéria
inteligível’ da qual participaria em alguma medida o mundo sensível, como interpretaram por
seus interesses os neoplatônicos”, e complementa a autora, “ou bem se ‘Platão hesita ainda
entre uma recepção das formas (cópias, representações) sensíveis e uma recepção
propriamente dita das formas inteligíveis na matéria, como Aristóteles proporá na Física
[IV.2]”.
A resposta a essa questão está exatamente ligada à aproximação de Platão e
Aristóteles da questão plotiniana das “duas matérias”, onde se poderia perceber que Plotino
enfatiza a identificação entre a matéria sensível e a mutabilidade e a saída da ordem, o que
deveras veio a incidir no seu entendimento da matéria indispensável à degradação das formas
(ideias), à corrupção das “razões materializadas” (lógoi enúloi).
Para Plotino, a matéria é não-ser estéril e não designada (não identificada), o
receptáculo informe e insubstancial das Formas platônicas, o substrato subjacente não
qualificado que inativamente reflete os seres inteligíveis. Nesta mesma linha de raciocínio, a
não substancialidade, em Plotino, está mais próxima da aristotélica hypokeymenon que a
platônica hypodokhé, e, como muitos platônicos anteriores, ele identifica o hypodokhé com o
hypokeymenon com o objetivo de rejeitar a interpretação natural da identificação da matéria
com "o espaço" (khora) no Timeu (51a-52a).
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A posição de Plotino é que como a matéria é indefinida, ela não pode ter a qualidade
definida da extensão espacial, mas é uma entidade neutra inerte e sem forma que causa o mal
em sua esterilidade e privação. É como Slaveva-Griffin (2009, p.36) coloca, “o ponto no qual
o fluxo para fora da realidade do Um desvanece para longe na escuridão absoluta”. No
entanto hylé, não é nem inexistência absoluta nem um princípio independente existente
(Enéada, I.8.3; II.4.16).
Plotino define hylé como “privação pura” (steresis - Enéada, II.4.16.3), “A matéria
[...] é um não ser e é idêntica a privação (steresis), porque a privação é o oposto do ser “que
está” na “razão”. E ainda, “substrato e receptáculo” (hypodokhên; hypokeimenon - Enéada,
II.4.1.2.), “[...] A chamada matéria é um substrato e um receptáculo da forma e tem esta noção
como aceitação comum [...]”; “receptáculo” (hypokeimenon - Enéada, II.4.6.3), “[...] a
matéria receptáculo do corpo”. Ou ainda, “necessária a qualidade e a grandeza e em seguida,
também necessária ao corpo, embora invisível e sem magnitude” (Enéada, II.12.22-24); e
“também o substrato é comum a matéria, a forma e ambas conjuntamente” (Enéada,VI.4.2829). E ainda que a matéria é “potencialidade que nunca se tornou real” (Enéada, I.8.3.16;
II.5.4-6; III.6.14.5-15)45. Como ele coloca em II.5.5.6-7:
A sua existência potencial não é ser uma coisa, mas é potencialmente tudo, e uma
vez que não é nada em si mesma, exceto o que é a matéria - ela não existe, na
verdade, em tudo.

Assim, segundo Stamatellos (2007, p.124) hylé é frequentemente descrita em termos
negativos como: ““imaterial” (asômatos), “impassível” (apathes), “indeterminado” (aoristos),
“sem forma” (amorphos), “invisível” (aoratos), “indestrutível” (anolethros), “indefinido”
(apeiros), “sem qualidade” (apoios), “sem magnitude” (Enéada, III.6.16.25), e “sem
alterações” (Enéada, III.6.10.20-21)”. É um "fantasma fraco e frágil”, incapaz de receber uma
forma própria, “É verdade falsidade” (Enéada, II.5.5.23), uma entidade que não é "nada em si
mesma" (II.5.6), “verdadeiramente não-ser” (Enéada III.6.7.12-13) o que é "realmente irreal”
(Enéada, II 5.5.24). A matéria é, nas palavras de L.P. Gerson (1997b, p.28): “o elemento
ininteligível na natureza”.
É finalmente a matéria, ato em potência (Hê hóti dynámei), nem corpo, nem alma,
mas ocupada por ambos:
Portanto, ocupada pelos dois "gêneros de seres", ela não é em ato nem um
nem o outro, mas é permitido ser em potência como um fantasma frágil e
fraco, incapaz de ser formado. É, portanto, um fantasma em ato, e então agir

45 - Compreendida ainda como: "a esterilidade absoluta", "negação essencial", "pobreza absoluta". (Enéada,
I.8.3.16; II.5.4-6; III.6.14.5-15)
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de uma mentira, isso é uma mentira completa, ou melhor, o verdadeiro nãoser. (Enéada III.6.7.12-13)

Para Plotino, a realidade aparente dos perceptíveis é um reflexo dos inteligíveis sobre
a matéria (Enéada, V.1.9.20-34). É uma natureza insubstancial que não pode possuir qualquer
realidade, mas é deixada em potencialidade estéril para refletir as imagens dos inteligíveis
irrestritos (Enéada, II.5.2.27-8). O licopolitano se utiliza do mesmo artifício de linguagem
metafórico de Platão e Aristóteles para tentar melhor explicitar a natureza da matéria, quando
diz que a matéria poderia ser retratada como o Espelho de Dionísio (dionýsu ên katóptrói Enéada, IV.3.12.1), o espelho que reflete afetando as imagens dos inteligíveis como pseudovivências por meio da alma. Segundo Plotino:
A alma do homem, ao contrário, tendo visto sua própria imagem, por assim
dizer, no espelho de Dionísio desceu das regiões superiores [...]. (Enéada,
IV.3.12.1)
Em tudo o que promete menti: se ela se imagina grande, é pequena, e se
menos é mais, e o seu ser e, aparência é o não-ser, um mero fantasma em um
fantasma, assim como em um espelho (ên katóptroi) o que está situado em
uma parte é refletido em outra; e ela se preenche, assim parece, mas nada
tem e, no entanto, parece ser todas as coisas. “O espelho” (ên katóptroi)
parece cheio de objetos, no entanto, não parece ter nada e parece ter tudo.
(Enéada, III.6.7-13)

A projeção dos inteligíveis sobre a matéria é uma iluminação que não os separa
substancialmente a partir de suas origens inteligíveis nem causa uma divisão na sua unidade
imaterial no espaço ou no tempo (III.6.13.49). Por esta razão, e seguindo o hilomorfismo
aristotélico46, Plotino concebe os corpos perceptíveis como entidades compostas de matéria e
forma (Enéada, II 4.2.1-5), nas palavras do filósofo:
Porque a matéria necessariamente é indefinida e disforme, e porque nos
seres excelentes superiores não se localizam o indefinido e o disforme a
matéria não pode estar presente; e porque cada “inteligível” é simples, e por
isso ele não necessita da matéria, logo resulta um composto de matéria e
outra coisa.

Este composto de matéria e forma são ainda meras representações: “são imagens
desenhadas na sombra” (Enéada, VI 3.8.35-36):
[...] o substrato é infértil e não é capaz de ser uma entidade - também outras
coisas, de fato, não derivam a partir dele, porque é uma sombra e esta
sombra flui através de cada imagem como coisa “aparente” (faínesthai).

Como Plotino vividamente coloca, a imagem da “forma” desliza para longe no
espelho de phúseos allotrías (natureza estranha) da “matéria”, como um “eco em superfícies
planas suaves” (Enéada, III 6.14.25).

46 -É a teoria desenvolvida por Aristóteles e dada continuidade na filosofia escolástica, segundo a qual todos os
seres corpóreos são compostos por matéria e forma.
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O que a matéria tinha recebido foge através de uma natureza estranha
(phúseos allotrías) como um eco foge de superfícies lisas e planas, e como o
som não subsiste se imagina que ele estaria lá, mas não está.

A forma inteligível então, para Plotino, se manifesta nos corpos, como uma estátua
refletida no espelho. Se removermos a imagem do espelho, a estátua em si não é afetada. Da
mesma forma, se a imagem da estátua é removida a partir do espelho, o espelho também não é
afetado, na verdade, o espelho permanece amorfo. A matéria permanece inalterada ao receber
as formas e as formas permanecem inalteradas porque a sua natureza inteligível é indivisível.
Considerando que a matéria e a forma são substancialmente inalteradas, a afecção pertence
aos corpos divisíveis (III 6.19.7).
As coisas que entram na matéria, como sua mãe, não lhes causam danos nem
benefício. Nenhum choque das formas vem para a matéria, mas sim de uma
forma para outra forma, porque as potências "ao agir" vão de encontro aos
seus contrários e não contra o seu substrato, porque não se considera os
substratos com "forma" inerente (própria). Também nos seres viventes as
afecções ocorrem nos corpos quando acontece uma alteração dependente da
qualidade e das potências inerentes a eles, e enquanto que as combinações de
"qualidades" dissipam-se, unem-se, ou ainda, alteram-se contra a sua
constituição natural, as afecções ocorrem nos corpos [...]

Logo em seguida, Plotino orienta para o fato de que nas almas por estarem ligadas ao
corpo, ocorrem os conhecimentos das afecções mais fortes, pois se não fosse assim a alma não
conheceria as afecções e dá o exemplo que compreende o sentido da não influência das
afecções na matéria:
[...] a matéria continua a ser "a mesma", ela não sofre nada quando o frio vai
embora e vem o calor, a um e outro não são para ela nem amigos nem
inimigos. Assim, seu nome é mais conveniente como "receptáculo e
nutrição" ela é também chamada em certo sentido de "mãe", porque ela não
gera nada, e parece que ela é chamada de mãe por aqueles que pensam que a
mãe tem o lugar da matéria em relação aos seres gerados, enquanto que essa,
a matéria, na verdade, somente recebe, pois nada dá aos seres gerados, já que
a substância do corpo gerado provém da nutrição. Isso se dá, pois, se a mãe
dá algo de si mesmo ao ser gerado, isso significa que ela não é matéria, mas
forma: somente a forma é fecunda (frutífera; fértil), a outra natureza é estéril.
(III 6.19.7).

Assim, o mundo perceptível não é nada além que uma imagem do mundo inteligível.
O que os nossos sentidos percebem são apenas as sombras das imagens existentes como
arquétipos no mundo transitório das formas platônicas. O mundo perceptível é de alguma
forma uma ilusão em termos de ser um reflexo da esfera inteligível e assim substancialmente
irreal. Por outro lado, hylé é fundamentalmente importante para a formação de corpos vivos
(II.4.12). Sem a contribuição da matéria os organismos seriam "sem tamanho" (amegethe) e
"sem substância" (anúpostata: II 4.12.4), e não existiram corpos sem a preexistência do
substrato material para receber as formas.
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A matéria inteligível (hýlê theia (II.4.5.15) e hýlê noêté (II.4.5.25)) é mencionada e
analisada por Plotino na Enéada II.4. O pensador compreende em II.4.5.14-15, que “é diferente
a matéria como é diversa a forma que se sobressai as duas matérias (sensível e inteligível)”,
mas o que estaria por trás de dita forma ‘obscura’? Trata-se de uma matéria diferente e
Plotino esclarece que de fato:
A matéria divina e inteligível recebe um limite preciso e possui uma vida
intelectual bem determinada; a outra [do corpo; sensível] torna-se um algo
que delimitado, mas não é nem vivente, nem inteligente, mas uma coisa
morta que está ordenada. (II.4.5.15)

E quanto à forma, se revela que a obscuridade está apenas até o limite de se
compreender que existem dois tipos de forma, onde uma a que está: (assunto que será tratado
com maior acuidade mais adiante):
[No corpo] a forma é somente uma imagem; porque também o seu substrato
é uma imagem. [Já], “Lá” em cima a forma é verdadeira, como também é o
substrato.

E por consequência Plotino dirá que para:
Aqueles que dizem que a matéria é uma substância (ousían tên hýlen), dizem
uma coisa certa, pois o que dizem é referente ao inteligível, pois de fato “lá”
o substrato é uma substância, ou melhor, é a substância concebida
conjuntamente com a sua forma, substância completa e toda iluminada.
(II.4.5.25)

A matéria divina é eterna e a alteridade inteligível produz eternamente a matéria e de
fato este é o princípio da matéria e o movimento primeiro, porque também, segundo Plotino
(II.4.5.30-34), “o movimento é dito alteridade; pois movimento e alteridade nasceram juntos:
o movimento e a alteridade que provêm do primeiro, são coisas indeterminadas e que precisa
determinar-se”; e antes da alteridade e do movimento voltarem-se para o Uno é à “[...] matéria
e o outro (alteridade), ainda indefinidos e ainda não são bons (no sentido do Bem do Uno),
porque lhe falta a luz do primeiro (o Uno). Pois, se dele provém a luz, quem recebe a luz, não
a possui antes de recebê-la, se de fato a luz provém de outro” (II.4.5.30-39).
Logo, se a matéria estava completamente sem existência seria impossível receber
ainda esta existência escura das Formas. Para Plotino hylé não deve ser pensada em termos
completamente negativos como os gnósticos com a “obscuridade” (II.9.2.12.39 ss). A matéria
existe quando nada existe, quando o processo da emanação divina corre finalmente para seu
fluxo contínuo.
Essa visão positiva da matéria é apresentada na Enéada IV.8 na descida da alma para
os corpos. No oitavo capítulo do tratado, hylé parece ser não só existente, mas também
relacionada ao esplendor supremo divino e a bondade (IV.8.6.16-23).
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Plotino deixa claro que, uma vez que a matéria não é uma entidade autoexistente e
inteligível, ela tem que receber existência de algo antes e para além dela: os inteligíveis. Da
mesma forma os corpos perceptíveis que a forma na matéria são condicionados e dependentes
dos inteligíveis, recebendo a sua vida através da sua participação no intelecto.
Logo, o agenciador dessa vida é a alma; a alma atua como agente inteligível que
ilumina a natureza do intelecto sobre a matéria e, finalmente, formula matéria em uma
aparência corporal dentro do fluxo do devir.

2.4. FORMAS

Na Enéada V 7 termos uma outra referência ao problema da origem da diferença
individual, tó diáphoron (V 7, 2.14), Plotino ressalta que a diversidade do belo é
exemplificada em muitas instâncias (tó diáphoron pollakhou kalôn – V 7, 2.14). No entanto,
tais casos múltiplos do belo não podem ser atribuídos à matéria, ao qual apenas a feiura é para
ser atribuída (toi aiskhei mónoi apodotéon tó pará tên hylen – V 7, 2.15) como uma privação
absoluta do belo. Todas as diferenças no belo, que está diversamente individualizado em
casos concretos, isto é, em humanos, tem de estar atribuídos, então, para a forma, tó eidos (V
7 [18], 2.14-6).
Uma importante pressuposição na psicologia de Plotino é o da dependência de ambas
as almas, tanto a alma universal e cada alma individual, em "olhar" o noûs universal, e as
inteligências individuais, respectivamente (IV 3 [27], 6.15-17). O espírito (noûs) é sempre
transcendente para o mundo, ele permanece sempre “lá em cima”, no plano mais elevado (aeí
anô), e pode nunca estar fora de seu cosmo inteligível do noetá. O noûs se comunica com as
coisas “aqui”, com o que é material e composto, fazendo por meio da alma que é
intermediária entre o inteligível e o sensível, e tem uma participação em ambos. A alma é
assim nunca cortada do noûs e está disposta de acordo com a forma, eidos, que vem a ela a
partir do intelecto, e dá às coisas abaixo dela, ou seja, influi sobre as coisas do plano sensível.
Mas as almas dos homens, ao ver suas respectivas imagens, qual no espelho
de Dionísio47 adentram-nas lançando-se desde o alto, porém sem que nem
mesmo elas se desconectem de seu próprio princípio, isto é da inteligência.
[...] A inteligência permanece toda ela e para sempre “lá em cima” e nunca
poderá sair de suas fronteiras, senão que, assentada toda ela “lá em cima”,
influi nas coisas “daqui” (do plano sensível) por meio da alma. Mas a alma,
47 - Jesús Igal comenta que neste ponto Plotino inicia o estudo da entrada da alma humana no corpo, exatamente
entre os capítulos 12 a 19 na Enéada IV tratado 3. E Plotino se utiliza do mito do espelho de Dionísio para
mostrar que a alma dos indivíduos é representada pelo Dionísio e o espelho é o corpo, ou seja, o corpo é apenas
uma imagem da alma.
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por sua proximidade com o espírito, se mantêm em uma disposição mais de
acordo com a forma proveniente daquela e transmite essa forma aos seres
que estão abaixo dela: uma alma a transmite do mesmo modo e outras vezes
de um modo e outras de outro, ainda que mantendo suas peregrinações
dentro de uma ordem. (IV 3 [27], 12.3 e 30-35)

Dependendo e vivendo a partir de estreita associação com nous, a alma também deve
estar intimamente associada com a forma inteligível (eidos). Em IV 8 [6], 3.12, Plotino
argumenta que uma alma individual pode ser considerada uma forma, que é uma espécie de
gênero de uma alma universal; agora depois ele não retorna para este modelo, preferindo, em
vez disso, teorema e conhecimento (geométrico). A alma, portanto, não é uma forma pura,
mas em vez disso reproduz uma forma em matéria (embora ela mesma não seja também uma
forma em matéria), uma vez que ela se associa com um corpo (hé dé psuché tó eidos poiei em
tei hýlei álle tou eidous ousa – IV 3 [27] 20.38-39). Com a alma, a forma está presente no
corpo em cada caminho que, quando o corpo é dividido, a forma é dividida, mas não obstante
significa um conjunto em cada parte do corpo (IV 2 [4], 1.34-37).
Se como foi argumentado acima, a individuação da alma não pode ser explicada pela
referência a matéria, então essa individuação deve se relacionar com algum aspecto formal.
Assim, as diferenças individuais aparecem para Plotino: “por causa do corpo e, sobretudo por
suas características morais, por seus atos racionais e como resultado das vidas vividas
anteriormente” 48.
As diferenças no interior das almas também contam para seu “destino”
(heimarménon), pois uma alma individual, ser subordinada para o universal, ela é enviada
para o mundo de acordo com a lei (nómoi pémpetai). Plotino em IV 3 [27], 13.21) diz: “[...]
porém desde sempre está decretado tal destino para tal indivíduo, e para tal indivíduo seu
destino é agora, e para tal outro, o de depois”. E ainda em IV 3 [27], 13.22-25:
E também a inteligência tem o seu destino: o de permanecer acima enquanto
perdura seu influxo; e assim, cada efeito particular emitido por ela cai sob
uma lei universal, pois em cada coisa particular está latente o universal, e a
lei não toma de fora a força para seu cumprimento, senão que tenha sido
imposta como lei imanente naqueles mesmos que são seus usuários e seus
portadores.

Também, a encarnação das almas, sua descida e subida nos corpos, e, portanto, para
o mundo, é ordenado por um logos da alma universal (hyph héna lógon): “por isso marcham
em harmonia com as de lá, dado que, além disso, as da que se realizam de acordo com as de
lá, porque todas estão subordinadas a um só plano tanto nas descidas das almas como em suas
subidas como em todas as demais” (IV 3 [27], 12.16-17).

48 - IV 3 [27], 8.5-9 - ên tois ethesi málista kai ên tois dianoías ergois kais ek tôn probebiomênon bíon.
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A disposição das almas, diáthesis, segundo a qual um corpo é "preparado" para a
descida da alma nele (IV 3 [27], 12.37-38): “E cada uma desce num corpo que está preparado
por sua similaridade com a disposição (da alma)”.
É uma característica individual que distingue uma alma a partir de outra e é
igualmente formal, como é a “personalidade” das almas (éthos), a atividade de seu
pensamento discursivo (diánoia), e até mesmo as suas vidas anteriores (IV 3 [27] 8.5-9 e
Platão, República, X, 620a e ss). Ser predestinado por uma lei, isto é, ser desde sempre
inscrita dentro de uma estrutura eidética particular, a alma mantém a sua capacidade de ser ela
mesma, tanto quanto ela quer ser (auté estin hódon thélei): “[...] as almas não são cada uma o
que é, ou seja, não são toda a grandeza que são em virtude de um limite estranho, senão que
são por si mesmas toda a grandeza que elas queiram [...]” (IV 3 [27] 8.40).
Todos os recursos acima mencionados que diferenciam uma alma a partir de outra
implicitamente referem-se a um componente formal que não é sistematicamente elaborado, ou
seja, “para aquilo que é ativo e atualizado por ela” (katá dé tó energesan ên autei hekáste - IV
3, 8.12), e que responde por individualização como realização, como a "plenitude" (tó pleres)
e "conclusão" (téleion) em e de cada alma (IV 3 [27], 8.12-17).
Mas o que exatamente é esta característica formal que pode responder por
individualização?
A resposta para o problema da individuação também parece depender da solução
para o problema da existência das formas dos indivíduos, o que na presente discussão implica
responder a questão de saber se existem ou não formas de almas individuais. Uma alma
individual não é uma forma em matéria, particularmente porque nem toda alma esta
encarnada, pelo menos não em um determinado momento. Toda alma é uma forma, mas é
advinda da mesma forma universal, caso em que a forma de uma alma individual não seria
diferente daquela da alma universal; ou a alma universal é uma forma de uma alma
individual? Se ela é uma forma individual, então como cada uma forma refere-se a forma da
alma universal? Seria uma relação de um inteligível em particular (noetón) para o todo do
cosmo noético?
Ao longo de seus escritos Plotino dá respostas opostas à questão de saber se existem
ou não formas de indivíduos. No início de V 9 [5], Plotino nega a existência de formas dos
indivíduos, rejeitando as formas do “este homem”, Sócrates, em favor do homem.
Em seguida, portanto, Plotino dá respostas opostas para esta questão, dedicando todo
o tratado V 7 [18] para provar a tese relativa a existência das formas dos indivíduos. Aqui ele
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já argumenta para aceitar a forma de Sócrates como universal, como Autosokrátes: todo
mundo tem um início noético ou formal (arché) no inteligível, porque cada um pode ter
acesso ao inteligível (anagogé epi tó noetôn): “[...] se eu e todos os outros podemos ascender
ao mundo inteligível, então o princípio de cada indivíduo existe lá”. (V7 [18], 1.2-5)
Outro exemplo para este problema a partir de diferentes Enéadas pode ser dado por
Blumenthal (1971, p.112-133) que ressalta que: “[...] apesar de um número de exegéticos
tentarem conciliar as duas posições opostas, Plotino não tem um olhar consistente sobre as
formas dos indivíduos” 49.
Isto sugere que, uma vez mais dentro da abordagem henological é difícil explicar as
diferenças individuais. Pelo menos, como hesitação de Plotino (mesmo ao ponto de
inconsistência) na resolução do problema da existência de formas de indivíduos mostra a
forma (eidos), como tal, dificilmente pode explicar as diferenças individuais.
Assim, se as diferenças entre os indivíduos não é material, então ela deve ser ou
forma, ou alguma forma de forma, que é responsável pela individuação e por diferenças
(diaphoraí) em e entre as almas. Em primeiro lugar, a alma particular não é uma imagem da
alma universal, isto é, as duas não são relacionadas como eidolon e eidos. Cada alma
individual, como argumentamos até aqui relaciona-se com a alma universal como um teorema
(theórema) para o todo de um conhecimento (epistéme).
O que, então, constitui as diferenças entre almas particulares; e o que é,
precisamente, esta diferença? No início de V 9 [5], Plotino menciona, sem qualquer
elaboração, que uma alma diferencia-se a partir de outra “em honra” ou “dignidade” (timióteti
dé allen alles diaphérein): “uma alma, no entanto, se diferencia de uma outra pela dignidade,
e também aqui existe sob a própria alma (ou seja a alma em si)”. (V 9[5], 13.6)
É importante notar que o termo timiótes é o único exemplo terminológico dado por
Plotino, embora ele frequentemente use palavras de mesma raiz, mas especialmente o adjetivo
tímios. Se uma alma individual não é uma imagem da alma universal, então a diferença em
“dignidade” aparece para sugerir que cada diferença não existe como alguma coisa
diretamente causada por uma diferença em e entre as formas (eíde), contudo pelas razões
referidas acima, ele também não é uma diferença causada pela matéria.
Em Aristóteles, a noção de diferença, diaphorá, aparece como uma diferença
específica, que, junto com o gênero, constitui uma definição, logos (Tópicos103b; 143a), e é
uma qualidade do gênero (Tópicos 144a). Plotino, no entanto, fala sobre a alma, usando a

49 - Em outro ponto Blumenthal (p.129-132) observa várias interpretações das duas posições em Plotino.
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noção de diferença não como uma particularidade, mas sim como uma diferença individual,
uma que caracterize a distinção entre almas individuais, e não de alma como gênero. O
indivíduo, kathékaston, é assim marcado por esta diferença distintiva, diaphorá, ou por um
número delas.
2.5.

