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Introdução 

 

Philia e philotes 

 

O meu projeto consiste em avaliar os conceitos philia﴾amor﴿ e neikos﴾discórdia﴿ nos 

dois poemas que foram atribuídos a Empédocles de Agrigento. Da natureza e Purificações, 

ao fazer o estudo destas obras foi possível avaliar uma variação quanto ao uso do termo 

philia. Quando estabelecemos o cotejo dos textos, isto é, a comparação entre a traduções e o 

confronto, auxiliado pela orientadora, com o texto grego, verificamos que o termo philia só 

aparece uma vez, enquanto um de seus derivados, philótes, é o termo que ocorre mais vezes e 

que recebeu a tradução portuguesa de amizade e ou amor. Assim, uma vez que constatamos a 

não ocorrência do termo nos fragmentos que nos restaram, a não ser uma única vez, iniciamos 

uma pesquisa nos dicionários e descobrimos que philotes é uma palavra derivada também do 

grego phílos, que pode ser relacionada particularmente com a hospitalidade, e tem um sentido 

mais amplo e mais forte que o do vocábulo da língua portuguesa que o traduz. O phílos e seus 

derivados possuem valores afetivos, que aparecem nos usos que qualificam relações internas 

do grupo pertencente à família: phílos “querido”, philotes “amor”. Acreditamos que os termos 

amor e a amizade estão intimamente ligados. Assim, aparentemente, nada mais simples do 

que a relação entre phílos “amigo” e philotes, philia “amizade”. Philotes em Homero, 

segundo Benveniste1, também pode ser entendido como amizade, uma amizade muito 

definida, que estabelece vínculos e supõe compromissos recíprocos, com juramentos e 

sacrifícios. São várias as interpretações que se pode ter do mesmo termo. Contudo, a 

conclusão a que chegamos ao longo da pesquisa é que o termo que deve ser apresentado, aqui, 

correspondente a amor, é o termo grego philotes, pois é este que aparece nos fragmentos que 

                                                 
1 BENVENISTE, Émile. O vocabulário das instituições indo-europeias. Vol.I. Tradução de Denise Battman. 

Campinas: Editora da UNICAMP, 1995. 

 



chegaram até nós, como podemos conferir com Kirk, Raven e Schofield: [...]  καί Φιλοτης έν 

τοΐσιν, ΐση υηκός τε πλάτος τε˙[...]2. Neste pequeno trecho pode-se notar o emprego do termo 

Φιλοτης(philotes) no fragmento de Empédocles; termo esse que Kirk, Raven e Schofield, três 

dos mais conhecidos e renomados estudiosos e organizadores dos fragmentos dos chamados 

pensadores Pré- Socráticos, traduzem por amor ou amizade. Então, sentimos uma necessidade 

de mudar o titulo do projeto e corrigir o emprego do termo no corpo do trabalho.  

Gostaríamos de acentuar, ainda, a dificuldade do estudo e análise de obras que só 

chegaram até nós fragmentadas e, por isso mesmo, constituem-se em um obstáculo que é 

dado, sobretudo, pela situação das fontes, isto é, uma documentação de segunda ou terceira 

mão, em cuja configuração até hoje se trabalha. Como explicita Livio Rossetti3 em sua obra 

Introdução à filosofia antiga׃ 

 

É como se devêssemos nos contentar não simplesmente com uma gravação cheia de 

ruído e reduzidas a meias palavras e frases, mas com trechos gravados de várias fitas 

quebradas e ainda por cima espalhadas por lugares diferentes, o que torna 

problemático determinar quais trechos pertencem à mesma gravação e, com maior 

razão, em que ordem se sucedia originalmente as declarações preservadas.  

 

As nossas informações são, via de regra, constituídas por autores gregos, daí o 

cuidado para que os erros sejam os menores possíveis, principalmente no caso de Empédocles 

que é um filósofo pouco estudado. O estudo de Empédocles supõe um trabalho sobre a 

organização dos fragmentos. Os filólogos e scholars e ou, ainda, os grandes helenistas têm, 

desde o Século XVIII se debruçado sobre os chamados filósofos pré-socráticos a fim de 

estabelecer seus textos. Esta tarefa é dificultada pelo fato dos fragmentos não serem, ao 

contrário do que se pensa à primeira vista, pedaços das obras dos próprios autores que por 

                                                 
2 E a amizade dentro 

 deles, igual em comprimento e largura... 
3 . ROSSETI, Lívio. Introdução à Filosofia Antiga: premissas filológicas e outras “ferramentas de trabalho”. 

Tradução de Élcio de Gusmão Verçosa Filho. São Paulo: Paulus, 2006. 

 

 

 



vicissitudes de toda ordem teriam chegado até nós. Na realidade, os fragmentos são citações 

retiradas das obras de outros filósofos, historiadores e doxógrafos que os apresentam em suas 

próprias obras. Daí as inúmeras incertezas. 

