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Introdução
Os manuais de história da filosofia nos dizem que
esta iniciou-se com Tales de Mileto em uma diferenciação
em relação ao pensamento mítico de Homero e Hesíodo. A
partir de tal diferenciação, a filosofia, chamada pela tradição:
“pré-socrática”, colocou-se a pensar acerca da questão para
a qual Tales haveria também atentado: qual é o princípio
(αρχή) de todas as coisas?
Platão se relaciona com esta questão tratada pelos
pré-socráticos e com o pensamento mítico na poesia de
Homero e Hesíodo. Nesta relação com o pensamento présocrático e a poesia arcaica, Platão se depara com várias
outras questões. Ele, deste modo, escreveu vários diálogos
para tratar de tais questionamentos. No Simpósio (Συμποσίον)
a questão recai sobre o amor; no Mênon (Μένων) sobre a
virtude; na República (Πολιτέια) sobre a Justiça; no Teeteto
(Θεαίτητος) sobre o conhecimento. E ao se perguntar sobre
tais temas, Platão não deixa de se perguntar pelo fundamento
da realidade, ou seja: a filosofia platônica ao tentar explicar
questões sobre o amor, a justiça, o conhecimento, etc,
concomitantemente encaminha-se para a questão sobre o um.
O ateniense, para responder à questão acerca do
princípio de todas as coisas, se depara com alguns problemas
já reconhecidos na filosofia pré-socrática. E, dentre os
principais problemas reconhecidos por Platão, está a questão
acerca da unidade e da multiplicidade. Assumir a unidade é
afirmar: tudo é um. Ou seja, toda a realidade pode ser
sintetizada em um único princípio eterno e universal.
Assumir a multiplicidade é assumir que não há um princípio
único para toda a realidade, é assumir que apenas existem
múltiplos entes em movimento, portanto, em constante
mudança.
Platão, todavia, percebe a dificuldade de assumir
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radicalmente a unidade ou a multiplicidade. Ambas as teses
parecem ser incapazes de lidar com determinadas questões.
Quando se assume a unidade, conceitos como semelhança e
dessemelhança não são, de fato, explicados, uma vez que
qualquer relação de semelhança ou dessemelhança
pressupõe uma diferença, portanto, uma dualidade. Todavia,
assumir a multiplicidade também coloca determinadas
dificuldades. Em seguida será exposto que assumir que
múltiplos entes são semelhantes e dessemelhantes é assumir
uma contradição1.
Acontece, de fato, que Platão, através dos seus
diálogos, pensa abordagens acerca da unidade e da
multiplicidade das coisas. Observando a contenda entre os
filósofos que afirmam que tudo é um e os que afirmam que
tudo é múltiplo, Platão põe-se a perguntar: como os
múltiplos entes se relacionam com a unidade? Para resolver
esta questão Platão parece propor a existência de Formas
que são capazes de dar unidade aos entes múltiplos
assegurando as suas determinações.
Devemos sempre desconfiar dos textos antigos que
temos em mãos, mesmo aqueles que parecem ter sido obra
de Platão. O trabalho supostamente escrito pelo ateniense
parece ter chegado em sua completude ao século XXI. No
entanto, mesmo que possuamos a obra completa de Platão
(ou aquilo que se considera, costumeiramente, como
verdadeiramente escrito por Platão), isto não quer dizer que
o corpus platônico, tal qual escrito há mais de vinte e cinco
séculos, se dispõe à nossa consulta. Seria ingênuo negar a
distância que há entre nós e Platão. Estes milhares de anos
que nos afastam do filósofo fazem eclodir suspeitas e
afirmações de que obras supostamente escritas por Platão
não são de sua autoria2. Traz-nos o medievo, sem imprensa,
1Ver:

Capítulo I – A Unidade

Mesmo na antiguidade já temos obras que são consideradas apócrifos,
ou seja, inautênticas. São elas: Eríxias (a riqueza); Axíoco (a morte); Demódoco
2
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as obras de Platão propagadas através de copistas3. Além
disso, o estilo literário de nosso pensador dificulta extrair
uma doutrina ou sistema filosófico de seus diálogos. É,
portanto, papel daquele que deseja aproximar-se da filosofia
platônica tentar trespassar esta distância entre nós e o
ateniense.
Nesta intenção se estuda grego antigo. É nesta
intenção que se busca leitura secundária, com que se discute,
que é feito um embate de obras. Contudo, é impossível
perguntar diretamente ao Platão: o que queres dizer com tal
passagem? Parece também ser impossível dizer: é isto o que
Platão quis dizer, estes são seus pensamentos e doutrina. A
vista disto presenta-se uma alternativa para que seja possível
se aproximar do pensamento de Platão, para superar a
distância entre nós e ele, mesmo que não seja possível dizer
qual seja o pensamento do ateniense. A alternativa é: pensar
(a deliberação); Sísifo (a deliberação); Do Justo; Da Virtude; Definições. Algumas
obras só são consideradas autênticas pelos antigos, a saber: Alcibíades II
(a oração); Hiparco (a avidez pelo lucro); Rivais (o amor pelo saber); Theages (a
sabedoria); Minos (a lei); Clitofonte (protréptico). Existem, também, obras as
quais a autenticidade não é aceita unanimimente. São elas: Hipias Maior
(do belo); Alcibíades I (da natureza do homem); Epínomis (o conselho noturno, o
filósofo). Platão, todavia, parece não ter escrito somente diálogos.
Possuímos algumas cartas que parecem ter sido de autoria do Ateniense.
Dentre as cartas a que é mais corriqueiramente aceita como autêntica é a
Carta VII. Mesmo aqueles que contestam sua autenticidade tendem a
acreditar que, se esta não foi escrita por Platão, deve ter sido escrita por
alguém muito próximo ao filósofo, provavelmente Espeusipo, seu
sucessor na acadêmia. As outras cartas (Cartas I-VI,VIII-XIII) tem sua
autenticidade mais controversa que a Carta VII.
Monges da idade medieval que, por copiar os textos antigos várias
vezes, em bibliotecas, preservaram para as nossas gerações obras e
manuscritos antigos. Mesmo com tamanho prestígio, por vezes estes
monges podem ter cometido pequenas falhas ou alterações no texto
original em suas cópias às quais tivemos acesso. Parece ser simples
acreditar que certas vezes um ou outro copista deve ter trocado alguma
sentença do singular para o plural em determinada obra de Platão ou
Aristóteles, ou ter realizado qualquer pequena alteração semelhante.
3
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junto com Platão. É de tal maneira, tentando pensar junto
com Platão, que se legitima, através do presente trabalho, a
discussão interpretativa com foco no Parmênides nos passos
130a a 132c.
Ao se perguntar pelas Formas que podem dar
unidade à multiplicidade, Platão nos apresenta várias aporias4
que derivam da relação entre Formas e entes múltiplos, as
chamadas aporias da participação. O ponto central deste
emprego é, portanto, a investigação das aporias da
participação nos passos 130a a 132c. Bem como o que
precede estas e o possível estabelecer de Platão de uma
“Teoria das Formas” através dos passos 126a a 130a.
Pensa-se em um possível estabelecer da “Teoria das
Formas”. “Teoria das Formas” entre aspas. Entre aspas pela
dificuldade que se tem ao ler Platão. É possível pensar que o
próprio Platão nunca propôs teoria alguma. Platão é um dos
filósofos que traz maior dificuldade a quem pretende
interpretá-lo. Ele não escreveu nenhum tratado. Os escritos
tradicionalmente atribuídos ao ateniense são, em sua grande
maioria, diálogos de caráter dramático. Platão sempre se
refere ao leitor de modo indireto. Por tal razão todo aquele
que deseja pesquisar o pensamento platônico se depara com
um problema: como ler Platão?
O pensamento de Platão foi frequentemente tomado
como “um conjunto de teses altamente significativas e
conectadas acerca do mundo em geral5.” Esta leitura afirma
que estas teses estão presentes no corpus platônico. Ou seja,
para estes intérpretes, o pensamento de Platão, contido
nestas teses está exposto em cada um e em todos os diálogos.
Em grego ἀπορία. Ἀπορία pode ser traduzido como dificuldade,
enigma. A palavra parece se relacionar com o termo πόρος, que pode ser
traduzido por passagem. Ou seja, em certo sentido, ἀπορία quer dizer
sem passagem ou saída. cf. LIDDEL, H. G. SCOOT, R. 1996.
4

Cf. ROWE, Chistopher. Interpretando Platão. Em: Hugh H. & Cols.
Benson. Platão. Artmed Editora. 2011. p. 28.
5
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Todavia, aqueles que assim leem Platão não atentam para o
fato de que os personagens usados por ele, até mesmo
Sócrates, afirmam teses contraditórias e opostas no decorrer
dos diálogos.
Para resolver este problema uma das respostas mais
comuns é admitir que o pensamento de Platão passou por
algumas fases de desenvolvimento, mudando de opinião em
certos momentos de sua obra. A tese é que ele escreveu
textos “socráticos” imitando os métodos de Sócrates.
Posteriormente, nos diálogos “médios”, ele se libertou
desses métodos e introduziu a sua metafísica (principalmente
a “Teoria das Formas”), a qual foi revista de maneira mais
sóbria nos diálogos de seu período “último”. Esta visão da
obra de Platão é denominada “desenvolvimentista”.
A visão desenvolvimentista é capaz de apresentar,
também, alguns problemas. Dentre eles está o seguinte:
Sócrates, o personagem mais usado por Platão, é tomado
como o defensor da doutrina platônica. Isto é problemático
na medida em que há diálogos nos quais Sócrates se silencia
ou encontra-se em constante contradição. Este é o caso do
Parmênides. A primeira parte do diálogo apresenta refutações
à teoria socrática, a segunda parte apresenta o silêncio de
Sócrates.
Outro problema é que a data de composição do
diálogo indicaria a posição de Platão naquele momento. Isto
é um problema na medida em que dependeria de supor que
quando os personagens de Platão silenciam sobre um tema,
isto expressaria um abandono de Platão à questão. De
maneira análoga, as obras mais tardias refletiriam o
posicionamento final do ateniense. É um problema também,
pois é difícil estabelecer a data de composição de um
diálogo6. Um dos métodos mais utilizados é a estilometria,
que é o estudo da maneira pela qual um autor escreve. A
Cf. SANTOS, José Trindade. Para Ler Platão. Loyola: São Paulo,
2008. p36.
6
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estilometria, através da análise dos termos e da escrita, é
capaz de traçar uma possível cronologia e tentar determinar
se uma obra é anterior ou posterior a outra. É importante
ressaltar que há dificuldades de determinar precisamente a
ordem dos diálogos, mesmo através da estilometria7. Dentre
as dificuldades temos, por exemplo8, que nos diálogos
“primeiros” ou “socráticos”, estabelecidos assim pela
estilometria, podem ser encontradas questões da República,
que é considerado um diálogo “médio”. Como é possível
que Sócrates tenha preparado uma introdução a teses que se
contrapõem a sua posição? Outra grande dificuldade é que
três diálogos que parecem apresentar a “Teoria das Formas”
- Fédon, Simpósio e Crátilo – pertencem, segundo a estilometria,
ao primeiro grupo de diálogos9.
Problemática semelhante acontece no próprio
Parmênides. Alguns comentadores, como Sayre (2005),
afirmam que a segunda parte do Parmênides (137c-166c) foi
escrita muito posteriormente à primeira parte do diálogo
(126a-137c). Se Sayre estiver correto, este fato aponta uma
continuidade da “teoria” da participação durante a jornada
filosófica de Platão.
Dentre as possibilidades de ler Platão há uma um
tanto curiosa: a doutrina não-escrita. Esta possibilidade
hermenêutica parece primeiro ter sido pensada por
Schleiermacher em sua introdução à tradução da obra
platônica10. Esta hipótese interpretativa baseia-se em análises
Estilometria é o estudo acerca das marcas de um certo autor que
podem identificar um padrão em sua escrita. Essas marcas, se presume,
são inconscientes; se tais marcas mudaram ou permaneceram através de
alguns diálogos, ponderar-se-á delimitar um período, por comparação.
7

8

Cf. ROWE, Chistopher. op cit. p31 et seq.

Há algumas disparidades neste âmbito. Em alguns comentadores o
Crátilo é considerado o último diálogo “socrático” e o Simpósio e o Fédon
os dois primeiros diálogos “médios”.
9

10 Cf.

SCHLEIERMACHER, Friedrich D. E. Introdução aos Diálogos
de Platão. Tradução de Georg Otte. Belo Horizonte: Editora UFMG,
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do Fedro e da Carta VII para afirmar que Platão nunca
transmitiu qualquer uma de suas doutrinas em seus diálogos,
portanto, as principais fontes para o entendimento da
filosofia platônica seriam os escritos que temos dos autores
próximos a Platão, a saber, Aristóteles e os antigos neoplatônicos11.
Diante desta profusão de possibilidades
hermenêuticas, só é possível perceber algo:
Nenhum outro diálogo platônico, talvez nenhuma
outra obra filosófica, passou por tais vicissitudes
estranhas como o Parmênides. Considerado por um
grupo de exegetas como um mero exercício de
dialética, considerado por outros como uma
importante contribuição para a teoria das idéias,
rejeitado por alguns como espúrio, visto por alguns
como uma paródia bem-humorada e exaltado por
muitos como a expressão suprema da doutrina
platônica, seu caráter foi não menos disputado nas
escolas da Antiguidade do que entre os intérpretes
modernos. (RAYMOND, Klibansky. Plato's
Parmenides in the Middle Ages and the
Renaissance a chapter in the history of platonic
studies. Oriel College: Oxford, 1949. p. 1.12.
[TRADUÇÃO NOSSA])

2002.
REALE, Giovanni. Para Uma Nova Interpretação de Platão. 2ed.
Loyola: São Paulo, 2004.
11

12 No

OTHER Platonic dialogue, perhaps no other philosophical work,
has undergone such strange vicissitudes as the Parmenides. Considered
by one group of exegetes as a mere exercise in dialectic, regarded by
another as an important contribution to the theory of ideas, rejected by
some as spurious, viewed by a few as a humorous parody, and extolled
by many as the supreme expression of Platonic theology, its character
was no less disputed in the schools of Antiquity than among modern
interpreters.
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A estrutura deste trabalho será, portanto, a seguinte:
O primeiro capítulo tratará de uma possível compreensão de
unidade no Parmênides e será nomeado A Unidade. As suas
seções discutirão os seguintes aspectos: A Leitura de Zenão
(ou: por que negar a multiplicidade? - 127e a 128d) e A
“Teoria das Formas” (ou: da necessidade de assumir a forma
para resolver a contradição da multiplicidade - 129a a 130a.
O segundo capítulo, denominado A Participação, seguirá os
passos argumentativos do diálogo, focando nas seguintes
discussões: Há Participação (ou: as coisas diferentes do um
participam do um); Primeira aporia: A forma inteira na coisa
(ou: da forma separada de si mesma); Segunda aporia: A
forma dividida (ou: da forma não una); Consequências
paradoxais das aporias (ou: do caso do grande e do pequeno
e o argumento do terceiro homem). Procura-se, assim, tratar
as aporias da participação com seu devido respeito.