O LOGOS EM PLOTINO

Plotino, além de considerar as formas como inteligíveis (noetá), e as formas na
matéria, aceita os “princípios formativos” ou logoi, como sendo intermediários entre os dois.
Plotino, além disso, caracteriza o logos como o que é responsável por diferenças em geral,
como por exemplo a diferença das cores (Enéada V 9 [5].12.10.).
A maior característica da alma em Plotino, como foi visto, é a sua posição
intermediária: a alma depende do espírito (noûs) e segue-o (ephexés - Enéada IV 3 [27]. 5.9).
A alma está teoricamente entre o inteligível e o sensível, ela, a alma, tanto separa como os
une, ela reflete o noético e o representa no físico, na matéria. Na sua maior “parte” (o “eu”), a
alma coincide com o noûs. Assim, almas são os lógoi dos seus respectivos intelectos (lógoi
nôn - Enéada IV 3 [27], 5.9-10).
O logos é assim a representação do inteligível na grande multiplicidade do, e na,
alma. Em particular, cada logos, como uma alma, é desdobrado mais do que o correspondente
nous, como se fosse da unidade para multiplicidade (oiôn polú ex olígou genómenai - Enéada
IV 3 [27], 5.10-11). Por causa disto, o logos exemplifica a parcialidade. Respectivamente, o
pensamento da alma (diánoia), é discursivo, a alma pensa os seus objetos (logoi) como
parcial, mas também como potencialmente relacionado e referindo uns aos outros, tal como o
são os teoremas, o que sugere que a metáfora epistéme é particularmente apropriada para a
pluralidade de almas individuais.
As almas múltiplas em suas razões individuais são advindas de uma só alma e
Plotino esclarece que esta condição múltipla do estar divido e indivisa das almas existe
também para o espírito. A alma que existe é um logos unitário do espírito (logos eis tou nou),
ou seja, esta alma é uma unidade representacional de um respectivo espírito, a partir da qual
são derivados os lógoi parcial e imaterial (lógoi merikoi kai auloi - Enéada IV 3 [27], 5.1518):
[...] temos dito que as almas são provenientes de uma só alma e que as
muitas almas que provém de uma só estão, igualmente com a inteligência,
divididas e não divididas, e que a alma que permanece é uma razão (logos)

72

unitária representativa da inteligência, e que dessa alma provém uma série de
razões (lógoi) parciais e imateriais, o mesmo que na inteligência.

Jesús Igal (1985, p.324) orienta dizendo que a alma é um compêndio de lógoi e que
sua uni-multiplicidade é o que caracteriza a sua compreensão como uno-muitos, assim como
também o é o espírito (nous). Todos os logoi são assim muitos e múltiplos (polús kai poikílos
- Enéada IV 3 [27], 8.18), e possuem um tipo de sistema de comunicação linear no interior da
estrutura psicológica do uno-e-muitos da alma que representa o cosmo noético do uno e o
muitos. Cada alma, portanto “permanece um e todas juntas” (ménei te ekáste ên kai homou ên
pasai - Enéada IV 3 [27], 5.14), não como o cosmos noético, mas como sua reflexão numa
maior pluralidade. Por causa disto, a estrutura (súntagma) em que as almas estão presentes é
múltipla e complexa (poikílon), como ocorre com todos os logoi por serem potencialmente
relacionado com outros logoi.
Assim, todas as almas formam um sistema (súntaxis) em que elas não se separam
uma das outras, e assim formam uma unidade diversificada; uma unidade, no entanto, em que
a pluralidade de separação é maior do que dentro do inteligível do noûs (IV 3 [27], 8.17-22).
Se o sistema total constituído pelas almas é variado – pois é um logos
unitário e universal, múltiplo e variado – ao modo de um animal psíquico
multiforme50, mas sim, pois, isto é verdade, também o é que é um sistema
coordenado e que os seres não estão totalmente desmembrados uns dos
outros e que entre os seres não se dá o acaso, quando nem se quer se dá entre
os corpos; de onde segue logicamente que há um número determinado de
seres. Porque, os seres devem ser estáveis, os inteligíveis devem ser os
mesmos e cada um deles deve ser numericamente um, pois o que é um “isto”
é assim.

Esta estrutura das almas em que está o sistema dos lógoi, são uma imitação do
kósmos noétós, que é descrito por Platão como um “ser vivente” (zôion). O conjunto
súntagma ou súntaxis das almas, então, são uma representação do noético “ser vivente” ou o
organismo da alma (zôn psúkhikón), que é similar ao do espírito, embora vinculado por uma
grande pluralidade, e em que muitas formas estão presentes (zôion psúkhikón pollás morphàs
ekhôn - Enéada IV 3 [27], 8.19).
Isto leva Plotino a reivindicar que cada alma possui todos os princípios das formas,
ou seja, cada alma tinha todos os logoi (como as formas de todas as coisas), não somente
aqueles indivíduos em quem a alma pode residir encarnada, mas todos os logoi do mundo
(Enéada V 7 [18], 1.7-10). Todos os logoi estão sempre para existir e prontos para serem
usados (Enéada V 7 [18], 2.5-6). Neste sentido, “todas as almas são todas as coisas” (pânta
50 - Jesús Igal atenta para o fato de que este animal multiforme, não é um animal em si, ou seja, não uma
entidade como o é o espírito (nous), porém tampouco é um animal psicossomático, como os animais sensíveis,
senão um animal psíquico. p.329.
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pasai - Enéada IV 3 [27], 8.12). Ainda nesta questão, os logoi estão escondidos, mas contidos
em seu interior (Enéada V 7 [18], 2.16-17). O número de diferentes logoi prontos à mão
(prontos para usar) na alma universal, como bem cada indivíduo, é, portanto, infinito. No
entanto, este infinito (tó apeiron), não precisa ser literal, ao invés, ele é potencialmente
infinito na medida em que o número de indivíduos em todo o mundo é finito em cada
momento e durante qualquer período de tempo, enquanto os períodos se repetem
indefinidamente (Enéada V 7 [18], 3.13-23).
Cada potencial infinito dos logoi em cada alma parece o infinito no noûs, assim
como o logos é o reflexo do êidos, e a psuché é a reflexão do noûs. Mas, o infinito, tó
apeirôn, do noûs não pode ser considerado real, ou: de fato, existe certo número definido de
noetá (Enéada IV 3 [27], 8.22). Serem membros de um organizado conjunto no cosmos
noético, e ser reproduzido como um súntagma das almas, as formas como noetá são definidas
em número, assim então são também as almas. De fato, ser a forma eidos, implica ser
numericamente um, porque o ser do não-composto é esse do ser um, ser isto (forma) (ekastôn
ên arithmó einai. Outó gàr tó tódê - Enéada IV 3 [27], 8.24).
A infinidade do nous, então, é a do poder ou da potencialidade de produção dos logoi
e da divisibilidade, e não a de ser dividido no infinito real dos seus elementos constituintes.
É coisa estabelecida que a alma seja eterna. Então como será infinita, se tem
de ser estática?51
É que sua infinidade é em uma potência, porque sua potência é infinita não
porque tenha de dividir-se ao infinito. Porque também o Deus52 não é um ser
limitado. (IV 3. [27] 8.36-37)

O Logos para Plotino, por fim, é o recipiente inteligível das Formas dentro da alma, o
princípio inteligível implantado em fins infinitos da alma (Enéadas I.8.11-17 e III.8.8.46). É a
semente inteligível; o princípio de interconexão em todo o ser do mundo perceptível.
Enquanto o espírito é uma dupla capacidade de inteligência e de estar, o logos é a raiz divina
dupla, a potencialidade inteligível do pensamento e da vida na alma.
Quando o logos se desmembra como a semente que germina, a intelecção e a vida
são ambos manifestados. O logos subjaz à coerência orgânica do cosmos e manifesta a
unidade absoluta do espírito em uma multiplicidade unificada.
O cosmos é a imagem ampliada da pluralidade inteligível em multiplicidade
perceptível. Assim, uma vez que se estende da alma tanto quanto o corpo universal, as
sementes de logos existem potencialmente em todo o mundo perceptível, prontas para serem
concretizadas pela alma.
51 -é tê dunámei tó apeirôn, hoti hé dunamis apeirós, oukh hós meristhesoménes eis apeirôn.
52 - Jesús Igal (1985, Tomo II, p.330) observa que o “Deus” aqui refere-se ao noûs (espírito).
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Assim, pois, a alma faz com que vivam as outras coisas, ou seja, todas as que
não vivem por si mesmas, e que vivam uma vida tal que seja conforme a que
vive ela mesma. Vivendo, pois, ela em um logos, comunica ao corpo um
logos (ên logos), imagem da que ela possui – já que quando comunica ao
corpo não é mais que uma imagem de vida -, e também as conformações
somáticas cujos logoi ela possui. Possui assim mesmo logoi de deuses
(espíritos superiores) e de todas as coisas. Por isso também o cosmo possui
todas as coisas. (IV.3.10.38-41)
Tampouco irão dizer que esses corpos se originam por haver-se combinado
de qualquer modo. Logo, se requer que exista o princípio que os ordene e a
causa da combinação. Assim, que este é a que tenderia a situar a alma.
Porque, nenhum corpo, nem um composto, nem sequer um simples, pode
dar-se entre os seres a não ser que exista uma alma no universo, e que supõese que é um logos o que advém sobre a matéria e produz um corpo e que, por
outro lado, um logos não pode provir de nenhum princípio, mas da própria
alma. (IV.7.2.20-25)

2.6.

A DIFERENÇA LÓGICA

Agora é possível retornar para a questão de como as diferenças entre as almas são
constituídas. Discutindo as diferenças entre os indivíduos, Plotino argumenta que embora
cada alma contenha (potencialmente) logoi, um ou alguns logos podem não ser responsáveis
por todas as diferenças, mas sim por particularidades, individualidades, diferenças “especiais”
(V 7 [18], 1.18-21). O número de indivíduos diferentes é igual ao de logoi diferentes, de tal
forma que tem de haver diferenças entre indivíduos diferentes, mesmo que muitos sejam
semelhantes entre si. Indivíduos diferentes são melhores entendidos se o processo, ou antes o
ato, de sua “geração” e encarnação na concretude da materialidade, é observado quando:
Pois, como o artesão (hó tekhnítnikjes), mesmo que ele esteja produzindo
coisas que não difiram entre si (adiáfora), deve apreender semelhança, por
meio de uma diferença lógica, segundo a qual ele vai fazer a outra
coisa levando alguma diferença para a sua semelhança (tó tautôn diaphorai
lambánein logiquei, kath’ hén allo poiései prosphéron diáphorón ti toi
autoi), por isso na natureza (phúsis), onde o outro não vem a ser pelo
raciocínio discursivo (mé logismoi), mas apenas por logoi (lógois mónon –
razão formal), a diferença deve estar ligada com uma forma (sunedzeukhthai
dei eidei tó diáphoron), mas somos incapazes de compreender a diferença.
(V 7 [18], 3.7-13)

A semelhança em uma coisa é assim capturada através de uma diferença lógica, que
representa a semelhança da forma (eidos), ambas para e dentro da diversidade e
multiplicidade do corpo. A diferença (diaphorá) entre duas coisas ou indivíduos, mesmo
aqueles que são aparentemente idênticos, mas são pelo menos percebidos como diferenças
numéricas, é a diferença que é trazida em, não pela razão discursiva (logismós), mas pelo
logos que está presente para uma coisa como a representação de um eidos, e então cai para a
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menor parte da alma, ou seja, a natureza (phúsis) que é responsável por produzir organismos
individuais. A diferença entre indivíduos, portanto, é uma diferença lógica, diaphorá logiké, e
através do logos, que é intermediário entre as formas inteligíveis puras e as formas da matéria,
assim como a alma mesma é intermediária entre o inteligível e o sensível.
Assim, ele não é forma diretamente, mas sim sua representação em e como logos que
é responsável pela diferença individual. Por que é este o caso? Porque a forma atual
representa todas as outras formas em uma ininterrupta comunicação dentro do cosmo
inteligível do Uno-muitos. Os logoi, portanto, representam as formas dentro da pluralidade do
Uno-e-muitos, de tal modo que cada um potencialmente, e não atualmente, contém ou
conduzem-se para todos os outros logoi, que são interconectados.
As diferenças entre indivíduos, portanto, são caracterizadas como diferenças lógicas
que podem ser pensadas como intermediárias entre diferenças formais e materiais, ou como
formalmente representadas na grande pluralidade da alma. Assim, a pluralidade da alma é o
logos, que é o princípio de individuação.
A resposta para a questão muito debatida sobre se existem formas de indivíduos ou
apenas aquelas dos universais, no fim, pode não ser importante para a teoria da individuação.
De fato, a diferença consiste em explicar a implementação de qualquer um neste logos
particular, ou um conjunto de logoi: se existem formas de particulares, então cada forma ativa
um logos que é responsável pelas diferenças individuais. Se existe uma forma universal, então
é um todo múltiplo de vários logoi, que responde por kathékasta, e estão já estabelecidos no
interior de cada forma. O resultado, no entanto, será o mesmo em ambos os casos, ou seja, a
produção das diferenças individuais através de um logos é potencialmente relacionada com
todos os outros logoi.
Assim, Plotino discute a individuação, e apesar de sua hesitação sobre as ideias dos
indivíduos, pode-se compreender que afinal ela é o logos, como aquele que representa uma
forma em e como a alma, que é a fonte e o princípio de individuação. Individuação entre
almas é para ser pensado, todavia, não como material, nem como diferença formal, mas como
diferença lógica.
No capítulo seguinte as ideias dos indivíduos, que como foi visto representa a
individuação entre as almas, será analisada pela capacidade de percepção desses mesmos

indivíduos no intuito de se alcançar o autoconhecimento na alma individual provida pelo
esforço intelectivo e pela busca da unidade da contemplação viva na alma para o retorno ao
mundo inteligível.
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CAPÍTULO III

3. DA IMORTALIDADE DA ALMA

Na elucidativa compreensão de Emile Bréhier (1953, p.182) a vida verdadeira, e
consequentemente ser, para Plotino, - é importante atentar muito bem, além de tudo o que já
foi dito até aqui neste presente trabalho, - então: “só é aquilo ao qual é a contemplação por
parte de uma consciência. Essa é, precisamente, a sua grande novidade. Tão grande que
Porfírio levará algum tempo a compreendê-la e a aceitá-la (Vida de Plotino, 18.8-22)”.
Quanto a esta novidade escreve ainda Bréhier (1953, p.182):
O que havia de novo não era a letra, mas o espírito, tratava-se de suprimir
das realidades eternas os objetos fixos, as ideias, ou pelo menos de fazer
delas, para grande espanto de Porfírio ao entrar na escola, modos ou
maneiras de ser da inteligência, e não coisas. [...] Porque não há, na
verdadeira realidade, nada disto de coisas; só há sujeitos que contemplam, e
nos quais a contemplação, como nas mónadas de Leibniz, se dá com um
maior ou menor grau de concentração e pureza. O Uno é para além de tudo e
de todas as coisas, a Inteligência, um sujeito separado idealmente do seu
objeto, a Alma, enfim, um sujeito que se reparte e dispersa num mundo de
objetos. Mas todos são sujeitos ativos, a diferentes graus de Atividade.

Pelas palavras de Bréhier e ainda sob a sua compreensão o platonismo e o
neopitagorismo ensinavam que a vida intelectual não tinha em si mesma sua razão de ser e
que havia de se buscar sua fonte mais acima. Originalmente este era um meio de estimular a
vida intelectual e de dar-lhe objetivos sempre novos. Desta perspectiva histórica do
pensamento grego oferecida por Bréhier, e neste mesmo sentido, José Reis (1997, p.402) aduz
que:
Ao contrário do que Platão e Aristóteles haviam feito – e o realismo em
geral lhes seguirá no encalço -, ‘os inteligíveis não existem fora do espírito’,
como se escreve no próprio título de um tratado das Enéadas de Plotino (o
Tratado 5 da V Enéada). E isto, frisemo-lo, não é só um ponto acidental ou
acessório da sua doutrina, antes é essencial, como se depreende da tríplice
prova com que Plotino o estabelece (as Hipóstases).

Logo, para Plotino é a afirmação de que a vida intelectual não é suficiente para
encerrar-se em si mesma, mas é fundamental e essencial percorrê-la para entender o que é
preciso entender para transcendê-la, pois a vida intelectual não é mais que um meio e um grau
na ascensão até um término superior que há tem fecundado, compreende Bréhier (1953,
p.182).
Em primeira instância é de fato, assim, no pensamento de Plotino, porque se a ‘vida’
e a ‘inteligência’ não estivessem já no ser de onde tudo provém, ou seja, no plano dos
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inteligíveis, então teriam de provir do não-ser, o que obviamente Plotino entende que não se
pode admitir (III.6.6.10-28). No avançar de seu pensamento, e na ordem de uma possível
hierarquia, seria assim, porque mais adiante a hipóstase do espírito nada pode ter em potência
– como acontece com todos os indivíduos – porque nesse caso não seria inteligência efetiva,
mas falta dela, porém já tem que estarem nos próprios inteligíveis, que assim são intimamente
“o que é visto” (V.9.5.1-11). Portanto, é deste modo, porque só havendo uma efetiva unidade
do sujeito e do objeto se pode resolver o problema da posse da verdade, sem essa unidade o
objeto permaneceria sempre fora do sujeito e nunca haveria propriamente o seu conhecimento
(V.9.5.21-28).
Na tentativa de compreender de forma clara e sintética essa perspectiva do
pensamento de Plotino, José Reis (1997, p.402) argumenta que:
Os objetos são no seu próprio âmago ‘o que é pensado’, há uma ‘completa
coincidência’ entre a Inteligência e os Inteligíveis”. Tais coisas
evidentemente não significa que já estejamos no esse est percipi de Berkeley
ou, menos ainda, porque já só do ponto de vista do conhecimento, no
idealismo absoluto de Hegel; não significa que seja o sujeito a produzir e por
isso a determinar os objetos. Ao contrário, na linha do realismo de
Aristóteles53, estes é que continuam a determinar aquele (V 9, 7 (14-18).

No entanto, mesmo assim isso quer dizer que, constituindo-se ambos de igual modo e
ao mesmo tempo a partir do Uno, que é a sua unidade principal, a Inteligência e os Inteligíveis
perfazem, para o dizermos à maneira aristotélica, o seu “ato comum”; perfazem-no, contudo,
de tal modo que o objeto não pode existir de modo independente; e mais ainda, perfazem-no
de tal maneira que já se está sempre rigorosamente nos inteligíveis, porque é isso que se vê,
mas não se esquecendo de que isso se vê pelo que está penetrado até à coincidência pela
inteligência. Temos aqui, como é óbvio, o movimento no repouso do espírito, para além da
vida pura do Uno, que não admite, essa, em absoluto nenhuma dualidade. Mas antes de
alcançar a simplicidade para o Uno o caminho é árduo e prescinde da vontade de cada um
para antes de tudo querer percorrê-lo, e nesse sentido buscar fundamentos de um
conhecimento para o conhecimento de si e deste para transcendência no Uno. O primeiro
passo é o conhecimento, é o entender a vida pela visão da alma em cada ser, ou seja, a visão
da imortalidade e não da ilusão da vida no corpo, pois esta última é semelhante, mas limitada
pela própria semelhança, já que segundo Plotino, por ser semelhante não é igual a vida eterna
e ilimitada.
Matthias Baltes (2005, p.51) ao introduzir o exame da concepção da morte na filosofia
helenística, chama a atenção para as repetidas afirmações do Fédon, segundo as quais a
53 - Aristóteles, Metafísica. L, 7, 1072 a 30: “a inteligência é movida pelo inteligível”.
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imortalidade da alma individual depende da teoria das ideias, e aponta Baltes também que,
estas mesmas afirmações no Fédon não foram bem recebidas na segunda geração do
platonismo e que, em seguida, seriam totalmente abandonadas no helenismo. Contudo, será
bem diverso o cenário, o estudo e a recepção do tema da imortalidade da alma no início do
primeiro século d.C., assinala Baltes por suas palavras:
[...] a relevância dada ao tema da imortalidade da alma a partir da renascença
do platonismo, num contexto do secular esforço de tornar o aprendizado dos
diálogos de Platão, uma característica comum de todo o platonismo antigo, a
imortalidade da alma torna-se uma questão central.

Ao citar Herode Attico54 (apud BALTES, 2005, p.52), faz observar que esta doutrina
da imortalidade da alma representa para o platonismo da idade imperial o ponto de apoio do
pensamento de sua escola (skhedón gár tó sinékhon tên pasan rairesin tândrós), a todos os
lugares a qual se liga direta ou indiretamente todos os outros ensinamentos. Assim, tanto do
ponto de vista dos ensinamentos da doutrina cosmológica e teológica, quanto do ponto de
vista epistemológico e ético, a existência de uma alma imortal no cosmo e no homem para
Baltes é o tema do platonismo antigo revisitado.
Aos platônicos, muitos foram os temas que despertaram interesses para os seus
estudos a partir da imortalidade da alma, como bem observa Baltes e Cristina D’Ancona
(2005, p.53), quando dizem que o questionamento comum: “dos quais tipos de alma são
imortais e quais não são?”, representa alguns dos principais pontos de interesses sobre o tema
da imortalidade da alma, bem como o fato de alguns acreditarem imortal toda a sua alma e
cada alma enquanto tal, e aqueles que reservam a imortalidade apenas a alma racional. Todos
os seres são animados por almas e todos são seres no tempo, seres situados no devir próprio
ao mundo sensível. A estrutura do nosso pensamento é discursiva, e na sucessão forma-se a
diferença entre passado e futuro. Nosso pensamento, no entanto, precisa de algum modo sair
da sucessão para encontrar a eternidade. Como, no tempo podemos sair do tempo, ou seja,
ascender à eternidade? Como se conhece o tempo a partir da imagem (eternidade) na
temporalidade de nosso pensamento?

54 - Herodes Atticus - escritor e sofista ateniense (de 101 d.C. em Maratona à 177 d.C.). Muito rico e benfeitor,
viveu em Roma, onde foi cônsul (143), sob Antonino Pio, e Atenas, onde ocupoua escola de retórica e construiu
o estádio “dell'Ilisso” eo “Odeon”. Educado na escola de Favorino e do Polemone, era um seguidor do mais
puro aticismo e professor dos mais famosos sofistas da época. Dos seus numerosos escritos resta apenas um
discurso retórico, Περὶ πολιτείας , um discurso falso de um cidadão de Larissa para o povo empurrando-as para a
guerra contra Arquelau (413-399 aC), o que foi atribuído por alguns a Trasímaco de Calcedônia ou outro sofista
que viveu na Tessália entre o sec. 5 e 4 a.C. Em Atenas foram-lhe dedicadas 17 estátuas foram.
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3.1.