 Assim, o nosso trabalho consiste em localizar, conectar e bem compreender 

declarações e citações que aparecem ao longo dos mais variados textos, que foram escritos há 

mais de dois mil anos. Por isso, os resultados são os mais variados, temos autores cuja 

documentação é quase inteiramente indireta, como no caso de Pitágoras e autores cujas obras 

nos chegaram, amplas e orgânicas, como no caso do filósofo que aqui é estudado, Empédocles 

de Agrigento.   

Daí, torna-se essencial o trabalho e o papel do filólogo: ele é o responsável por 

remontar essas obras, em torná-las possíveis e legíveis enquanto obras pertencentes não a 

quem citou mas àquele a quem é atribuída a citação.Cabe ao  filólogo tentar descobrir não 

apenas, conforme dissemos, os indícios a partir dos quais uma citação pode ser considerada 

confiável, como também ao estabelecimento de uma distinção entre o original e a forma que o 

original veio assumindo a partir das diversas mãos de quem os transmitiu. Tal tarefa exige, 

pois, todos os cuidados possíveis, entre os quais se destacam: reordenar os fragmentos 

buscando a forma mais próxima do original, mesmo com inevitáveis buracos que tendem a 

aparecer, pois partes destas obras permanecem inacessíveis. 

Não menos importante que o papel do filólogo, entretanto, é o papel do historiador da 

filosofia, na medida em que a ele cabe a árdua tarefa de tentar penetrar na doutrina do filósofo 

que está sendo estudado, tentando, assim, remontar a lógica ou ordem que preside os trechos 

encontrados, buscando entender porque tal autor construiu determinada argumentação, 

contextualizando o máximo possível essas seqüências de idéias, estabelecendo o significado e 

relevância que determinada argumentação pode ter tido para o seu autor e, conseqüentemente, 

para seus leitores. Pretendo mostrar aqui a dificuldade que se tem ao trabalhar obras e 



filósofos antigos deve-se, portanto, proceder a diversos tipos de verificação, necessários para 

que não se cometa nenhuma arbitrariedade. Às vezes esse trabalho nos desencoraja e por 

outro se configura um desafio dos mais interessantes e atraentes, o segundo no meu caso 

prevaleceu. 

Natural de Agrigento, Empédocles, de acordo com Hipôbotos, era filho de Mêton e 

neto de Empédocles. Sua vida é envolta em lendas, mas acredita-se que ele foi um grande 

orador, que foi discípulo de Parmênides e ainda que fosse médico. A ele são atribuídas duas 

obras das quais, infelizmente, chegaram até nós apenas alguns fragmentos: Da Natureza e 

Purificações. Meu objetivo primeiro é tratar sobre as Purificações mais especificamente sobre 

dois conceitos essenciais, caros à filosofia de Empédocles, isto é, philia e neikos, 

respectivamente traduzidos para a língua portuguesa pelos termos “amor” e “discórdia”. 

 

 

Quatro raízes 

 

A doutrina filosófica de Empédocles, segundo os estudos e análises dos fragmentos 

a ele atribuídos, consiste, sobretudo, na formulação e análise de quatro elementos ou raízes 

(água, ar, terra e fogo) apresentados como os constituintes últimos de todas as coisas 

existentes. Estas quatro raízes são operadas diretamente por dois princípios: philotes (amor) e 

neikos (discórdia). Assim, investigar e compreender, a partir dos fragmentos das obras que 

chegaram até nós, à ordem e configuração do mundo segundo as quatro raízes primordiais e a 

conseqüente ação dos princípios mencionados sobre elas, é a tarefa do intérprete de 

Empédocles. Dessa forma, podemos dizer que o amor une enquanto a discórdia separa. 

Aristóteles4, por outro lado, quando fala sobre Empédocles, diz que a discórdia faz cada raiz 

se unir mais a si mesma. Assim, acredita também que a discórdia possui um papel unificador, 

                                                 
4 Aristóteles –Metafisica, A; 4, 25. 

 

 



une porção de água a água, ar ao ar, e assim por diante; enquanto o amor, ao aproximar as 

diferentes raízes, provoca a desorganização interna de cada uma delas, pois a separação do 

dessemelhante é o mesmo fato da junção do semelhante. O amor é compreendido como o 

princípio que dá vida a essas raízes enquanto a discórdia acarreta a morte das mesmas. 

Empédocles afirma que a discórdia tem peso igual a cada uma das raízes e o amor está entre 

elas, igual em comprimento e largura. Entretanto, a leitura atenta dos poemas nos mostra que 

nem sempre as duas forças agem alternadamente. Na verdade, não há completo afastamento 

nem do amor e nem da discórdia. Para Empédocles uma força não fica antes da outra ou 

consegue aniquilar definitivamente a outra. Elas podem, algumas vezes, agir 

simultaneamente. Aristóteles ressalta que philotes e neikos são corpóreos.  Ao analisar o texto 

de José Américo Motta Pessanha, Empédocles e a Democracia, podemos ver que ele propõe 

quatro fases, descrevendo como a philotes e o neikos agem, possivelmente, sobre essas quatro 