1
A Unidade
1.1 A LEITURA DE ZENÃO (OU: POR QUE NEGAR
A MULTIPLICIDADE?)
O diálogo “Parmênides” se inicia com a narração de
Céfalo que conta do encontro que teve com Gláucon e
Adimanto após a viagem de Clazômenas para Atenas. Céfalo
diz que está a procura de Antifonte, um homem que já teve
muitos encontros com Pitodoro. Pitodoro, por sua vez, era
companheiro de Zenão e teria guardado na memória o
encontro que ocorreu entre Sócrates, Zenão e Parmênides.
Céfalo estava a procura de Antifonte para pedir que ele
contasse como se deu tal encontro. Glaúcon e Adimanto ao
saber do desejo de Céfalo decidiram levá-lo a conversar com
Antifonte. Este, mesmo após relutar em razão do grande
trabalho que seria preciso, decidiu expor como se deu o
encontro entre Sócrates, Zenão e Parmênides.
Todo o diálogo será, portanto, contado sob a luz, sob
a narrativa, de Antifonte, mediante as conversas que teve
com Pitodoro. Antifonte conta que certa vez Zenão e
Parmênides vieram para as Grandes Panatenéias14.
13

13 PLATÃO,
14 As

Parmênides, 126 a.

Panatenéias eram festas realizadas em celebração à Atena. Haviam
dois tipos: As Pequenas Panatenéias e as Grandes Panatenéias. As
primeiras eram realizadas anualmente, e por isto tinham um caráter um
pouco mais trivial do que as Grandes Panatenéias. As Grandes, de tal
maneira, eram realizadas de quatro em quatro anos, no dia 28 do mês de
Hecatombéon (entre julho e agosto), e possuíam um caráter elaborado e
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Parmênides já era idoso, porém, de aparência nobre e bela.
Zenão tinha por volta de quarenta anos. Sócrates, no entanto,
era jovem e estava a progredir em sua sabedoria.
Em certo momento15 Zenão estava a ler seus
escritos, na presença de Sócrates, e, próximo ao término da
leitura, Parmênides e Aristóteles16 adentraram no recinto. Ao
término da leitura Sócrates pediu que o primeiro argumento
fosse lido novamente. Então ele pergunta:
“que queres dizer com isso, Zenão? Que, se os seres
[ὄντα] são múltiplos, então é preciso que eles sejam
tanto semelhantes [ὅμοιά] quanto dessemelhantes
[ἀνóμοια], mas que isso é impossível, pois nem as
coisas dessemelhantes podem ser semelhantes nem
as semelhantes, dessemelhantes? (PLATÃO,
Parmênides. 127e)

O que Zenão pretende com seu argumento? Há
alguma inclinação, intenção, objetivo para o tal? O que quer
ele dizer com a palavra ὄντα?.
Em 127e Zenão usa a palavra ὄντα. Esta palavra, em
grego, por si mesma, não é dotada de nenhuma
determinação ontológica específica, ou seja: não se pode
determinar a qual nível ontológico a palavra ὄντα se refere
em tal momento do diálogo17. Assim, a palavra ὄντα pode
ostensivo.
15 PLATÃO,

Parmênides, 126 c.

16 O

Aristóteles que aqui se fala não é o discípulo de Platão, O Estagirista,
o professor de Alexandre, o fundador do Liceu. E nem poderia ser. A
distância cronológica entre a composição dramática do diálogo e o
tempo no qual o Estagirista viveu impedem a presença do mesmo em tal
acontecimento. De acordo com L. Robin, as Panatenéias em questão
deveriam ter ocorrido em 449 a.C. Portanto, o Aristóteles em questão é
um dos tiranos que governaram Atenas após a Guerra do Peloponeso.
Cf. ROBIN, 1447 apud IGLESIAS, 2003, p14.
17 Ontologia

é o estudo que trata da natureza, realidade e existência dos
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significar tanto seres sensíveis como inteligíveis. Ressalta-se,
desta forma, que dependendo da interpretação acerca dos
argumentos de Zenão a palavra ὄντα toma diferentes
significações.
Certos comentadores tomam que Zenão direcionou
seus argumentos contra os pitagóricos18. Para os pitagóricos
os números não eram concebidos como inteligíveis, mas
eram tomados como unidade constituinte dos entes
sensíveis. Os argumentos de Zenão sobre a multiplicidade e
o movimento19 revelariam a inconsistência da concepção
pitagórica de que o espaço e o tempo fossem compostos por
uma multiplicidade de unidades.
Tal leitura, segundo Maura Iglesias, não é a mais
recorrente. Ela afirma em suas notas sobre o “Parmênides”:
“De fato, os argumentos de Zenão podem, perfeitamente,
ser compreendidos como dirigidos à concepção intuitiva do
homem comum, que percebe no mundo uma pluralidade de
seres (ὄντα). Nesse caso, nesta passagem, ὄντα significa
entes, dos seres. Quando se afirma que a palavra ὄντα, por si só, não
possui determinação ontológica, afirma-se que ὄντα pode fazer
referência entes de diferentes tipos: a) Ou refere-se múltiplos seres,
objetos pelos quais temos contato pela experiência, entes submetidos à
mudança, corrupção, ao devir. b) Ou diz respeito a entes mais
fundamentais da realidade, entes com maior nível ontológico, com maior
grau de Ser, entes que São mais do que os entes submetidos ao devir.
Tomemos, em elucidação, uma possível distinção entre corpo e alma: o
corpo muda, se corrompe, e em algum momento chegará a morrer,
todavia a alma é eterna, imortal e imutável. A indeterminação que temos
na palavra ὄντα é que não se sabe se ela refere-se a entes mutáveis,
semelhantes ao corpo, ou a entes eternos, semelhantes à alma. Cf.
IGLESIAS, Maura. Parmênides. Tradução, apresentação e notas de Maura
Iglesias e Fernando Rodrigues. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio e
Edições Loyola, 2003. p. 131
18 Cf.
19 Cf.

BRISSON, 1994 apud IGLESIAS, 2003, p132.

SOUZA, José Cavalcante de. Pré-socráticos: Fragmentos,
Doxografia e Comentários. São Paulo: Abril Cultural, 2000. (Coleção: Os
Pensadores), p. 139 a 143.

26

Análise das aporias da participação no “Parmênides” de Platão

simplesmente as coisas sensíveis”20.
Nesta presente produção não cabe o posicionamento
acerca do problema, mas entender que há divergências de
âmbito hermenêutico que perpassam a leitura secundária.
Contudo, para favorecer a elaboração da pesquisa, este
emprego irá percorrer a leitura recorrente sobre os
argumentos de Zenão. Tal opção se justifica pela necessidade
de se atentar para a leitura recorrente e pelo fundamento
textual de tal interpretação.
A primeira justificativa é que esta opção está visando
alcançar uma considerável magnitude do problema, a partir
da amplitude de estudos que seguem tal posicionamento.
Claramente, a primeira justificativa não é suficiente para
defender que este presente estudo deve seguir a leitura
recorrente do problema, mas, por tamanha dimensão, esta
interpretação acerca deste problema deve ser examinada para
perceber se há nela algo de valor. Já que esta leitura, de que
os argumentos de Zenão se referem à crença do homem
comum que distingue no mundo uma pluralidade de entes, é
compartilhada por diversos pesquisadores que se dedicaram
com muito afinco ao problema, compete a este trabalho, pelo
menos, atentar aos estudos de tais pesquisadores.
A segunda razão, e mais importante, se encontra na
própria fala Zenão. Sócrates pergunta a Zenão se foi capaz
de entender o argumento, se o mesmo apresenta provas de
que não há múltiplas coisas. Zenão, prontamente, responde:
“compreendeste muito bem o que, no todo, o escrito visa”21.
A resposta dada por Zenão, como um personagem de Platão,
equivale ao posicionamento recorrente entre os
comentadores. Em conformidade com o diálogo e com a
maior parte dos comentadores, este trabalho segue a
interpretar Zenão tomando seu argumento como falando
sobre a impossibilidade do múltiplo, ou seja, os argumentos
20 IGLESIAS,
21 PLATÃO,

op. cit., loc. cit.
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de Zenão colocam-se contra aqueles que identificam no
mundo uma pluralidade de coisas. Ressalta-se, todavia, que
este presente emprego abre mão de interpretar o Zenão
histórico, em sua própria teoria, mas almeja interpretar o
Zenão personagem de Platão.
A tese de Zenão é que os seres, sendo múltiplos,
seriam semelhantes e dessemelhantes, mas isso é impossível,
pois, não se pode ser semelhante e dessemelhante, sendo isso
uma contradição. Isto se dá porque, adotando a
multiplicidade, os seres são tanto semelhantes, em certos
aspectos, quanto dessemelhantes em outros aspectos. Deste
modo predica-se aos seres semelhança e dessemelhança.
Os seres, sendo múltiplos, em algo se assemelham
uns aos outros. Já que se assemelham em algo, em outro algo
se desassemelham, em uma relação de equiparação22.
Todavia homologar que os seres são semelhantes e
dessemelhantes é homologar uma contradição. Aquilo que é
semelhante não pode ser dessemelhante, o inverso também
não é admissível.
Percebendo tal contradição, Sócrates apreende a
resolução da questão à maneira como Zenão ministrou. Não
há múltiplas coisas, múltiplos seres (τὰ πολλά), pois, se
houvesse, seriam afetadas por contradição, sendo
semelhantes e dessemelhantes, o que seria impossível23. Ao
perguntar a Zenão se ele, Sócrates, foi capaz de interpretar
bem o que foi dito, recebeu uma resposta afirmativa.
Por exemplo: Imagina-se um homem que está
sentado à sombra de uma árvore lendo calmamente a sua
Ilíada pela quinta vez enquanto escuta o som dos pássaros a
cantar. Certamente este homem, em comparação com o livro
que tem em mão, é dessemelhante. O homem é alto, um ser
vivo, pesado... em vários aspectos desassemelha-se ao livro,
22 Cf.

SANTOS, Mário Ferreira dos. O um e o múltiplo em Platão.
São Paulo: Livraria e Editora Logos, 1958. p. 34
23 Cf.

PLATÃO, Parmênides. 127e.

28

Análise das aporias da participação no “Parmênides” de Platão

sendo dessemelhante. Contudo, em certos aspectos ele se
assemelha ao livro. Tanto o livro quanto o homem estão no
mesmo planeta, são constituídos de matéria... em certos
aspectos eles se assemelham, são semelhantes. Como é
possível que algo seja semelhante e dessemelhante? Isto é
uma contradição! Isto é impossível! Certamente o que há de
errado nisto é que nem o homem e o livro são, pois se
fossem, teriam em si contradição. Tanto o homem quanto o
livro não são entes de fato. Não existem múltiplas coisas.
Sócrates vai além e constata a semelhança entre a
filosofia de Zenão e os escritos de Parmênides, os dois
filósofos parecem dizer o mesmo. Em interlocução com
Parmênides, Sócrates diz: “Pois tu, em teus versos, afirmas o
todo ser um24”, na medida em que confere a Zenão o negar
à multiplicidade.
O poema de Parmênides, que foi posteriormente
intitulado Da Natureza, pode ser dividido em três partes. A
primeira parte (frag. 1) apresenta o poema, descrevendo a
história do jovem que foi conduzido a um encontro com a
deusa que lhe acolhe, lhe dá palavras de ensinamento e o
encaminha à sabedoria. A “Via da Verdade” (frag. 2-8) trata
da argumentação da deusa sobre o ser. A “Via da Opinião”
(frag. 9-19) é a exposição dos argumentos dos mortais, que
não devem ser dignos de confiança. Esta via, como
apresentada pela deusa, é desprovida de verdade.25
O que quer dizer o poema parmenídico? Onde está
a semelhança entre o poema e a leitura de Zenão? Ambos
concordam que não existem múltiplos seres? Ao longo da
“Via da Verdade” Parmênides admite um único princípio, o
Ser. Ele afirma: tudo é um. Só há o Ser. No sexto fragmento

24 PLATÃO,
25 Cf.

Parmênides. 128 a.

SOUZA, José Cavalcante de. Pré-socráticos: Fragmentos,
Doxografia e Comentários. São Paulo: Abril Cultural, 2000. (Coleção
os Pensadores), p. 118 a 121.

Otacilio Luciano de Sousa Neto

29

o eleata mostra como o Ser se opõe ao não-ser26. O não-ser
reduz-se ao nada, sendo forçoso a admissão apenas do ser.
Então, no oitavo fragmento, Parmênides mostra o Ser como
ingênito, indestrutível, imóvel, indivisível e completo27.
Contrariamente, tem-se a “Via da Opinião” (frag.
19), que diz: “Assim, segundo a opinião, as coisas nasceram
e agora são e depois crescerão e hão de ter fim. A essas coisas
os homens puseram um nome que a cada uma distingue28”.
Tal concepção reflete uma posição, intuitiva, de que é falsa a
afirmativa “tudo é um”, reflete que não há uma unidade ao
real, um princípio para todas as coisas, o Ser. Mas diz que
tudo se submete à mudança, ao devir, à geração e à
corrupção. Afirma a multiplicidade.
Foge ao escopo deste trabalho pormenorizar o
poema de Parmênides. O que é pretendido aqui é conceber
a intenção de Zenão da maneira pela qual o jovem Sócrates
a captou. A intenção de Zenão é refutar aqueles que estão na
“Via da Opinião”, que admitem a multiplicidade, que negam
o Ser. Assim diz o próprio Zenão:
“Assim sendo, esse escrito contesta os que dizem
haver o múltiplo, e lhes devolve na mesma moeda,
com juros, ao querer demostrar que a hipótese deles,
de que há múltiplas coisas, seria afetada por coisas
ainda mais ridículas do que a hipótese de que um é,
se elas fossem desenvolvidas suficientemente.”
(PLATÃO, Parmênides. 128d)

Parmênides e Zenão dizem o mesmo de maneiras
diferentes. O segundo, quando diz que não existem múltiplos
seres, múltiplas coisas, afirma o mesmo que o primeiro, que
26 Cf.

Parmênides, Da natureza (Tradução, comentário e notas de José
Trindade Santos). São Paulo: Loyola, 2003. p. 79
27 Cf.

Ibdem. p. 83-87

28 Ibdem.

p.19
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só existe o Ser. Ou seja, o trabalho de Zenão não difere,
essencialmente, do de seu mestre, que mostra a
indubitabilidade da existência do um, e apenas do Um.
Zenão, mostra a impossibilidade do múltiplo, que parece ser,
afinal de contas, o mesmo que afirmar o um29. O trabalho de
Zenão é diferente, todavia, porque parte dos argumentos que
tentam provar que o múltiplo é, que há multiplicidade,
desenvolvendo-os, para mostrar o quão são absurdos.
1.2 A TEORIA DAS FORMAS (OU: DA NECESSIDADE
DE ASSUMIR A FORMA PARA RESOLVER A
CONTRADIÇÃO DA MULTIPLICIDADE)
Socrátes, apesar de muito admirar o argumento de
Zenão, não se satisfaz totalmente com o mesmo, tentando
assim superá-lo mostrando uma nova reflexão sobre o
problema. O diálogo “Parmênides” dedica desde o passo
“129a” ao passo “130a” para mostrar como Sócrates recorre
à “Teoria das Formas”30 para solucionar as dificuldades do
um e do múltiplo, tratados também pelo argumento de
29 Cf.