O

CONHECIMENTO

DA

ALMA

COMO

SUBSTÂNCIA

REAL,

TRANSCENDENTE E ETERNA PARA A ALMA DO HOMEM

A principal passagem em que Plotino trata do tema da imortalidade da alma é a
Enéada IV.7. Cronologicamente, IV.7 é o segundo tratado, na ordem estabelecida por Porfírio
(Vida de Plotino 4.24) e formalmente é, segundo Jesús Igal (1985, Tomo II, p.485) citando
Emile Bréhier, o mais “escolar” ou “didático” dos tratados55 e ainda tematicamente, é uma
tomada inequívoca de posição em defesa da concepção platônica da alma frente as outras
escolas.
O tratado IV.7 começa no capítulo 1 pela busca de responder se o homem individual
é ou não imortal, porém como “a parte mais importante de nós é também o homem mesmo
[...]” (Tó dê kuriótaton kai autós hó antropos;[...] – Enéada IV.7.1.23), resulta que a pergunta
sobre a imortalidade do homem se reduz a pergunta sobre a imortalidade da alma, e isto leva
Plotino a abordar o problema que, como se indica no começo do capítulo 2, constitui o tema
central do tratado: Qual é a natureza da alma? Embora todo o capítulo seja de um grande
ensinamento sobre as principais teorias sobre a imortalidade, a natureza e sobre a identidade
do homem em quanto alma. Para os objetivos deste trabalho apenas o capítulo introdutório
sobre os problemas apresentados quanto ao homem e sua imortalidade e posteriormente a
parte V que trata da substância real, transcendente e eterna no tratado 7 da IV Enéada serão
abordados especificamente.
Sendo assim, existem, segundo Plotino, três possibilidades de responder a questão se
as almas dos indivíduos são imortais. A primeira é: “qualquer indivíduo, como tal, é imortal
(IV.7.1.20); a segunda, “o indivíduo morre por completo ou apenas parte dele perece”
(IV.7.1.21); e uma terceira e última, “uma outra parte não perece e vive para sempre”
(IV.7.1.24). A partir dessas possibilidades se depreende que o homem não poderia ser
‘simples’, mas sim uma composição de alma e corpo. De que o corpo é perecível não há
necessidade de provas. Logo, compreende Plotino que se o corpo é uma parte integral do
indivíduo, não se poderia ser inteiramente imortal. Mas, a partir do corpo é possível entender
que há uma percepção verdadeira, de que a relação da alma com o corpo é como que da forma
com a matéria, ou de um artífice com o seu instrumento. A alma é o verdadeiro homem, ou
seja, é o homem em si mesmo.

55 - Ce traité est le plus élémentaire et pour ainsi dire le plus scolaire qu’ait écrit Plotin (Bréhier, Notice, p.179
apud Jesús Igal 1985, Tomo II, p.485
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A alma existe em si mesmo; ela não vem à existência e nem perece. Ela é em si
mesmo o princípio da vida, a “única e simples atividade da vida” (IV. 7. 9.12)56, e como tal
ela é indestrutível. “Pode alguém duvidar disto” (IV.7.9.13), pergunta Plotino: “quem
considera a capacidade da alma para ver e contemplar as realidades puras e eternas, para ver
até o mundo que é iluminado pelo espírito, para elevar-se para o Uno e olhar sua imagem
dentro de si mesmo?” (IV.7.1.23). Segundo Inge (1929, p.20), “purificação e educação” nos
traz para o conhecimento das coisas elevadas; e toda essa bem-aventurança espiritual são
vistas pela alma, não como coisas fora de si mesma, mas como coisas em que ela compartilha,
como sua própria natureza íntima”. Plotino, portanto, afirma, como se pode ler em IV 7.14,
que cada alma é divina e imortal, e “não só a alma racional”. Aqui é importante antecipar que
no fim do tratado IV 7, e depois de haver demonstrado que a alma do homem deve ser
imortal, Plotino se pergunta qual seria a sorte daquela alma que entra no corpo de um animal e
ao sofrer a morte neste mesmo corpo o que aconteceria. Plotino responde dizendo que
também esta alma é imortal.
A vida, assinalada por Plotino como tudo o que é vivente, deriva, portanto, de uma
origem não somente concebida a alma humana, mas todos os outros tipos e graus de alma,
inclusive a alma das plantas, que são por consequência também imortais, apesar de não serem
do mesmo modo que as almas dos homens. Assim, para Plotino a alma tem vida e existência
em si mesma, e a vida não morre. Como foi demonstrado, mesmo os menores animais e
plantas, uma vez que eles compartilham de almas, possuem também o princípio imortal neles
(IV.7.9.1).
Logo, a alma, quando separada do corpo, não mais exerce suas funções menores, que
não são extinguidas pela morte, mas sobrevivem somente potencialmente. Tais faculdades
como opinião, razão, e memória não são usadas no mundo espiritual, não por que eles
precisem de corpos orgânicos, mas por que eles são supérfluos sob as condições da vida
eterna.
A queda ou a encarnação da alma nos corpos57, é dito por Plotino explicitamente em
argumento incisivo, como um despertar a partir do corpo, e não com o corpo. O corpo
material denso e orgânico pelo qual a alma lhe concede à vida não pode ascender ao plano
inteligível, ao plano espiritual, assim como da mesma forma a corrupção não pode herdar a
56 - “Arché kinéseos, ksoên toi empsychoi sômati didousa – physis tis pântos dsôsa – mía kai aplê energia ên toi
dsên.”
57 - O assunto será tratado mais especificamente, na Enéada de Plotino, no tratado IV.8 (“A queda da alma nos
corpos), neste trabalho o tratado IV.8 não é abordado especificamente, mas será feito um pequeno comentário ao
final do item 3.2 sobre o valor do tempo e a importância de seu conhecimento para a imortalidade.
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não corrupção. Mas, e a alma, ela possui uma corrupção que a dividiria quando está no plano
inteligível, e caso não possua, de que forma mantém a sua individualidade?
Não é fácil responder estas questões, principalmente, como elucida Inge (1929,
p.22), por causa do questionamento imediato: “Como a individualidade é mantida no plano de
“lá”? O licopolitano apresenta a posição presente em todo o seu pensamento para responder a
esta questão e também a relação de queda e retorno entre o plano sensível e inteligível, esta
posição é uma característica que define a ordem e a disposição principal de todos os seres no
cosmo. Os seres conscientes ou não desta ordem, esta característica se faz presente
indubitavelmente para um menor grau até o maior grau com o Uno. Para Plotino, a unidade é
esta característica, uma característica que define a fonte e eleva todos os seres para uma
verdadeira existência, separando a existência verdadeira dos sinais de imperfeição e dos
defeitos da realidade. Aqui não caberá elucidar a unidade, pois a mesma já foi compreendida
no final do capítulo 1, conjuntamente com a multiplicidade, aqui faremos um pequeno
comentário para ajudar a compreender a unidade possível existem na alma encarnada.
Partindo do fato de que a alma no plano espiritual, diz explicitamente Plotino, já é
indiferenciada e indivisível como realidade (IV.4.1.1)58, o que dizer sobre a alma encarnada
em um corpo.
Esta concepção da realidade da alma no inteligível se justifica a luz da teoria
plotiniana pela qual todas as almas, enquanto mantendo a própria individualidade, são unidas
entre elas mesmas, e com a alma que é o princípio (a alma do mundo). Segundo D’Ancona
(2005, p.56):
Um dos temas característicos do platonismo de Plotino é de fato a reflexão
do estado não espacial e não temporal da realidade inteligível e da alma
pertencer diretamente ao cosmo inteligível. De forma conjunta a alma que é
o princípio e a todas as outras almas em modo não espacial, de cada alma (da
alma do cosmo a alma da folha que cai no outono) parte da natureza da alma
que é princípio.

Se esta parte da natureza da alma que é princípio, é causa da vida e é imortal por sua
natureza, também as almas individuais o são, e quando cessar de produzir a vida e a
organização racional de um vivente, partirá do corpo e só restará uma massa inerte, não indo a
nenhum lugar, contudo a alma permanece eternamente “lá”, onde as almas são e são sempre
forma, ou seja, no cosmo inteligível.
Portanto, a individualidade no plano inteligível não poderia existir, pois iria de
encontro com a ordem do plano inteligível. E ainda as almas são logoi dos espíritos, e cada

58 - “[...] psuché ekei adiákritos kai ameristos.”
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logos representa uma distinta entidade no mundo espiritual. Esta distinção não pode ser
destruída. Mas, as distinções das almas, embora não se percam, são latentes no mundo dos
espíritos (IV.6.4.16)59. O mesmo modelo de presença não espacial e não temporal que é o
fundamento da possibilidade, por exemplo, para a alma “da folha” de pertencer também à
alma do cosmo é a base da ideia pela qual a alma de um homem – individual por sua mesma
natureza, independentemente do fato de ser ou não conjunta a um corpo pertence desde já e
sempre também ao cosmo inteligível.
Portanto, no sentido da compreensão da possível unidade como ordem presente a
partir da alma em um corpo, a alma é imortal e princípio da vida na medida em que participa e
age sobre os corpos, e cada alma é, portanto semelhante entre si. O que não afeta a
individualidade humana (como bem assevera Plotino no mencionado da Enéada IV 9). Por
outro lado, a alma imortal e princípio da vida e semelhante com todas as outras almas é
fundamento da comunhão de todas as almas entre si, isto é, essa unidade de semelhanças é o
que garante princípio vital que se localiza em todas elas (as almas), retomando o exemplo da
folha que cai de uma árvore e não se dispersa de seu todo, pois continua fazendo parte do todo
que está sempre unido, sempre em unidade. Está reunida assim, a alma do cosmo ou, se se
quer, o princípio imanente de vida e de racionalidade que regula os processos naturais, desde
sempre e para sempre.
Essas almas, ainda segundo D’Ancona (2005, p.56) “são unidades e são unidas entre
si e com a alma que é princípio da mesma forma em que todos os teoremas que fazem uma
ciência estão envolvidos entre eles com a ciência das quais são expressões particulares”. Em
Plotino é possível alcançar esta perspectiva de raciocínio a partir da Enéada IV 7 por dois
temas tratados em IV 9 [8] 4.1-5 e 7 com o título de “As muitas almas derivam de uma só” e
em VI 4 [22] 4.39-46, com o título de “A alma universal é uma e não exclui a pluralidade das
almas”.
Desta mesma forma de raciocínio provêm outra tese tipicamente plotiniana
compreendida como “a descida ou queda da alma”, descrita no mencionado texto da Enéada
IV 8 como a teoria de todas as almas que possuem em si a alma princípio (a alma universal).
Da concepção de pensamento vista pela ordem da unidade possível na alma encarnada em um
corpo, apresentada a partir do pensamento de Plotino, reconhecendo esta unidade como um
princípio imanente presente em cada alma, inclusive e principalmente na alma princípio, a

59 - “Ouk estin energia oud’ au apololên.”
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alma universal, agora devemos compreender como a alma transcende em quanto encarnada
em um corpo.
Até aqui percebemos que o pouco conhecimento adquirido sobre a unidade,
multiplicidade, substância e agora sobre a transcendência e em seguida sobre eternidade até o
conjunto de características presentes na alma para se alcançar a contemplação com o Uno, o
momento do esquecer-se de si mesmo, na simplicidade, permite compreender que estas
características não possuem pontos fixos ou hierárquicos, não somente entre as hipóstases,
mas principalmente em cada hipóstase e na última hipóstase não seria diferente. Logo, estas
características são compreendidas separadas, apenas pelo sentido sistemático da disposição do
pensamento plotiniano, tendo em vista uma melhor exposição de seu pensamento no que
tange a busca da alma pelo Uno.
Diante disso, a unidade põe a alma no caminho para o Uno, mas é necessário que em
cada ‘degrau’ desta subida para “lá”, para estar com o Uno, que a alma transcenda em cada
possível fase, como um exercício contínuo, e estando no corpo esta transcendência é ainda
mais árdua60.
Se Plotino, como foi visto, pode dizer que a imortalidade pertence à alma enquanto
alma, ou seja, não apenas à alma racional, mas a cada princípio que é causa da vida para o que
a possui, é de fato porque pensa que a imortalidade não caracteriza o que a alma faz (um
exemplo, o exercício da razão), mas o que a alma é.
Almas desencarnadas estão em certo sentido absorvidas pela alma universal, e
ajudam-na a governar o mundo (IV.4.8.4 e também em IV.3.2.4). Plotino acredita e descreve
um estado no qual as almas dos homens justos vivem perfeitamente em alegria e felicidade,
contudo as condições para esta felicidade são precisamente sua libertação de tudo o que há
aqui em baixo, ou seja, no plano sensível ou terreno da matéria, separando-o da mais
completa comunhão com os outros. Logo entender o sentido da felicidade é o mesmo que
entender o sentido da imortalidade, pois a busca trata-se de um conhecimento de si, um
retorno para si mesmo, e não algo como uma felicidade que se realiza externamente, e desta
mesma forma da imortalidade compreendida internamente, é a felicidade da alma, a vida
perfeita (teleía zoé), ou seja, é ‘viver junto’, ser o que o espírito é. Como nas palavras de
Marcos Reis Pinheiro (2010, p.50) interpretando Plotino: “O homem feliz é aquele que passou
para a unificação com aquela realidade que é o noûs e não apenas o possui - metabébeke pròs
tò autó, eînai toûto.” E o autor ainda aduz:

60 - Como mostra de forma bastante clara Plotino no tratado IV.8.
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Uma das ideias principais para entendermos o desenvolvimento da questão
sobre a felicidade neste tratado é pensar a sabedoria não como uma posse
extra que o indivíduo pode ou não possuir, mas pensá-la como uma
substância (ousía) que se é. Nesse sentido, a sophía é um ato (enérgeia)
próprio da alma, voltado para níveis superiores, que nunca a abandona,
mesmo quando não estamos prestando atenção’ a este ato. Assim como ser
belo ou ser saudável são independentes de se ter consciência da própria
beleza ou da própria saúde, também o ato inteligível de identificação com o
noûs sempre ocorre em algum nível de nossa alma, mesmo que não
percebamos tal identificação. Deve-se sempre lembrar que a alma individual
também participa de todos os outros estratos da alma total, sendo que a
identificação da alma superior com a hipóstase do noûs, também uma
realidade presente na alma individual. (PINHEIRO, 2010, p.50)

E, seguindo uma passagem bastante elucidativa de Plotino, compartilhada por
Pinheiro (2010, p.50) quanto a essa mesma questão da sabedoria em ato como uma iniciativa se pudéssemos posicionar desta forma - da alma racional para tentar adquirir o sentido para
estar consigo mesmo e com o noûs, sem dúvida, seria como um grande esforço de
contemplação guiado inicialmente pela dedicação da sabedoria em ato do próprio homem.
Seria como se pode percebe nas palavras de Plotino:
Acaso um sábio que não se percebesse (aisthánoito) como sábio seria menos
sábio? E se alguém retrucasse que em relação à sabedoria é necessário o
perceber-se (aisthánesthai) e o acompanhar a si mesmo (parakoloutheîn
heautô(i))? Pois é na sabedoria em ato que está presente o ser feliz
(eudaimoneîn). No entanto, caso a sabedoria ou a sensatez (phroneîn) fosse
algo vindo do exterior, o argumento poderia ter consistência. A realidade da
sabedoria existe em uma substância qualquer (ousíai tini), ou melhor, na
substância, e tal substância não deixa de existir em quem está dormindo nem
naquele que é dito que não tem consciência (que não acompanha a si mesmo,
me parakoloutheîn heautô(i)); o ato da substância está nele, e um ato deste
tipo não adormece, e assim, o homem diligente, no que há de diligente, não
deixa de estar em ato, pois não é o todo de si que não percebe o ato, mas
apenas uma parte. (I.4.8.13-25)

Do conhecimento apresentado sobre a imortalidade por Plotino em seu tratado
próprio (IV.7) é possível perceber que não há argumentos suficientes para preencher as
lacunas de todas as características necessárias para alma entender a sua própria natureza
imortal. Assim, é importante dar continuidade a investigação em outro tratado onde se poderá
perceber no ponto seguinte uma pequena análise das principais questões do Tratado III.7,
Sobre a eternidade e o tempo, onde estão relacionadas a imortalidade no tempo diante da
eternidade e os aspectos possíveis da interação das almas individuais imortais na
temporalidade do corpo.
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3.2. DA ETERNIDADE E DA DURAÇÃO NA IMORTALIDADE E O VALOR DO
TEMPO

Prosseguindo com o projeto da imortalidade da alma na temporalidade do corpo, o
tema de discussão oferecido por Plotino no 45º tratado da Enéada fala da eternidade e do
tempo em termos de mudança e estabilidade, de modo que é legítimo esperar da teoria de
Plotino algo também relativo ao plano que possui a mudança e em última análise das coisas
que mudam. É exatamente neste sentido que para a busca do conhecimento da imortalidade da
alma, a estabilidade deva ser entendida como a sua característica, assim como a mudança para
o corpo no tempo. Mas será que apenas para o corpo existe o tempo ou será que existe
também um tempo para alma, principalmente quando está encarnada? O texto deste ponto no
capítulo 3 tentará responder a esta questão e ao sentido do tempo diante da
imortalidade/eternidade.
Assim, nas palavras de Beierwaltes (1997, p.33):
[...] os conceitos de eternidade e tempo, mencionados no título da
Enéada III.7, Perí aionos kai krónou, constitui, segundo Plotino, uma
unidade dialética, não obstante o oposto do ponto de vista ontológico:
o tempo, que é o que vem fundado e se manifesta no devir, existe
somente por causa da eternidade, que é o seu fundamento imutável, e
é compreensível somente a partir da eternidade.
Beierwaltes (1997, p.34) ainda complementa dizendo, em resumo, que este tratado
assim como os outros seguem um desenvolvimento feito por um esquema fundamental à
construção de uma dialética dos arquétipos e das imagens diante do real e essencial, porque
nesta relação do ‘primeiro’ e do ‘princípio’ existe uma necessária ordem de compreensão do
que é o ser para a sua imagem.
O tratado é dividido em treze capítulos: depois de um primeiro capítulo introdutório
em que Plotino apresenta seu método de pesquisa, nos capítulos 2-6, ele especula sobre a
natureza da eternidade, nos capítulos 7-10, ele nega as teorias mais antigas do tempo,
especialmente, a de Aristóteles e, finalmente, nos capítulos 11-13, ele apresenta a teoria do
tempo de Platão e demonstra sua própria interpretação neoplatônica. De acordo com Porfírio
(Vida de Plotino, 5), Plotino compôs este tratado durante a metade ou no segundo período de
seus escritos (d.c 263-268). Segundo Stamatellos (2007, p.89), “durante este período, Plotino
parece estar centrado em polêmicas anti-gnósticas e anti-aristotélicas”. A Enéada III.7 está
relacionada a esta última polêmica, na teoria de Aristóteles do tempo como "número [ou
medida] do movimento" dada no quarto livro da Física (217b-224a), que é criticada e refutada
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no capítulo 9. Além disso, Plotino discute e rejeita algumas teorias de Pitágoras, dos estóicos
e epicuristas sobre o tempo nos capítulos 8 e 10. Todas essas teorias são negadas porque elas
apresentam uma conexão constante de kronos com o movimento físico, a mudança corporal,
ou propriedades destes. A refutação de Plotino é baseada em dois principais argumentos: a
primeira, que diz que uma vez que o movimento ocorre no tempo, o tempo não pode ser
identificado com algo que ocorre nele (III.7.8.45-47), e uma segunda, que diz que o
movimento pode parar ou ser interrompido, mas o tempo não pode (III.7.8.6-8). Plotino
interpreta positivamente a teoria do tempo no Timeu 37c-38d de Platão e, juntamente com a
teoria da intemporalidade do Ser no fragmento 8 de Parmênides, sugere um novo sentido
filosófico para o sujeito.
Para compreendermos estes posicionamentos é importante entendermos, primeiro, o
que Plotino compreende por eternidade, inteligibilidade e tempo. Assim, o entendimento da
eternidade é compreendido pelo conhecimento desdobrado a partir de suas entidades eternas,
ou seja, as formas, que foram examinadas no capítulo 2; agora, para auxiliar na compreensão
da eternidade na sua relação com o tempo, é importante entender esta relação devido,
principalmente, ao porque das coisas que vêm para estar no tempo, vêm da eternidade e por
virem da eternidade são semelhantes ao que existe na eternidade, mas são imagens
contrastadas e não idênticas, pois tudo que advém do verdadeiro e não é verdadeiro é mera
imagem, e por isso imperfeito, falho e limitado, apesar da semelhança com a sua beleza,
infinitude e perfeição.
Segundo Beierwaltes (1995, p.188) Plotino fala sobre a eternidade como se fosse um
indivíduo ou objeto, se bem que de uma espécie muito particular. Embora Plotino, na
compreensão de Beierwaltes, negue que a eternidade se resuma a unidade de todo o plano
inteligível, ele parece endossar a visão de que eles estão intimamente relacionados. Em todo
caso, o questionamento de Plotino se inicia pelos planos – a saber, o plano das formas
platônicas e o plano do tempo e da matéria. Portanto, ele faz isso nos termos da unidade e
plenitude. Então, em primeira instância, o plano eterno que está para tudo o que existe ou
poderia existir. E é exatamente a partir deste ponto que se tem uma das contribuições mais
importantes da teoria da eternidade de Plotino, que é uma análise etimológica completa do
aion no sexto capítulo da Enéada III.7. Com sua análise etimológica, Plotino, pela primeira
vez no pensamento grego, remove qualquer noção duracional do conceito de eternidade,
esclarecendo a diferença entre o sempre (aei) da eternidade e do sempre do tempo. De acordo
com Plotino, a verdadeira natureza da eternidade deve ser analisada antes da duração
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temporal. Sua discussão é mencionada antecipadamente no final do quarto capítulo do mesmo
tratado quando Plotino dá a etimologia da palavra (III.7.4.42-3).
Plotino chega a esta conclusão depois de mostrar que a essência do ser inteligível não
só é completa em termos de um todo tendo todos os seres inteligíveis presentes para ele, mas
também em não ter qualquer deficiência e nunca ter qualquer não-ser presente para ele
(III.7.4.37-43). Esta declaração é um pressuposto teórico absolutamente necessário do ser
inteligível de modo a ser eterno: o ser "sempre existe" e nunca tem qualquer deficiência ou
não-ser adicionado nele.
Para Plotino, sempre se refere à natureza inteligível eterna e claramente não implica
qualquer duração. No caso de eternidade, aei refere-se ao auto-suficiente poder sem extensão
do mundo inteligível contendo o todo simultaneamente, sem qualquer conotação duracional
como no caso do tempo. Para Plotino, o "ser" (on) e o "sempre a ser" (aeion) são uma e a
mesma coisa, e "sempre a ser" é identificado com o platônico Verdadeiro Ser (alethos on).
Aqui está uma passagem-chave:
[...] quando falamos do que existe “sempre”, é dizer, o que não é algumas
vezes sim e outras não, há de se pensar que se fala assim em atenção aos
outros. É possível, em efeito, que justamente o “sempre” não se use com
propriedade, senão que se empregue para denotar o incorruptível e assim
enganaria a alma induzindo-a imaginar “mais e mais”, sob o pretexto de um
aumento de sua extensão (ou seja, de sua incorruptibilidade) que não haveria
de se extinguir jamais. (Enéada III, 7.6.23-25)

Segundo a orientação de Jesús Igal (1985 Tomo II, p.207), o filósofo licopolitano
insiste que não se deve confundir a eternidade propriamente dita, a do “sempre Ser”, ou seja, a
do “sempre existente”, com a eternidade no sentido léxico, próprio do “sempre vir a ser”. E
em seguida Plotino reforça a compreensão do sentido verdadeiro da palavra “Ser” quando
alude na passagem:
Porém, na realidade, talvez seria preferível falar meramente do “Ser”.
Precisamente porque “Ser” é uma denominação adequada para a substância,
por isso, como se pensava que ainda o devir era uma substância, se fez
necessário, para que compreendêssemos, a adição do “sempre”. Porque
“Ser” não é distinto do “sempre ser”, como tão pouco o “filósofo” é distinto
do “verdadeiro filósofo”; porém há quem se disfarçava de filósofo61, por isso
surgiu a necessidade de adicionar o “verdadeiro”. Da mesma forma também
ao “Ser” se adicionou o “sempre”, e a denominação “Ser” o de “sempre”, de
tal forma que se passou a chamar de “sempre Ser”. E por isso há de se tomar
o “sempre” no sentido de “verdadeiramente Ser”, e uni-lo com o “sempre”
para significar uma potência sem extensão: a que não necessita
absolutamente nada junto com o que já possui. Assim é que, possui a
totalidade.
61 - Segundo Jesús Igal há neste ponto uma alusão ao “sofista” como “pseudifilósofo”, compreensão feita a
partir do texto da Metafísica de Aristóteles em 1004 b 17-19. (Jesús Igal, 1985, Tomo II, p.208)
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Na verdade, a derivação etimológica da eternidade de Plotino, segundo Stamatellos
(2007, p.100) advinda do aion de aeion deriva de Aristóteles Do Céu 279a25-28, onde
Aristóteles aponta não só aion denotando "imortalidade" (athanatos), como também
"divindade" (theios), e a "eternidade do ser" (aiei einai)62:
O período de tempo que abrange a extensão de vida de qualquer indivíduo, e
que a natureza determina que não seja superado, designaram como a
eternidade (aion). Seguindo o mesmo princípio do cumprimento de todo o
céu, o cumprimento, que inclui todos os tempos e infinidades, é a eternidade
(aion) um nome baseado em "sempre ser", "imortal" e "divino". (Do Céu,
279a25–28)