raízes. Na primeira fase, philotes está agindo sobre o sphaîros (esfera), enquanto o neikos está 

impedido de atuar, é o momento em que as quatro raízes estão juntas e o sphaîros apresenta 

unidade perfeita. Na segunda fase, neikos avança, iniciando uma penetração na esfera. Assim, 

as raízes vão se afastando e tendem à completa separação. Na terceira fase neikos domina 

completamente enquanto philotes remete para além dos limites da esfera e, a partir daí, se 

apresenta com quatro raízes ou províncias como ele as designa, perfeitamente distintas: a da 

terra, a da água, a do ar, a do fogo. Na quarta e última fase philotes penetra na esfera e volta a 

recuperar a supremacia que havia perdido. O final dessa fase de luta recolocará o sphaîros na 

sua situação inicial, dai o ciclo recomeça permanentemente em um processo eterno.  

Então, ao analisar essas fases podemos nos perguntar qual seria a fase em que estaria 

o nosso universo atual. Para Burnet5 nosso mundo só pode se situar na segunda fase desse 

processo cósmico: nosso mundo é obra do avanço de neikos e manifesta a progressiva 

                                                 
5 Burnet, 1995, P.267 

 

 



separação entre as raízes, a crescente supremacia da contenda, o enfraquecimento lento, mas 

inevitável da solidariedade entre seus componentes. Jose Américo nos mostra o princípio de 

isonomia que impõe a compensação das ações de philotes e neikos e resulta no aparecimento 

claro em Empédocles da doutrina do eterno retorno. Doutrina essa que contém em si a idéia 

do equilíbrio relativo entre duas forças do universo, como também a idéia da conservação 

perfeita da energia do universo, formulada claramente pelo pensamento cientifico moderno, já 

implícita na concepção do mundo físico dos gregos, que estudavam a origem, a natureza e os 

princípios que ordenam o mundo ou o universo. Empédocles, portanto, pode ser considerado 

um dos seus principais precursores.  

 

 

Purificações 

 

Na obra Da Natureza, Empédocles trata basicamente da cosmogonia e da metafísica, 

enquanto no poema intitulado Purificações nosso filósofo trata de questões ligadas à 

reabilitação do homem, onde faz uma reflexão sobre a alma, ou seja, reflete sobre a natureza, 

sua origem e sua composição. 

Ao analisarmos o poema Da Natureza verificamos que o mesmo é dirigido a uma só 

pessoa, Pausânias; entretanto, as Purificações é dedicado a um grupo de pessoas habitantes da 

parte alta de Acragas. Segundo, Kirk, Raven e Schofield, as Purificações é o último poema, 

ou seja, a última obra de Empédocles. As Purificações é composta de trinta e sete fragmentos, 

retiradas de várias obras de diversos filósofos e doxógrafos como Diógenes Laércio, Plutarco, 

Hipólito e muitos outros. Examinemos alguns fragmentos á luz de nossos objetivos antes 

mencionados. 

Comecemos pelo Fragmento 112: 

Amigos, que a grande cidade na borda do louro Acragas 
habitais, na parte alta, em boas obras ocupados, 



abrigos veneráveis, a estrangeiros ignorantes, de maldade 

alegrai-vos; eu para vós um deus imortal, não mais mortal 

caminho entre todos cumulado de honras, como é minha imagem, 

de fitas coroado e de guirlandas floridas. 

Quando com estas venho às cidades florescentes, 

por homens e mulheres sou venerado; e eles me seguem, 

milhares a se informar por onde é o caminho ao lucro, 

alguns carecendo de oráculos, e outros com doenças 

de toda espécie consultam para ouvir palavra de cura, 

longamente traspassados de pesadas dores6. 
 

 

Como já disse acima, as Purificações é dedicado a um grupo de pessoas, o que fica 

evidente ao analisar esse fragmento. É provável que Empédocles estivesse a escrever longe da 

pátria, no exílio, como supunham Diels e Wilamowitz*. Podemos verificar também neste 

fragmento que Empédocles se considerava imortal, especificamente no verso quatro, uma das 

lendas que cerca a vida e a filosofia de Empédocles nos diz que ele havia se precipitado na 

Cratera do Etna, um vulcão, para provar a sua imortalidade, e o vulcão teria arremessado para 

fora suas sandálias de bronze. A morte de Empédocles significava sua ressurreição na 

unificação da natureza. Para Empédocles, ser imortal era ser um deus. Diversas histórias 

relacionadas à morte de Empédocles podem ser encontradas na obra de Diógenes Laércio 

Vida dos Filósofos, assim como relatos biográficos referentes ao nosso filósofo. No corpo 

central das Purificações Empédocles nos mostra que assim como os demais espíritos divinos, 

ele também fora condenado à mortalidade, mas que seria possível estar mais próximo da 

natureza divina após um ciclo de encarnações. E nos oferece uma explicação não somente 

sobre o “pecado” que fez com que os homens decaíssem do estado natural, como também das 

práticas rituais necessárias à religião pura.  