SANTOS, Mário Ferreira dos. O um e o múltiplo em Platão. São Paulo:
Livraria e Editora Logos, 1958. p. 32
30 A

“Teoria das Formas” não é proposta com tal nome por Platão. Platão
nunca deu um nome à sua “Teoria das Formas”. Ao que parece Platão
nunca deu nome ou propôs sistematicamente teoria alguma. Todavia a
“Teoria das Formas” é famosa e tratada por vários pensadores e
comentadores ao longo da história. Alguns leitores de Platão preferem
usar o termo “Idéia” em vez de empregar o termo “Forma”. Tal
divergência acerca do termo usado se dá porque o próprio Platão, não
definindo sistematicamente sua teoria, vezes usa o termo ἰδέα (idéia) e
vezes usa o termo εἶδός (forma). O dicionário Liddel Scott traz a
tradução de εἶδός como sendo: aquilo que é visto: forma (A.that which is
seen: form, shape), mas aponta uma identidade entre o termo εἶδός e ἰδέα
na Metafísica de Aristóteles (em 990b9) no Fédon (103e), na República
(596a) e no próprio Parmênides (132a). Cf. SANTOS, Mário Ferreira dos.
O um e o múltiplo em Platão. São Paulo: Livraria e Editora Logos, 1958. p.
31.
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Zenão.
Ele, ao começar a propor a teoria das formas,
pergunta a Zenão:
[…] não julgas haver uma certa forma em si e por si
da semelhança, e, por outro lado, contrária a tal
forma, uma outra, aquilo que realmente é
dessemelhante? E, que, nestas duas coisas, que são,
tanto eu quanto tu, quanto as outras coisas que
chamamos múltiplas, temos participação? E que
algumas coisas, tendo participação na semelhança, se
tornam semelhantes, por causa disso e na medida em
que nela tenham participação, e que outras, tendo
participação na dessemelhança, se tornam
dessemelhantes, e que outras, tendo participação em
ambas, se tornam semelhantes e dessemelhantes?
(PLATÃO, Parmênides. 128e - 129a)31

Sócrates, em tais perguntas, começa a indagar, já
oferecendo como uma posição, a existência de Formas [εἶδα]
para semelhança e dessemelhança. A Semelhança e a
Dessemelhança são entidades em si e por si e os múltiplos
entes se assemelham ou desassemelham em razão da
participação [μεταλαμβάνειν] que têm nas formas. O ente
múltiplo, por participar da Semelhança, e não por outro
motivo, se torna semelhante. Este mesmo ente que participa
da Semelhança poderá participar da Dessemelhança,
tornando-se assim, semelhante e dessemelhante. Ainda não
se pergunta aqui sobre a possibilidade de um ente ser
semelhante a outro por participarem da mesma forma (por
νομίζεις εἶναι αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ εἶδός τι ὁμοιότητος καὶ τῷ τοιούτῳ αὖ
ἄλλο τι ἐναντίον, ὃ ἔστιν ἀνόμοιον: τούτοιν δὲ δυοῖν ὄντοιν καὶ ἐμὲ καὶ σὲ
καὶ τἆλλα ἃ δὴ πολλὰ καλοῦμεν μεταλαμβάνειν; καὶ τὰ μὲν τῆς ὁμοιότητος
μεταλαμβάνοντα ὅμοια γίγνεσθαι ταύτῃ τε καὶ κατὰ τοσοῦτον ὅσον ἂν
μεταλαμβάνῃ, τὰ δὲ τῆς ἀνομοιότητος ἀνόμοια, τὰ δὲ ἀμφοτέρων
ἀμφότερα;
31 οὐ
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exemplo: A participa da Forma Θ e B participa da Forma Θ.
Por ambos os entes receberem determinação de Θ são
semelhantes).
Ele continua: “E mesmo que todas as coisas tenham
participação em ambas essas coisas, que são contrárias, e que
sejam, pelo participar nas duas, elas mesmas, em relação a si
mesmas, tanto semelhantes quanto dessemelhantes, o que há
de espantoso? (Parmênides 129a). ” Através desta pergunta
Sócrates tenta considerar a possibilidade de que todos os
entes, anteriormente referidos como múltiplos, participem
do Semelhante e do Dessemelhante. Todos estes entes,
participando de tais formas contrárias, receberiam o
Semelhante e Dessemelhante para si tornando-os
semelhantes e dessemelhantes, por isto a contradição na
multiplicidade.
Em que a colocação do jovem Sócrates supera os
argumentos de Zenão? Os argumentos de Zenão são
insuficientes? Por que é necessário admitir a existência das
formas?
O argumento de Zenão pode se desenvolver da
seguinte maneira: se as coisas que existem [τὰ ὄντα] fossem
múltiplas [πολλά] seriam múltiplas manifestando-se de várias
maneiras, muitas vezes contrárias, em razão de aspectos
próprios que possuem, por exemplo, o aspecto de serem
semelhantes [ὁμοιά] e o aspecto de serem dessemelhantes
[ἀνόμοια]. Todavia, o argumento de Zenão não é um
argumento que pretende ser verdadeiro apenas no discurso.
A contradição encontrada por Zenão não é puramente
formal, presente apenas no âmbito lógico. É, todavia, um
argumento de valor ontológico que pretende dizer algo sobre
a realidade. Zenão percebe que assumir a multiplicidade é
assumir uma contradição na própria multiplicidade, na
própria realidade. A contradição presente no argumento
significa uma contradição na própria realidade. Portanto, é
impossível que o real se estruture desta maneira. Resta,
então, negar a existência de múltiplas coisas.
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Sócrates trata desta questão. Todavia ele não admite
reduzir a multiplicidade ao absoluto nada. Nós percebemos,
mesmo que de forma intuitiva, que existe a multiplicidade. O
que Sócrates pretende, ao estabelecer a “Teoria das Formas”,
é explicar como é possível esta multiplicidade através de uma
unidade de Formas e para fazer isto ele deve superar a
contradição lógica manifestada no argumento de Zenão.
Todavia, ainda é necessário manter uma contradição ôntica
dos múltiplos entes para que se fundamente a multiplicidade.
Ao estabelecer as Formas, a Semelhança e a Dessemelhança
em si, torna-se possível aceitar a contradição dos entes
sensíveis, da multiplicidade. Isto porque atributos que
reproduzem a contradição, diferentemente da tese de Zenão,
não pertencem à própria coisa sensível, mas a uma Forma
inteligível da qual, o ente múltiplo participando, recebe pela
Forma o atributo. Então, é perfeitamente possível assumir a
contradição do múltiplo visto que os atributos contraditórios
não são próprios do ente mesmo, mas ele recebe estes
atributos em razão da participação para com a Forma. Ou
seja: pode-se assumir a contradição na multiplicidade, pois,
nas Formas mesmas não há contradição. O que Sócrates faz
é uma superação das contradições lógicas e ontológicas
denunciadas pelo argumento de Zenão e uma manutenção
da contradição ôntica.
O termo grego usado por Platão que se traduz por
contradição é ἐναντίος. Ἐναντίος aqui faz referência a uma
oposição32. Uma oposição entre dois que se encontram face
a face em sentido hostil. Apresentou-se que aqueles que
atacam Parmênides, segundo Zenão, dizem: “se um é, resulta
para o argumento ser afetado por coisas múltiplas e ridículas,
e mesmo contrárias [ἐναντία] a ele próprio33”. Contudo
Zenão contrapõe-se a esta tese e mostra que o único
32 cf.

LIDDEL, H. G. SCOOT, R. 1996.

33 PLATÃO.

Parmênides, 128d.
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argumento que é hostil e opõe-se a si mesmo é o argumento
daqueles que atacam Parmênides. Na argumentação de
Sócrates temos a conservação da oposição hostil entre os
entes sensíveis, todavia, a tese socrática não traz (ainda) uma
hostilidade a si própria. A contradição apontada na tese
daqueles que atacam Parmênides é a contradição do
argumento consigo mesmo. A contradição presente no
argumento de Sócrates é uma oposição dos entes sensíveis
que tem uma unidade assegurada pelas Formas. O ganho do
argumento socrático é exatamente a manutenção da
contradição na multiplicidade, e o estabelecer das Formas
faz-se necessário para que se mantenha uma unidade nesta
contradição conservada.
Sócrates, na continuidade do diálogo, nos fala:
Pois, se alguém me mostrasse que as coisas
exclusivamente semelhantes [αὐτὰ τὰ ὅμοιά] se
tornam dessemelhantes ou que as coisas
exclusivamente
dessemelhantes
se
tornam
semelhantes, seria assombroso, creio; mas, se ele
mostra que as coisas que participam de ambas as
fomas estão afetadas por ambas, isto não parece, a
mim, pelo menos, em nada absurdo, Zenão, nem
tampouco se alguém mostra que são um todas as
coisas, por participarem do um, e que essas mesmas
coisas são múltiplas, por participarem, por outro
lado, da quantidade. Mas se aquilo que é realmente
um, alguém demonstrar que isso mesmo é múltiplas
coisas, e, de oura parte, que o múltiplo é um, já disto
me espantarei. E do mesmo modo, com respeito a
todas as outras coisas: se alguém mostrar que, em si
mesmos, os gêneros mesmos e as formas mesmas
são afetados por essas afecções contrárias, isso será
digno de espanto. (PLATÃO, Parmênides 129b-c)

A passagem acima é difícil em sua ambíguidade. Em
um primeiro plano, argumentativo e propositivo, temos
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apenas uma reiteração de Sócrates em relação ao que já foi
proposto pela exposição de uma teoria acerca da Forma. Em
nada é absurdo, como asserta nosso interlocutor, que uma
coisa participando de duas Formas seja afetada por ambas.
Da mesma maneira que uma coisa é una por participar do
Um e múltipla por participar do Múltiplo, é semelhante por
participar da Semelhança e dessemelhante por participar da
Dessemelhança. Esta reiteração nada acrecenta, do ponto de
vista dos elementos argumentativos, à sua apresentação em
128e-129a. Todavia, as sentenças que sucedem e antecedem
esta asserção na citada passagem são preocupantes por
possibilitarem graves dificuldades hermenêuticas.
A expressão αὐτὰ τὰ ὅμοιά encontra-se no plural.
Esperar-se-ia, mediante a progressão do diálogo até então, a
expressão no singular: αὐτὸ τὸ ὅμοιον. Segundo Maura
Iglésias, a expressão αὐτὸ τὸ ὅμοιον expressaria que Platão
estaria se referindo a Forma de Semelhança. O plural deixa
claro que Platão não se refere à Forma, mas a entes
múltiplos34. Contudo, parece que esta ambiguidade estava
clara mesmo para Platão35. Não tomando, de antemão, a
posição expressa por Maura Iglesias, poder-se-ia enumerar
duas possibilidades interpretativas para esta passagem
visando clarear o seu sentido, já que este não se mostra tão
patente: 1) a expressão refere-se a uma pluralidade de nomes;
2) a expressão refere-se à participação de uma Forma em
outra.
A passagem poderia referir-se não às Formas, mas a
termos (1). Assim a expressão αὐτὰ τὰ ὅμοιά não diria
respeito à Forma Semelhança, mas ao termo “semelhança”.
De tal maneira Platão estaria se movendo para uma avaliação
acerca de problemas linguísticos e semânticos e não para
uma análise ontológica. Segundo Cornford, esta passagem
34 Cf.
35 Cf.

IGLESIAS, op. cit., pag 135 et seq.

SOARES, M. A ontologia de Platão: um estudo das formas no
Parmênides. Passo Fundo: UPF Editora, 2001. p 61.
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seria útil para pensar acerca de entes que “ […] se definem
como simplesmente 'semelhantes', 'uno', etc... e nada mais36”.
Sócrates estaria apontando, desta maneira, uma contradição
semântica. Esta contradição residiria na possibilidade de se
predicar algo como o “semelhante-dessemelhante”. Esta
impossibilidade deriva, aponta Conford, do fato de “ […] se
uma coisa se define como 'semelhante' ou 'una'
simplesmente, e não tem nenhum outro caráter em absoluto,
então está claro que não pode possuir o caráter contrário37”.
Parece, portanto, que se um ente se define semanticamente
na medida em que participa apenas de uma Forma não
poderá, na medida em que participa desta Forma, receber
denominações de uma Forma contrária. Isso
impossibilitaria, por exemplo, entes exclusivamente
semelhantes, que participam apenas da Semelhança, serem
dessemelhantes. De entes exclusivamente unos, na medida
em que participam, por definição, somente da Unidade, de
serem múltiplos. Em similar discussão temos: um círculo, na
medida em que é redondo, e, por definição, participa apenas
de uma possível Forma de Redondo, não pode ser quadrado,
pois não pode participar de uma forma contrária38. É, de tal
maneira, um absurdo homologar um círculo-quadrado39.
36 CORNFORD,

1989, p. 126. apud SOARES, 2001. p 61.

37 CORNFORD,

1989, p. 127. apud SOARES, 2001. p 62.

38 Cf.

SOARES, M. A ontologia de Platão: um estudo das formas no
Parmênides. Passo Fundo: UPF Editora, 2001. p 62.
39 Desconfia-se

que Platão não desassociaria indiscriminadamente a
relação entre ontologia e linguagem. Parece haver no pensamento
platônico alguma relação entre a linguagem, os entes e as Formas.
Todavia a discussão sobre este tema não convém ao escopo deste
trabalho. Ainda sim, aquele que se interessar pela discussão poderia
atentar para o passo 596a da República, onde Platão nos mostra o hábito
que temos em admitir uma certa Forma em relação a um grupo de entes
aos quais damos o mesmo nome. Uma profunda discussão sobre a
linguagem e as Formas pode ser encontrada em todo o diálogo Sofista,
onde Platão tentará demonstrar como é possível que a linguagem se
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A passagem do Parmênides em 129b-c, como já
destacado, possui uma expressão apenas repetitiva:
[…] se ele mostra que as coisas que participam de
ambas as fomas estão afetas por ambas, isto não
parece, a mim pelo menos, em nada absurdo, Zenão,
nem tampouco se alguém mostra que são um todas
as coisas, por participarem do um, e que essas
mesmas coisas são múltiplas, por participarem, por
outro lado, da quantidade. (PLATÃO, Parmênides.
129 b-c)

Esta passagem, repetitiva, explana apenas como a
multiplicidade poderia receber diferentes atributos. Sendo
semelhante, o ente poderia tornar-se dessemelhante em
razão da Forma Dessemelhança. Esta é a teoria das Formas
tal como foi exposta até então, portanto, esta passagem não
adiciona nada à discussão do ponto de vista argumentativo.
A segunda hipótese hermenêutica (2) mostraria como a
passagem a seguir, na qual Sócrates afirma que se
surpreenderá se alguém mostrasse que o Um é múltiplas
coisas e múltiplas coisas são Um, está em consonância com
a passagem repetitiva. Observar-se-á: “[...] do mesmo modo,
com respeito a todas as outras coisas: se alguém mostrar que,
em si mesmos, os gêneros mesmos e as formas mesmas são
afetados por essas afecções contrárias, isso será digno de
espanto40”. Ou seja: parece simples e fácil demonstrar que
entes múltiplos participam das Formas e recebem
determinações delas, mas que as Formas e Gêneros recebam
entre si estas afecções participando uns dos outros, isto seria
assombroso de se demonstrar pois seria muito difícil. Assim,
seria magnífico para Sócrates que alguém mostrasse
relacione com a realidade, através dos gêneros supremos e Formas.
Conferir também Cf. SOARES, M. A ontologia de Platão: um estudo
das formas no Parmênides. Passo Fundo: UPF Editora, 2001. p 62.
40 PLATÃO.