No mesmo sentido dessa compreensão etimológica está a interpretação de Remes
(2007, p.40), denominando imortalidade e eternidade de ‘realidade eterna’, onde portanto, é
possível apreender a colocação de Plotino quando fala que aion consiste: “na impossibilidade
de qualquer diminuição do futuro e o fato de que nada não existente poderia ser acrescido a
ele” (III.7.3.15-23). A eternidade é como uma vida que sempre tem todas as coisas presentes
para ela ao mesmo tempo. A eternidade não muda, mas é um “término indivisível” (telos
ameres – III.7.3.15-23). Este pensamento sobre a indivisibilidade não significa que a
eternidade não possua quaisquer partes distinguíveis temporais não espaciais – após tudo, a
multiplicidade das formas pertence ao plano eterno – mas, o que é importante entender é que
nada que cabe a eternidade é distante ou vem a ser a partir da eternidade ou na eternidade,
porque a eternidade é sempre totalmente a mesma. A eternidade não teria qualquer parte que
ela pudesse perder, e nem, sendo completa, carece de alguma parte que pudesse depois
adquirir. Seu estar além da mudança é descrita, além disso, como sendo inabalável e o mesmo
ou idêntico a si mesmo (tauton), e possuindo tudo (atremes, tauton, echei to pan – III.7.5.21 e
III.7.6.36)63.
Como a eternidade, o plano inteligível do ser está sempre no mesmo estado, nenhum
dos dois vem a ser e nem, tampouco, a perecer (VI.5.2.13-16). Chega a parecer como se a
eternidade pertencesse ao plano inteligível por causa de sua completude, porque não poderia
haver qualquer tipo de mudança que viesse a levar o plano eterno para o movimento e o
tempo. Nesta completude, o plano inteligível é estático e eterno, talvez, isto é, o que Plotino
tenta explicar em III.7.4 quando ele argumenta que a eternidade nem é acidental e tampouco
externa para o inteligível, mas vem sobre ele, com ele (linhas 2-3 em III.7.4). As entidades
eternas, por sua vez, são análogas para todo o plano da eternidade. Essas entidades eternas são
coisas que são e não vem a ser ou morrem.
62 - Do Céu, 279a25–28: aion estin apó tou aiei einai tên eponumian eilepsos, athánatos kai theios.
63 - Para os sentidos em que a eternidade pode ser usada, é importante olhar também Beierwaltes 1995, p. 59-68.
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Essas realidades imutáveis (plano inteligível e plano eterno)64 são caracterizados por
Plotino como tendo uma incessante e idêntica (tauton) atividade. Sua existência, que é
pensamento65 e vida, não procedem de uma coisa para outra (ouk ex allou eis allo), mas é
sempre de uma mesma maneira e sem descontinuidades (III.7.3.12-15). Todas as coisas
eternas assemelham-se a toda eternidade em sendo completo em sua existência. Em outro
tratado Plotino descreve as formas como permanecendo em mesma identidade (em tautoteti
menouses – V.9.5.40). Logo, tanto a eternidade mesma e cada coisa inteligível nela são
sempre totalmente atuais, são atualidades (V.9.10.14). Assim, no universo corpóreo, somente
partes ou potências parciais e ‘potencialidades’ das formas podem ser atualidades, porque
nesse plano corpóreo todas as coisas não podem ser atuais no mesmo lugar, nem imediatas
(IV.1.1.13-17 e IV.4.16.6-20).
O Tempo elimina algumas das limitações materiais, tornando possível para a mesma
coisa ser branco e não branco em momentos diferentes, mas também forma mais uma
limitação - ou ordem - sobre a atualização de propriedades. Um homem não pode ser tanto
jovem e velho ao mesmo tempo, e a juventude terá precedida da velhice na ordem do tempo.
Potencialidades das formas serão atualizadas em diferentes momentos. Portanto, o inteligível
eterno não possui limitações similares, pois o ser do inteligível é ser eternamente totalmente
atualidade, isto é, o mesmo sempre. A eternidade mesma é chamada por Plotino de ‘término
indivisível’ (telos ameres) – III.7.3.19), e entidades eternas tem a ‘conclusão da existência’ (to
teleon tou einai – V.6.6.17). As entidades eternas são indivisíveis no mesmo sentido,
nomeadamente como não ser dividido pelo ou no espaço, e nem no tempo, pois estas
entidades eternas possuem a ‘plenitude do ser’ eternamente (pléres to einai – V.6.6.20).
No plano eterno a existência das coisas não inclui qualquer quebra ou
descontinuidades (apauston, adiastátos – III.7.3.13 e III.7.3.15). O tempo é definido como a
vida da alma, uma imagem em movimento da eternidade. O plano no tempo é o plano do
tornar-se. Sua existência é retratada como continuo vir a ser (Timeu 37d6-38c; Plotino Eneáda
III.7.11.19; V.1.4.18). As atividades do cosmo no tempo não são simultâneas, mas realizadas
uma após a outra (III.7.4.30). A alma, diz Plotino, apresenta uma atividade após a outra:
A alma ao apresentar suas atividades, uma após a outra, primeiro uma e logo
em seguida outra em ordenada sucessão, a alma gera junto com o ato a
sucessão consecutiva (ephexés) e assim avança com outro pensamento
64 - Segundo Bierwaltes (1995, p.172), esses são neste contexto o gênero do ser inteligível, a saber, o
movimento, o repouso, a semelhança e a diferença, isto é, não o ‘comum’ das formas platônicas, mas ‘os grandes
tipos’ no diálogo do Sofista.
65 - Segundo Bierwaltes (1995, p.189), os inteligíveis neoplatônicos são totalmente atuais e em um sentido de
pensamento deles mesmos, mas esta peculiaridade não é necessária nesta presente discussão no texto.
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(dianoia) vindo depois [daquele que ele tem antes], para aquele não
previamente existente, porque esse pensamento discursivo (hé dianoia) não
foi atualizado, e a vida presente da alma não é como a vida anterior da
mesma alma. Então, ao mesmo tempo, a vida é diferente e esta vida
‘diferente’ possui um tempo diferente. Assim esta extensão (diastasis) da
vida envolve o tempo; o contínuo progresso da vida envolve a continuidade
do tempo, e vida decorrida envolve o tempo decorrido.

Desta compreensão Plotino faz a pergunta que irá diferenciar espécies de tempo, no
entendimento dos comentadores: “Então alguém que dissesse que o tempo é a vida da alma
em progressivo movimento de uma vida para outra, pareceria dizer algo com sentido?”
(Enéada III 7[45] 11.43-45). A pergunta levanta uma importante observação sobre a ordem
sucessiva das vidas no tempo pela mesma alma imortal, ou seja, a continuidade consecutiva
da alma em corpos diferentes. J.C. Baracat Junior (2008, p.131) em importante estudo sobre a
Enéada III.8 [30] aponta uma relevante compreensão sobre esta questão do movimento no
tempo como vida da alma em movimento contínuo de vida após outra vida, de um ato após
outro, como parte das características da alma no exercício de contemplação, assim orienta o
intérprete quando diz que:
[A alma] ao avançar a parte inferior produz o universo sensível e o tempo.
Aqui é importante notar que este universo sensível é produzido exatamente
porque a parte inferior da alma, não contente em apenas contemplar o
espírito, necessita66 expressar o que vê num movimento que é a
fragmentação e expansão processual da vida unificada do intelecto
(III.7[45].11).

Dirá ainda Baracat Junior (2008, p.131):
Essa partição de uma vida unificada em momentos sucessivos é o tempo, “a
vida da alma em movimento de transição de uma vivência para outra”
(III.8[30].11.43-45). Produção, portanto, é o que parece significar “avança
sempre, vida a partir da vida” (III.8[30].5.12-13), “participando da primeira
participação da que participou” (III.8[30].5.11-12).

Após esta compreensão a resposta de Plotino a sua pergunta: “Então alguém que
dissesse que o tempo é a vida da alma em progressivo movimento de uma vida para outra,
pareceria dizer algo com sentido?”, será bastante enfática:
Sim, porque se a eternidade é vida em repouso, em identidade e em
uniformidade e infinita em ato, e se o tempo tem de ser uma imagem da
eternidade como o é este com respeito ao inteligível, é preciso dizer que o
tempo é, em vez da vida de lá, uma vida distinta e como em sentido
equívoco: da referida potência da alma; e, ao invés do movimento
intelectivo, o movimento de certa parte da alma, e, ao invés da identidade,
uniformidade e permanência, o que não permanece em identidade, senão que
realiza um ato após o outro; e, ao invés, da inextensão e a unidade, uma
imagem da unidade: a unidade na continuidade; e, ao invés do infinito em
ato e inteiro, o que se prolonga até o infinito em direção para sempre ao
66 - De modo

semelhante ao dos homens, cuja contemplação enfraquecida os faz desejar ver
sensivelmente sua visão intelectual (III.8 [30[.4.34-39).
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consecutivo; e, ao invés de um inteiro compacto, o que será inteiro por partes
e um inteiro perpetuamente futuro; porque assim é como imitará o que é
inteiro e compacto em ato e infinito em ato. (Enéada III 7[45] 11.45-57)

Outra possibilidade de interpretação desta passagem de Plotino seria pelas fases
sucessivas de uma mesma vida, contínuas sucessões de fases uma após a outra. Esta
interpretação é apresentada por Remes (2007, p.43), quando comenta que embora os gregos
não possuam realmente uma palavra correspondente para o termo ‘estágio’, os ‘tipos
diferentes de vida’ sucederiam uma outra e assim sucessivamente, isto seria interpretado
como estágios diferentes da vida. Nas palavras de Remes (2007, p.43): “A vida se desdobra
em etapas, e estas fases são etapas tanto de tempo e da vida. Cada fase da vida envolve ou tem
um tempo diferente”. Esta interpretação para ser sustentada e mantida depende de uma visão
geral do tempo que toma Plotino.
A interpretação mais comum entre os comentadores é a primeira das contínuas e
sucessivas vidas, pois esta interpretação inclusive permite reconhecer também a possibilidade
de desdobrar a percepção sobre o tempo, elevando a capacidade de distinguir não apenas uma
espécie de tempo, mas outras. José Reis (1997, p.399) reconhece e esclarece com lucidez a
primeira interpretação e auxilia no entendimento da multiplicidade dos tempos quando fala na
relação entre a alma e o tempo:
Como o diz o próprio Plotino, “primeiro ela mesma [a alma] se tornou
temporal, produzindo o tempo na vez da eternidade, depois submeteu ao
tempo o mundo por si gerado” (III.7.11.29-31). Ela, com efeito, vive
simultaneamente em duas vertentes: voltada para cima, contempla o ser
inteligível, voltada para baixo, produz o mundo sensível. Ora, contemplando
“todas as formas inteligíveis ao mesmo tempo” (III.7.6.18.25), ela não o faz
de uma vez por todas, antes “com um ato gera o que se segue”, assim “os
produzindo todos, um após outro, numa sucessão que não para” (III.7.11.3537).

Quanto à produção dos atos, em sucessão, ou seja, a geração, José Reis orienta que:
Há, no entanto, como se vê, permanentemente a “dimensão ontológica” ou
passagem da potência ao ato dos atos de contemplação da Alma e a
“dimensão de sucessão” que resulta da sucessividade contínua daquela. É
esse o primeiro e mais importante movimento da Alma, no qual ela, sempre
presa ao Inteligível do qual recebe o próprio ser que a alimenta, se faz
temporal. Ao fazer-se, como diz Plotino, “uma vida progressivamente
diferente, ela ocupa um tempo diferente; dissociando-se, ocupa tempo; a
parte desta vida que avança ocupa a cada momento um tempo novo,
enquanto a sua vida passada ocupa o tempo passado” (III.7.11.40-43). Daí a
sua definição do tempo: “é a vida da alma, que consiste no movimento pelo
qual ela passa de um estado a outro” (III.7.11.44).

Neste quadro de questionamentos e interpretações surgem as possíveis divisões que
Plotino oferece para uma pesquisa filosófica inestimável sobre o tempo em uma tríplice
divisão das teorias antigas (III.7.7.17-27). Segundo Stamatellos (2007, p.91) o termo-chave
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para esta divisão é o conceito de “movimento físico”. Para Plotino o tempo é um
“movimento/mudança” de natureza e não um “estacionário/imutável”, então a ideia de
“movimento” (kinesis) em vez de o de “descanso” (stasis) é a descrição correta (III.7.7,2022). Na verdade, o método de Plotino em III.7.7.20-22 volta a discussão de Aristóteles sobre o
tempo na Física 218a30-b20 onde o programa de investigação de Aristóteles concorda que
todas as teorias anteriores do tempo estão relacionadas com "movimento físico" ou "mudança
corporal. Alessandro Trotta (1997, p.32) no estudo sobre o tempo em Plotino, aduz falando
que: “Plotino quer distinguir o ‘tempo’ de ‘descanso’ e, provavelmente, também responde a
definição de tempo dado pelo aluno de Aristóteles, Strato Lampsacus, que o tempo é ‘a
medida de todo o movimento e descanso’”.
Assim, concordando com a classificação aristotélica na Física, Plotino oferece a sua
própria divisão tríplice das teorias anteriores do tempo (III.7.7.19-20):
Caso 1: Tempo identificado com o movimento simples (kinesis elegomene);
Caso 2: Tempo identificado com o objeto em movimento (to kinou mênon);
Caso 3: Tempo identificado com algo pertencente ao movimento (kineseos ti).
Seguindo essa classificação, Plotino prossegue nas seguintes linhas do capítulo
(III.7.7,22-27) para uma divisão mais detalhada das teorias antigas. Dos filósofos que seguem
[Caso 1], alguns dizem que kronos é “todo o movimento” (pasa kinesis) [Caso 1.1], e outros
que ele é o “movimento do universo” (kinesis tou pantos) [Caso 1.2]. Aqueles que seguem
[Caso 2], falar do objeto em movimento como a “esfera do universo” (tou pantos sphaira).
Daqueles que seguem o [Caso 3], alguns dizem que o "algo" (tò tí, que pertence ao
movimento, ou é “a extensão do movimento” (diastema kine seos) [Caso 3.1], ou “a medida
do movimento” (metron kineseos) [Caso 3.2]67, ou “o concomitante de movimento”
(parakolouthema kineseos) [Caso 3.3], e esses filósofos se referem tanto a “todo o
movimento” (pases kinesis) [Caso 3.4], ou “movimento ordeiro” (tetagmenes kinesis) [Caso
3.5].
Para entender o funcionamento desta tríplice classificação do tempo no pensamento
de Plotino é importante, primeiro, responder a pergunta: Mas o que exatamente significa a
vida para Plotino?

67 - Segundo Strange (1994, p.43) com a expressão "a medida do movimento" no [Caso 3.2], Plotino nos dirige
diretamente para a teoria de Aristóteles de kronos na Física 220b32 ss. Para Aristóteles, o tempo é definido
como "o número (ou medida) de movimento em relação a antes e depois" (Física 219b1-2: ο kronos arithmos
kineseos kata to pro teron kai hysteron), com "movimento" e "número" aqui, sem quaisquer distinções precisas.
Plotino está ciente desta conexão e atesta que na Enéada III.7.9.1 ss. De acordo com o Strange, Aristóteles talvez
tenha chamado o tempo de "número" por causa da influência platônica da teoria do tempo no Timeu.
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Existem razões para acreditar que Plotino fala mais do que de eventos (movimentos,
fases, estágios, etc.). Em primeiro lugar, Plotino nunca parece preocupado com eventos ou a
distinção entre objetos e eventos. O que preocupa Plotino são os indivíduos corpóreos e sua
natureza que está em fluxo (I.8.4.5-6), mesmo embora ele aborde atividade (energeia) ele
parece primariamente ter a atualização do logoi em mente. As almas não são no tempo elas
mesmas, mas todas as suas afecções e as coisas que elas fazem (IV.4.15.17-18). E entre as
coisas que as almas fazem são as formas na matéria (IV.4.15.27-39). Isto, de fato, é sua
produção primária.
Em segundo lugar, sua comparação da plenitude da eternidade e a divisão e
deficiência do plano temporal seria fútil se no caso da eternidade e a vida particular para ele
(isto é, III.7.3.16) fosse concernente com a atualização da potência formal, e se no caso do
tempo seu único interesse fosse nos eventos. Segundo Alessandro Trotta (1997, p.34-35):
O ponto lógico argumentativo é representado no tempo como esse mesmo
tempo se apresenta na experiência cognitiva e essencial do homem. Do
momento que a alma do homem é imortal na sua essência e temporal em
relação a sua atividade cognitiva e a prática, o homem coloca o problema do
tempo e ascende para o eterno procurando a unidade da própria experiência
cognitiva. A busca pela destemporarização do pensamento é a via regia para
por filosoficamente a questão da eternidade. Plotino insiste na sua dialética
tempo-eternidade na vida do homem e insiste que ressaltando que a alma do
homem é o centro consciente que por essência eterna se relaciona a
temporalidade da experiência sensível na experiência do ato de pensamento
eterno que é ato do espírito.

O autor ainda complementa em outra passagem de que forma a busca da
destemporalização se configura e qual o sentido do tempo em transcender para a eternidade
(Trotta, p.36):
A completa procura da alma se configura como um círculo: o problema do
tempo surge do interior da experiência sensível do homem. A alma do
homem é eterna e pode integrar-se a sua experiência sensível na vida do
espírito, ou seja, pode transcender o tempo na eternidade. Neste ponto entra
em questão a dialética ontológica da Enéada III.7. A ascese da eternidade
permite que se descubra platonicamente o modelo do tempo, o princípio do
tempo e o homem do princípio do tempo pode descer no tempo seguindo a
dialética ontológica, ou seja, fora da metáfora, pode compreender o ser do
tempo.

Aquela sucessão de vidas do mesmo homem pela sua alma imortal condiciona a
estrutura do conhecer e do agir que será incluída, depois de longo giro dialético no seu ser.
Nessa perspectiva fala Plotino (III.7.1.21-24)68:
Aqueles que desejam imaginar a essência primeira do tempo de haver
contemplado a eternidade, ser capaz de contemplar o arquétipo procedendo
68 - “ei dé tis pró tou tôn aiona theásasthai tôn krónon hos esti phantasthein, génoit na kai enteuthen ekei kata
anámnesin elthónti oi ara homoíoto ho krónos theásasthai, eiper homoióteta outos prós ekeinon ekoi”.
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daqui para o alto em virtude de reminiscência, admitiu que o tempo tivesse
uma semelhança com a eternidade.

Em terceiro lugar, e no sentido de compreensão conclusiva, Plotino liga o tempo para
a geração do universo que ocorre em estágios. O tempo vem para a existência
simultaneamente com o universo, seguindo da geração do universo pela vida da alma
(III.7.12.6-7 – linha 22 ‘bios’). ‘A Vida da alma’ deve referir-se para qualquer atividade da
alma que está em fazer e tornar-se/gerar-se (em poiései kai genesei – III.12.6-7). O tempo
atualiza as coisas uma após a outra e vem no ser parte por parte (to kata meros esomenos –
III.7.11.53 e 56).
Agora que podemos determinar um pouco melhor o tempo em linhas mais
especificas para o tratamento do tema deste trabalho e por isso em condições de determinar o
seu valor e a sua densidade, poderemos compreender com o auxílio de outro grande estudioso
da temática plotiniana, Jean Guitton (2004, p.56), que é possível ver:
[...] de um certo ponto de vista, que este mesmo tempo é uma ilusão,
não só porque é um projeto que falhou e que revê sobre si próprio,
mas também porque, reduzindo-se à eternidade, é até uma ilusão em si
mesmo; no entanto, de um outro ponto de vista, há em Plotino mais
tempo do que em Aristóteles ou mesmo Platão, o que situa o nosso
Autor entre o pensamento grego clássico e o judaico-cristão.
De fato, pela compreensão concedida pelo interprete, o tempo parece ser uma ilusão
porque, pelo menos para as almas dos indivíduos, o tempo existe para acabar. Plotino, na
verdade, como diz J. Guitton (2004, p.90): “prefere visivelmente o escatológico ao cíclico, ao
invés da queda das almas nos corpos interminável, pois se o ciclo possui um fim, este fim é
dado quando estas mesmas almas salvam-se, trocando agora, ao contrário do que haviam feito
antes, as preocupações e as vicissitudes do sensível pela segurança e a paz do inteligível”.
Joseph Moreau demonstra que, querendo, com efeito, existir para si, não só a Alma universal
se constituiu abaixo do espírito para ordenar o universo, mas também cada alma individual se
constituiu no seu ‘lugar’, para aí ordenar o sensível e exercer as suas aptidões interiores:
designadamente a capacidade sensível, nas suas vertentes cognoscitiva e afetiva, e a
capacidade discursiva, com a memória. E ainda esta alma individual se constituiu, orienta
Plotino pela interpretação de Moreau, para “aprender a conhecer o mal” (1970, p.127). Mal
que em última análise, explica Moreau (1970, p.127):
[...] resulta de se deixar prender, de se deixar fascinar por esse ‘lugar’,
constituído pelo seu corpo e as respectivas paisagens; é porque ela se
enamorou e deixou prender por ele que ela se encontra ‘situada’ no meio da
extensão e pode receber o ‘sofrimento’ de todos os impactos do restante
universo, com os prazeres e as alegrias que sem dúvida daí derivam, mas
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também e irremediavelmente com as dores, as tristezas e a morte que são o
seu conduto.

E é aqui que entra a ‘salvação’, expressão utilizada por Guitton, mas com o sentido
de colocar à queda cíclica sucessiva das almas nos corpos numa posição de finalidade e
término dos ciclos das quedas, ou seja, um objetivo para o encarne da alma nos corpos. A
alma desce ao tempo, mas para voltar à eternidade. O tempo é posto, mas para ser abolido,
como foi comentado pelas palavras de Jean Guitton. E quanto às almas humanas, o desejo de
‘salvação’, de união ao Primeiro princípio é tão grande que não só parece que contemplar o
espírito é ser inteligência, deixando, portanto cada alma (qualitativa e numericamente), como
parece que, quando dos êxtases nesta vida, ela vai até além de sua própria faculdade
intelectiva e alcança o Uno, onde se ‘perde’. A alma se perde no sentido de encontrar-se em
definitivo, isto é compreendido por Plotino e muito bem interpretado por Moreau (1970,
p.188-189) quando diz que: “a alma que se elevou para além da intelecção, assim como não
distingue mais nenhum objeto, assim também não tem mais de si mesma nenhuma
consciência distinta: nem a ‘consciência’ refletida que acompanha as operações do
pensamento discursivo, nem essa ‘autoconsciência’ que está implicada na intelecção pura”.

3.3.