 Em seguida, examinaremos o Fragmento 115, onde, possivelmente, esse ciclo de 

encarnações principia: 

É de necessidade oráculo, de deuses antigo decreto, 

eterno, bem selado com amplos juramentos: 

                                                 
6 Pré-Socráticos; coleção Os pensadores; editora Nova Cultural, São Paulo, 1996.Tradução: Jose Cavalcante de 

Souza. Todas as citações fora retiradas dessa obra. 

 

 



quando um, por loucura, com sangue amigos membros manchou, 

e por ódio o que um falso juramento tenha feito, 

demônios que tiveram de partilha uma longa vida, 

dez mil estações eles longe dos abençoados erram, 

nascendo pelo tempo em toda espécie de formas mortais, 

que penosos caminhos de vida permutam entre si. 

Pois força de éter os persegue em direção ao mar 

e mar em solo de terra os vomitou, e terra em raios 

de sol luminoso, e este os atirou em turbilhões de éter ; 

Outro de outro os recebe, e os odeiam todos. 

Destes também eu agora sou, dos deuses banidos, errante, 

em furioso ódio tendo confiado. 

 

 

Segundo este fragmento, a alma supostamente é um daimon. Kirk, Raven e 

Schofield os chamam, ou melhor, traduzem o termo grego por “espíritos divinos”. Para 

Empédocles, entretanto, dáimon é um outro nome para alma. Segundo interpretamos o 

problema, aquele que comete um pecado é condenado a reencarnar por cerca de trinta mil 

anos a fim de purificar-se e reconquistar o estatuto perdido, ou seja, aquele de um homem 

cuja alma estava livre de graves erros. O “pecado” é associado à confiança que se tem na 

Discórdia como se pode notar no último verso deste fragmento, o ódio ou a discórdia leva o 

homem supostamente a cometer o pecado ou os atos que o levam a ser banido do seu estado 

natural, pois o homem também era um ser imortal e por ter cometido certos pecados deixou de 

ser imortal tendo como punição a mortalidade. É evidente que Empédocles também se 

considera um imortal banido de entre os deuses, segundo a tradição épica hesiodica 

configurada na Teogonia de Hesíodo que qualquer deus que se envolve em desavenças ou 

discórdias e acabe por renegar seu juramento põe fim ao seu estado original, e Hesíodo 

descreve que o deus banido é o homem. O juramento é praticamente uma instituição, é a 

afirmação diante de uma potência e a quebra desse juramento segundo Hesíodo é a origem do 

mal entre os homens.  A cada vez que uma falta grave, geralmente de ordem moral e religiosa 

é cometida, tem inicio o ciclo necessário das purgações e purificações. Porém, José Américo 

nos diz que é um crime a audácia de se querer abandonar a via dos mortais; porque após o 

banimento ou queda, os estatutos humanos e divinos são de tal forma diferenciados que a 



maior falta humana é ousar agir como se fosse um deus, significa a rejeição do caminho em 

que o homem se redime através da metensomatose,ou seja, a separação da alma do corpo. Um 

erro ou pecado chama-se em grego káthados , queda da alma, é o afastamento da alma da sua 

residência natural, que aparece pela primeira vez nas Purificações de Empédocles e foi 

sustentada também por Heráclito, Platão e Plotino. Possivelmente também está ligado a teoria 

pitagórica da alma imortal e a doutrina de metempsicose, ou seja, de transmigração das almas. 

Esse afastamento ou queda da alma ocorre quando há derramamento de sangue ou quando se 

come carne humana conforme podemos analisar nos seguintes fragmentos: 

Não ireis parar com matança de sinistros ecos? Não vedes 

que uns aos outros vos devorais em desmazelos de mente?  Fr.136 

 
  De forma mudado o próprio filho o pai, erguendo-o, 

degola fazendo uma prece, grande tolo; e se perturbam 

o suplicante sacrificando; e surdo aos próprios clamores, 

feita a degola, prepara em casa infame festim. 

E assim mesmo o filho agarra o pai e as crianças a mãe, 

e a vida lhes arrancando, as próprias carnes devoram.  Fr.137 

 
  Ai de mim, que não mais cedo me destruiu inelutável dia, 

Antes que em horríveis atos pensasse, de com lábios devorar.  Fr.139 

 

 

Os fragmentos 136 e 137 nos revelam o horror ao derramamento de sangue e ao 

consumo de carne, pois se seguirmos realmente a teoria da reencarnação, aos matarmos um 

animal, podemos estar a matar nosso filho ou nosso próprio pai reencarnado, o que é bem 

visível analisando o segundo verso do fragmento 136, onde se pressupõe que Empédocles está 

a fazer uma súplica para que as pessoas percebam que estão devorando uns aos outros. O 

mesmo apelo se encontra nos primeiros versos do fragmento 137, onde Empédocles descreve 

o sacrifício de um animal, como se fosse um pai matando seu próprio filho. No fragmento 139 

seguindo a teoria de Kirk, Raven e Schofield acredito que Empédocles esteja se referindo a 

sua própria queda do estado natural, esta tratando da sua própria encarnação, em tom de 

lamentos. 