Parmênides 129c
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[ἀπέφαινεν] tal tese. O fato de Sócrates já ter mostrado esta
possibilidade não implica dizer que a mesma esteja
fundamentada. O verbo ἀποφαίνω41 tem o sentido de
manifestar, produzir e também de dar a conhecer, declarar,
mostrar por meio de raciocínio, provar. Este termo poderia
evidenciar que Platão admite, previamente, que a
possibilidade exposta aqui no Parmênides não está
demonstrada, apenas apresentada, sendo assombroso se esta
em algum momento o fosse. Este movimento que mostra de
qual maneira o Uno pode ser tomado como múltiplo e
demonstra afecções entre formas e gêneros parece ser o
movimento de outra obra de Platão. A suspeita que se tem
para esta hipótese é que o Sofista apresentará uma estrutura
ontológica42 onde há uma associação entre várias Formas,
derivadas de uma Forma una43.
Tal possibilidade interpretativa (2) se justifica pela
fala de Sócrates. Ele diz que “se alguém mostrar que, em si
mesmos, os gêneros [γένη] mesmos e as formas mesmas
[εἴδη ἐν αυτοῖς] são afetadas por essas afecções contrárias,
isso será digno de espanto44”. Sócrates reitera o proposto
clarificando:
Mas, dentre as coisas que há pouco mencionei, se
alguém, em primeiro lugar, separasse uma das outras
as formas mesmas em si mesmas por exemplo a
semelhança, a dessemelhança, a quantidade, o um, o
repouso, o movimento e todas as coisas desse tipo,
em seguida mostrasse que estas, entre si, podem ser
misturadas e separadas, eu pelo menos, disse
<Sócrates>, ficaria encantado e cheio de espanto,
Zenão. (PLATÃO, Parmênides. 129d-e)
41 cf.

LIDDEL, H. G. SCOOT, R. 1996.

42 cf.

PLATÃO. Sofista. 253d

43 cf.

PLATÃO. Sofista. 254c-d

44 PLATÃO,

Parmênides. 129c.
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É possível pensar que Sócrates está, na verdade, a
propor um desafio. Este desafio é “examinar como o que é
semelhante ou dessemelhante em si pode ser e não ser tudo
o que é e não é, sem que isto seja 'impossível', 'risível' ou
'absurdo'45. ” Ou seja, o desafio é mostrar como Formas em
si poderiam ser afetadas por formas contrárias, podendo ser
tomadas por predicados contrários. Por exemplo: Ao Ser
seria possível predicar, de certa maneira, tanto o Repouso
quanto o Movimento. O desafio é mostrar como seria
possível que as Formas fossem marcadas por determinações
contrárias (ou contraditórias, usando o termo anterior a
Aristóteles), de maneira semelhante à contrariedade dos
entes múltiplos sensíveis.
O apresentado é muito claro: difícil é demonstrar
como ocorreria uma participação horizontal, nivelada, entre
as Formas. Esta participação entre as Formas seria de tal
modo que tais poderiam se misturar e se separar (elucidação:
sendo unas ao mesmo tempo que contenham a
multiplicidade)46. Esta participação horizontal, a qual
podemos chamar de comunidade entre as Formas (e
gêneros47), é complexa e exige um aprofundamento na obra
de Platão pois “[...] termos mesmos da formulação do
desafio, no Parmênides, apontam na direção do Sofista: unidade
e multiplicidade, semelhança e dessemelhança, movimento e
repouso – gêneros e formas que se misturam e se separam48”.
45 MARQUES,
46 Cf.

Macelo Pimenta. 2006. p. 19.

Idem, ibdem.

47 Gêneros,

γένη, são entidades abstratas inteligíveis, semelhantes às
Formas. Os Gêneros seriam, como apresentado no Sofista, semelhantes
a vogais. Os Gêneros são capazes de entrelaçar as Formas e, de maneira
semelhante às vogais que organizam e organizam-se entre as consoantes
para formar palavras, os Gêneros organizariam e organizar-se-iam entre
as Formas formando as coisas que deles derivam.
48 MARQUES,

Macelo Pimenta. op. cit, . p. 19. et seq.
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Portanto, ao que parece, o desafio proposto no
Parmênides não para no Parmênides, mas, dirige-se ao Sofista. O
Sofista, todavia, é, por sua vez, uma continuação dramática de
outro diálogo, o Teeteto49. Seria absurdo, ao que parece, tentar
solucionar e entender este desafio mostrado por Sócrates
sem problematizar o Teeteto e o Sofista, visto que essas obras
estão em comunicação com o Parmênides. Diante desta
comunicação, e da problemática, é “esclarecedor e,
certamente, estimulante pensar que o no par Teeteto-Sofista
poderíamos ter uma instância do método praticado no
Parmênides, que consiste em afirmar e negar a mesma
hipótese, sucessivamente50”.
Qual das duas hipóteses hermenêuticas é a correta?
Não é possível, ainda, decidir. Mesmo que o decorrer do
diálogo aponte para a segunda interpretação, homologar que
esta é a correta foge ao escopo do presente trabalho. Não é
possível decidir qual hipótese hermenêutica seguir pelo
simples fato de que o problema/desafio aqui proposto vai
além do Parmênides51. Não obstante, cabe àquele que deseja
49 O

Teeteto é uma obra em que se questiona o que é o Conhecimento. A
obra é aporética, ou seja, termina em uma indecisão e sem solucionar a
questão. Todavia, no final do diálogo, os personagens decidem se
encontrar no dia seguinte para tentar resolver as questões ainda não
solucionadas. O Sofista, no entanto, tem início com a referência a um
encontro marcado no dia anterior e possui os mesmos persosagens do
Teeteto, com a adição de um convidado de Apolodoro. O Estrangeiro de
Eléia é o responsável por ser interlocutor do Teeteto e problematizar o
desafio proposto por Sócrates no Parmênides.
50 MARQUES,
51 Se

Macelo Pimenta. op. cit, . loc cit.

a “Teoria das Formas” estiver presente em toda obra de Platão,
como propõem alguns comentadores, seja ela revisada em algum
momento ou não, é interessante pensar como os problemas encontrados
na “Teoria das Formas” dizem respeito a outras questões acerca da
realidade tratadas no pensamento de Platão. Parece que, apenas desta
maneira, pensando a “Teoria das Formas”, suas aporias, soluções e
consequências para outras teses acerca do real é que teríamos um total
gozo sobre a problemática que está sendo colocada aqui no Parmênides.
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ter um entendimento maior da questão continuar a conduzirse na continuação deste presente trabalho, juntamente com
a leitura do Parmênides, para assim perceber a importância das
aporias da participação derivadas da apresentação da “Teoria
das Formas” realizada por Sócrates e como estas aporias são
parte de um processo dialético realizado por Platão que
poderá fundamentar a “Teoria das Formas”.

Em ilustração: Quando as duas declarações dadas por Sócrates, que no
Filebo, retratam que o prazer é bom para os seres vivos e que seu próprio
pensamento está relacionado ao melhor e ao tudo: a existência de uma
diferença entre prazeres (12 c-d), assim como pelo seu conhecimento é
afirmada. Esta diferença implica a sua multiplicidade, assim introduz o
problema da unidade desta mesma. Essa é uma afirmação surpreendente
e, além disso, facilmente refutável (14b) . Estamos em um terreno
familiar. Esse pensamento poderia ter as propriedades opostas, sendo,
simultaneamente, uma das dificuldades que levou Sócrates a necessitar
de Formas e resolver o problema através da participação (Fédon. , tem
102 a sq), que problema é levado à República, 523 e 525 e no Teeteto, 154
c . Para colocá-lo como D. Frede , o problema da unidade e da
multiplicidade das coisas sensíveis teria que ser banalizado seriamente
por Sócrates, << o que justifica seu esnobismo aqui? >> Eu acho que
ele só traz resposta se apenas Sócrates repetir aqui o que disse no
Parmênides (128 e- 130), que vai apelar para alinhar esses paradoxos
tornando o caso desprezível para com as coisas individuais, o que seria
surpreendente se as Formas fossem semelhantes. DIXSAUT, Monique.
Métamorphoses de la dialectique dans les dialogues de Platon.
Paris: Vrin, 2001. p. 289. [Tradução Nossa].

2
A Participação
2.1 HÁ PARTICIPAÇÃO (OU: AS COISAS
DIFERENTES DO UM PARTICIPAM DO UM)
O relato feito por Pitodóro na voz de Céfalo nos
mostra uma reação pouco esperada. Zenão e Parmênides
ficaram maravilhados com a exposição de Sócrates e
sorriram alegremente, um ao outro, espantados com o que
Sócrates acabara de apresentar52. A manifestação de
Parmênides, nessa passagem, é profunda e pode levar a uma
série de questionamentos importantes. Parmênides indaga:
(…) tu mesmo assim fizeste a divisão tal como falas:
de um lado certas formas mesmas, de outro as coisas
que delas participam [μετέχοντα]? E te parece a
semelhança mesma ser algo, separada do que temos,
e também o um e as múltiplas coisas e todas as coisas
que há pouco ouviste de Zenão? (PLATÃO,
Parmênides. 130b)

A resposta de Sócrates para as duas perguntas
proferidas por Parmênides são a mesma: sim. Todavia, o
aquiescer de Sócrates não torna claro o que se consente. O
que diz o termo participação [μετέχω]?
É comum que Platão seja apresentado como o
pensador que postulou a existência de um mundo composto
por entidades inteligíveis e, em contraposição a este, temos
52

Cf. PLATÃO, Parmênides. 130a-b.
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o mundo sensível separado do mundo inteligível. Este
mundo sensível seria, portanto, uma cópia do mundo
inteligível.
Esta maneira de apresentar Platão é munida de
fundamento?
Esta afirmação talvez não seja infundada. Requer,
entretanto, algumas importantes precisões, a
começar do fato de que ela diz respeito à relação
entre universais e particulares, e que esse é um
problema que aparece mesmo antes de Platão ter
operado a cisão sensível/inteligente. Com efeito, a
distinção entre universal e particulares não é uma
invenção nem uma hipótese socrática ou platônica,
ela é um fato. Poderíamos dizer que qualquer língua
pressupõe essa distinção, o que não significa que os
usuários desse instrumento, os falantes, tenham
consciência disso. (IGLÉSIAS, Maura. A relação
entre sensível e inteligível: methexis ou mimesis? In:
PERINE, Marcelo (Org.). Estudos platônicos:
sobre o ser e o aparecer; o belo e o bem. São Paulo:
Loyola, 2009. p. 91.)

Configura-se como claro que há, no mínimo, alguma
diferenciação entre o sensível e o inteligível. Como poderia
ser possível que, de um lado existam as Formas e de outro
existam as coisas que participam das Formas? O que é essa
alteridade ou separação?
A análise do termo grego μετέχω nos mostra a
acertada tradução: participação53. Em posse apenas do
vocábulo “participação” poder-se-ia pensar que participação
seria apenas uma relação de única via, por exemplo: O ente
“ο” participa da Forma “Ω”. Tomando este sentido de
participação, na teoria das Formas, “ο” estaria em “Ω”,
53 cf.

LIDDEL, H. G. SCOOT, R. 1996.
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como um elemento dentro de um conjunto. Todavia, o
particípio plural do termo μετέχω, οἱ μετέχοντες, traz o
sentido de cúmplice, parceiro. De tal maneira o termo
participação poderia cifrar uma relação de parceria entre ente
e Forma, portanto, neste sentido, o ente “ο” não estaria
dentro da Forma “Ω”, mas relacionar-se-ia com a Forma de
maneira equânime e apropriada.
Há, no Górgias, a menção da relação entre εἶδος e
ente sensível como participação: “As coisas que não são nem
boas nem más são aquelas que participam [μετέχει] ora do
bem ora do mal ora nem do bem nem do mal...54” A
passagem apresentada no Górgias mostra que a relação entre
universal e particular pode ser entendida não como uma
cisão, isto é, como a Forma “transcendente”, mas, como
“imanente55”. Em uso mais geral os termos “transcendente”
e ““imanente” são usados, pelos comentadores, para indicar
o estatuto ontológico das Formas: São “transcendentes”
quando a existência das Formas é separada e independe dos
entes sensíveis que participam nas Formas. São “imanentes”
quando não existem separadas dos entes sensíveis, mas estão
nestes ainda que não se confundam56.
Porém, mesmo com a amplitude do termo
participação, a relação entre Forma e ente é denominada de
várias maneiras dentro do vocabulário platônico. Algumas
das noções são57: posse, semelhança, παουσία58, μίμησις59,
54 PLATÃO,

Górgias. 467E.

55 Cf.

IGLÉSIAS, Maura. A relação entre sensível e inteligível: methexis
ou mimesis? In: PERINE, Marcelo (Org.). Estudos platônicos: sobre
o ser e o aparecer; o belo e o bem. São Paulo: Loyola, 2009. p. 91
56 Cf.

idem, ibdem.

57 Cf.

ibdem, p. 94.