O NÔUS E O AUTOCONHECIMENTO EM PLOTINO

Ao que tudo indica, Plotino é o primeiro que estabelece a identificação entre
Inteligência e ser no nível do espírito - a unidade viva interna entre o ser platônico e Ser
Verdadeiro (Formas) como objeto de inteligência e intelecto como seu sujeito. No contexto
dessa identificação essencial do objeto inteligível, o Ser, e o sujeito inteligível, o espírito, é
compreendido por Plotino por intermédio de alguns pensadores Pré-socráticos, como
Parmênides e Heráclito, assim como Platão e Aristóteles. Para Plotino, segundo Stamatellos
(2007, p.78), apesar do fato de que Parmênides foi o pioneiro da inteligibilidade do Ser, o
eleático não nos deixou uma teoria completa, o que aconteceria posteriormente na obra de
Platão em seu estudo das Formas e da natureza do Ser Verdadeiro. Em V.1.8.15, orienta
Stamatellos (2007, p.79):
Plotino afirma corretamente que Parmênides "reuniu" ou "ligou" o
"pensamento" e o "ser", e não que o pré-socrático tenha identificado os dois
termos. Isso também resulta do uso do verbo synagô, que também está no
imperfeito. Novamente nas linhas 18-19 Plotino diz que Parmênides,
"acrescentou o pensar" para o Ser (prostitheis tó noein), mas não que ele
tenha identificado os dois.
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No pensar de Stamatellos (2007, p.82), toda passagem VI 4,26-33 pode ser vista
como uma alusão ao fragmento 3 de Parmênides. Assim, nas palavras de Plotino ele usa a
terminologia de Parmênides e oferece a sua própria interpretação sobre a integração
metafísica entre o espírito e o Ser:
Cada um deles [os inteligíveis] é Intelecto e Ser, e o todo é a soma do
Intelecto e a soma do Ser, Intelecto com seu pensamento estabelece o Ser, e
ser, por ser o pensamento, dá para o intelecto seu pensamento e seu ser. A
causa do pensamento é alguma outra coisa [o Uno], que é também a causa do
ser, por isso, outra coisa é a causa de ambos, uma vez que eles estão juntos e
existem inseparavelmente e não abandonam o outro, embora dois, formando
está integrado unidade Intelecto e Ser, o pensador e o que se pensa, Intelecto
se alinha com o pensador, Ser com o que se pensa. (VI 4 [10], 4.26-33)

Nesta passagem esclarecedora, provavelmente exclusiva pela a sua integridade e
clareza, mostra nitidamente como para Plotino o espírito e o Ser são estabelecidos integrados
e identificados pelo seguinte argumento: uma vez que o espírito estabelece o Ser pelo
pensamento, ele e o Ser fundam, para o pensamento, o espírito pelo ser pensado, então entre o
espírito e ser formam uma unidade inteligível integrada, espírito como o pensador (o
“sujeito”) e ser como o que é pensado (o “objeto”).
O espírito, portanto, é o ser em si mesmo e pensa não como se fosse em
outro lugar, porque o ser não é nem antes e nem depois dele; antes, ele é, por
assim dizer, o primeiro legislador, o meio, a lei mesma do ser. Porque diziase justamente: “pensar e ser são a mesma coisa”, “o saber da coisa imaterial
é idêntica ao seu objeto”, e “investiga a si mesmo”, isto é como um dos
seres; também a teoria da reminiscência é válida; nada está fora do ser,
mesmo espacialmente; mas os seres persistem eternamente em si mesmos e
não estão sujeitos a alterações ou à corrupção, e, portanto, são realmente
seres. (V.9.5.26–34)

De acordo com Jesús Igal (2001, Tomo III, p.170), esta passagem é "um excelente
exemplo de como Plotino reúne os textos a partir de filósofos anteriores e dá um significado
muito variado no seu contexto original para apoiar sua própria doutrina". Mas, na opinião de
Stammatellos (2012, p.78), para Plotino esses filósofos anteriores são, em contraste com o
comentário de Igal, de igual importância. Isso pode ser justificado pela palavra orthós no
início da passagem que enfatiza claramente a aceitação das teorias de Plotino. Além disso, é
importante atentar para o fato de que Plotino reconcilia em um parágrafo os filósofos que
estão tradicionalmente em contradição filosófica, como Parmênides e Heráclito, Platão e
Aristóteles.
Vale ressaltar que a inteligência do espírito não é externa ou em potência, é uma
atividade de auto-pensamento em relação aos seus próprios conteúdos inteligíveis (Formas)
(V.9.5.1-10). O espírito "pensa em si e em si mesmo" (V.9.5.14-15). O espírito pensa em si as
formas (os seres reais) e estabelece-os no ser (V.9.5,12-13). Por esta razão, o espírito é o
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primeiro e perfeito legislador dos inteligíveis (5,28: nomothe tes prótos), que é a lei do Ser
(V.9.5,28-29: nómos tou einai), a natureza superior inteligível que contém totalmente em si
mesmo todos os seres reais. Esta perfeita auto-inclusão na natureza do Intelecto é a causa de
seu conhecimento perfeito.
Portanto, uma vez que ao nível do Intelecto, o autoconhecimento é a única atividade
suprema da inteligência voltada para o ser, assim, no nível da alma humana, o
autoconhecimento é a única atividade interior do pensamento para a ascensão da alma ao
mundo inteligível. O autoconhecimento tem que ser a meta para a alma individual, a fim de
remover a sua atenção para o mundo sensível e voltar-se para o mundo inteligível. E o
processo pelo qual a alma individual irá passar para compreender como voltar-se para as
coisas do mundo inteligível é pelo exercício da contemplação.
Para Plotino, a contemplação é um processo de ascensão em direção ao
transcendente-imanente que é a unidade em todos os seres. A partir do nível mais baixo da
natureza para o nível mais alto do espírito, a contemplação está relacionada com o processo
de reversão. Através da contemplação um ser transcende os limites de sua existência e se
torna unificado com a maior existência que é sua fonte. Nesta base, Plotino afirma sua tese
central: "todas as coisas são a partir da contemplação e são contemplação":
Como a contemplação vai elevando-se da natureza para alma e da alma para
o espírito, e como as contemplações vão fazendo-se cada vez mais íntimas e
unificadas com os sujeitos contemplantes e, na alma virtuosa, os objetos
conhecidos tendem a identificar-se com o sujeito, posto que tendem para o
espírito, segue-se claramente que em ambas as coisas são já uma só, não por
intimidade como na alma perfeita, senão por essência e pelo fato de que o
‘ser e pensar são a mesma coisa’. (III 8 [30], 8.1-8)
Nesta passagem, Plotino explica a unidade de todo o universo inteligível e a

possibilidade de contemplação em todas as entidades por causa da perfeita unidade originadora do
espírito. Uma vez que cada vida é inteligência e a mais elevada forma de vida é a do espírito, o
espírito exerce a forma perfeita de inteligência - a da identidade da contemplação e do objeto
contemplado (III.8.8.17), a unidade perfeita do espírito e ser. Plotino expressa essa identidade,
recordando o fragmento 3 de Parmênides na linha 8 (tauton tó einai kai tó noein). Na verdade, a
alusão de Plotino ao fr. 3 é uma paráfrase do original. Jesús Igal (1985, p.251) reconhece a alusão
ao fr. 3 e observa que Plotino usa-o implicitamente para apoiar sua doutrina de que os inteligíveis
não estão fora do espírito. Plotino insiste na teoria de que o objeto do espírito de contemplação é,
na verdade ele mesmo. Assim, ao nível do Intelecto o sujeito inteligível e o objeto inteligível são
um, não discursivamente se assemelham ao nível da alma, mas substancialmente em uma perfeita
unidade contemplativa viva: “porque já não são duas coisas distintas; do contrário, haveria de
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novo outro ser que já não fora duas coisas distintas. Ambas as coisas devem, pois, ser realmente
essa só coisa, e esta não é outra que uma contemplação vivente” (III.8.8.10).
Do logos em Plotino compreende-se as diferenças lógicas das almas individuais e o que
as diferenciam, e a descida das almas nos corpos é apenas uma parte de um processo que se inicia
novamente com o retorno da alma para o Uno. Para tanto, no pensamento de Plotino sobre a alma
dos indivíduos, existe a chave para compreender a atividade desta mesma alma que permite a
ascensão das almas no processo de retorno ao mundo inteligível 69. E esta chave de pensamento na
teoria plotiniana, é a atividade no interior do pensamento da alma, o autoconhecimento, como já
foi dito e comentado acima, na compreensão do autoconhecimento do noûs, o autoconhecimento
na alma individual deve ser o grande objetivo, o principal foco do ser vivente, ou seja, do tó
hemeis, com todo o seu conjunto alma e corpo, voltando-se para si mesmo e buscando este
autoconhecimento para que haja um distanciamento do mundo sensível e uma aproximação cada
vez maior do mundo inteligível. E o caminho oferecido por Plotino são os níveis do exercício de
contemplação, assim como a percepção da temporalidade na eternidade da alma em relação com a
eternidade do noûs.

Em vários textos, Plotino enfatiza que as almas são ativas, produtoras e doadoras.
Elas, as almas, são a parte que dá vida ao ser humano e que é verdadeiramente as almas que
animam os corpos. A alma humana racional tem um espírito dentro delas, as almas possuem
um pensamento inerente, para mover para a bondade (V.2.2.9-10 e III.4.6.6-7). Isto parece
sugerir que para uma alma conhecer a si mesma ela deve conhecer a si mesma também como
o sujeito de pensamento. Mas, enquanto sabendo que se sabe é uma característica necessária
de intelecção paradigmática para o noûs, não o é assim, para o pensamento da alma humana.
De acordo com Plotino, a alma como tal não tem autoconhecimento de si em si
mesmo. Em primeiro lugar, porque no caso das almas humanas conhecerem e saberem que se
sabe não coincide necessariamente. Nas palavras de Plotino:
[...] ainda nas inteligências de lá, ainda que uma coisa é pensar e outra
pensar que pensa, em todo caso é uma só intuição não inconsciente de seus
próprios atos. Porque, no espírito verdadeiro, seria ridículo supor tal
dualidade. (II.9.1.34-38)
Porque se atribuímos o autoconhecimento a essa parte da alma, nos
perguntaremos em que difere esta do espírito (porque assim é como
chamaremos a que está sobre ela). (V.3.2.15-20)

69 - Segundo Plotino, apesar de se saber que apenas parte desta mesma alma é que verdadeiramente retorna
existe uma parte da alma que se preserva no mundo inteligível e apenas uma outra parte é que desce para os
corpos.
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A razão discursiva difere do pensamento paradigmático no que tange a posição da
razão discursiva concernente as coisas externas a ele. Logo, a razão discursiva trata com
representações. Portanto, seu pensamento não segue simplesmente no sentido que se pode
compreender no espírito. Sua capacidade reflexiva deve ser, ainda, num sentido consciente ou
reflexivamente concentrada na atividade de pensamento e do pensador em si mesmo, mas
ainda de forma tal que o pensandor e o que é pensador são separados em dimensões
diferentes. Se a alma atingisse o verdadeiro autoconhecimento, ela já teria entrado
consonância com o espírito (kat’ ekeinon – V.3.3.31).
Apesar de nosso pensamento não ser necessariamente auto-reflexivo, nossos estados
mentais são acessíveis para nós mesmos. Nos últimos tratados, Plotino atribui uma capacidade
para refletir um estado mental em todos os não ‘tolos’, isto é, para aqueles que já encontraram
em si a consciência como traço fundamental para ser sábio (Enéada I4.14.15-17). Plotino
ainda afirma que o conhecimento das atividades pertence essencialmente à habilidade de
pensamento mesma (Strange, 1994, p.27). Como se viu no item 3 deste capítulo, a alma é
consciente de sua atividades e o corpo ocupado pela alma, e a alma é capaz de direcionar a
atenção para ambas as necessidades dela. A alma encarnada tem acesso somente a seus
próprios corpos e estados mentais, e é capaz de examiná-los, sem reflexão, como seus
próprios estados. Assim, os sujeitos encarnados podem, e devem, dirigir o olhar reflexivo para
suas percepções e memórias. Este por sua vez é necessário para o auto-aperfeiçoamento. Por
agora está claro que nem a imediata corporeidade autoconsciente, nem o autoentendimento
adquirido pela atividade reflexiva qualificada são infalíveis como o autoconhecimento. A
princípio, nenhuma informação produzida pela alma poderia ser completa. Porque a
informação sendo mediada, ela deixa muito espaço para a autodecepção.
Mas o quê?, pergunta Plotino, se a razão discursiva procurasse saber que ela é a parte
do raciocínio, e que suas razões são concernentes tanto as impressões de fora e do espírito, e
que o espírito é superior para ela e acima dela (razão discursiva)? No conhecer a natureza
mesma de uma coisa e o que são as coisas em si mesmas, não se poderia dizer daí, então, que
se tem autoconhecimento? (V.3.4.15-20). Esta sugestão é direcionada para um tipo mais
especializado de autoconhecimento que requer muita filosofia sistemática sobre psicologia e
metafísica neoplatônica, e é uma atividade, à qual é evidenciada na Enéada IV. Mas, mesmo
conhecendo a alma em si mesma, neste sentido, não será de verdadeiro autoconhecimento,
pois este é ainda um conhecimento mediado pela semelhança e sendo assim não é infalível.
Assim, não seria totalmente ou diretamente seguro de sua natureza subjetiva.
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Este tipo de autoinvestigação é, todavia benéfico, ou talvez mesmo um passo
necessário para o elevado autoconhecimento do espírito. No início dos longos tratados sobre
as dificuldades sobre a alma, Plotino afirma que as dúvidas sobre a alma obedecem o
comando para ‘conhecer à nós mesmos’. Ele então faz outra pergunta: “uma vez que nós
queremos examinar e descobrir outras coisas, seria certo examinar o que é que procura,
desejando compreender a visão encantadora do espírito?” (IV.3.1.10-12 e V.3.9.1-2). A
estrutura da inquirição é a mesma no caso de ambos, a alma e do espírito: o pensamento
mesmo inquire a si mesmo, pela sua própria natureza. No caso do espírito este foi o puro
espírito e seus objetos e no tratado sobre a alma é a alma como o sujeito de vários fenômenos
mentais: pensamentos, paixão, percepção e memória. Almas encarnadas podem realmente
‘conhecer’ elas mesmas de duas formas, como razão discursiva e como espírito (IV.4.2.1-3 e
V.3.4.8-11)70.
Uma vez que os seres humanos possuem uma individualidade multidimensional, ou
como Plotino coloca, possuem uma multiplicidade de ‘eus’ (to plethos heauten), para alcançar
um compreensivo entendimento deles mesmos, eles precisam apreender todos os aspectos
diferentes, ou seja, “[...] quantas e quais são as suas partes [...]” (VI.7.41.22-28). Estes eus
falam mais sobre sua natureza abrangente do que a pura intelectual autointelecção. Uma vez
que os eus são encarnados nesta individualidade multidimensional e são pensadores
discursivos, entender este aspecto de sua própria natureza parece essencial para o
autoentendimento. No entanto, depois deste primeiro passo no caminho para o verdadeiro
autoentendimento, Plotino sugere que se deve livrar-se de todas as outras funções e
características de uma alma encarnada e vê a si mesmo como espírito (V.3.4.29-30)71. O
princípio de entendimento é uma fase no sentido de perceber uma natureza mais profunda,
mas revela, todavia, uma importante parte do que é ser um sujeito encarnado.
Apesar da reflexiva autoinvestigação, a alma, não seria capaz de compreender
plenamente a subjetividade como um fenômeno que este último não é exclusivo ao espírito,
nas palavras de Plotino:
E lembre-se a este propósito que ainda aqui, quando um contempla e
contempla com suma claridade, não reflete então intelectivamente sobre si
mesmo. É bem verdade que se possui a si mesmo, porém a sua atividade está
voltada para o objeto, e o mesmo se transforma no objeto oferecendo-se a ele
como matéria (hoion hulé), conformando-se a imagem do que contempla e
sendo então ele mesmo em potência (dúnamei ôn tote autos). Segundo o que

70 - A alma realiza-se apenas como o espírito, ela não se lembra em si, nem a sua identidade, que era uma vez
Sócrates, por exemplo.
71 - Tá ala apheis heautou toutoi tauton blépei, autoi dê heautôn.
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foi dito, o mesmo é algo real em ato precisamente quando não inteligir com
coisa alguma? Efetivamente, supõe-se que ele mesmo está vazio de tudo
quando não inteligir coisa alguma. Porém supõe-se que ele mesmo é de tal
condição que é capaz de ser todas as coisas, então, quando se inteligir a si
mesmo, intelige juntamente todas as coisas. Assim, um homem de tal
condição, no ato de intuir-se a si mesmo e de ver-se a si mesmo em ato, vê
incluídas todas as coisas, e, na intuição dirigida a todas as coisas, se vê
incluído a si mesmo. (IV.4.2.3-11)

O pensamento claro tem a característica de ser direcionado para o objeto de
pensamento, sendo esse interno ou externo, e não para si mesmo. Um é direcionado para o
objeto, enquanto que o indivíduo, em si mesmo, caracteriza-se no pensamento como uma
presença, um lugar ou ‘matéria’ de intelecção. Isto é uma característica do pensamento
compartilhado tanto pelo noético, como pelo pensamento discursivo. Tanto o ascensionado e
o pensar encarnado atuam de uma mesma forma em uma relação de pensamento. Pois, sua
atividade é tal que o papel do “sujeito” que está fazendo a atividade é especial. O pensar não é
um objeto entre outros, não um objeto intencional ou objeto de qualquer outro tipo, mas um
poder para pensar, para entender, para tornar-se e atualizar as formas. Por isso não pode ser
compreendido da mesma maneira em que seus objetos de pensamento são compreendidos,
mas entendidos, ainda, como um tipo de presença imediata.
Plotino elabora o sentido de que a alma é um ‘pensador’ em relação com as coisas e
que este mesmo pensador é algo completamente diferente de qualquer objeto que esteja para
ele diretamente. Porque a atividade de autoconhecimento do pensamento, a capacidade para
tomar os novos objetos e organizá-los, simplesmente não pode ser apreendida corretamente
como um dos objetos. Se alguém pudesse capturar a alma que está lembrando ou pensando (a
si mesma), o pensamento real e o papel da alma em pensando deve ser incorporado. Logo, o
autoconhecimento deve mostrar a alma como sujeito, não como objeto.
Para o entendimento da alma de Plotino, a subjetividade racional é central. De fato,
segundo Remes (2007, p.174):
Plotino está surpreendentemente muito próximo dos argumentos do cogito
do Agostinho-cartesiano. Já que ele argumenta que quando nós pensamos a
nós mesmos, nós pensamos a natureza do pensamento: caso contrário, nós
estaríamos equivocados sobre o pensamento (III.9.6.1-2)72. Ou em pensando
nós mesmos pensamos sobre o que pensamos ou nós não estamos pensando
nós mesmos ou qualquer coisa também. Em outro lugar Plotino diz que para
um espírito desacreditar em seus valores de intelecção seria como
desacreditar em sua própria existência (V.8.11.37-38).

A alma racional ou intelectual é a alma mais elevada para o campo das razões. É o
princípio das competências permanecerem idênticas ao longo da vida particular de cada um,
72 - “noountês hautoús blépomen de lonóti noousan phúsin, ê pseudoímesa na tó nêin”;.
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portanto garantindo, assim, a sua rigorosa identidade. Embora seu envolvimento na formação
do conceito e sistematicidade do pensamento da alma inferior, seus impacto em cada vida
assegura alguma continuidade psicológica também para o encarnado e para a alma temporal.
Além disso, a alma mais elevada protege a possibilidade da autorreflexão: somente um ser, já
capaz de tratar experiências e cognições como suas próprias, voltar-se-ia para refletir neles.
Como o conhecedor e o conhecido, o espírito destaca cada autoconsciência. Ele produz o mais
infalível conhecimento da ordem essencial do universo, bem como de uma natureza mais
profunda como a coisa pensante e como um sujeito. Ele continua vendo quais são as
implicações normativas da teoria e porque o conhecimento proposto pode ser desejável ou útil
para um encarnado, isto é, uma alma que anima um corpo.
Em muitos momentos tem sido notado que uma diferença central existe entre a alma
elevada e a alma encarnada, e entre o pensamento discursivo no tempo e a visão
(contemplação) intelectual não discursiva, tais que as funções da razão discursiva, através de
uma mediação de palavras, conceitos73 (V.3.3.35-36). Em outras (re)presentações, o espírito é
o que pensa, e as formas são o que os conceitos devem ser para a essência em cada objeto ou
exemplo de experiência no plano sensível. Conceitos apresentam um fator intermediário que
necessita ser explicado. Para que os conceitos ajudem a mente humana em sua luta para
entender a estrutura essencial do universo, os conceitos usados devem ter uma significativa
relação para as formas. Uma vez que, portanto, existem conceitos de coisas que não existem, e
mesmo os conceitos que fazem a captura das coisas que existem são principalmente
enganadores e não se baseiam no verdadeiro conhecimento do objeto que eles representam,
conceitos não podem ser simplesmente verdadeira igualdade de formas. Uma teoria dos
conceitos e outras representações devem permitir tanto a realização e falha cognitiva. Em
Plotino, isto está ligado ao dilema mais geral em questão, qual seja o das relações entre
pensamento discursivo que trata com as percepções e a contemplação noética das formas.
Mesmo embora os dois compartilhem funções similares como as competências de
reconhecimento das similaridades e diferenças, uma questão permanece se seus conteúdos
assemelham-se em tudo.
Talvez um ponto em favor da ligação existente entre os conteúdos concerne à relação
entre os objetos de percepção e contemplação. Uma vez que, o plano sensível é uma imagem
73 - Em Gerson (1999, p.75) a palavra é traduzida como um conceito (noema). No contexto Neoplatônico, o
termo é em alguns momentos problemático. A palavra pode se referir à uma representação ou semelhança de
uma forma no uso da razão discursiva, e assim, algo que chamaríamos de um conceito, mas em alguns momentos
ele está conectado a função do espírito que não usa qualquer mediador. Por noemata em função da razão
discursiva.
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imperfeita do plano inteligível, como já visto nos dois capítulos anteriores, os sensíveis não
podem ser completamente desassociados e diferentes dos inteligíveis. O plano do sensível, ou
seja, o plano da matéria mostra, embora imperfeitamente, a beleza da ordem inteligível. O
papel do espírito na geração da ordem do universo assegura uma conexão ontológica. No
entanto o esforço para alcançar este conhecimento viria da alma e o fato é, que por não ser tão
fácil para a mesma alma humana chegar ao autoconhecimento capaz de promover a
associação e ligação entre os dois planos, que os plantonistas são profundamente desconfiados
sobre o quão longe se pode proceder pelas meras percepções. Como foi argumentado no
Capítulo 2, a divisibilidade dos objetos sensíveis materiais e temporais, os tornam, no fim,
não muitos confiáveis para uma busca mais profunda na compreensão das verdades
essenciais. Todavia, a razão constrói uma ponte a partir das percepções para a sua origem
inteligível.
As potências da razão discursiva usadas juntas com a percepção são descritas por
Plotino em várias passagens, mas aqui tentar-se-á dispor quatro passagens principais onde o
filósofo reconhece claramente esta relação:
I74 – “A percepção vê um homem e dá a imagem (túpos) para a razão [discursiva]. O
que diz a percepção? Ele nada fala ainda, mas apenas reconhece e para [aqui] (egno monon
kai este)” (V.3.3.1-3). Na percepção, a faculdade perceptiva (junto com a fantasia) dá à razão
uma imagem de um ser humano. A razão, enquanto sendo silêncio, no entanto, conhece ou
reconhece o que é percebido. Ou ela simplesmente adquire uma instância da forma do
homem, assim como a percepção adquiriu, ou, como a passagem parece sugerir, ela, a razão,
sabe que é um homem, e, portanto, o reconhece como uma instância da forma do homem. Ela
deve distinguir a aproximação do objeto como a mesma espécie de coisa como o homem foi
percebido antes, e diferente dos cavalos ela viu passar, segundo o exemplo de Plotino. A
razão deve já ter algum conceito do ser humano, seja o aparecimento da forma de homem ou,
pelo menos, uma memória de impressão ou conceito formado por perceber vários seres
humanos.75

74 - No item I da relação entre a faculdade sensitiva (percepção) e a faculdade raciocinativa (razão) o exemplo
de Plotino, da percepção do homem pela visão sensível e transmitida a impressão para mente discursiva revela
que a razão não dirá nada, pois se limita a conhecer, embora seja possível dialogar consigo mesma, quando
reflexionam as possibilidades de indagar quem é aquele homem, por exemplo, este processo avança para recurso
da memória e ao identificar o homem como Sócrates tranquiliza-se, pois a figura de Sócrates lhe vem à mente
com todas as suas características oferecidas pelos dados da imaginação, mas e se a memória não identificar o
homem a percepção sensível dirá algo, ou seja, qualquer coisa, mas o que disser será um juízo emitido com base
nos dados que se já possui anteriormente na própria alma.
75 - Alguns comentadores seguem a linha de interpretação neste ponto, inclinados a enfatizar que o papel da
razão parece estar engajada com epikrinein/epikrisis, enquanto que as percepções são chamadas de kriseis. Como