Empédocles descreve os sacrifícios, que seriam, segundo ele, a ocasião em que às 

pessoas supostamente poderiam matar e se alimentar umas das outras, todo sacrifício é divino, 

isto é, uma atividade realizada em honra aos deuses. Para agradar aos deuses. Como podemos 

conferir no fragmento 128: 

Nem para aqueles era algum deus Ares, nem Kydoimos, 

nem Zeus soberano, nem Cronos, nem Posidão, 

Mas Cipris, rainha................. 

Esta com piedosas oferendas propiciavam, 

com pinturas de animais e perfumes de rica fragrância, 

com oblações de mirra pura e de incenso perfumado, 

libações de mel dourado derramando sobre o solo; 

E com puro sangue de touros não se aspergia altar, 

mas isto era uma mácula, a maior entre homens, 

arrancar uma vida e devorar nobres membros. 

 

 

Como já disse anteriormente, neste fragmento Empédocles descreve os sacrifícios 

que eram feitos para os deuses, com base na Teogonia, que trata da origem dos deuses. 

Entretanto, segundo Kirk, Raven e Schofield, Empédocles corrige a teologia tradicional 

formulada na obra hesiódica, quando afirma que philotes, ou seja, o Amor e não Cronos foi 

originalmente o deus supremo. A referência à deusa Cípris que corresponde a Afrodite nos 

fragmentos e nos poemas hesiódicos é uma das marcas das mudanças operadas pela filosofia 

de Empédocles. Neste caso podemos lembrar do poema Da Natureza, quanto esfera esta 

dominada por philotes, e esta exerce um completo domínio sobre as raízes, o que segundo 

José Américo corresponde a primeira fase, a qual já nos referimos neste texto.  O fragmento 

130 pode ser usado aqui para reafirmar o que esta sendo dito: 

E mansos eram todos e inclinados para os homens, 

Feras e pássaros, e amizade sentida era acesa.  

 

É possível que neste fragmento Empédocles nos mostre que quando se está em 

harmonia e todos estão juntos sem a discórdia, a amizade ou o amor podem reinar de forma 

absoluta. 

Empédocles nos esclarece também no poema Purificações, que neste ciclo de 

encarnações o dáimon (espíritos divinos) está sujeito a varias encarnações, ele pode 



reencarnar em qualquer ser. Segundo Burkert7 o daímon é a face oculta de um deus, o daímon 

é, ainda, o destino, podemos analisar esses conceitos de daímon e perceber que um pode 

completar a outra, o daímon como já disse acima, passa por várias encarnações em busca da 

divindade, isso por que um dia já foi um deus, ou seja, possui a face oculta de deus, e 

conforme varia de encarnações, vai alterando o seu destino. Podemos analisar os fragmentos a 

seguir: 

Já com efeito eu outrora fui menino, menina, 

arbusto, passarinho e, do mar saltando, mudo peixe. Fr.117 

  

Entre animais, leões em monte recolhidos, a dormir no chão, 

eles se tornam, e loureiros entre árvores e belas copas. Fr.127 

 

E por fim adivinho, versados em canto, médicos 

e príncipes entre os homens sobre a terra se volvem,  

donde renascem como deuses em honra supremos. Fr.146 

 

Dos outros imortais no mesmo lar, na mesma mesa 

sendo, de humanas dores isentos, indestrutíveis. Fr.147 

 

 

Nestes versos podemos dizer não com plena certeza, pois a interpretação dos 

fragmentos sempre é um trabalho difícil, mas que supostamente nesses fragmentos 

Empédocles nos mostra como um dáimon em cada vida sucessiva pode elevar-se em vários 

reinos de criação, plantas, animais, e no próprio homem, passando pela melhor forma de 

encarnação possível em cada um deles, sendo provável então reconquistar sua condição 

original de deus. Alguns estudiosos de Empédocles acreditam que as vocações a que ele se 

refere no fragmento 146, encontravam-se todas reunidas em sua própria pessoa.  

Nas Purificações, Empédocles, desenvolve antigas idéias órfico-pitagóricas, fala do 

crime que marca a origem da humanidade e fala dos daimones que tiveram uma longa vida no 

seu ciclo de encarnações. Empédocles não faz qualquer tentativa para explicar a doutrina das 

purificações, ele não usa especificamente a palavra alma nesse seu último poema, o que não 

deixa de tornar evidente a sua crença na encarnação e na doutrina de metempsicose, que 

                                                 
7 A religião Grega na Época Clássica e Arcaica. Tradução de M.J Simões Loureiro. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1993. 