58 Παουσία

traduz-se por presença. O termo poderia dar a noção de
imanência das Formas nos entes.
59 Termo

que poderia ser traduzido por imitação. Tal palavra dá sentido
a uma comum interpretação da “Teoria das Formas” que afirma que os
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κοινινία60.
Todos estes termos dizem participação? Há
existência de Formas nos entes (imanência)? Há uma cisão
entre ente e Forma (transcendência)? Quais destes termos
dizem imanência e quais dizem transcendência? Ou todos
dizem a mesma coisa?
O que é participação?
Conseguir dizer, imediatamente, o que é
participação, de maneira indubitável, é improvável de se
realizar. Reformular-se á a questão para que esta não fuja do
desígnio do presente trabalho: o que não é participação? Esta
pergunta é este emprego.
2.2 A FORMA INTEIRA NA COISA (OU: DA FORMA
SEPARADA DE SI MESMA)
Parece ter sido fácil a conversa entre Sócrates e
Zenão. O discípulo de Parmênides parece se sentir satisfeito
com o mestre de Platão. Entretanto, o próprio Parmênides
não assentiu, tão apressadamente, à exposição socrática.
Acontece que o diálogo recebe uma mudança dramática. Se
antes Sócrates estava a expor sua teoria, em interlocução
direta com Zenão, agora Parmênides ataca a teoria socrática
em prosa com o filho de Sofronisco61.
Parmênides pergunta:

entes sensíveis são cópias ou imitações dos entes inteligíveis.
60 O

termo κοινινία aparece de maneira forte no Sofista e pode ser
traduzido por comunidade. Este termo parece estar próximo da noção
de participação como complícidade ou parceria.
61 Sofronisco

(Σωφρονίσκος), casado com a parteira Phaenarete
(Φαιναρέτη), foi pai de Sócrates. Esta informação é dada a nós pelo
próprio Platão, no Laques, quando se afirma que o pai de Sócrates foi
amigo próximo de Lisímaco. Conferir: PLATÃO, Laques. 178A – 181D.
Ver também: PLATÃO, Teeteto. 149A – 151D.
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[…] parece-te, como dizes, haver certas formas, em
tendo participação [μεταλαμβάνοντα] nas quais essas
outras coisas aqui recebem suas denominações? Por
exemplo: se têm participação na semelhança, as
coisas se tornam semelhantes, se na grandeza,
grandes, se no belo e na justiça, justas e belas?
(PLATÂO, Parmênides. 130e - 131a)

Observa-se aqui que a discussão toma um sentido
outro que as Formas que participam umas das outras62. As
Formas aqui tratadas estão relacionadas à entes sensíveis.
Sócrates responde afirmativamente à pergunta de
Parmênides. A discussão se volta para a basilar posição
socrática da “Teoria das Formas”. O aparente abandono de
Platão à questão da relação das Formas entre si parece ter
sido meramente estratégico. Parmênides irá, no decorrer do
diálogo, mostrar várias aporias que decorrem da maneira
socrática de entender a “Teoria das Formas” e do modo
como se toma a “participação”. Parece, portanto, que o
intuito de Platão no Parmênides não é explicar o que é a
participação e a “Teoria das Formas”, mas estabelecer como
não se deve entender a “participação” e a teoria das
Formas63. Já foi antes exposto que a problemática da relação
62 Esta
63 É

possibilidade já foi apresentada. Cf. PLATÃO, Parmênides 129b-c.

interessante diferentes maneiras de afirmar tal interpretação:
“Interessa-nos aqui é chamar a atenção para o fato de que, apesar de ter
abandonado o problema da extensão das Formas, Platão continua a tratar
apenas das relações de participação entre coisas sensíveis e Formas.
Contudo, queremos ressaltar, as Formas que toma como exemplo não
são do tipo Formas de Cavalo, de Cachorro, de Homem, etc... ou seja, não são
Formas relativas a um grupo de coisas, que são pela participação nelas,
isto é, não são Formas que delegam às coisas, pela participação, as
essências das mesmas. Era justamente esse tipo de Formas que estava em
questão antes, quando os dialogantes debateram sobre a extensão do
mundo das Formas. Platão tomará como exemplos apenas Formas éticoestéticas, como Belo, Justo, Bom, etc..., e Formas de relações, ou seja,
Grandeza, Semelhança, Pequenez, etc. Veremos que algumas das
aprorias relativas ao problema da participação não seriam tão expressivas,
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das Formas entre si é tratada em outras obras platônicas e,
acentuadamente, no Sofista. O Parmênides, portanto, poderia
ser compreendido como parte de um processo dialético da
assimilação da “Teoria das Formas”. Se assim
compreendido, o Parmênides seria parte de um treino. Treino
para o qual Platão nos convida.
Estranhamente, o termo usado por Platão, nesta
passagem64 é μεταλαμβάνοντα. Μεταλαμβάνοντα é o
particípio de Μεταλαμβάνω. Esperar-se-ia que o termo
empregado fosse μετέχοντα, o particípio de μετέχω. Ambos
os verbos recebem a mesma tradução: participação.
Como já apresentado, μετέχω se traduz por
participação significando partilha, compartilhar uma parte,
parceria65. O substantivo μέθεξις diz respeito à participação,
no Parmênides66 o termo é usado para se referir a um ente que
é no tempo67. Já o termo μεταλαμβάνοντα, que é particípio
quanto problemas, se não fosse pela aplicação de exemplos de Formas
de relações. Em síntese, a escolha de Platão por esse tipo de Formas é,
indubitavelmente, estratégica para seus fins, a saber, mostrar-nos como
não devemos interpretar para sua teoria das Formas, sobretudo no que
diz respeito ao aspecto da participação.” SANTOS, Mário Ferreira dos. O
um e o múltiplo em Platão. São Paulo: Livraria e Editora Logos, 1958.
p. 82.
64 PLATÂO,

Parmênides. 130e - 131a

65 Dentre

os significados encontrados temos: A. partake of, share in
(participar de, participar em); 7. abs., to be a partner (ser um parceiro),
[…] οἱ μετέχοντες the partners, accomplices (parceiros, cúmplices); II. in
Platonic Philos., participate in a universal (na filosoia platônica,.
participar em um universal). Cf. LIDDEL, H. G. SCOOT, R. 1996.
[Tradução Nossa].
66 PLATÃO,
67 O

Parmênides. 151e; 155e; 156a.

léxico de grego antigo, LIDDEL, H. G. SCOOT, R. 1996, nos
apresenta μέθεξις da seguinte forma: “A. participation, οὐσίας μετὰ χρόνου
participation of being in time, Pl. Prm.151e; χρόνου in time, ib 141d; “αἱ
μ. τῶν ἀρχῶν” Arist.Pol.1278a23. II. in Platonic philosophy, participation
in the ideas, “ἡ μ. τοῖς ἄλλοις . . τῶν εἰδῶν” Pl. Prm. 132D,
cf.Arist.Mtaph.987b10; ταὐτοῦ in the same, Pl.Sph.256b. III. In Logic,
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de μεταλαμβάνω, significa participação na medida em que o
ente tem ou obtém uma participação na Forma. Em
μεταλαμβάνω o que se recebe da Forma é adicionado ao
ente68. Segundo Cornford69 o verbo μεταλαμβάνω mostra
uma participação de um ente que vem a ser, torna-se algo,
por esta participação. Os entes se tornam semelhantes,
justos, belos, bons por participarem [μεταλαμβάνοντα] da
Semelhança, da Justiça, da Beleza, do Bem. Distinto é o caso
pelo qual o ente é o que é pela participação [μετέχειν] em
uma Forma. Por exemplo: o cavalo é cavalo porque participa
[μετέχει] da Forma de cavalo.
Platão escreve em diálogos. A característica rigorosa
do modo tratadista de escrita parece ter vindo depois, com
Aristóteles. Pela maneira dialógica e literátia de Platão seria
possível supor que ele não trate com tanto rigor os termos
usados, diferentemente do restante da tradição filosófica. É
possível imaginar que Platão possa ter sido descomedido no
κατὰ μέθεξιν as being contained or comprehended, as genus or difference
in species, Arist. Top. 132b35. (A. participação οὐσίας μετὰ χρόνου
participação de ser no tempo, Pl. Prm.151e; χρόνου no tempo, ib 141d;
'αἱ μ. τῶν ἀρχῶν' Arist.Pol.1278a23. II. na filosofia platônica, participação
nas ideias, “ἡ μ. τοῖς ἄλλοις . . τῶν εἰδῶν” Pl. Prm. 132D,
cf.Arist.Mtaph.987b10; ταὐτοῦ no mesmo, Pl.Sph.256b. III. Na lógica,
κατὰ μέθεξιν como estar contido ou compreendido, como gênero ou
diferença em espécies, Arist. Top. 132b35.) [Tradução Nossa].
68 Dentre

os significados para μεταλαμβάνω temos: A. have or get a share
of, partake of (ter ou obter paticipação, participar de); 2. with the part
received added […] (com a parte recebida adicionada […]); II. receive in
succession or afterwards (receber em sucessão ou depois); III. take
instead, take in exchange, substitute (tomar como alternativa, tomar em
troca, substituir); IV. Pass., to be changed (passar,. ser mudado); VI. in
the Logic of Arist., τὸ μεταλαμβανόμενον proposition substituted for the
original thesis in hypothetical reasoning, APr.41a39 (na lógica de
Aristóteles,. τὸ μεταλαμβανόμενον proposição substituída pela tese original
em raciocínio hipotético). Cf. LIDDEL, H. G. SCOOT, R. 1996.
[Tradução Nossa].
69 Cf.

CONFORD, 1989 apud SOARES, 2001, p. 82.
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uso dos termos μετέχω e μεταλαμβάνω.
Pensar que Platão não foi rigoroso no uso dos
termos não quer dizer que ele não tenha sido rigoroso em
seu pensamento filosófico. O que foi exposto até aqui no
Parmênides já é uma elaboração conceitual, dialética e
filosófica esplêndida. Entretanto, o contrário pode ser
pensado: E se Platão foi rigoroso nos termos empregados?
Se, de fato, Platão empregou os termos μετέχω e
μεταλαμβάνω de maneira rigorosa, talvez fosse possível
identificar dois tipos de participação no corpus platônico: uma
participação na qual existisse uma relação essencial e outra
não essencial, mas predicativa.
Na suposta participação essencial o ente seria o que
é pela participação [μετέχειν] na Forma. A Forma seria,
portanto, o ser do ente. Seria o que faz com que o ente seja
o que ele é e a participação faria com que o ente continuasse
sendo o que ele é sem que deixasse de ser. Se, em
determinado momento, a participação findasse, o ente
deixaria de ser. Não seria absurdo supor que o ente pela
participação [μετέχειν] na Forma que faz com que ele seja,
essencialmente, o que ele é participasse também,
necessariamente, do Ser70.
Diferentemente, a conjecturada participação
predicativa não teria influência no ser do ente, mas em seus
atributos. É por participar [μετέχειν] da Forma de cavalo que
o cavalo é cavalo. Mas, é pela participação [μεταλαμβάνειν]
na Semelhança que o cavalo se torna semelhante. É pela
participação [μεταλαμβάνειν] na Beleza que o cavalo se torna
belo. É pela participação [μεταλαμβάνειν] no Bem que o
cavalo se torna bom. Todavia, se o cavalo em determinado
momento deixar de participar na Semelhança, no Bem, no
Belo, o cavalo não deixará de ser cavalo, apenas deixará de
ser semelhante, bom e belo. Mas, se o cavalo deixar de
participar da Forma de cavalo ele deixará de ser o que ele é,
70 Cf.

PLATÃO, Sofista. 251a-253b.
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cavalo.
Platão, na voz de Parmênides, não expõe a questão
tratada acerca dos termos μετέχω e μεταλαμβάνω e nem se
delonga no uso dos mesmos. Desta maneira é impossível
dizer, acertadamente, qual seria, de fato, o uso que Platão faz
dos termos. A pergunta não é sobre os tipos de participação.
A questão aqui é outra. A questão é: como é a participação?
A Forma está em partes no ente ou toda no ente? A
continuidade do diálogo é a seguinte:
Não é verdade que cada uma das coisas que têm
participação ou bem têm participação na forma
inteira, ou bem em uma parte dela? Ou haveria uma
outra participação além dessas?
Como poderia haver?, disse ele.
Então, parece-te que a forma inteira, sendo uma, está
em cada uma das múltiplas coisas? Ou como seria?
Mas o que impede, Parmênides, disse Sócrates, <que
ela esteja>?
Então, sendo uma e a mesma, estará, inteira,
simultaneamente, em coisas que são múltiplas e
separadas, e, assim, ela estaria separada de si mesma.
(PLATÃO, Parmênides. 131a-b).

O argumento tem seu início com a seguinte
premissa: A Forma, na medida em que os entes participam
da mesma, ou bem está em partes nos entes ou está bem
inteiramente nos entes. O paradigma do argumento é posto
através de dois pontos: todo (ὁλον) e parte (μέρους)71. A
“Teoria das Formas” admitida pelo filho de Sofronísco terá
que assumir uma dessas hipóteses. O homologado por
Sócrates é: A Forma está inteira nos entes que nela participa,
71 Cf.

SAYRE, Kenneth. Plato's Late Ontology: a Riddle Resolved. Las
Vegas: Parmenides Publishing, 2005. p. 23.
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em simultaneidade. Contudo, se a Forma é una, por estar em
presente em vários entes, terá que se dividir e perderá a sua
unidade. De tal maneira a Forma seria múltipla e se tornaria
necessário afirmar que tudo é múltiplo. Voltar-se-ia à tese
inicial aniquilada pelo ataque de Zenão: tudo é
multiplicidade.
Tomar-se-á, aqui, uma elucidação para clarificar a
questão:
Um casal de namorados, Tristão e Isolda, está em um
banco de uma determinada praça. Tristão está deitado no
colo de Isolda enquanto recita para sua amada um belo
poema de Fernando Pessoa. Pássaros estão a cantar uma bela
canção. Uma pessoa mais sonhadora seria capaz de imaginar
que os músicos alados cantam para fazer música de fundo
para que Tristão profira a poesia. Arthur, um amigo de idade
um pouco maior do que a de Tristão, está a passar pela praça
rumo à padaria desejando comprar croissant para o chá da
tarde. Acontece que Arthur, coincidentemente, passa em
frente ao banco onde Tristão e Isolda estão presentes. Neste
momento uma nuvem que acobertava o sol se desloca
fazendo com que os raios apolíneos trepassem as frestas dos
galhos e toquem o cabelo da jovem. Tristão termina o poema
e olha nos olhos ensolarados da amada. Isolda suspira.
Arthur fica maravilhado com o que vê e sorri perante ao
jovial amor dos jovens. Assim ele assegura em seu
pensamento: ambos, Tristão e Isolda, são belos.
Segundo a “Teoria das Formas” Tristão e Isolda são
belos por participarem da Forma de Beleza. Todavia, como
Sócrates a apresenta, a Forma está presente em todos os
entes que nela participam. Assim a Forma estaria
inteiramente presente em Tristão e em Isolda. Contudo, se a
Forma estivesse totalmente presente em Isolda não poderia
estar presente em Tristão. Para que a Forma estivesse
presente em Tristão ela teria que se dividir, somente assim
ela estaria, ao mesmo tempo, em Tristão e Isolda. Todavia,
pela divisão, deixaria de ser una.
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Salta-se, ainda, no argumento, uma compreensão do
conceito participação: participação é a maneira através da
qual a Forma presenta-se no ente. Esta compreensão do
conceito pode ser denominada, como anteriormente
apresentado72, como imanente. Esta apresentação imanente
parece ser um problema para a participação.
Trata-se, como já dissemos, de uma concepção
puramente imanentista das Formas. O que leva à
aporia, contudo, não é apenas a compreensão de que,
pela participação, a Forma se faz presente nas coisas,
mas o fato de Parmênides tratar as Formas como se
possuíssem extensão, ou seja, como se fossem coisas
sensíveis. Ora, é claro que cairemos no absurdo se
admitir que uma coisa extensa (neste caso, a própria
Forma) seja una e, ao mesmo tempo, dividida na
multiplicidade das coisas que dela participam. Tratase de uma compreensão materialista das Formas. De
qualquer maneira, uma concepção puramente
imanentista das Formas também deve ser
abandonada. (SOARES, M. A ontologia de Platão:
um estudo das formas no Parmênides. Passo Fundo:
UPF Editora, 2001. p 84).