104

II – A razão pode perguntar a si mesmo quem é o homem, e se ela (a razão) tinha
conhecido a pessoa anteriormente, com a ajuda da memória a razão o reconhece como
alguém, por exemplo, Sócrates (V.3.3.4). Isto parece requerer que a razão reconheça a
aproximação da pessoa como o mesmo Sócrates que ela, a razão, tinha visto antes, e diferente,
de Símias, ou seja, outra pessoa, por exemplo.
III- a razão pode desdobrar a imagem que recebeu, ou seja, torna os detalhes da
forma dele ou dela explícita, “tomando partes que a aparência deu” (V.3.3.5-6). A percepção
de algo de um todo que é complexo é, de acordo com Plotino, uma percepção. Em percebendo
uma face, por exemplo, não existe uma percepção do nariz e outra percepção dos olhos, mas
da face toda (IV.7.6.1-10). A razão, ao contrário da percepção, pode diferenciar esta imagem
do todo das partes. Nisto também, é usado para ter algum entendimento geral do ser humano,
das características que todos possuem. A razão pode distinguir pés de braços usando suas
impressões da memória de vários seres humanos, todos de quem possuem diferentes tipos de
extensões na parte superior do corpo de outras na parte inferior. Sabe-se que o que está no
meio é o nariz, devido ao fato de que muitos do mesmo tipo de narizes estão no meio de todas
as faces dos humanos, por exemplo.
IV – A razão pode reconhecer a bondade na pessoa pela bondade em si mesmo. Isto é
dito para envolver tanto o que a razão encontra fora pela percepção e alguma coisa de que
tenha já em si mesmo como uma norma do Bem (V.3.3.6-11). Neste reconhecimento, as leis
do inteligível e percepção trabalham juntas.
A razão pode chegar a uma compreensão de alguma estrutura que recorre ao todo,
que é, por exemplo, a espécie do ser humano em relação a cada indivíduo humano. As
atividades da razão como foram analisadas e o processo de informação empírica parecem
defender as noções de semelhança e diferença. Reconhecidamente, os gêneros não são
mencionados nas mesmas passagens, mas como as passagens seguintes citarão que a razão
coleta e divide as imagens que havia adquirido através da percepção (súnagon kai diairoun –
V.3.2.9), a interpretação parece, então, legítima. Pois, através do uso das inatas competências
da razão, pode-se fazer sentido que as percepções possam fazer generalizações e
comparações.
No mesmo contexto Plotino entende que quando a razão discursiva trata com
semelhança das entidades inteligíveis, isto é, das formas, o filósofo usa a mesma potência
se pôde ver, tanto o espírito e a razão discursiva também diakrinein. Talvez a percepção tenha algumas potências
com que torna os julgamentos preliminares, enquanto que a razão é preliminarmente engajada em algo mais
complexo, mas há uma grande dúvida quanto a possibilidade da percepção totalmente independente da razão
tenha alguma potência para uma verdadeiro julgamento (I.1.7.9-14; IV.9.3.26).
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(dúnamis) para afirmar e negar em tratando com estas entidades inteligíveis (V.3.2.10-11). O
processo em que, aparece tanto as formas como as coisas sensíveis usadas juntas é chamado
por Plotino de reminiscência:
E, além disso, em conseguir uma compreensão ulterior por uma espécie de
reconhecimento (epigignóskon), ou seja, ajustando as impressões novas e
recém-chegadas com as antigas impressões (túpois) já anteriormente
gravadas dentro dela (a faculdade raciocinativa). E este [processo], nós
poderíamos dizer, são as reminiscências (anamnéseis) da alma. (V.3.2.1114)

Beierwaltes (1995, p.73) compreende dizendo que “a condição de um juízo que
compreende o que tem sido experimentado através da experiência sensível é o retorno da alma
através da anamnesis das estruturas à priori que estão nela”. Esta estrutura analisada pelo
autor, é, enquanto estão ativas, ação do pensamento do espírito na alma, determinando a alma
mesma.
De acordo com L.P. Gerson (1994, p.180), a alma não tem um acesso independente
para as formas. Todas as impressões76 que chegam através da percepção dos sentidos, e os
conceitos da alma usados - pelo menos na medida em que eles não se referem corretamente às
formas – são baseadas nelas, isto é, as formas. Neste sentido, as ‘impressões anteriores’ não
são representações de formas em algum sentido especial, mas algo como conceitos formados
pela várias combinações de percepções do mesmo tipo de coisas.
Se o verbo epharmotto é entendido como harmonização, no sentido de ajustando as
antigas crenças de acordo com as recém-chegadas impressões, certamente parecem que as
formas não podem estar envolvidas. Harmonizar meramente as antigas e novas impressões
perceptivas, segundo Gerson (1999, p.74), envolve distribuição com as impressões que não se
encaixam na harmonia do resto. Isto seria impossível para com as formas eternas e estáveis
que estão em uma perfeita e fixada ordem de interconexões.
Plotino em V.3.9.30-33 é muito claro quando diz que no esforçar-se humano para
ascender, é impossível usar a instância das formas como mostrado na percepção dos sentidos
e no plano sensível como um bom ponto de partida. E mais importante, na visão de Gerson a
reminiscência não é uma visão mística dos universais que não tinha uma clara conexão com a
razão e a filosofia. Muito pelo contrário, existem somente as capacidades de percepção e
razão discursiva por adquirirem instâncias das formas e por combinarem conceitos fora das
aparências.

76 - Gerson (1999, p.74) também apontou que impressões podem se harmonizar com outras impressões, ao passo
que uma impressão e seu paradigma, as formas, não podem se harmonizar com cada forma e impressão.

106

Paulina Remes (2007, p.147) oferece uma compreensão que aproxima esta
interpretação de Gerson com a visão de phantasia77 de Plotino, quando elucida que pretende
não assegurar meramente uma ontologia, mas proporcionar uma ponte cognitiva entre os
conceitos que dependem das percepções e formas. Então se posiciona dizendo: “
‘Reminiscência da alma’ pode muito bem significar algo como conceitos que passaram por
muitas correções e revisões, e que assim já, corretamente, mostra que é essencial em uma
forma”. Se a escolha de Plotino para chama-los (as diferenças e semelhanças) de
reminiscência por considerada seriamente, comenta Remes ainda que, as formas neste sentido
deveriam ser em algum momento envolvido. Diante disso, a anamnéseis é em uma passagem
mais à frente no texto de Plotino (V.9.5.32) mencionado já no contexto do espírito, onde de
forma similar, epharmotto foi usado para denotar a ligação do espírito com a semelhança e
diferença que possui em si mesmo (VI.2.8.30-31), e, portanto, o verbo não precisa significar
qualquer harmonização em que aquele a que algo está compreendido passa por qualquer
alteração ou mudança.
A imagem é complicada pela compreensão de Plotino que existe uma phantasia que
se poderia chamar de ‘mais elevada’ (IV.3.31). Embora a phantasia mais elevada pareça ter
aparências ‘elevadas’, Plotino rejeita a possibilidade de que as duas faculdades fossem
diferentes por simplesmente ter tipos diferentes de objetos, isto é, que uma fosse tratada com
formas, e a outra com percepções. As duas devem ter algo que faça a ligação entre as elas, por
outro lado seriam dois seres vivendo com nada em comum. Isto sugere que no fim uma das
phantasiai teria ambos os tipos de objetos (o objeto das formas e da percepção). Plotino
enfatiza, ainda, que os dois níveis de phantasia não são totalmente distintos porque é
impossível para a phantasia encarnada trabalhar em concordância com, ou em sincronia com,
a elevada phantasia. Para a alma ser um único pensamento, as duas phantasiai deveriam estar
em colaboração uma com a outra. Caso contrário seria dois ‘eus’ em uma mente. Portanto,
segundo a compreensão de Plotino (IV.3.31.3-10), idealmente as duas phantasiai não são
separadas, mas sim estão em sintonia.

77 - Phantasia é uma palavra grega que significa o processo pelo qual todas as imagens são apresentadas a nós.
Platão compreendia fantasia como pertencente ao plano da aparência e ilusão; Aristóteles, fantasia não é nem
percepção, nem julgamento, mas uma capacidade distinta da alma, a capacidade que responde à aparência
derivadas da memória, sonhos e percepção dos sentidos. Nas palavras de Aristóteles "o nosso desejo para a
mente para mediar qualquer coisa não realmente presente para os sentidos com uma imagem mental". (De
Anima, 428a 1-4). De acordo com Aristóteles também “A alma nunca pensa sem um imagem mental
(phantasma)” (De Anima 431a 15-20).

107

Como pertencente à alma superior e racional, a elevada phantasia bem poderia,
contudo, ser mais concentrada em tratando com as aparências das formas. Elas, as formas,
poderiam ser usadas para trazer os conceitos formados pelo composto mais próximo das
essências verdadeiras provindas uma estabilidade, uma base mais sistemática com que as
percepções dos sentidos poderiam ser encaixadas, isto é, correlacionadas. Quando as duas
faculdades (a dos sentidos e a da razão) estão em sintonia, as funções inferiores estão em
colaboração com as funções elevadas. A semelhança explicaria a habilidade para reconhecer
espécies, e as aparências das formas na elevada phantasia explicaria a habilidade humana
para reconhecer a diferença entre essências e outros tipos, outros conceitos. Aparências inatas
das formas asseguram que nós não chegamos a pensar o grupo de coisas com grandes narizes
como sendo um tipo notável. Pelas capacidades de semelhança e diferenças, as aparências
perceptíveis provocam aparições de forma que lhes cabem. Algo assim será colocado com
convicção por Plotino (V.3.3.35—36 e V.1.1.30-35), onde a alma é semelhante ao plano
elevado e seus objetos de conhecimento, e, portanto capazes de aproximá-los, bem como
reivindica que a razão discursiva engaja-se no ato de inteligir através dos conceitos.
Ter aparências como esta não necessariamente significa que a mente tem algum
atalho para as formas. Como a reminiscência em Platão, pode ser um processo difícil e requer
muito exercício dialético. As noções inatas das formas que a mente teria deve estar
descoberto. A colaboração entre as duas phantasiai não são um fato natural, mas uma
potência da mente humana que pode e deve ser melhorada. Somente pelo árduo trabalho
filosófico a alma alcança o conhecimento.
Rever uma aparência é possível ser feito pelas competências, como a habilidade para
se envolver na dialética, com a qual o espírito dota a alma. Nas palavras de Plotino (I.3.5.1-4):
“O espírito concede claros princípios para qualquer alma que tomá-los. Então combina-os,
entrelaça-os e divide-os até que tenham chegado no espírito puro”. Se esta compreensão
estiver correta, a alma possui também uma competência inata para descobrir essências ao
invés das recorrências no cosmo. Mesmo através da incapacidade do acesso direto para as
formas, quando a alma promove a dialética filosófica, a razão discursiva, ou seja, a faculdade
da raciocinativa pode elevar-se para um maior nível sistemático em que já se aproxime das
formas e essências. O uso dessas competências, no entanto, depende da atenção da alma e
esforço para ‘recebê-los’, para melhorá-los.
Remes (2007, p.149) argumenta neste sentido que Plotino faz o mesmo tipo de
observação estrutural, tanto para a razão discursiva como para a noesis. E a interprete ainda
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observa (2007, p.149): “que o espírito dota a razão discursiva com competências muito
parecidas com as que o próprio espírito possui. Entre essas estão as competências para
distinguir e reconhecer indivíduos e espécies, bem como, para entender as interconexões das
espécies mais notáveis”. O que autora quer demonstrar, como o já comentado no capítulo 2, o
método Dialético, é um instrumento para proceder do confuso entendimento do cosmo para
um universo sistemático. Isto não implica que o pensamento noético e o pensamento
discursivo entrariam em colapso, pois há muitas diferenças entre eles, a começar pela
atividade do espírito que não necessita dos método platônicos da filosofia porque a atividade
de pensamento noético se auto explica. Onde nossa vida envolve muitos tipos de
incompletudes, o espírito é completo como pensamento, como uma pluralidade em unidade. O
espírito, portanto, está no centro verdadeiro do nosso ser, mas ele não pode ser simplesmente
identificado conosco.
A alma encarnada possui primeiramente e, principalmente, como capacidade o
raciocínio discursivo (V.3.3.31-45), nas palavras de Plotino ao responder a pergunta “Em que
nós mesmos nos fazemos espírito e como nos comunicamos com ele?”:
[...] nós não somos espírito. [...] falamos [com ele] conforme, graças, a
[faculdade] raciocinativa, que é a primeira em recebê-la. (V.3.3.31-32)

Com outra pergunta, “Então é assim também como raciocinamos, isto é, assim é
como pensamos através do espírito?, Plotino complementa a resposta:
Não, somos nós mesmos os que raciocinamos, somos nós mesmos os que
pensamos os pensamentos que possuímos dentro da mente discursiva, já que
esta [a faculdade discursiva] é que somos nós mesmos [...] somos isto que é
próprio da alma, um intermédio entre duas potências, uma pior e outra
melhor; uma pior que é o sentido, e outra melhor, que é espírito. (V.3.3.3541)

As suas competências (as competências da alma) são derivadas do espírito e a partir
de seu próprio intelecto, mas “não somos espírito”, esta é a posição de Plotino e ainda aduz
quando fala na continuação da passagem:
Porém se está de acordo, ao que parece que o sentido é sempre nosso porque
sempre temos sensações, enquanto se dúvida de que o espírito o seja da
mesma forma, porque nem sempre o exercitamos e porque é transcendente.
E é transcendente porque não é ela a que tende para nós, senão nós é que
tendemos para ela quando olhamos para cima. (V.3.3.41-46)

Segundo Plotino é a Filosofia a responsável por conduzir a alma para conhecimento,
para o total melhoramento das competências das almas racionais, ou seja, seu fim normativo.
E, neste sentido, é importante abordar a estrutura, a ordem e a harmonia trazida pela filosofia
para a alma desejosa de conhecimento e que carece de “exercitar”, segundo o próprio Plotino
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e principalmente porque será por este exercício que a alma alcança o espírito, pois será por
este exercício da faculdade racional, da razão discursiva que a alma transcende para o noético.
Foi visto que a filosofia inicia-se pela dialética, revelando as características que se
sobressaem diante do complexo universo. Este processo envolve percepções, mas leva para as
entidades inteligíveis, as formas, ou pelo menos forma conceitos a partir deles. Havia sido
sugerido também que o entendimento das interconexões, relações e estrutura é uma
importante parte para ambos adquirirem conhecimento, bem como, um conhecimento de si
mesmo. Agora é importante concluir as competências racionais enfatizando o papel da
estrutura e sistematicidade no conhecimento, pois isto possui grande significado para a alma.
Para que a alma humana proceda a partir das percepções e empiricamente adquira
conceitos e crenças para o entendimento sistemático do mundo, e, portanto, para as
verdadeiras essências e formas, no caminho pelo qual sugere Plotino, os dois planos precisam
estar de maneira significativa relacionada. Logo, no segundo capítulo foi argumentado sobre a
função de suma importância dos logoi, formando princípios, como compreende Plotino. Neste
contexto, do que foi argumentado, é importante retomar a ideia de que uma de suas funções
primárias é para formar conjuntos unitários de matérias informes e indefinidas. Plotino aponta
para o fato de que, as formas são responsáveis por estruturar a ordem dos conjuntos fora das
partes:
[...] a forma (tó eidos) com sua aproximação, compõe e coordena o que vem
a ser um composto de muitos, reduzindo-o a uma só comunidade e o deixa
convertido, pela harmonia, em unidade, supondo-se que, como a forma era
una, também o formado por ela deveria ser também uno [...] e uma vez
reduzido a unidade, é quando a beleza se assenta sobre ela dando-se tanto às
partes como para o todo. (Enéada, I.6.2.18-20; 27-28)

Qualquer beleza no sensível argumenta Plotino repetidamente, é devido à imitação
das formas. As combinações ordenadas obtêm suas ordens e unidades dos princípios
formados das formas. É importante notar que esta citação vem do contexto no qual Plotino
está descrevendo como a alma entende ou reconhece a beleza no plano sensível. A beleza
sensível mesma é também complicada como questão para ser tratada aqui, mas duas
observações de fundo podem ser percebidas neste ponto. A primeira, é que reconhecer a
beleza depende do reconhecimento da unidade e estrutura dada aos itens sensíveis através da
formação de princípios. Unidade e beleza são percebidas e entendidos por um ato onde a
percepção dos sentidos percebe o todo e dá sua impressão para as partes internas da alma. A
segunda observação é que, a alma tem uma competência inata para realizar a unidade e
estrutura no sensível. A alma é capaz do reconhecimento unidade e beleza porque ela é “digna
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e afeita” a elas, tal qual é a lei que segue do inteligível para o sensível, do divino para o
material.
A parte da razão da alma tem a lei ou vestígio da beleza dentro dela. Na compreensão
de Plotino na qual elege uma formula para esta lei que ordena e distribui com maestria as
formas nas matérias em I.6.3.6-15, compreendida antes pela pergunta: “Porém como é que o
inerente a um corpo é de acordo com o incorpóreo? Como é que o arquiteto descobre que a
casa no seu exterior é bela após havê-la ajustado com a forma interior da casa?”, compreende,
portanto, a pergunta, a base pela qual Plotino irá desenvolver a fórmula da lei, que segue por
sua própria palavras:
É que a forma exterior, se você fizer abstração das pedras (os tijolos), é a
forma interior dividida pela massa exterior da matéria, uma forma que é
indivisa ainda que apareça em uma multiplicidade. Assim, pois, quando a
percepção observa que a forma imanente nos corpos vinculou e dominou a
natureza contrária, que é informe; quando vê uma conformação montada
triunfantemente sobre outras conformações, congrega e aproxima aquela
forma esparramada, a reenvia e a coloca dentro, já indivisa, e a entrega
consistente, ajustada e amiga, a forma interior. (I.6.3.6-15)

O exemplo dado por Plotino para que se compreenda tal fórmula da lei das formas
para as matérias é o de um ‘varão virtuoso’, este jovem virtuoso “no momento em que é grato
pelo vislumbre da virtude que aflora em si, porque está de acordo com sua própria e
verdadeira virtude interior” (I.6.3.16-17). Em outro exemplo Plotino revela esta lei na
compreensão da beleza externa de uma cor, quando fala que a cor é simples devido a
conformação e a seu predomínio sobre a tenebrosidade da matéria pela e principalmente
devido a presença da luz, que é incorpórea e é a razão e forma. Na perspicaz observação de
Jesús Igal (1969, Tomo I, p.280) aduz para o fato de que a luz é a atividade incorpórea de um
corpo primariamente luminoso, ou seja, possuidor de sua própria luz.
Isto sem sombra de dúvidas pode certamente envolver mais do que vê a ordem no
objeto, ou seja, ver a lei do cosmos em cada coisa, mas esta apreensão da unidade estruturada
derivada da potência formal, isto é, da forma, parece ser significante para Plotino. De forma
similar, quando a dialética espelha e explica a estrutura e ordem existente no universo, esta
estrutura é devida aos princípios inteligíveis, ao logoi na natureza nos quais nada é aleatório,
mas unificado estruturalmente. Todas as coisas consistem de totalidades cujas partes
diferenciadas compõem uma ordenada estrutura. Dialética, como se pôde ver no capítulo 2, é
possível por causa das disposições inatas humanas para entender e analisar essa ordem. A
dialética pode-se, no entanto, ainda salientar-se que Plotino explicitamente nega essa
terminologia da qual se refere para o plano do tempo e extensões serem adequadas em
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descreverem o inteligível. Enquanto, por exemplo, uma casa perceptível participa em
disposição e ordem (taxis, cosmos), os princípios formativos em si mesmo não tinham
disposição, ordem ou proporção (súmmetria). Os princípios do plano inteligível não possuem
necessidade de concordar (homologia), ordem ou disposição mesmo se eles cria-los no plano
sensível. Portanto, a diferença entre o plano inteligível e sensível pode ser muito profunda, um
abismo, e não apenas uma diferença no nível da percepção.
Porém, em realidade, uma coisa é a virtude e outra o princípio. Porque
tampouco a casa sensível é o mesmo que a inteligível; e, contudo,
semelhante. Porém é que, a casa sensível participa da boa ordem e dos
ornamentos; e, contudo, lá, na noção inteligível, não há ordem, nem
ornamentos, nem proporção. Pois, assim também, como participamos da boa
ordem, ornamentos e concordância provenientes de lá e é nestas coisas é que
se consiste a virtude daqui, contudo, por outro lado, os seres de lá não
necessitam de concordância, nem de ornamento, nem de ordem, tampouco
necessitariam de virtude. E, todavia, nem por isso nos assemelhamos menos
a os seres de lá pela presença da virtude aqui (plano sensível). (Enéada,
I.2.1.43-48)

No entanto, a contemplação do espírito (a visão) do Uno implica discriminações e, de
fato, agrupamentos significativos. Plotino também já usa o termo harmonia78 para ambos os
planos, tanto o inteligível como para o sensível, e isto, mesmo que o termo delineie seu
significado básico da atividade de construção, de colocar e organizar peças para formar um
todo. Eles ainda mantêm esse mesmo termo, embora não exista separação material no plano
inteligível, existe uma “outra espécie” de separação e prioridade (IV.4.16.9-12). Purificada a
partir das conotações espaciais, algo 'ordenado', isto é, não aleatório, mesmo assim contínuo.
Esta ordem é composta de partes nas quais todos possuem suas próprias funções.
Plotino compara o espírito as almas individuais usando a virtude platônica da alma:
[...] o espírito é todos os seres (substância real – tá ontá) e os contêm todos
dentro de si, não como em um lugar, senão como quem se contém a si
mesmo e é uma só coisa com eles. Lá estão todos juntos, porém nem por isso
menos discriminado. Explico-me: a alma mesma, ainda que contenha em si
muitas ciências (epistéme) juntas, nada contêm em confusão ou conflito, e
assim cada ciência desempenha sua própria função, sempre que faz falta;
esta quando se faz presente não arrasta as demais consigo, senão que atua
sobre cada conceito claramente, destacando-o dentre a multiplicidade de
conceitos colocados, por sua vez, dentro dela (da alma). Pois assim, e com
maior razão, é como o espírito é todos os Seres conjuntamente, porém, por
sua vez, não junto, posto que cada um seja uma potência individual (dúnamis
idia). Mas o espírito total os abarca a todos como o gênero as espécies e
como o todo às partes. (V.9.6.1-9)
78 - Pierre Hadot (1963, p.2) explica que a Harmonia é usada em ligação com a construção de barcos e
alvenaria, tendo, por isso, um significado dentro do contexto das extensões espaciais. Refere-se em alguns
momentos especialmente ao enlace entre as partes ou peças. O termo é também comum, por exemplo, tanto na
República (397b; 398d; 399e; 430e; 443c-e; 519e) e no Timeu (súnarmótto, 35a; méson mései súnagagón
prosérmotten, 36e; e 36e-37a).
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A justiça platônica da alma e da cidade é usada para explicar como o espírito é, como
a alma, tanto um e muitos sem qualquer contradição. É importante notar que Plotino opera em
alguns momentos com dois tipos de conhecimento (epistéme): um como foi colocado
anteriormente, na alma, e ligado, por isso, para um conhecimento e pensamento discursivo.
Este conhecimento é em um sentido familiar do mundo, conectado aos esforços humanos no
entender o mundo e esclarecer as concepções sobre o mundo. Para Plotino, esta atividade
espelha o outro tipo de conhecimento que se trata de um perfeito, verdadeiro conhecimento
(aléthine spistéme em VI.6.6.30) que coincide com a contemplação noética do nous, e não
meramente invoca, mas é as substâncias. Em vez de enfatizar o conhecimento como, por
exemplo, crença verdadeira justificada. Plotino liga ambos os tipos de conhecimento com
interconexões sistemáticas. No verdadeiro conhecimento, também, ordem é a característica de
um todo unificado. Se todos os objetos de conhecimento fazem seu próprio trabalho e nenhum
deles está envolvido com os deveres do outro, o todo é capaz de funções bem organizadas.
Sucede-se que seja um coerente todo mesmo quando ele possui muitas partes. Isto parece se
aplicar tanto para a alma e suas funções, bem como, para o mais elevado estado cognitivo do
espírito.
A ordem em questão tem haver com pelo menos duas coisas: a primeira, necessária
interconectividade de formas (logoi), argumentadas no capítulo 2, na parte das formas; e uma
segunda, que trata das partes e do todo. A compreensão de Plotino sobre o todo é o
entendimento de que uma parte é para ser entendida no contexto do todo para o qual esta
mesma parte pertence. Isto se aplica igualmente para as partes de seres vivos governados pelo
logoi mencionado anteriormente, como partes do universo. Em alguns momentos, as formas
são mencionadas como que em uma ordem para se explicar porque o nariz na face de um
animal está no meio, onde e porque animais têm pés, dentre muitos outros exemplos. O
verdadeiro entendimento da noção da ‘mão’ requer um entendimento da noção de ‘ser
humano’ e aquele que realmente conhece o que um ser humano é, saberia que tais coisas
(seres humanos) geralmente possuem ‘mão’. Isto é sua inteligibilidade. A dialética se esforça
para entender cada entidade e tipo dentro de sua estrutura, esclarecendo o lugar que cada coisa
possui no todo (I.3.4.4-5). Se alguém tem, por exemplo, o conceito de um ‘tigre’, mas coloca
no lugar de um grupo de ‘carros’, é questionável em que sentido essa pessoa conhece a
essência do ‘tigre’ no todo (ou como seu conceito de carros deveria funcionar). Igualmente,
uma vez que esta mesma pessoa adquiriu mais informações sobre os ‘carros’ e ou sobre o
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‘tigre’, suas crenças primeiras, talvez não possuam mais coerência, e então seria provável
reconsiderar o lugar do ‘tigre’ em seu sistema.
Conhecimento é precisamente especial porque leva em consideração o todo para o
qual a parte pertence integralmente. Plotino exige que o conhecimento nunca seja de qualquer
parte isoladamente:
Esse é talvez o sentido da distinção entre ciência total e parte: na ciência
total, todas as partes estão por sua vez como em ato; assim qualquer teorema
que se queira fazer uso está disponível; quanto à parte, por outro lado,
somente está o teorema disponível, porém este se reforça por sua
proximidade, diríamos, da ciência total. Mas não tem que considera-lo
separado dos demais teoremas; se não, já não será um teorema técnico nem
científico (ouketi technikon oude epistemonikon), senão apenas algo dito por
uma criança79. (IV.9.5.16-21)