 



consiste na transmigração da alma de corpo em corpo, essa teoria de metempsicose foi 

difundida pelas seitas órfico-pitagóricas e que foi muitíssimo bem aceita por Empédocles, 

assim como por Platão, Plotino e alguns outros. O Orfismo é uma seita filosófico-religiosa 

bastante difundida na Grécia a partir do século VI a.C. surgiu como um fenômeno religioso 

novo, que ocultava com zelo e cuidado seus rituais e revelações, trouxe consigo uma nova 

concepção de alma e se fundava sobre a escrita. Os órficos consideravam como fundador de 

seu movimento o mítico poeta da Trácia, Orfeu, e dele derivam o nome. Segundo a crença 

dessa doutrina, a vida terrena é simples preparação para uma vida mais elevada. Os órficos 

postularam que a alma era imortal e que corpo e alma eram entidades distintas. Segundo 

Reale * o orfismo consiste nas seguintes proposições: a) No homem vive um princípio divino, 

um demônio, caído num corpo por causa de uma culpa originária. b) Esse demônio preexiste 

no corpo, mas é destinado a reencarnar-se sempre de novo em corpos sucessivos através de 

uma série de renascimentos para expiara sua culpa. c) A vida órfica, com as suas práticas de 

purificação, é a única que pode pôr fim ao ciclo de reencarnações. d) Por conseqüência, quem 

vive a vida órfica (os iniciados) goza, depois da morte, do merecido prêmio do além (a 

libertação); para os não-iniciados há uma punição. Muitos acreditam que veio do orfismo a 

doutrina da transmigração das almas. Com o orfismo nasce a primeira concepção dualista de 

alma (demônio) e corpo (lugar de expiação da alma), o homem vê então a contraposição 

desses dois princípios em luta um contra o outro, justamente porque o corpo é visto como 

cárcere e lugar de punição do demônio. 

    A influência dessa teoria na doutrina de Empédocles ao fazermos o estudo da obra 

Purificações, fica evidente. E como escreveu José Américo Motta Pessanha, no seu trabalho 

sobre Empédocles e a Democracia: “a obra de Empédocles embora mutilada e controvertida é 

o que de mais seguro temos para a recomposição de seu pensamento, são a sandália de bronze 

de Empédocles, devolvida pelo vulcão do tempo. Com ela temos de caminhar, tentando 



reencontrar o sentido de sua filosofia.” Esta afirmação de Motta Pessanha é reveladora da 

importância dos estudos dos fragmentos de Empédocles. Estudo ao qual apenas demos início.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Empédocles propôs, pela primeira vez, a influente teoria dos quatro elementos 

(água, terra, ar e fogo). Introduziu o amor e a discórdia como princípios cósmico, cujo 

conflito leva as combinações dos elementos que produzem o mundo fenomênico enquanto 

fase entre a mistura completamente homogênea dos elementos em uma esfera sob ação do 

amor e a completa separação dos mesmos sob ação da discórdia. 

Empédocles abre o poema Da Natureza com o seguinte fragmento: E tu, Pausânias,  

filho do sábio Anquitas, escuta. Empédocles compara Pausânias a nascente de onde provém o 

mais sábio e conclama o povo a seguir o conclama o povo a seguir os conselhos dos 

discípulos. 

No fragmento seis da mesma obra Empédocles apresenta formalmente as quatro 

raízes: 

Pois as quatro raízes de todas (as coisas) ouve primeiro: 



Zeus brilhante e Hera portadora de vida, Aidoneus 

e Nestis, que de lágrimas umedece fonte mortal. 

 

Essas quatro divindades que aparecem nesse fragmento representam as quatro raízes, 

respectivamente, fogo, ar, terra e água, Kirk, Raven e Schofield afirmam que as quatro raízes 

como deuses, destina-se, provavelmente, a indicar o que há de válido nas concepções 

tradicionais divindade, como a reclamar para eles poderes e propriedades, até então 

indefinidas, que justificariam o receio de tratar dos deuses pela parte dos mortais. 

Como já foi dito ao longo deste trabalho a doutrina de Empédocles consiste no movimento de 

quatro raízes regidas por duas forças a philia e o neikos, doutrina essa que segundo penso esta 

explicita no extenso fragmento 17: 

Duplas (coisas) direi: pois ora um foi crescido a ser só de 

muitos, ora de novo, partiu-se a ser muitos de um só. 

Dupla é a gênese das (coisas) mortais, dupla a desistência. 

Pois uma a convergência de todos engendra e destrói, 

e a outra, de novo (as coisas) partindo-se, cresce e dissipa. 

E estas (coisas) mudando constantemente jamais cessam,  

ora por Amizade convertidas em um todas elas,  

ora de novo divergidas em cada por ódio de Neikos. 

Assim, por onde um de muitos aprenderam a formar-se, 

e de novo partido o  múltiplos se tornaram, 

por ai é que nascem e não lhes é estável a vida; 

mas por onde mudando constantemente jamais cessam,  

por aí é que sempre são imóveis segundo o ciclo. 

Mas vai, do mito escuta; pois estudo aumenta o peito. 