O problema parece ainda mais complexo. Há aqueles
que defendem que em certos diálogos considerados
anteriores ao Parmênides, a saber, Simpósio, Fédon, Fedro e
República, as Formas aparecem como trancedentes73.
Entretanto, há aqueles que advogam que há, em Platão, uma
“posterior ontologia”74 afirmando que a concepção imanente
72 Ver:

2.1 Há Participação

73 Cf.

SOARES, M. A ontologia de Platão: um estudo das formas no
Parmênides. Passo Fundo: UPF Editora, 2001. p. 85.
74 Dentre

os comentadores que admitem uma ontologia temos Sayre e
Jackson. O que chamamos aqui de “posterior ontologia” é a tese de que
Platão teria uma “Teoria das Formas” e, após um processo dialético,
reformulou a sua teoria e admitiu uma nova proposta para a “Teoria das
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da ontologia platônica se dá nos diálogos primeiros sendo
substituídos na fase média75. Diante desta contenda surge a
questão: em quais diálogos temos a concepção transcendente
e/ou imanente das Formas?
Mesmo diante de tal controvérsia parece estranho
que tal afirmação possa surgir: “O que leva à aporia,
contudo, não é apenas a compreensão de que, pela
participação, a Forma se faz presente nas coisas, mas o fato
de Parmênides tratar as Formas como se possuíssem
extensão, ou seja, como se fossem coisas sensíveis.76” A aporia
só acontece por entender que a Forma é uma coisa extensa, ou
seja, é espacial, pois, os entes extensos não podem estar em
vários lugares ao mesmo tempo sem se dividir.
Sócrates não se cala. O mesmo objeta Parmênides.
Não estaria, disse ele, se, pelo menos, como o dia,
Formas”. Esta nova proposta de “Teoria das Formas” seria o que
chamamos de “posterior ontologia”. Esta reformulação, segundo a
“posterior ontologia” é marcada pelo Parmênides, diálogo considerado
geralmente como intermediário ou do início da velhice de Platão. A data
de composição do Parmênides é considerada, pela maioria dos
comentadores, sendo posterior à composição do Simpósio, Fédon, Fedro e
República. Cf. SAYRE, Kenneth. Plato's Late Ontology: a Riddle
Resolved. Las Vegas: Parmenides Publishing, 2005. Ver também: H.
JACKSON, 1885 apud IGLESSIAS, 2009 em: PERINE, Marcelo (Org.).
Estudos platônicos: sobre o ser e o aparecer; o belo e o bem. São Paulo:
Loyola, 2009. p. 95.
75 Para

Iglésias a imanência surge apenas nos primeiros diálogos e será
totalmente abandonada por Platão. “Segundo nossa escolha
interpretativa, a imanência da ideia aparece apenas nos primeiros
diálogos, sendo substituída por Platão, nos diálogos de fase média, pela
concepção, que ele não mais abandonou, de uma ideia separada,
transcendente. ” IGLÉSIAS, Maura. A relação entre sensível e inteligível:
methexis ou mimesis? In: PERINE, Marcelo (Org.). Estudos
platônicos: sobre o ser e o aparecer; o belo e o bem. São Paulo: Loyola,
2009. p. 93.
76 SOARES,

M. A ontologia de Platão: um estudo das formas no
Parmênides. Passo Fundo: UPF Editora, 2001. p. 84.
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que, sendo um e o mesmo, está em muitos lugares
simultaneamente e nem por isso está ele mesmo
separado de si mesmo, se assim também cada uma
das formas fosse uma e a mesma, estado
simultaneamente em todas as coisas. (PLATÃO,
Parmênides. 131b)

O dia é a imagem apresentada por Platão que irá
contra a aporia da participação na qual Parmênides posiciona
Sócrates. O dia, usado por Platão, é uma metáfora. “A
imagem do dia, o qual está em muitos lugares a um só tempo
e, apesar disso, é uno, segundo pensamos, não nos induz a
uma compreensão materialista das Formas.77 ” A aporia
continuaria caso o dia fosse entendido como matéria. Seria
possível esquematizar uma interpretação onde o ter-se-ia o
sol e seus raios e parte dos raios de sol tocam uma
determinada área e outra parte dos raios tocam outra
determinada área e haveria uma multiplicidade de raios de
sol. Todavia, o dia não é isto. O dia é abstrato, como o tempo.
Os minutos e os segundos estão em todos os lugares
simultaneamente. O dia também, pois o dia não é apenas a
iluminação dos raios solares. O dia é o acordar das pessoas,
o galo a cantar, as pessoas conduzindo-se ao trabalho, o
almoço, o chá da tarde, a volta do trabalho, etc. O dia não é
algo material que pode ser apontado e tocado. O dia é algo
que se percebe pelo pensamento. O dia é abstrato, imaterial.
Parmênides, ao ouvir o que foi proferido por
Sócrates contra a aporia, se agrada. Todavia, o Filósofo
Eleata não deixa de contrapor o Filho de Sofronísco a fim
de tentar continuar com a manter em questão a problemática
da participação.
Para contrapor Sócrates, Parmênides toma como
objeto, comparando com o dia, uma vela de navio. A
continuidade do diálogo acontece com a fala de Parmênides,
77 Cf.

SOARES, M, op. cit., p. 84 et seq.
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da seguinte maneira:
De bela maneira, Sócrates, disse ele, fazes uma e a
mesma coisa estar simultaneamente em muitos
lugares, como se, cobrindo com uma vela muitos
homens, dissesses ser ela, inteira, uma sobre
múltiplos. Ou não é algo desse tipo que acreditas
estar dizendo?
Talvez, disse ele. (PLÃTÃO, Parmênides. 131b-c)

Aquele que compreender a metáfora usada por
Sócrates perceberá, facilmente, um desacordo com a
metáfora de Parmênides. Sayre diz:
But it is obvious that the two analogies do not
amount to the same thing at all. Covering is a spatial
relationship, and there is no way in which one object
in space can cover several different objects without
different spatial parts of the former being involved
with each of the latter. Hence the analogy proposed
by Parmenides requires that the sail cover the several
men part by part rather than in its entirety. All that
follows from this is that the sail is a poor analogy for
the Forms, to which spatial dimensionality is totally
foreign. Instead of returning to his original analogy,
however, Socrates has been só demoralized that he
practically retires from the discussion, confining
himself for the remainder of the argument to very
terse answers. (SAYRE, Kenneth. Plato's Late
Ontology: a Riddle Resolved. Las Vegas:
Parmenides Publishing, 2005. p. 2478.)
78 Mas

é óbvio que as duas analogias não constituem a mesma coisa.
Cobrir é uma relação espacial, e não há maneira de que um objeto
espacial possa cobrir muitos diferentes objetos sem que partes espaciais
dos últimos [objetos] sejam envolvidos pelo primeiro. Daí a analogia
proposta por Parmênides requer que a vela cubra vários homens parte
por parte, em vez de sua totalidade. Tudo o que decorre disso é que a
vela é uma analogia pobre para as Formas, porque sua dimensionalidade
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As metáforas socráticas e a parmenídica divergem
entre si. A primeira parece guardar o princípio imaterial das
Formas, enquanto a segunda parece ser uma analogia pobre,
pois a vela ainda é entendida como coisa extensa e não como
entidade abstrata. A imagem apresentada pelo filho de
Sofronísco talvez seja a que mais possibilita perceber a
concepção de Platão de Forma e sua presença nos entes
sensíveis, pois a alegoria socrática presenta os elementos
fundamentais do εἷδος: universalidade e unidade79. A Forma,
como o dia, seria universal na medida em que é capaz de estar
presente em todos os entes sensíveis que com ela se
relacionam. Todavia, mesmo alcançando todos os lugares
que lhe dizem respeito, a Forma, como o dia, não deixa de
ser una. Desta maneira, Tristão e Isolda podem ser ambos
belos. A imagem de Sócrates não deixa aporia.
Ainda há mais. A metáfora socrática guarda a
presença da Forma nos entes sensíveis. Segundo a metáfora,
podem afirmar os comentadores, é pela presença da Forma
no ente, que a Forma é imanente. Contudo, é necessário que
se tenha em mente, sempre que se conceba a Forma como
transcedente ou imanente, que estes termos não fazem parte do
vocabulário de Platão. Ou seja: os termos transcedente e
espacial é totalmente estranha [estranha à natureza não extensa da
Forma]. Em vez de retornar para sua analogia original, no entanto,
Sócrates foi tão desmoralizado que ele praticamente se retira da
discussão, limitando-se no restante do argumento a respostas muito
concisas. SAYRE, Kenneth. Plato's Late Ontology: a Riddle Resolved.
Las Vegas: Parmenides Publishing, 2005. p. 24. [Tradução Nossa].
[Cochetes Nossos].
79 Marcio

Soares identifica outros dois componentes elementares:
abstração e substâncialidade. A abstração diz respeito ao caráter imaterial
da Forma. O termo substancialidade refere-se ao nível ontológico da
Forma. Os mesmos não são aqui pormenorizados pois já estão
sintetizados em nos elementos já supracitados e na discussão socrática
acerca da “Teoria das Formas” em geral. Cf. SOARES, M, op. cit., p. 84
et seq.
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imanente são usados de maneira a facilitar a compreensão da
teoria. Platão, não formulando a questão com estes termos,
faz com que seja possível que a questão se dê de forma
diferente em relação a como é tratada hoje.
Platão tinha consciência das consequências da
separação e união das Formas com os entes sensíveis. O
Parmênides é uma prova cabal disto. Platão, não tratando da
questão através de termos como imanência e transcendência,
pode não realizar uma oposição radical, em sua “Teoria das
Formas”, entre os conceitos trascedente e imanente. De tal
maneira, segundo parece, Platão pode ter reconhecido uma
separação e uma união da Forma com os entes sensíveis. Em
termos modernos: a Forma seria transcedente e imanente. A
separação se dá na medida em que a Forma é algo diferente
do ente sensível. Todavia, há uma união na medida em que
há participação. Desta maneira a Forma se diferencia do ente
sensível e se presenta nele.
Por que Platão não continuou a usar a metáfora do
dia? Por que ele fez com que o personagem Sócrates fosse
tomado de tranquilidade e não persistisse na alegoria?
A concepção platônica foi desvirtuada pela crítica
que lhe fêz Aristóteles, pois empírico-racionalista
como era, actualizou apenas o que do ângulo
empírico era possível ver. Procuraremos evidenciar a
positividade que tem a concepção platônica,
infelizmente tantas vêzes virtualizada através da
visão caricatural que se costuma fazer do seu
pensamento. (SANTOS, Mário Ferreira dos. O um
e o múltiplo em Platão. São Paulo: Livraria e
Editora Logos, 1958. p. 54).

Não cabe analisar se, de fato, Aristóteles foi um mal
intérprete de Platão. Deixar-se-á esta contenda para os
comentadores. Todavia, é inegável que haja esta contenda. Se
não Aristóteles, alguém, em algum momento, poderia
interpretar erroneamente o ateniense.
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Acontece que, desde dos tempos antigos, pode-se
perceber que o pensamento dialético de Platão foi, muitas
vezes, caricaturado e cristalizado. Este fixar da dialética
platônica faz com que as questões não apareçam ou que
sejam tratadas de maneira pobre e superficial. Dentre os
possíveis mal-entendidos que possam ocorrer temos o de
compreender a participação das Formas nos entes sensíveis
como compreendemos as relações entre os entes materiais.
Este mal-entendido é o que gera a primeira aporia da
participação apresentada no Parmênides de Platão.
No entanto, o âmago do debate se presenta não
sendo a solução para a aporia. Se fosse o foco a solução do
problema da participação, o argumento apresentado pelo
Sócrates teria sido desenvolvido de maneira mais profunda.
Todavia, a proposição que subjaz o âmago do debate não é
a aporia, e sim a prevenção para uma má compreensão de
“Teoria das Formas” que possa surgir ou ter surgido. O que
Platão explica, nas vozes de Sócrates e Parmênides, mais do
que o que são participação e Forma, é como a participação e
a Forma não devem ser entendidas. Algo precisa ser
explorado antes que se aclare o que é a participação e o εἷδος.
Algo precisa ser perguntado: o que não é participação? A
resposta é a aporia.
2.3 A FORMA DIVIDIDA (OU: DA FORMA NÃO
UNA).
Sócrates não quer responder à questão caindo em
aporia. Assim sendo, ele propõe que, na verdade, a Forma
estaria em partes no ente sensível. Sócrates propõe isto
através da metáfora da vela usada por Parmênides. Ou seja,
irá tentar seguir o outro caminho apresentado por
Parmênides quando foi perguntado sobre a presença da
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Forma nas coisas através da participação80. O diálogo assim
diz:
Será então que a vela inteira estaria sobre cada um,
ou uma parte dela sobre um, outra sobre outro?
Uma parte.
Logo, Sócrates, disse ele, são divisíveis as formas
mesmas, e as coisas que dela participam de uma de
suas partes, e não é mais o todo que estaria em cada
uma das coisas, mas, sim, uma parte caberia a cada
coisa.
Parece pelo menos que é assim.
Será então, Sócrates, que estarás disposto a dizer que
a forma, uma, em verdade, se divide e ainda será
uma?
De maneira alguma, disse Sócrates.(PLATÃO,
Parmênides. 131c).

O argumento acontece da seguinte maneira: Sócrates
afirmara que a metáfora de Parmênides era dotada de sentido
e expressara acertadamente a relação entre Forma e
multiplicidade81. Ao afirmar que a vela estaria em parte sobre
cada um dos homens, paralelamente, seguindo a analogia
apresentada por Parmênides, Sócrates é requerido a admitir
que a Forma está em parte nos entes sensíveis, da mesma
maneira que a vela está em parte nos homens. Assim sendo,
a participação seria apenas em parte da Forma e não no todo
(ὅλον). Todavia, se a Forma está em partes no ente, ela teria
que se dividir. E isto Sócrates não está disposto a afirmar.
O argumento clarifica-se, possivelmente, com esta
explanação: um grande filósofo, de ombros largos e idade
80 Cf.