O inteligível difere da atividade de pensamento dialético não porque ele seja simples,
mas porque toda parte é atual, ou seja, toda parte é ‘imediatamente’. Todo o inteligível é ‘ao
mesmo tempo’ entendido como ele mesmo e no contexto da completa totalidade (ekei dè faná
pânta kai hekaston – IV.9.5.27-28). O verdadeiro conhecimento não é a correspondência dos
pensamentos para substância, mas a atualidade do todo das substâncias.
O espírito em si, deve ser concedido, não é uma lista ou um quadro dessas conexões
e estruturas, porque está além do espaço, tempo e todas as espécies de representações. O
espírito é, ainda, um conjunto de diferenças e possibilidades que se tornem atual, ou seja, ao
mesmo tempo. Plotino está mesmo com dificuldade de descrever as conexões e a estrutura de
um plano que não possui espacialidade e extensão, nem sequencias no tempo, e é, portanto
não proposicional, isto é, o plano inteligível não necessita de asserções individuais e muito
menos de conjuntos lógicos de asserções, que seriam as proposições. Após afirmar que no
inteligível existem somente coisas que estão de acordo com a natureza e que existe eternidade
ao invés do tempo, como foi visto no início deste capítulo, Plotino não tem a pretensão que se
poderia esperar, ou seja, que não há lugar no inteligível para todos, mas que o lugar existe
espiritualmente, no sentido intelectivo (noerós –V.9.10.9.ss), e que nossas medidas aqui não
representam nada para as não medidas de lá, do plano inteligível. Isto é descrito como uma
presença de uma coisa em outra (to allo em alló – V.9.10.11). Os inteligíveis são entidades
que diferem umas das outras e que tem um certo ‘lugar’ ou função no inteligível. Eles estão
em certa ordem no contexto de cada um e no todo.
79 - Pais pode significar criança ou escravo. O termo empregado por Plotino nesta passagem pode estar no
sentido da criança aprendendo coisas sem ainda realizar todas as suas conexões, mas por outro lado poderia ser
também uma alusão para o Mênon onde o garoto escravo está relembrando, mas é bastante auxiliado por
Sócrates. Após o ensaio, ele dificilmente pode-se dizer que sabe muito sobre a geometria ou a matemática,
apenas talvez a informação ou conhecimento isolado que ele acabou de receber pelo ensinamento.
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Então mesmo se o plano inteligível não tem estrutura no mesmo sentido como o
plano sensível tem, é possível postular ‘estrutura’. Por estrutura se entende aqui simplesmente
que: o conjunto dos pensamentos do espírito não é um conjunto acidental, pois não consiste
apenas das formas, mas também de suas próprias leis sobre que formas são interligadas e em
que sentido. Essas relações podem ser internas para as mesmas formas, e não algo, como, por
assim dizer, entre eles, mas é importante reconhecer que o inteligível determina que
propriedades as formas possam criar instâncias no sensível e em que combinações, e que seu
próprio pensamento inclui pelo menos algumas diferenças essenciais e interconexões.
A multiplicidade de pensamento do espírito pertence a mesma unidade estruturada de
um mais elevado, não estendido e não discursivo sentido. Sua unidade é sua perfeita
interconectividade e estrutura. Se o espírito já não conhece todos os seus objetos de
pensamento e suas possíveis interconexões, o espírito tornaria isso explícito. Ele apenas não
necessita de fazer então. Uma vez que o espírito conhece todos os possíveis pensamentos não
discursivamente, ele reconhece a estrutura geral que se sobressai ‘sempre’, a todo instante, a
todo o momento. Segundo Emilsson (2003, p.43) o espírito vê, por assim dizer, a estrutura de
todo a face, sem necessitar construir sentenças explícitas como ‘o nariz no meio da face’, por
exemplo. Assim, a partir da perspectiva do fenômeno o espírito poderia ser comparado a uma
visão momentânea do todo unificado (embora deva ser lembrado que ele (o espírito) é
diferente tanto da visão (contemplação) e do pensamento discursivo em faltando a estrutura
intencional).
Na alma, as leis, potências e estrutura do espírito são desdobradas para o pensamento
discursivo, no qual possui agora estrutura no mais familiar sentido do mundo: existem
palavras, conceitos e proposições em significantes ligações umas com as outras. O que é
alcançado por uma alma deve, no entanto, permanece menos do que perfeito: uma alma é uma
entidade lutando contra as necessidades do tempo e matéria. Como foi visto anteriormente no
texto da eternidade e tempo na alma, à alma é dependente de um plano externo e, portanto
vulnerável a intervalos e desilusões. Além disso, a alma não pode ter acesso direto aos seus
objetos de conhecimento, as formas. Sua relação com seus objetos é sempre mediada e,
portanto passível de erro e falha.
Plotino, segundo CAMPILLO, (1990, p.79) muito provavelmente também acredita
que mesmo que não houvesse intervalos nos pensamentos discursivos e as aparências fossem
claras e verdadeiras para os objetos que eles representam, a razão discursiva não poderia
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possivelmente ganhar todo o conhecimento imediatamente, e, portanto é desde o início
deficiente em comparação ao espírito.
A perspectiva no mundo consiste de vários pensamentos e memórias que se tem em
cada indivíduo, ou seja, em cada alma individual, alguns dos quais continua para receber certa
estrutura complexa. Para que a estrutura diga algo verdadeiro sobre o universo ordenado
racionalmente, ela teria de estar relacionado tanto para as formas e para a estrutura inteligível.
Plotino aponta um problema que se a ordem e coerência dentro de alguns pensamentos eram
os únicos requisitos para o conhecimento, poderia haver uma estruturada e consistente
conjunto de falsas crenças, ou seja, acordo e harmonia podem existir entre ideias ruins
(homologia symphonia – I.6.1.41-47).
Coerência é uma mera sistematicidade dialética não pode bastar como um critério
para, ou um modo para, a verdade. Mas também não pode a simples existência de formas
distintas assegurar conhecimento porque, pela sua própria natureza, o conhecimento é
complexo. Saber algo requer o entendimento do todo que alguma coisa que é parte, bem como
suas ligações que se sobressaem de outras coisas. O pensamento sistemático envolve
verdadeira crença em certo tipo de relações com cada coisa. A harmonia ou estrutura é uma
dessas relações pelas quais Plotino está imitando do inteligível, tanto pela estrutura do
inteligível como pelas coisas e itens que são compreendidos por Plotino no plano inteligível.
Como uma estruturada e ordenada unidade-em-multiplicidade, o espírito representa um
conjunto completo e perfeitamente coerente de crenças. Para CAMPILLO, (1990, p.68) a
tendência da razão discursiva reflete as ‘leis’ e estruturas do espírito assegura que, apesar da
falta de confiabilidade das crenças superficiais, nossas crenças mais profundas têm uma
tendência em direção à verdade.
A mais forte e mais característica exortação metodológica de Plotino é, a expressão
já muito comentada pelos interpretes sobre o “voltar para dentro”, voltar-se para o interior do
indivíduo, o retirar de dentro as compreensões de si, nas palavras de Plotino:
Aquele que pode ir e voltar para seu interior abandonando a visão dos olhos
e não conversa com o esplendor dos corpos como antes. É necessário, de
fato, que aquele que vê a beleza dos corpos não corra para esses, mas saiba
que esses corpos são imagens e vestígios e sombras, e fuja para aquela
“beleza” a qual esses corpos são apenas imagens. (I.6.8.3-4)

Jean-Claude Fraisse (1986, p.29) formula as seguintes perguntas: “Que bem tal volta
realiza? O que é que a visão interna vê? Segundo o autor, a volta para o interior revela a si
mesmo um ser inteligente. A volta ilumina o íntimo das almas individuais ilumina a sua
verdadeira natureza racional e intelectual. Primeiro, a alma não é apenas um conjunto passivo
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de crenças, nem é a alma individual apenas uma coleção de formas. A razão é primeiramente
e principalmente a competência para discernir indivíduos de espécies, para reconhecer as
características recorrentes que se sobressaem do cosmo – isto é, para penetrar sua ordem
racional. A ordem por trás do plano sensível de mudança e aparente caos não são evidentes
para a percepção. O núcleo de cada agente, de cada ser, é a potência para organizar a entrada
perceptível na visão inteligível e unificada do mundo. Em segundo lugar, como nossa mente
reflete a ordem do mundo inteligível mais e mais precisamente, então também gradualmente
ganha coerência interna, ordem e beleza. A alma transforma a partir de um estado de caos, de
discórdia interna e divisão para um estado de unidade divina e de estabilidade racional o ‘tó
hemeis’ do homem. Esta transformação é possível e necessária para toda alma individual,
contudo é gradual e esta autorrealização gradual integra a alma em uma unidade, um pensador
coerente. Em terceiro lugar, em um caso ideal, o pensador coerente está no controle de toda a
ordem essencial do cosmo, de todo um sistema de conhecimento. Isto torna a alma
autorrealizada, o pensador coerente, completo e autossuficiente. Não existe questão
importante que tal alma (pensador coerente) não saiba responder, e todas as suas decisões e
atos são apoiados por um corpo inteiro de conhecimento ao invés de parcial e incompleto
entendimento dos problemas em questão. Esta potência torna esta alma independente e
autossuficiente como sujeito racional e agente de si, mas sempre no sentido de unidade, pois a
unidade é caminho para a transcendência da alma.
Os ideais reguladores de individualidade revelados pelo isomorfismo ideal de mundo
e alma são, portanto, a racionalidade, coerência, estabilidade e autossuficiência. No fundo, a
alma racional de Plotino é uma forte expressão da tradição que valoriza a autoconsistência:
pessoas gostam de pensar nelas mesmas como tendo traços estabelecidos internamente que
permanecem e devem permanecer os mesmos em diferentes contextos sociais. Contrapondose as culturas e épocas onde mesmas sejam ou tenham sido definidos de forma flexível, com
referência a determinados contextos sociais, a tradição decorrente de Sócrates preza o
autoconhecimento, tanto no tempo e através do tempo, e, em geral, a estabilidade de caráter
que pode ser alcançado por racional coerência. A consistência e a coerência racional também
contribuem para a independência da alma na busca pela unidade. Estes asseguram que o
sujeito não conta, na mesma medida, no aconselhamento externo e crenças não testadas no
planejamento de sua vida e tomar decisões.
Na compreensão de Plotino, unidade, consistência e autossuficiência coincidem com
o mais estritamente definido e idealizado conhecimento. A aquisição de conhecimento torna-
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se, portanto indispensável também para propostas terapêuticas, por integração e
autoidentificação.
É de suma importância que até este presente ponto no texto se tenha compreendido
que o espírito é o verdadeiro ser e não somente no sentido de ser um ideal normativo. O
espírito é a fonte, e como tal a explicação das competências cognitivas alma encarnada. Os
dois níveis teóricos de individuação não são, portanto, de dois diferente e completamente
descontínuos “eus”, com apenas um em que os indivíduos podem em algum momento
identificar-se consigo mesmo. É verdade, a auto identificação bem sucedida como um espírito
vai forçar a individualidade encarnada para o fundo - como veremos em breve, a um status de
uma espécie autônoma funcionando necessariamente mal - ao passo que o inverso não é o
caso.
Segundo Emilsson (2011, p.128): “O cognitivo inegável e descontínuo normativo
entre as duas partes da alma são mediados pelo fato de que o indivíduo encarnado depende
para sua existência e competências do interior da alma e de sua parte mais elevada sempre”.
Essa dependência da parte inferior da alma é um desdobramento e uma semelhança com a
alma superior, e, portanto, as duas partes que nunca estão separadas, ou seja, que podem ser
tratadas como diferentes aspectos de uma e a mesma coisa, será sempre uma mesma alma.
3.4. A ALMA COM O CONHECIMENTO DE SI MESMA E DA IMORTALIDADE
NA SIMPLICIDADE DO UNO

O pensamento visa
a visão (contemplação)

à

multiplicação

intelectual de

de

Plotino avança

possibilidades,
na

direção

ao
da

passo

que

simplicidade.

Plotino escreve: “O Uno não é pensar, pois não existe nenhuma diversidade Nele. Ele mesmo
não pensa. A possibilidade existe apenas para o pensamento. Não existem possibilidades para
o Uno. Até mesmo a noção de infinitas possibilidades é um conceito limitante à luz do Uno,
que não pensa em Si Mesmo, muito menos a respeito de possibilidades” (V.4.1.1621). Plotino comenta, também, essa ausência do Uno, a respeito de qualquer relação consigo
mesmo e sua inefabilidade (Enéadas V.4.1. e V.3.13: Não deveríamos, na verdade, nem
mesmo falar de "sua própria presença" e “Daqui que, entre outras coisas, ele é inefável no
verdadeiro sentido da palavra. Visto que com qualquer palavra que se venha a pronunciar,
sempre, se exprimirá algo que não é totalmente o Uno”. O Uno não tem conhecimento de si
mesmo de qualquer modo primordial, pois não existe nada sobre o que refletir ou contra o que
refletir. As esferas ou planos da existência não são vivenciadas pelo Uno como diferentes de
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si mesmo. A diversidade, ou a separação do Uno, só é vivenciada por seres como o tó hemeis,
ou seja, compostos, que se manifestam no plano da energia física, onde, em decorrência da
interação da existência com a não-existência, surge à ilusão da separação. Hadot, sobre a
“consciência” como conhecimento da alma diferente da “consciência” do Uno na
simplicidade, argumenta que (1993, p.2): que o Um, ou consciência primordial, não é um
processo de articulação, não é ‘consciência de’, mas sim Consciência sem qualquer objeto
ou sujeito. Não podemos atribuir ao “Um” quaisquer ideias convencionais a respeito
de consciência, porque nossa consciência relativa funciona como ‘consciência de’. Mas
devemos lembrar de que essa simplicidade primordial da Consciência Suprema não é de
algum modo estéril, ou improdutiva. O Um é a riqueza que se torna articulada na
nossa consciência relativa, como pensar e amar.
Cada degrau da realidade, no pensamento de Plotino pode ser explicado com
referência ao seu nível superior, argumenta Hadot (1993, p.2): “a unidade do corpo é
explicada pela unidade da alma na qual anima o corpo; a vida da alma requer iluminação pela
vida do elevado plano espiritual dos espíritos; e finalmente, nós não podemos entender a vida
do espírito em si sem a fecunda simplicidade do absoluto, do divino princípio, que é, em um
sentido a sua mais profunda intimidade”.
O ponto que especificamente se deve compreender aqui, portanto, é que toda esta
terminologia plotiniana e platônica é usada para expressar uma experiência, uma prática que
deve ser buscada e compreendida no sentido de se entender o interior de cada um, como a
própria experiência mística descrita por Plotino na Enéada IV.8.1.1. “Todos esses níveis de
realidade tornam-se níveis da vida interior, níveis da alma”, na compreensão de Hadot (1993,
p.26-27). Das palavras do interprete então se extrai o devido entendimento de que a alma
humana não é irrevogavelmente separada do modelo eterno, pois o Uno vive, por assim dizer,
no pensamento de cada um. O verdadeiro entendimento reflete a ideia de que a essência da
alma não só é divina como o Uno ‘vive’ na alma.
O comentador ainda exalta algumas passagens de Plotino que demonstram as
profundas experiências com o plano inteligível e as transformações pelas quais Plotino obteve
para melhor entender a sua própria filosofia na vida, nas palavras de Hadot (1993, p.27):
“Durante certas experiências privilegiadas, é que surgem os níveis de compreensão verdadeira
experimentadas por Plotino, estas experiências tencionam o seu interior provocando
mudanças, as quais faz com que Plotino exalte uma identificação íntima com o Uno, no
sentido de proximidade”. Estar em contato é, portanto, se tornar em unidade e simplicidade
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com o Uno, e não ser simples como ele, pois somente ele é simples (V.8.1.11), estes
entendimentos demonstram que verdadeiramente tudo no plano sensível é uma imagem e
ilusão, apesar de muito belo e semelhante com o plano inteligível, mas não possui a igualdade
de beleza e realidade encontrada no plano inteligível, logo uma experiência neste último
revela mais de cada um do que de todos no plano sensível.
Como o objetivo não é tratar da experiência mística plotiniana com o Uno, mas sim
demonstrar o nível mais elevado da transcendência da alma, ou seja, da alma com o Uno, aqui
não há mais condições para um discurso racional dialético e nem para um autoconhecimento,
pois neste ponto dirá Moureau (1970, p.170-171): “[...] a alma que se elevou para além da
intelecção, assim como não distingue mais nenhum objeto, assim também não tem mais de si
mesma nenhuma consciência distinta: nem a consciência refletida que acompanha a operação
do pensamento discursivo, nem essa autoconsciência que está implicada na intelecção pura”.
É aqui que se compreende em Plotino o desejo de busca pela unidade no seu sentido mais
claro e elevado, pois esta busca é tão grande que, quando a alma se dirige para o inteligível e
depois para o Uno, parece que ela pura e simplesmente desaparece, na Inteligência e no Uno.
A alma perde-se de si mesmo, esse perder-se é o distanciamento final como prova da
aproximação definitiva com o Uno.
Hadot (1993, p.3) explica em poucas palavras que o despertar não é uma
contemplação feita às cegas ou inconscientemente, pode até ser que por alguns instantes ela
seja inconsciente, como na aludida passagem anterior de Plotino: “Muitas vezes, despertandome de meu corpo a mim mesmo, saindo-me das outras coisas e entrando em mim mesmo [...]”
(V.8.1.1-2). Mas, o que o autor quer observar é exatamente o alcance de perceber e
compreender que na simplicidade com o Uno a alma não mais percebe, nem compreende,
como Plotino coloca também na mesma passagem: “ao contemplar então uma beleza tão
maravilhosa e convencer-me de que pertenço ao mais alto no mundo superior havendo vivido
a vida mais nobre, havendo-me convertido no idêntico ao divino e fixado nele, exercitando
essa atividade suprema e situando-me por cima de qualquer outra realidade espiritual”
(V.8.1.9-11). O ‘perder-se’ não é definitivamente desprovido de conhecimento, mas no
terreno do conhecimento mesmo, ou seja, da “consciência” mesma como disse Hadot (1993,
p.28). Nas palavras ainda do autor: “o indivíduo se encontra em um estado que habitualmente
não experimenta: exerce uma atividade que transcende os modos de consciência e raciocínio,
aos quais está acostumado para contemplar estas iluminações [...]”
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Portanto, não somos conhecedores deste nível superior de nós mesmos que é nossa
alma no pensamento divino, ou melhor, que é o pensamento divino de nossa alma, ainda que
este seja uma parte, pelo menos a parte superior de nossa alma. Poder-se-ia dizer que os
indivíduos são coisas das quais não se tem conhecimento? E se assim o for como explicar este
conhecimento? Nas palavras de Plotino:
Mas nós [...] Quem somos nós? Somos a parte da alma que permanece
sempre no espírito, ou bem somos o que se acrescenta a ela e está submetido
ao devir do tempo? Ainda que não seja preciso dizer que, antes que se
produzisse o nascimento atual, éramos outros homens no mundo
transcendente, alguns de nós, inclusive éramos deuses, almas puras,
espíritos, unidos na totalidade do ser, partes do mundo espiritual, sem
separação, sem divisão: pertencíamos ao todo (e nem sequer agora nós
estamos separados dele [do Uno]). Mas, é certo que àquele homem veio
acrescer outro homem: queria existir e nos encontrou [...] nos revisitou de si
mesmo e se agregou àquele homem que originariamente éramos [...] e deste
modo temos convertido no conjunto de ambos os homens, e mais de uma vez
já não somos o que éramos anteriormente, e somos aquele que nos temos
acrescido a continuação: o homem que éramos deixa de atuar e, de algum
modo, de estar presente. (IV.4.14.16)

Para que se tenha um nível de compreensão para além das coisas, uma percepção que
ultrapasse os conhecimentos do plano sensível e eleve-se para o nível do autoconhecimento é
preciso que a sabedoria seja para o conhecedor a morada de suas instruções de reflexão,
intelecção e conhecimento voltados para o interior de cada indivíduo, como segue na
orientação de Plotino:
Portanto, se sequer que tenha conhecimento das coisas transcendentes assim
presentes [acima da alma], é preciso que o conhecimento se volte até o
interior e que aplique sua atenção até o transcendente. Sucede o mesmo que
com um homem que estiver à espera de uma voz que deseja ouvir: separaria
todas as demais vozes e aguçaria os ouvidos até esse som que prefere diante
de todos os demais sons, para saber se o compreende; da mesma maneira, é
preciso que dispensemos os ruídos sensíveis, salvo no caso de necessidade,
para salvaguardar a faculdade de conhecimento da alma, pura e prestes a
escutar os sons que vêm de cima. (VI.12.12)

Este conhecimento da interioridade nada mais é do que a autorrelação apontada por
Beierwaltes na Enéada V.3 e que tal autorrelação conduz imediatamente ao princípio causante
(também VI.9.2.35 – eisautôn gár epistrophé archén epistrephei). O autor entende que
princípio causante é pensado como transcendente e a um tempo é compreendido como o
próprio princípio, como o autêntico ‘si mesmo’ do conhecimento de si. Tendo dito isso,
Beierwaltes (1995, p.206) observa que: “[...] os termos pensar, conhecer e compreender são
sinônimos, esta autorrelação pode ser expressa também como um “ver a si mesmo”, assim
podemos entender a contemplação do espírito e da alma como um voltar o olhar ao puro
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inteligível, distinguindo do olhar da sensibilidade, através da realização de uma completa
abstração [aphaíresis]”.
Beierwaltes (1995, p. 81 e p.207) faz uma oportuna colocação no sentido de
aproximar o ato da interioridade com o tempo da alma e diz de que forma esta interioridade se
estabelece:
A contemplação da alma do homem pela interioridade – contemplação que
coincide com o tomar consciência do fundamento – deve ser atuada no
tempo, em modo contínuo. A alma do mundo garante ao invés ‘eternamente’
a existência e ordem do mundo porque a sua autorrelação é próxima ao nous
e ao Uno. No autodesenvolvimento para o Uno, o espírito, ou seja, a unidade
em si, é ainda mais elevada, é eternamente ‘posta’ como o mais profundo
ato-relação: o nous é de fato dinâmico e em si mesmo uma tranquila
identidade de ser e pensamento.