Pois como já antes disse, revelando o alcance do mito,  

duplas (coisas) direi: pois ora um foi crescido a ser um só, 

de muitos, ora de novo partiu-se a ser muitos de um só,  

fogo e água e terra, e de ar a infinita altura, 

e Ódio funesto fora deles, de peso igual em todo parte,  

e Amizade dentro deles, igual em comprimento e largura,  

contempla-a  co’a mente, e com os olhos não te sentes pasmos; 

ela entre mortais se considera implantada em seus membros, 

por eles pensam (coisas) de amor e obras ajustadas fazem, 

de Alegria chamando-a pelo nome, e de Afrodite. 

Ela por entre eles se enrolando não a viu nenhum 

Mortal; mas tu ouve do discurso a seqüência não enganosa. 

Pois estes todos são iguais e de mesma idade,  

Mas honra, cada um mede outra, e cada um tem seu modo. 

e em turnos prevalecem no circuito do tempo. 

E além deles nada mais vem a ser nem deixa de; 

pois se continuamente parecessem não mais seriam; 

e este todo que (coisa) o acresceria? Donde vindo? 

E por onde se extinguiria, pois destes nada é vazio? 

Porém estes são eles mesmos, e correndo uns pelos outros  

Tornam-se outros em outras vezes e continuamente os mesmos. 

  



Nestes versos, a principal doutrina de Empédocles é apresentada, podemos dizer que 

este fragmento esta dividido em três secções, tratando no começo de um processo dual, 

constituído pela criação do uno a partir da multiplicidade, e depois, da multiplicidade a partir 

do uno, em seguida a afirmação de que este processo dual se repete sem cessar devido a uma 

ação alternada do amor e da discórdia, os versos seguintes nos mostram que existe um duplo 

nascimento das coisas. Empédocles explica então que o as quatro raízes, bem como o amor e 

discórdia são responsáveis pelo ciclo do nascimento. O amor não pode ser visto, Empédocles 

sugere que a discórdia esta em discrepância com as quatro raízes, enquanto o amor está em 

harmonia com elas, o que diz da sua igualdade não significa implicar que o amor e a discórdia 

sejam corpóreos, e eles agem alternadamente, esse mecanismo, segundo Kirk, Raven e 

Schofield, de continua mudança é o que mantém a estabilidade global. Nos versos finais deste 

fragmento nosso filósofo supõe que as quatro raízes se misturam entre si, para formarem 

compostos mortais.   

Podemos afirmar essa teoria de mistura de raízes no fragmento 21: 

Vai, isto como prova de anteriores colóquios contempla, 

se é que nos anteriores havia algum resíduo sem forma; 

sol luminoso para ver e quente em toda parte, 

e imortais quantas (coisas) se banham em sua forma e brilho, 

e chuva em todas (as coisas) nevoenta e friorenta; 

e de terra prorrompem  (coisas) firmes e sólidas. 

Em ódio diferidas de forma e a parte todas volvem, 

Mas convergem na amizade e umas as outras se desejam. 

Pois destes (são) todas (as coisas), quantas eram, são e serão, 

e árvores germinaram, e também homens e mulheres , 

e feras e pássaros e peixes que se criam n’água, 

e mesmo deuses de longa vida  em honra supremos. 

Pois estes são eles mesmos, e correndo uns pelos outros 

Tornam-se de outra espécie; tanto  por mistura se permutam. 

 

Neste fragmento, Empédocles atesta que tudo deriva do ar, da água, da terra e do fogo, 

assim podemos acrescentar que nascimento e morte são mistura e dissolução de determinadas 

substâncias: 

Outra ti direi: não há criação de nenhuma dentre todas 

(as coisas) mortais, nem algum fim em destruidora morte, 

mas somente mistura e dissociação das (coisas) misturadas 

é o que é, e criação isto se denomina entre homens. 

 



Substâncias essas que permanecem eternamente iguais, o ser e o perecer têm sua 

realidade, se forem entendidos como um vir de coisas que são e um transformar de coisas que 

também são. A nossa existência segundo Empédocles se prolonga para antes da vida e para 

além da morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensação e Pensamento 

 

O núcleo principal da doutrina de Empédocles, nós já conhecemos: quatro raízes, 

regidas por duas forças motrizes, que agem sobre essas raízes de maneira alternada, em um 

processo eterno, uma força não é anterior a outra ou consegue extinguir definitivamente a 

outra. Diz Empédocles no fragmento 16 do poema Da Natureza : 

Pois como antes eram, também serão, e jamais, penso, 

destes dois ficará vazio o interminável tempo. 

 

Assim ocorre uma paridade na ação das duas forças, impedindo que uma delas assuma 

completamente o controle do cosmo. Para Empédocles, como já falei anteriormente, 

nascimento e morte são na realidade mistura e separação das quatro raízes, as quais 

permanecem imutáveis ,então todas as coisas matérias são formadas pela mistura dessas 



quatro raízes.  Como podemos analisar novamente no fragmento 21, porém agora só os versos 

13 e 14: 

Pois estes são eles mesmos, e correndo uns pelos outros 

tornam-se de outra espécie; tanto por mistura se permutam. 

 

Repetimos aqui versos do fragmento 21, para tratar basicamente, que desse modo cada 

objeto liberta uma corrente de emanações. Como Empédocles ns apresenta no fragmento 89: 

Sabendo que de quantas (coisas) nasceram há emanações. 