PLATÃO, Parmênides. 131a-b

81 Cf.

PLATÃO, Parmênides. 131b-c
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avançada, levava uma vida simples tendo como principal
atividade discutir questões de sabedoria em um instituto por
ele fundado que se localizava próximo à cidade onde nascera
e morava, nos bosques, em lugar verdejante. Certa vez, um
amigo deste grande filósofo, Díon, entrou em contato com
o filósofo. Acontece que Díon residia em uma certa cidade
dominada por um tirano. A cidade: Siracusa. O tirano:
Dioníso I. Com Dioníso I no poder, Díon tinha medo do
rumo que a cidade poderia tomar e do mal que Dioníso I
poderia trazer à vida dos cidadãos. Apenas um homem
poderia ajudá-lo: o filósofo de ombros largos. O filósofo,
mesmo com idade avançada, decide ir até Siracusa em uma
perigosa jornada com o intuito de preparar Dioniso I para
questões do saber, da justiça e do bem82.
Assume-se que Díon agiu com justiça ao pedir ajuda
de seu sábio amigo. O filósofo de ombros largos foi justo ao
aceitar a jornada e em sua intenção de preparar Dioníso para
o bem. Ambos, em seus atos justos, participaram da Forma
de Justiça. Todavia, sob o argumento posto no Parmênides, a
Forma de Justiça estaria parte em Díon e parte em seu amigo.
A Forma, estando em partes em Dìon e seu amigo, seria
dividida para as partes se fazerem presentes nos dois entes.
Estando dividida a Forma não seria una. Esta é a aporia, pois,
se a Forma se dividir, não haverá unidade, apenas
multiplicidade. Assim, voltar-se-ia ao problema da unidade e
multiplicidade apresentado no início do Parmênides83.
Entretanto, há outras dificuldades que derivam desta
posição de que a Forma está em partes nas coisas. Estas
dificuldades são aporias consequentes de uma posição
anterior, já aporética. As argumentações que põem
dificuldade à posição socrática são: o caso do grande, do
igual e do pequeno e o Argumento do Terceiro Homem. O
diálogo apresenta a primeira dificuldade assim:
82 Cf.

PLATÃO, Carta VII.

83 Cf.

PLATÃO, Parmênides. 127e.
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Se dividires a grandeza mesma e se cada uma das
múltiplas coisas grandes for grande em virtude de
uma parte da grandeza, parte esta menor que a
grandeza mesma, será que isso não parecerá
absurdo?
Perfeitamente, disse ele.
Mas como? Cada coisa, recebendo uma parte do
igual, uma parte pequena, que é menor que o igual
mesmo, terá algo com que será igual ao que quer que
seja?
Impossível.
E mais: é uma parte do pequeno que algum de nós
terá, e o pequeno será maior que essa parte mesma,
sendo esta uma parte dele, e assim pois o pequeno
mesmo será maior; e aquilo a que for adicionada a
parte subtraída será menor e não maior que antes.
Isso não poderia ocorrer, disse ele. (PLATÃO,
Parmênides. 131c-e).

Acontece que esta aporia é, estruturalmente, dividida
em três partes. A primeira refere-se à participação dos
múltiplos entes na Forma de Grandeza, a segunda à
participação na Forma de Igualdade e a terceira à
participação dos entes sensíveis na Forma de Pequeno.
A primeira parte do problema se dá na medida em
que um ente sensível qualquer (γ) participa na Forma de
Grandeza (Γ). Este ente (γ), em sua relação participativa,
recebe parte da Forma (Γ). Todavia, a parte que o ente (γ)
recebe da Forma de Grandeza é menor que a própria Forma
(Γ). Ou seja, aquilo que faz com que o ente seja grande é
menor do que o que é absolutamente grande, é menor do
que a própria Grandeza (Γ). O absurdo é afirmar que é uma
parte da Forma de Grandeza (Γ), que é menor que a Forma,
que torna os entes grandes.
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Por exemplo: a Rússia é o maior país em extensão
territorial do planeta. Certamente, por ser tão grande, a
Rússia participa na Forma de Grandeza (Γ). Todavia, se
admitimos que, nesta participação, a Forma está apenas em
parte no ente, apenas uma parte muito pequena da Forma de
Grandeza estaria presente na Rússia. O que faria a Rússia
grande, na verdade, seria uma parte menor da Grandeza.
Isto, portanto, parece absurdo.
A segunda parte da primeira consequência aporética
é semelhante à primeira, todavia, se dá sob análise da Forma
de Igualdade. Um determinado ente (ι), na medida que
participa da Forma de Igualdade (Ι), é igual. Entretanto,
através desta participação o ente (ι) recebe apenas uma parte
da Igualdade (Ι). Assim sendo a parte que o ente (ι) recebe,
por não ser a própria Forma de Igualdade (Ι), é diferente da
Forma (Ι). Portanto, o que faz com que o ente (ι) seja igual é
diferente da Igualdade (Ι).
Exempli gratia: Uma determinada função matemática:
f(x)= 2x - 6 é identificada ao numeral zero. Assim tem-se:
f(x)= 2x - 6 = 0. O número que solucionaria esta função de
primeiro grau, fazendo com que esta fosse verdadeira,
descobrindo o valor de “x”, é 3. Teria-se como resolução:
f(x)= 2.3 - 6 = 0. Tem-se, então, que “x” é igual a 3. “X”,
sendo igual a 3, participa da Igualdade (Ι). “X” é igual.
Contudo, o que faz com que “x” seja igual é apenas uma
fração da Forma de Igualdade (Ι). Esta fração é menor que a
Igualdade (Ι), portanto, é diferente da Igualdade (Ι). De tal
maneira, o que faz com que “x” seja igual é uma coisa
diferente da Igualdade (Ι). O que faz com que “x” seja igual
é outra coisa que não a Igualdade (Ι).
Semelhantemente à primeira e à segunda parte deste
caso se dá a terceira parte. Se antes foram analisadas a Forma
de Grandeza e a Forma de Igualdade, agora é analisada a
Forma do Pequeno. O diálogo pensa a respeito de um ente
qualquer (π) que participa da Forma de Pequenez (Π).
Enquanto o ente (π) participar da Forma (Π) receberá uma
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parte dela. A parte recebida será menor do que a própria
Forma de Pequenez (Π). Assim aquilo que possibilita a
pequenez do ente pequeno é menor do que a Forma de
Pequenez (Π). Desta maneira a Forma da Pequenez deixa de
ser o que de menor existe.
Por exemplo: Um determinado arqueólogo, em seus
trabalhos, encontra uma antiga moeda (π). Através dos
estudos numismáticos84 consegue perceber que a moeda
encontrada é uma pequena dracma85 usada na antiguidade
como oferenda à deusa Íris. A dracma, certamente, é pequena
por participar da Forma do Pequeno (Π). Contudo, ao
participar da Forma, a dracma (π) recebe apenas parte da
Pequenez (Π). Assim sendo, a parte da Pequenez (Π)
recebida pela dracma é menor do que a própria Pequenez (Π).
De tal maneira, o que faz com que a dracma (π) seja pequena
é menor que a própria Forma de Pequeno (Π), o menor, por
excelência.
A segunda argumentação que deriva da Forma
estando presente em partes no ente é o Argumento do
Terceiro Homem. Este argumento não foi assim nomeado
por Platão, mas sim por Aristóteles. Este argumento aparece
na Metafísica86 usado através do exemplo da Forma de
Homem, por isto recebe este nome. Ainda assim, parece que
este argumento surgiu, de fato, pela crítica de um sofista,
contemporâneo de Platão, chamado Polixemo87.
84 A

numismática é a ciência que tem por objetivo o estudo de moedas e
medalhas. A palavra tem origem no termo grego νόμισμα que pode ser
traduzido por moeda. Todavia o termo νόμισμα guarda o sentido do
substantivo νόμος. O termo νόμος pode ser traduzido entendido como
norma, leis ou costume, enquanto νόμισμα diz respeito à aquilo que é
sancionado ou estabelecido pelo costume. cf. LIDDEL, H. G. SCOOT,
R. 1996.
85 Dracma

vem do grego δραχμή e pode set traduzido por: a) tanto quanto
se pode segurar a mão; b) um peso; c) uma moeda de prata.
86 Cf.

ARISTÓTELES, Metafísica. 990b17 e 1079a13.

87 Cf.

IGLESIAS, Maura. Parmênides. Tradução, apresentação e notas
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O argumento, no decorrer do Parmênides, se mostra
da seguinte maneira:
Pois bem. Em relação ao seguinte, como pensas?
Em relação a quê?
Creio que tu crês que cada forma é uma pelo
seguinte: quando algumas coisas, múltiplas, te
parecem ser grandes, talvez te pareça, a ti que as
olhas todas, haver uma certa ideia uma e a mesma em
todas; donde acreditas o grande ser um.
Dizes a verdade, disse ele.
Mas... e quanto ao grande mesmo e às outras coisas
grandes? Se olhares da mesma maneira, com a alma,
para todos esses, não aparecerá, de novo, um grande,
um, em virtude do qual é necessário todas aquelas
coisas aparecerem como grandes?
Parece que sim.
Logo, uma outra forma da grandeza aparecerá,
surgindo ao lado da grandeza mesma e das coisas
que participam. E, sobre todas essas, aparecerá de
novo uma outra, de modo a, em virtude dela, todas
essas parecerem grandes. E não mais será uma cada
uma das tuas formas, mas ilimitadas em quantidade.

Este famoso argumento refere-se à possibilidade do
surgimento da infinitas Formas. O ponto de partida do
argumento é o fato de haver determinadas coisas que
possuem uma certa característica, assim, para possuírem esta
tal característica, participam de uma respectiva Forma que é
dotada de unidade e diz respeito aos entes que têm tal
característica. Todavia, Parmênides considera que se
examinarmos a relação entre a Forma e um ente que dela
de Maura Iglesias e Fernando Rodrigues. Rio de Janeiro: Editora PUCRio e Edições Loyola, 2003. p. 137.
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participa, surgirá uma outra Forma mais fundamental que a
anterior, isto se dando infinitamente. O que parece estranho
neste argumento é que, logicamente, não se faz necessário
assumir uma infinidade de Formas, ou quaisquer outra
Forma que não aquela que dê atributos ou predicados aos
entes88.
No entanto, segundo Vlastos89, o argumento pode,
de fato, se tornar um problema para a teoria das Formas.
Faz-se necessário atentar a algumas premissas elencadas.
Estas são:
1 – Vários entes (a; b; c) tem uma determinada propriedade,
são φ. Então, deve haver uma Forma única, uma “Φ-dade¹”
na qual é possível apreender a, b e c como φ (Premissa
explicitada na obra).
2 – a, b, c e “Φ-dade¹” são φ. Então, deve haver uma outra
Forma, “Φ-dade²”, que faça com que a, b, c e “Φ-dade¹”
sejam φ (Premissa extrínseca ao texto).
3 – Qualquer Forma pode ser predicada sobre si mesma,
p.ex. “Φ-dade¹” é necessariamente φ. “Φ-dade²” é
necessariamente φ (Premissa adicional que possibilita o
estabelecimento de 2).
Conclusão – É necessário haver uma nova Forma, “Φdade²”, para que a propriedade φ seja atribuída a a, b, c e “Φdade¹”. Esta criação de novas Formas se dá infinitamente.
Por exemplo: 1 – O mel, produzido pelas abelhas,
certamente, é doce (tem o atributo φ). Ele é doce por
participar da Forma da Doçura (Φ-dade¹). 2 – O mel é doce
(é φ) e a Forma da Doçura (Φ-dade¹) são doces. 3 – Afinal,
88 Cf.

IDEM, ibdem.

89 Cf.

VLASTOS, 1954 apud IGLESIAS, 2003, p137.
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todo atributo que a Forma dá para o ente em relação de
participação pode ser atribuído a si mesma, p.ex. A Forma
de Doce é doce. Conclusão: Se o mel e a Forma da Doçura
(Φ-dade¹) são doces (são φ) é necessário que exista uma
outra Forma de Doce (Φ-dade²) na qual o mel e a primeira
Forma de Doce (Φ-dade¹) participem para que sejam doces.
O mesmo poderia acontecer com a “ Φ-dade²” e faria surgir
uma “Φ-dade³”, e poderia fazer surgir infinitas outras
Formas.
Todavia, mesmo com o elencar das premissas, estas
não devem ser, necessariamente, aceitas. Observa-se que as
premissas 2 e 3 não estão contidas no diálogo platônico. Elas
afirmam, em síntese, o seguinte: o predicado dado ao ente
sensível que participa da Forma também pode ser atribuído
à Forma. Questiona-se: esta afirmação é verdadeira? Basta
pensar: A Forma do Doce é doce? Em outras palavras: A
Doçura é doce? Aparentemente não é. A Doçura, ou a
Forma de Doce, é uma ideia abstrata e não possui sabor.
Parece que o εἶδος não pode tocar o paladar humano
produzindo qualquer sabor. Assim sendo, as premissas 2 e 3
não são verdadeiras. Assim, a conclusão não é necessária e o
argumento seria inválido.
Todavia, o argumento pode se desenvolver mediante
outra apresentação. De fato, as Formas servem para dar
unidade para aquilo que é múltiplo. Ou seja, múltiplos entes,
nomeadamente α β e γ, podem participar de uma
determinada Forma, nomeadamente, Σ. Ou seja, a
múltiplicidade dos entes (α β e γ) é assegurada pela unidade
da Forma (Σ). Contudo, há ainda, uma dualidade. De um
lado há o grupo de entes sensíveis (α β e γ) e de outra a
Forma (Σ). De fato não se tem um, mas dois. Faz-se
necessário estabelecer uma outra Forma (Σ') que possa
assegurar a unidade que há na relação entre um grupo de
entes e a Forma – (α;β;γ;)RΣ. Mas, de tal maneira, ainda há
uma dualidade entre a primeira relação – (α;β;γ;)RΣ – e a
nova Forma estabelecida – Σ'. Faz-se necessário admitir
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outra Forma para dar unidade a relação entre o primeiro
grupo e a primeira Forma e a segunda Forma –
[(α;β;γ;)RΣ]RΣ'. Outra Forma deve ser criada para dar
unidade à relação da relação entre a segunda Forma (Σ') e a
primeira relação estabelecida – (α;β;γ;)RΣ. Surgiria assim
uma outra Forma (Σ'') que daria unidade à última relação
estabelecida com a última Forma criada –
{[(α;β;γ;)RΣ]RΣ'}RΣ''. Infinitas Formas podem ser criadas
para infinitas relações que irão surgir – Σ'; Σ''; Σ'''; Σ''''... –,
pois, de um lado teremos a relação anterior criada e de outro
a última Forma criada, sendo assim, sempre, uma dualidade.
No entanto, todas as especulações apresentadas
acerca do Argumento do Terceiro Homem são extrínsecas
ao Parmênides, servindo assim apenas de exercício
hermenêutico, uma vez que é impossível precisar o que, de
fato, levaria o argumento a por dificuldades à teoria das
Formas.
É necessário lembrar que o caso do grande, do igual
e do pequeno, como também o argumento do terceiro
homem, são consequências aporéticas da admissão de que a
Forma, quando em relação de participação, está em partes
nos entes. Portanto caso seja possível resolver as aporias
derivadas da admissão de que a Forma está totalmente nos
entes, não é preciso cair nas aporias da Forma que está em
partes nos entes, nem suas consequências (O caso do grande,
do igual e do pequeno e a aporia do Terceiro Homem).
Ressalta-se ainda que a aporia do Terceiro Homem,
apenas como é apresentada no Parmênides, não representa
uma real dificuldade para a “Teoria das Formas”, pois é
incoerente. O fato de existir incoerência neste argumento,
todavia, não quer dizer que Platão não a tenha percebido. Ao
contrário, parece que Parmênides é usado por Platão para
mostrar todas as possíveis objeções que podem ser
levantadas à “Teoria das Formas”. Pensando de tal maneira
é possível perceber na argumentação acerca do caso do
grande, do igual e do pequeno que este argumento também
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leva consigo uma certa incoerência.
No caso do grande, do igual e do pequeno
Parmênides questiona Sócrates tomando as Formas de
Grande e de Pequeno como coisas extensas.
Platão trabalha com uma compreensão materialista
das Formas, tratando-as como coisas extensas. O erro
está em considerar a Forma de Grandeza, por
exemplo, como uma coisa extensa grande, suscetível de
divisões. (SOARES, M. A ontologia de Platão: um
estudo das formas no Parmênides. Passo Fundo:
UPF Editora, 2001. p. 89).