O esforço da autorrelação como interioridade é profundo, mas para estar na
simplicidade com o Uno, é necessário um esforço maior, talvez apenas compreendendo as
palavras de Sêneca em duas passagens descritas por Beierwaltes (1995, p.211) quando o
filósofo aduz: “Retira-te a ti mesmo de si mesmo, tanto quanto podes” e “Perto está a ti Deus,
com você, e dentro de você”.
Estas profundas palavras de Sêneca revelam a ligação do Uno com a alma do homem
ou o homem mesmo em sentido constante e permanente, pois antes de tudo o Uno já se faz
presente na alma, e em Plotino as três hipóstases nunca estão separadas, apenas a princípio
distanciadas devido ao distanciamento de conhecimento necessário para a contemplação. E
retomamos o propósito do caminho do pensar em Plotino, o “abandono”, já descrito e
compreendido no texto anterior é importante apenas mencioná-lo aqui para complementar a
compreensão feita a partir das passagens de Sêneca de que para alcançar esta plenitude de
conhecimento à alma precisa ‘despojar-se de tudo’.
E por fim é neste ponto que Plotino revelará um profundo conhecimento no caminho
da epistrophé (do retorno) para o Uno, este conhecimento se inicia como foi mostrado nos
textos anteriores pelo próprio esforço, vontade e desejo da alma em transcender até o Uno, e
neste caminho de retorno a alma precisará ir mais afundo na sua interiorização, esse
aprofundamento é a hênosis. O momento é o de não pensar é o perde-se no Uno, num sentido
totalmente profundo e idêntico com ele. O princípio plotinano para este momento – próximo
do aphelé pânta -, que Porfírio conclui do seu ordenamento das Enéadas quase como um
testamento de Plotino para seu pensamento é nas palavras de Beierwaltes (1995, p.236):
A transformação estática da imagem do arquétipo, transformando-se após o
fim do caminho do pensar, é e deve ser: “A fuga do só para o só” (phigé
mônon prós mônon (VI.9.11.51). a fuga daquilo que é tornado um consigo
mesmo para o Uno em si – o evento da hênosis. A fuga daquele que é livre
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de todas as coisas daqui (apallagé tôn allon tôn têde) para aquele que é livre
em modo absoluto.

O momento pelo qual há uma culminância da dialética plotiniana, ou seja, seu
momento de apogeu dos esforços de pensamento é o não pensar da união com o Uno, uma
união feita com o contínuo esforço contemplativo extático, agora com ainda mais
profundidade. No tratado VI.9 [9] que é compreendido como o primeiro estudo de Plotino que
contém o delineamento detalhado do processo, ou melhor, o itinerário de ascensão até o
primeiro princípio à luz do discurso apofático (negativo), cujo fim último é a experiência com
o Uno, ou seja, a hênosis mencionada anteriormente, não trata-se de uma ‘revelação’, mas
uma experiência profundamente intelectiva fundada na noção de presença (parousía), que
supera a ciência, como a realização de uma retorno à origem (arché).
A hênosis é a palavra grega para designar essa união. No caminho do retorno, que se
seguirá do espírito no inteligível que é a alma também neste momento, Plotino revela o
sentido para além da intelecção, para a pura intuição do Uno, que é simples e sem alteridade.
Neste ponto, a alma prescinde de toda razão discursiva e de toda ciência. Trata-se
simplesmente de um estado suprarracional, pelo qual tem como um dos momentos
preparatórios a reflexão como foi visto ao longo de todo o trabalho.
E aqui se pode, por fim desvelar o sentido maior do autoconhecimento como uma
busca pela “consciência” da alma para si e em si mesma quando compreende e exerce a sua
natureza imortal, pois Plotino evoca a necessidade de uma preparação intelectual e moral. Na
percepção de Hadot (1995, p.236): “O discurso filosófico de Plotino conduz a uma ascese e a
uma experiência interior que são o verdadeiro conhecimento, pelo qual o filósofo eleva-se
para a realidade suprema alcançando progressivamente níveis mais e mais elevados e mais e
mais interiores da consciência de si”. Todo o esforço desse autoconhecimento é alçado a
superar-se por uma ‘suprema liberdade’. Na compreensão de Beierwaltes (1995, p.61):
A aphaíresis como progressiva abstração da multiplicidade deve ser
compreendida a partir do conceito de liberdade como ‘liberação’ de tudo o
que é estranho (aphaíresis allotríou pantós: I.2.4.6), após os quais pode
realizar-se a mais alta medida de liberdade possível ao homem: no âmbito
deste aspecto, a hênosis com o Uno, enquanto o único verdadeiramente livre
é a liberdade suprema.

A alma precisa desde o início de sua processão e em cada uma das quedas cíclicas do
árduo esforço no itinerário de seu retorno para união com o Uno. É verdadeiramente uma
odisseia espiritual como o próprio Plotino expressa metaforicamente com o retorno de Ulisses
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à pátria80. Cada alma que alcança a sua Ítaca, metaforicamente falando, não mais possui
multiplicidade, as diferenças desaparecem e cedem lugar a uma interiorização onde não há
mais dúvidas e mergulhamos no mais íntimo de nós mesmos, pois reconhecemos em nós a
grande unidade.
É neste sublime estado de êxtase que pode-se perceber claramente o total
desvelamento da alma, a alma agora no estado de simplicidade e numa simplificação
indescritível, a alma é um com o Uno. A suprema liberdade na hênosis com o Uno permite a
alma o ápice da contemplação diante de toda preparação anterior (proódos e epistrophé) e ao
compreender todas as suas características necessárias para reconhecer-se nesta unidade, a
alma exerce plenamente a sua imortalidade, pois alcança a finalidade de sua existência como
ser eternamente totalmente atualidade nessa sua ‘conclusão da existência’ (tó teleon tou einai)
na hênosis com o Uno.
Despoja-te de tudo (Áphele pánta – V.3.17-38) e aphaíresis (abstração) representam
os termos centrais da passagem plotiniana “[...] o estado de pureza é a supressão de todo
elemento estranho [...]” (tó kekathártai aphaíresis allotríou pantós) mencionada por Plotino
para alcançar a percepção do estado de simplificação no nível mais elevado da imortalidade
(Beierwaltes, 1995, p.61). Em todo o pensamento plotiniano tudo começa e termina no Uno,
toda a odisseia espiritual se inicia pela busca da unidade da alma e termina com a alma em
contemplação de unidade com o Uno. Se Plotino como foi visto, pode dizer que a
imortalidade pertence à alma enquanto alma, ou seja, não apenas à alma racional, mas a cada
princípio que é causa da vida para o que a possui, é de fato porque pensa que a imortalidade
não caracteriza o que a alma faz (um exemplo, o exercício da razão), mas o que a alma é.

80 - Como coloca brilhantemente Pierre Hadot (1971, p58) no Le Néoplatonisme: “Toda a odisseia é feita em
fugas e quedas, pois trata-se de um movimento libertador feito continuamente, que tem por escopo pôr fim à
prisão da alma no mundo sensível”. Plotino coloca modelo metafórico de Ulisses em busca de sua terra natal
Ítaca que o qual, fugindo do encantamento de Circe e Calipso, representa a fuga da alma para longe do mundo
sensível e de seu encanto rumo ao mundo inteligível (Odisséia, IX, 29-36; X. 483-484).

124

4. CONCLUSÃO

No decorrer do trabalho foi possível notar que as temáticas abordadas como o tempo
e a eternidade, o conhecimento e o autoconhecimento, a alma imortal e o nous dentre outros
são intimamente relacionados e compõem partes de todo um grande sistema de pensamento
que gira em torno de pontos comuns como o Uno e a unidade. São inúmeras as possibilidades
de questionamentos e análise nesses temas e por isso surgem várias dificuldades quando se
investiga a tessitura desta rede tão bela de conhecimentos e ao mesmo tempo precisa e
imprecisa diante de tantos desafios para o pensador Plotino nos tempos de seus escritos e para
os seus interpretes nos tempos atuais. Por isso, uma abordagem acurada fez-se importante e
necessária para tentarmos compreender cada parte e o todo deste grande sistema de
pensamento, bem como as relações entre eles.
Para tanto, o início não poderia ser senão pela exposição da henologia plotiniana que
compõe a base para iniciar a abordagem no pensamento de Plotino concentrando-nos,
sobretudo na alma e sua natureza. A análise permitiu reconhecer que a alma é una e divisível
ao mesmo tempo. Una porque permanece sempre a mesma, e divisível por projetar sua
imagem nos corpos, dando-lhes vida. A alma como uma luz, ilumina o corpo, concedendo-lhe
não ela mesma, mas um traço dela. Ela direciona suas potências inferiores para o corpo,
desempenhando suas funções e atividades, enquanto suas potências superiores se mantêm
voltadas para o alto, o inteligível e o nous (espírito). Assim, a alma é divisível nos corpos,
mas não em si mesma. Portanto, a divisibilidade da alma não exclui sua unidade, pois ela é
uma essência que engloba o divisível e o indivisível. Por isso, diz-se que a alma está unida ao
corpo, mas separada.
Vimos também ao longo do trabalho que a alma por uma ordem cósmica estabelece a
necessidade da descida nos corpos e a partir desta necessidade uma voluntariedade para a
descida e tanto a necessidade quanto a voluntariedade não se excluem mutuamente. Isto por
que a alma agora possui a oportunidade para a manifestação de suas formas e potências nos
corpos e na natureza, trata-se como Plotino orienta, de um desejo voluntário e de certa audácia
de se distanciar das coisas que estão em cima, no alto. O ponto principal desta relação entre
alma e corpo é ter o conhecimento de que não há nenhum mal nesta queda da alma nos
corpos, pois são as próprias formas da alma que geram o corpo, logo o corpo é nosso
manifesto, e por isso deve-se cuidar dele e administrá-lo, a questão será sempre como se
relacionar com ele e não permitir que as potências inferiores da alma prevaleçam,
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sobrepondo-se as superiores no corpo. O modelo da epistéme geométrica explica como as
almas são muitas, mas não por que elas são múltiplas e individualizadas, então Plotino
compreende que no conhecimento da teoria da unidade e pluralidade permite dizer que a alma
indivisível se tornará divisível também por decorrência de suas relações com o corpo, mas
sem que a alma universal apesar de estar individualmente em cada corpo perca sua condição
de unidade, ou seja, de ousía. Todas as almas são similares e constituem um todo (homoiai
kai holai). De forma objetiva, estar no corpo, mas sempre buscando voltar-se para o
inteligível, para o alto, com o devido afastamento.
Este distanciamento das potências inferiores demanda um conhecimento para a alma,
este conhecimento faz parte do caminho a ser percorrido pela alma no retorno ao Uno.
Na epistéme da alma Plotino utiliza-se da dialética que, segundo ele, entrelaça o que
vêm das formas e dos gêneros primários em relação com as próprias formas e para cada coisa
que possuem relação. A dialética é o método que revela as espécies que se sobressaem e suas
interconexões. É a alma racional investigando por si ou através de si mesma todos os graus
para além da percepção dos sentidos com as potências e competências do espírito, trata-se da
busca pelo autoconhecimento.
Mas para compor os fundamentos de seu sistema de conhecimento e utilizar-se do
exercício de sua dialética para a ideia da alma vimos que Plotino identifica a diferença entre a
matéria sensível e a matéria inteligível, em que a primeira é apenas uma imagem do mundo
sensível percebidas pelos nossos sentidos como sombras das coisas que realmente existem no
inteligível e a segunda é a forma verdadeira das coisas, a “substância completa e toda
iluminada”. Se a matéria é forma em qualquer sentido, não é uma entidade autoexistente, mas
recebe existência de algo antes e para além dela, a alma. A alma atua como agente inteligível
que ilumina a natureza do espírito sobre a matéria, para em seguida administrar a formulação
da matéria em uma imagem corporal dentro do fluxo do devir.
Esta formulação da matéria na epistéme plotiniana da alma são os logoi ou
“princípios formativos” intermediários entre as formas como inteligíveis (noetá) e as formas
na matéria caracterizadas também como os responsáveis pelas diferenças de uma maneira
geral. Percebemos então que o logos é a ‘chave’ de pensamento essencial nas relações
exercidas na processão e retorno entre o nous e a alma. Como foi visto, o interprete Jesús Igal
orienta que em Plotino todos os lógoi são muitos e múltiplos e o logos é um tipo de
comunicação linear no íntimo da estrutura psicológica da alma que representa o cosmos
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noético do ‘uno’ e o ‘muitos’. E a alma é um compêndio de lógoi e sua uni-multiplicidade é o
que caracteriza a sua compreensão como ‘uno-muitos’, assim como também o é o nous.
Essa comunicação linear é o logos como recipiente inteligível das formas e agindo
como princípio inteligível infinito, princípio de interconexão de todos os seres vivos no
mundo perceptível e no nível do espírito é a potencialidade inteligível do pensamento e da
vida gerada para a alma. Como uma semente que germina, o logos quando se desmembra na
alma, manifesta a intelecção e a vida. O logos subjaz a coerência orgânica do cosmos e
manifesta a unidade absoluta do espírito em uma multiplicidade unificada. É a representação
da individuação pensada não como diferença material e nem como diferença formal, mas
como diferença lógica.
O reconhecimento da individuação das almas possui o propósito de mostrar o
princípio formativo do logos em cada alma, mas o objetivo do logos é manifestar na mesma
alma e em cada alma à busca de si mesma pela vida intelectual. O fim pelo qual toda alma
anseia em si mesma é encontrar-se em unidade, mas a forma como percorre o caminho para
este é pela vida intelectual, entendendo a cada nível e grau percorrido a melhor maneira de
transcender e alcançar as contemplações até estar um com o Uno.
A imortalidade caracteriza o que a alma é. A compreensão desta frase começa pelas
características que compõe não apenas a alma, mas tudo no inteligível. A unidade, a
multiplicidade, a substância, a transcendência e a imortalidade formam o conjunto de
características que são à base de tudo o que existe no inteligível, bem como o próprio plano
inteligível. Uma alma cônscia do conhecimento destas características, isto é dizer, cônscia de
si mesma, possui o autoconhecimento e capacidade de reconhecer a simplicidade no último
grau da contemplação com o Uno. Mas, apesar de todas as coisas formarem uma unidade no
inteligível, as entidades no inteligível são múltiplas e nem todas se reconhecem unas umas
com as outras. Exatamente por não possuírem o autoconhecimento ainda.
Para que a alma de cada um de nós possa compreender a sua imortalidade não
necessita desencarnar, ou seja, abandonar o corpo com o propósito de adquirir este
conhecimento. É necessário por outro lado atentar para o princípio dialético plotiniano da
unidade, onde tudo começa e termina. Assim, como tudo no plano sensível é imagem do
plano inteligível, não seria diferente para o tempo. Mas, pela primeira vez no pensamento
grego, a eternidade não terá qualquer noção duracional e assim o “sempre” (aeí) da eternidade
só permite que as entidades que existem no plano eterno possam sempre “ser” e jamais
possuírem qualquer deficiência ou “não-ser”. Como vimos à eternidade é um “termino
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indivisível”, pois não carece de nada e nada perde, sendo assim inabalável e o mesmo ou
idêntica a si mesma e possuindo tudo. A alma e o nous são múltiplos, mas eternos e
indivisíveis, pois não dependem de espaço e nem do tempo por estarem no plano eterno do
inteligível.
O tempo existe para a alma, porque esta produz o tempo e transita entre os dois
planos (sensível e inteligível), mas apenas enquanto desce e se mantêm no corpo e após a
estada no corpo retorna para o plano eterno e se for necessário volta ao tempo em outro corpo.
É uma imagem cíclica em movimento da eternidade. A alma no corpo é retratada como
contínuo vir a ser, como uma espécie de plano do tornar-se. As atividades da alma no corpo
não são simultâneas, mas uma após a outra. Plotino dirá na Enéada III.7.11,45-56 que: “se a
eternidade é vida em repouso, em identidade e em uniformidade e infinita em ato, e se o
tempo tem de ser uma imagem da eternidade como o é este com respeito ao inteligível, é
preciso dizer que o tempo é, em vez da vida de lá, uma vida distinta [...]”.
A alma é imortal porque existe no plano inteligível e transcende as suas “vidas
corpóreas” e o tempo é uma ilusão, uma imagem da eternidade construída para acabar. Sendo
assim, como vimos o próprio ciclo das quedas das almas nos corpos possui um fim alcançado
pelo autoconhecimento, o que para uns seria uma espécie de “salvação”. Esta finalidade das
quedas das almas nos corpos é orientado em cada nível de contemplação e transcendência da
alma como um desejo de cada alma para perde-se e encontrar-se no Uno, ou seja, o exercício
do conhecer revela pela contemplação em cada nível uma proximidade com a conversão
daquilo que é Belo revelando o autoconhecimento apenas para se encontrar desencontrando-se
e perdendo-se na unidade com o Uno.
O retorno à unidade, ao Uno, é um constante exercício de contemplação e
transcendência que de “tempos em tempos”, ou seja, de quedas em quedas das almas nos
corpos, nos ciclos das vidas revela-nos a ideia do simples, do Uno ou da simplicidade,
representando a sabedoria da imortalidade. Tudo o que é belo carrega em si mesmo a
finalidade da beleza, e é o seu conhecimento que permite reconhecer a sua verdadeira beleza,
da mesma forma a alma é bela, mas de que forma poderíamos reconhecer a sua beleza sem o
conhecimento de si mesma. Por tanto trata-se de uma conversão a si, um conhecimento de si
mesma e para cima, e no autoconhecimento há um perder-se de si mesma ao despojar-se de si
para encontrar-se, o conhecimento é o instrumento utilizado na caminhada para a unidade,
quando a alcança ele não se faz mais necessário, pois já possuímos tudo o que precisamos.
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Contudo para alcançarmos esta unidade analisamos onde Plotino reconhece que a
inteligência não é externa ou em potência, esta entidade como foi visto é o espírito. Por tanto
a inteligência no nous é uma atividade de autopensamento em relação aos seus próprios
conteúdos inteligíveis, ou seja, as formas, porque o espírito “[...] pensa em si e em si mesmo”
(V.9.5.14-15). Uma vez que ao nível do espírito, o autoconhecimento é a única atividade
suprema da inteligência voltada para o ser, no nível da alma humana, o autoconhecimento é a
única atividade interior do pensamento para a ascensão da alma ao mundo inteligível.
Na visão ou contemplação compreendemos o desenvolvimento do processo de
ascensão em direção ao transcendente-imanente que é a unidade em todos os seres. Desde
natureza representando o ponto mais baixo desta escala de desenvolvimento para o nível mais
alto da escala, ou seja, no espírito. Será sempre pela contemplação que um ser transcende os
limites de sua existência e se torna unificado com a fonte para qual tudo se origina o Uno.
Logo entendemos o porquê da exortação de Plotino (III.8[30].5.17-18): "todas as coisas são a
partir da contemplação e são contemplação".
Na jornada da busca pelo autoconhecimento vimos que nem a imediata corporeidade
autoconsciente, nem o autoentendimento adquirido pela atividade reflexiva qualificada são
infalíveis como o autoconhecimento. Isto, porque, a princípio, embora imediato, nenhuma
informação produzida sobre a alma, é improvável ser completa. Pois, sabemos que a alma é
mediada, logo, ela deixa muito espaço para a dúvida ou decepção em si. Por isso, Plotino
compreende que nós seres humanos possuímos uma individualidade multi-dimencional81, para
que alcancemos um compreensivo entendimento de nós mesmos, precisamos aprender todos
os aspectos representados pelas diferenças. Pois, estes aspectos diferentes falam mais sobre
nossa natureza abrangente do que a pura expressão intelectual pela autointelecção.
Diferenças e semelhanças apesar de serem apontadas como fundamentais no
processo de contemplação, são ainda muito primárias para o autoentendimento. No entanto
depois deste primeiro passo, Plotino sugere que devemos nos livrar de todas as outras funções
e características de uma alma encarnada e vê a si mesmo como espírito. É por este princípio
de entendimento que precisamos perceber uma natureza mais profunda, mas ao mesmo tempo
revela-nos, todavia, uma importante parte do que é ainda estar encarnado. Mas como podemos
nos livrar dessas outras funções e características que nos tornam tão próximos de nosso corpo
encarnado?

81 - Plotino orienta para o fato de que a individualidade possui uma multiplicidade de ‘eus’ (to plethos heauten VI.7.41.22-28).
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A resposta nos é dada por Plotino pela alma racional ou intelectual que é a alma mais
elevada para o campo das razões. A identidade de cada indivíduo é representada pela
formação do conceito e sistematicidade do pensamento da alma inferior como um princípio de
competências que permanecem idênticas ao longo da vida particular de cada um. Esta
identidade gera em cada vida um impacto temporal que desenvolve alguma continuidade
psicológica também para o encarnado e para a alma temporal, ou seja, a alma inferior.
A contemplação no nível da alma mais elevada possibilita como vimos além dessas
continuidades temporais à proteção da possibilidade da autorreflexão. Quando nós somos
capazes de tratar experiências e cognições pela alma que somos, alcançamos a capacidade de
voltarmos para estas experiências e cognições e refletir sobre elas como um todo de presentecontínuo. Como o conhecedor e o conhecido, o espírito destaca cada autoconsciência. Ele
produz o mais infalível conhecimento da ordem essencial do universo, bem como de uma
natureza mais profunda como a coisa pensante em si. Ele continua vendo quais são as
implicações normativas da teoria e porque o conhecimento proposto pode ser desejável ou útil
para um encarnado, isto é, uma alma que anima um corpo. “O espírito concede claros
princípios para qualquer alma que tomá-los. Então combina-os, entrelaça-os e divide-os até
que tenham chegado no espírito puro” (I.3.5.1-4).
Vislumbramos que a alma possui também uma competência inata para descobrir
essências ao invés das recorrências no cosmos, ou seja, a alma inferior possui capacidade de
contemplação da alma mais elevada. Sabemos que o nosso objetivo é o afastamento de tudo
aquilo que pertence ao plano sensível para que não haja limitações ao acesso direto para as
formas. Todavia, a alma, quando promove a dialética filosófica, o uso dos atributos da
faculdade da razão discursiva, pode elevar-se para um maior nível sistemático em que já
aproxime-se das formas e essências. O uso dessas competências, no entanto, depende da
atenção da alma e esforço para ‘recebê-los’, para melhorá-los. Mas, lembremos dos
ensinamentos de Plotino quando nos diz que as competências da alma são derivadas do
espírito e a partir de seu próprio intelecto, mas “não somos espírito”.
A filosofia como pudemos observar ao longo do trabalho, é a responsável por
conduzir a alma para o conhecimento, para o total melhoramento das competências das almas
racionais, ou seja, seu fim normativo. A filosofia possui pelo exercício da dialética os
atributos e ferramentas necessárias para estabelecer as estruturas, a ordem e a harmonia para
as almas desejosas de conhecimento e que carecem do “exercício” racional, o uso da
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faculdade raciocinativa. Será pelo exercício desta faculdade racional que a alma alcança o
espírito, será pelo exercício da razão discursiva que a alma transcende para o noético.
No inteligível não há a necessidade da atividade de pensamento dialético e por isso é
diferente o uso do pensamento, não porque o pensamento dialético seja simples, mas porque
toda parte é atual, ou seja, toda parte é ‘imediatamente’. Todo o inteligível é ‘ao mesmo
tempo’ entendido como ele mesmo e no contexto da completa totalidade82. O verdadeiro
conhecimento não é a correspondência dos pensamentos para substância, mas a atualidade do
todo das substâncias. Isto é autoconhecimento ou conhecimento de si, mas ainda não é a
última contemplação e transcendência da alma com o Uno.
Entendemos que a alma individual precisa ter como objetivo principal a busca pelo
autoconhecimento e esta meta tem como ponto de partida o afastamento das coisas que
pertencem a este mundo, o mundo sensível. Este afastamento como vimos permite a alma
desviar sua atenção daquilo que é composto e múltiplo e vislumbrar no último estágio da
contemplação a transcendência para a simplicidade daquilo que é simples em absoluto. O Uno
é o princípio e o fim da jornada de todas as almas, uma jornada de muitas vidas para o
exercício de todos os níveis da contemplação até alcançar esquecimento de si mesmo e
permanecer só com o só naquele estar com a simplicidade do Uno. A morada final da alma é o
não querer mais nada e não ter mais nada, nem a si mesmo e nem pensamento, mas ao mesmo
tempo possuir tudo o que precisa para viver no em unidade com simples absoluto.

82 - ekei dè faná pânta kai hekaston – IV.9.5.27-28.
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