Platão, na voz de Parmênides, tanto quanto trata a
Forma da Grandeza como material, trata a Forma da
Pequenez. Este tratamento se dá pela admissão da seguinte
premissa: o predicado que a Forma dá ao ente, na
participação, também pode ser atribuído a si mesma. De fato,
tal premissa não precisa ser aceita. Ora, uma Forma que
predica um ente sensível não necessariamente precisa
receber o mesmo predicado que dá ao ente. Como no
exemplo anterior: um doce qualquer é doce em razão da
participação na Forma de Doce, todavia, a Doçura, como
Forma abstrata, não é doce. Semelhantemente, a Grandeza
não é grande e a Pequenez não é pequena. A Grandeza e a
Pequenez são Formas, ou ideias, abstratas e não possuem
extensão.
O caso do igual é diferente do grande e do pequeno.
O grande e o pequeno são entendidos como Formas
Extensas, o Igual não. Aparentemente, a aporia do igual é a
única que, de fato, se sustenta, tomando as Formas como
coisas extensas ou não.
Porém, Sócrates ainda se encontra em aporia. Em
ambos os casos, a Forma estando presente em partes no
ente, ou estando presente completamente, não é possível
assegurar que esta continue sendo uma. Sócrates tentou
estabelecer a Forma para assegurar a unidade da
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multiplicidade. Ao que parece, no entanto, da mais pura
unidade decorre a imprescindível multiplicidade.

Considerações finais
Percebe-se, então, que o Parmênides é uma obra difícil
de se colocar em questão. Há nesta obra um claro contraste
com a maioria dos outros trabalhos de Platão. Enquanto
grande parte dos diálogos platônicos oferecem vários níveis
de leitura, o Parmênides parece comportar apenas um tipo de
leitura: a complexa e profunda. Ou seja, outros diálogos de
Platão podem propiciar ao leitor, mesmo aquele que tem
pouco ou nenhum contato com a obra platônica, uma certa
compreensão do que é explorado no texto, mesmo que por
vezes superficial. Já o diálogo aqui tratado não pode ser
tomado superficialmente, ou melhor dizendo: a superfície de
tal diálogo é tão profunda que para um tratamento da obra,
mesmo que superficial, faz-se necessário um imenso esforço
em razão da sua majestosa profundidade90.
No entanto, o estudo da obra supracitada é de vital
importância para uma pesquisa sobre a ontologia platônica.
A ontologia é uma das áreas mais caras à história da filosofia
e Platão aparece para ela como um dos maiores pensadores
ao propor e problematizar uma “Teoria das Formas”. A
“Teoria das Formas” é, por parte de Platão, uma tentativa de
lidar com a unidade e a multiplicidade, fundamentando a
última através da primeira, estabelecendo a Forma. Isto
representa o ganho ontológico da teoria platônica: é possível
compreender aspectos do múltiplo em razão do um.
Contundo, fica claro, com o presente estudo, a
dificuldade de se pensar acerca de uma “Teoria das Formas”.
Não é comprovado, de fato, o que o Parmênides representa
Cf. IGLESSIAS, Maura. Apresentação do Diálogo. In: PLATÃO.
Parmênides. Tradução, apresentação e notas de Maura Iglesias e
Fernando Rodrigues. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio e Edições Loyola,
2003. p. 7.
90
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para a “Teoria das Formas”. Não é inequívoco se Platão, de
fato, reformula seu entendimento das Formas no Parmênides
ou não. Se reformula, Platão está criando uma “ontologia
tardia”, uma “última ontologia”, revisada após a crítica feita
no Parmênides. Se não reformula, Platão já tinha em mente
esta problemática em toda sua obra, sendo assim o Parmênides
uma experiência de processo dialético e didático para que
seja possível perceber como não se deve entender a “Teoria
das Formas”.
Estas hipóteses hermenêuticas, de que Platão
mantém sua teoria, reformulando-a ou não, podem se
fundamentar quando se admite que a data de composição do
diálogo é próxima à entrada de Aristóteles na Academia, por
volta de 368-367a.c.. Nesta época a ontologia platônica
estava sendo amplamente discutida pelos seus discípulos e o
Parmênides seria uma maneira de lidar com esta discussão91.
Uma terceira hipótese, de que Platão abandonou a
“Teoria das Formas”, aparece com menor força, pois,
conforme alguns comentadores, Platão permanece com sua
ontologia em diálogos considerados posteriores ao
Parmênides, p.ex. Sofista, Timeu, Filebo.
Outra evidência de que Platão parece manter a
“Teoria das Formas” é que as aporias da participação,
tradadas como foco deste emprego, não são, de fato, letais à
ontologia platônica. Estas aporias e suas consequências não
são, de fato, letais pela maneira como as aporias são
apresentadas. Reitera-se aqui: em 131a, Parmênides pergunta
se há coisas que participando das formas receberiam delas
denominações. Sócrates ao aquiescer a tal indagação escuta
de Parmênides: “Não é verdade que cada uma das coisas
(ὅλον) que têm participação ou bem têm participação na
forma inteira, ou bem em uma parte dela? Ou haveria outra

91 Cf.

SOARES, M. A ontologia de Platão: um estudo das formas no
Parmênides. Passo Fundo: UPF Editora, 2001. p.90.
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participação além dessas?92 ” Aquele que afirmar, como
Sócrates, que a forma, em uma relação de participação, está
inteira no ente irá encontrar-se em aporia. A forma se
estivesse inteira, simultaneamente, em vários entes distintos
separar-se-ia de si mesma, deixando de ser una. Se esta,
portanto, deixar de ser una, não será o problema da
multiplicidade resolvido, pois, estará se estabelecendo apenas
outra multiplicidade e esta poderá ainda ser alvo dos
argumentos de Zenão apresentados anteriormente. Aquele
que afirmar que a forma está em parte nos entes (como em
131c), afirmará que a forma se divide nos entes, portanto,
também desta maneira, a forma deixará de ser una.
No caso do grande e do pequeno temos que parte da
Grandeza se relaciona com o ente determinando-o como
grande. O que faz o ente sensível grande é menor do que a
Forma de Grandeza em si, pois esta está apenas em parte
relacionando-se com o ente. Dilema semelhante ocorre com
a Pequenez em si. Um ente sensível que se relaciona com a
Forma de Pequenez tem parte da Pequenez que lhe faz
pequeno, mas, esta parte da Pequenez que tem é menor que
a Pequenez em si. Como é possível que uma parte daquilo
que é pequeno por excelência seja menor do a própria
Pequenez? No argumento do terceiro homem, assim
denominado por Aristóteles na Metafísica em 990b17 e
1079a13, temos: um ente sensível qualquer (α), relaciona-se
com uma forma (β) que o determina. Mas, para que a relação
entre estes ocorra (αRβ) é necessária uma outra forma (γ)
que seja capaz de relacionar este dado ente (α) e esta dada
forma (β). Esta nova forma (γ) precisará de ainda de outra
forma (θ) capaz de relacionar a união anteior entre o ente e
a forma que surgiu (αRγ). Outra forma será necessária para
unificar última relação apresentada (αRθ). Isto se dá
infinitamente.
Ora, em todos os casos, as aporias se dão pelo
92 PLATÃO.

Parmênides, 131a
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entendimento das Formas como entes materiais. O único
caso o qual foge à regra é o da Forma de Igual, no qual os
entes participando da Igualdade recebem apenas parte do
Igual; assim sendo, o que faz os entes iguais é algo diferente
da Igualdade.
Figura-se como outro ponto de dificuldade o
entendimento do termo participação (μετέχειν –
μεταλαμβάνειν), uma vez que os termos gregos podem trazer
sentidos diferentes. Μετέχειν pode dizer respeito ao ser do
ente e μεταλαμβάνειν aos predicados do ente. Todavia, esta
discussão é, até então, impossível de se resolver, pois o texto
escrito no Parmênides pouco nos aprofunda na questão.
O que é incontestável é que Platão percebeu
questões cruciais acerca de sua ontologia. Questões foram
postas. O ateniense perguntou: como lidar com a unidade e
a multiplicidade? O que sustentaria uma unidade da
multiplicidade? Como a relação entre Formas e entes
sensíveis é possível? Ou: como ela não se dá?
Platão, no Parmênides, usando de personagens,
construindo uma estória, não responde o que é, mas o que
não é. Platão diz como não é participação, como não é a
“Teoria das Formas”. Caso a teoria seja compreendida como
o jovem Sócrates compreendeu, tudo que poderá ser
afirmado é a pura multiplicidade. Multiplicidade a qual se
tentou aniquilar no começo do diálogo. Multiplicidade
inexorável decorrente da mais perfeita unidade.
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Apêndice
LER EM GREGO E LER PLATÃO
O estudo do pensamento de Platão é por vezes
complexo e difícil. É necessário recolher informações
diversas que, frequentemente, são inacessíveis. É inevitável,
também, o estudo de Grego Antigo. Este apêndice, portanto,
constitui a apresentação de dois importantes pontos para o
estudo de Platão e para a leitura desta monografia por nãoespecialistas: 1) o alfabeto grego e uma prévia noção de
grego antigo e 2) um entendimento comum da cronologia da
composição do corpus platônico. Estes dois pontos são
importantes para aqueles que estão a se iniciar nos estudos
platônicos.
1) Este presente trabalho não usa a transliteração. Por outro
lado, aqui apresenta-se o alfabeto grego para que o leitor,
quando não possuir noção alguma, possa apreender o que se
põe.
Grafema
Valor
Nome
Αα

a

ἄλφα

Ββ

b

βῆτα

Γγ

g

γάμμα

Δδ

d

δέλτα

Εε

e breve

ἔψλόν
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Ζζ

dz

ζῆτα

Ηη

e longo

ἦτα

Θθ

th (aspirado)

θῆτα

Ιι

i

ἰῶτα

Κκ

k

κάππα

Λλ

l

λάμβδα

Μμ

m

μῦ

Νν

n

νῦ

Ξξ

csi

ξῖ

Οο

o breve

ὀμικόν

Ππ

p

πῖ

Ρρ

r

ῥῶ

Σσς

s93

σῖγμα

Ττ

t

ταῦ

Υυ

y

ὖψιλον

Φφ

f

φῖ

93 O

Sigma possui três grafemas: Σ σ ς . O primeiro (Σ) é maiúsculo, o
segundo (σ) minúsculo e o terceiro (ς) é também minúsculo, todavia,
apenas usado em final de palavras.
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Χχ

kh

χῖ

Ψψ

psi

ψῖ

Ωω

o longo

ὦμέγα

O que se encontra grafado nas vogais, quando
iniciam as palavras, chama-se espírito. Estes podem ser rudes
e doces. O rude altera o som da palavra fazendo com que a
mesma seja aspirada: como em home, no inglês. Quando o
espírito é doce, não há alteração no som da palavra. Por
exemplo: ὅλον (ὁ possui espírito rude – lê-se “rólon”); εἶδος
(εἶ possúi espírito doce: lê-se “eidos”).
As noções de grego antigo aqui expressas são
retiradas da obra ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Introdução ao Grego
Antigo, de Jacyntho Lins Brandão. Esta obra é uma grande
referência para aquele que deseja iniciar os estudos de grego
antigo.
2) Apresenta-se, aqui, uma comum visão da cronologia dos
diálogos platônicos:

Autênticos
399-390 – período em torno da morte de
Sócrates
Hipias Menor

o falso

Laques

a coragem

Êutifron

a piedade

Íon

sobre a Ilíada, a
inspiração

Protágoras

os

sofistas,

a
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educação,
virtude

a

“socráticos”
Cármides
a sabedoria prática
ou
“primeiros” 390-385 – período da fundação da
Academia
Apologia
a defesa de Sócrates

“médios”

“últimos”

Críton

o dever

Lisis

a amizade

Górgias

a retórica

Menexeno

a oração fúnebre

Eutidemo

a erística

Mênon

a virtude, a teoria da
reminiscência

Crátilo

a justeza dos nomes, a
linguagem

385-370
Fédon

período de maturidade
a imortalidade da alma

Banquete

o amor, o belo

República

a justiça na alma e na
cidade, o bem

Fedro

o amor, a alma, a
retórica, a dialética

370-348
Teeteto

período de velhice
o conhecimento

Parmênides

o uno e o múltiplo, as
formas inteligíveis

Sofista

o sofista, o ser, o
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outro, a dialética, o
falso

Filebo

o prazer, a vida boa

Político

a arte de governar

Crítias

Atlântida

Timeu

a cosmologia

Leis

o sistema político, a
legislação

Polêmicos, cuja a autenticidade não é
admitida de maneira unívoca
Hipias Maior

do belo

Alcibíades I

da natureza do homem

Epinomis

o conselho noturno, o filósofo

Carta VII

(A Carta VII é separada das
demais pois é, normalmente, de
autenticidade mais aceita que as
demais.)

Cartas I-VI,VIII-XIII

Duvidosos, mas de autenticidade admitida
durante a antiguidade
Alcibíades II

a oração

Hiparco

a avidez pelo lucro

Rivais

o amor pelo saber

Theages

a sabedoria

Minos

a lei
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Clitofonte

protréptico

Apócrifos – considerados inautênticos já na
antiguidade
Eríxias

a riqueza

Axíoco

a morte

Demódoco

a deliberação

Sísifo

a deliberação

Do justo
Da virtude
Definições
Esta presente cronologia pode ser encontrada no website do
professor e pesquisador Marcelo Pimenta Marques.
Fonte: Blog do Marcelo Pimenta Marques. Disponível em:
<http://www.fafich.ufmg.br/~marquess/dialogos.php >. Acesso em:
15 out. 2012.

AUXÍLIO BIBLIOGRÁFICO
Muita coisa mudou desde a conclusão deste texto.
Estudos foram adicionados, autores conhecidos, novas
obras publicadas, encontros aconteceram e novas
perspectivas surgiram. Assim, talvez seja útil àquele que
deseja ver mais sobre o assunto estar informado de outras
obras e não seria justo não as dispor aqui. Mesmo quando
essas obras não foram acessíveis na época da redação deste
trabalho, hoje podem ser úteis aos pesquisadores vindouros.
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