 

Essas emanações entram nas passagens, ou nos poros que lhe correspondem nos 

sentidos apropriados, assim resulta a sensação segundo penso a partir desse momento 

Empédocles começa a tratar da doutrina dos eflúvios, ou seja, que as coisas que existem 

emitem certos eflúvios e que essas coisas têm poros pelos quais emanam os eflúvios, os 

mesmos vão se ajustando a alguns poros, já que uns são grandes e outros pequenos.  

Empédocles utiliza essa doutrina dos poros e eflúvios para darás primeiras explicações 

a respeito da percepção. Para ocorrer uma simetria entre a emanação e os poros é necessário 

que o semelhante entre em contato com o semelhante, ou as coisas que a philia converteu em 

semelhantes, terra com terra, fogo com fogo. Em relação ao pensamento, a doutrina de 

Empédocles pode ser comparada com a dos atomistas. Ele parece orientar-se no sentido de 

distinguir entre pensamento e sensação, para ele como para os atomistas o pensamento é um 

tipo especial de sensação que ocorre no sangue, pois para Empédocles o sangue é a mistura 

mais perfeita das raízes, o sangue então literalmente pensa, por isso o coração apareceria 

como sede do pensamento. Como podemos afirmar analisando o fragmento 105: 

Nutrido em mares de sangue que contra se precipita, 
e por onde mais se chama pensamento para os homens; 

pois, sangue em volta do coração dos homens é pensamento.   
 

Pode-se dizer que Empédocles sustenta que as raízes ou elementos se encontram 

misturados em proporções iguais no sangue, o que nos dá capacidade de pensar. Teofrasto em 

seu De Sensu, nos mostra:  

Por isso e sobre tudo com o sangue que elas pensam; 



Já que é no sangue, mas do que nas demais partes, 

que os elementos estão misturados. 

 

 

Teofrasto então afirma ainda mais a teoria de Empédocles. Em relação ao 

conhecimento, assim como para a sensação os atomistas dizem que as coisas emanam eflúvios 

de átomos que geram quando chegam em contato com os sentidos, o conhecimento, 

permitindo assim que os átomos semelhantes fora de nós, impressionem os átomos 

semelhantes em nós, agindo semelhante com semelhante, como já Empédocles dissera.   

Portanto, Empédocles faz uma descrição do pensamento e da ignorância. O 

pensamento provém do que é semelhante e a ignorância no caso do que é dessemelhante, 

como o prazer é produzido pelo que é semelhante em seus elementos e sua mistura e a dor 

pelo que é oposto. Assim pode-se subentender que o pensamento é o mesmo, ou quase o 

mesmo que a percepção. Como podemos conferir no fragmento 107: 

Pois, destes, todos se constituíram harmonizados, 

e por estes é que pensam, sentem prazer e dor. 

 

Concluímos que provavelmente nós pensamos principalmente com o nosso sangue, 

pois é nele que todos os elementos, de todas as partes do corpo, estão mais completamente 

misturados, seguindo assim a doutrina de Empédocles. 

 

 

   
  

     
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Influência de Parmênides 

 

Um dos objetivos do nosso projeto é situar a filosofia de Empédocles a filosofia 

parmenidiana, a fim de estabelecer os vínculos e possíveis cisões interpretáveis, a fim de 

estabelecer influências, rompimentos e ou linhas de continuidade. 

No seu poema Parmênides, três possíveis vias a pesquisa, que segundo Reale são: a via da 

absoluta verdade, que é o grande princípio parmenidiano, o  próprio principio da verdade, 

princípio esse que o ser é e não pode ser ; o ser não é e não pode ser de modo algum. O ser é, 

portanto, é e deve ser afirmado, o não ser não é e deve ser negado, e esta é a verdade seguindo 

Parmênides; negar o ser ou afirmar o não-ser é ao invés, a absoluta falsidade.A segunda via é 

a via do erro, ou também a via da razão e do logos, assim só o logos que afirma o ser e nega o 

não-ser. A terceira é a explicação plausível dos fenômenos e a doxa parmenidiana, entendia-se 

o pensamento de Parmênides numa posição de absoluta negatividade, embora negando 

qualquer validez a falaciosa opinião dos mortais, não deixava de conceder as aparências, 



adequadamente entendidas, certas plausibilidade e, portanto de reconhecer alguma validade 

dos sentidos. 

Empédocles é considerado discípulo de Parmênides, Platão e Aristóteles assumem que 

Parmênides e seus discípulos, os assim chamados eleatas, são monistas, isto é, sustentam que 

há apenas uma realidade, o ser. Empédocles e os atomistas postulam uma pluralidade dos sers 

que podem interagir uns com os outros. 

Empédocles em uma tentativa de resgatar a cosmologia, concede que o vir-a-ser e o perecer 

são impossíveis, mas permitem o arranjo e o desarranjo de elementos que têm as propriedades 

eleatas. Empédocles endossa com lisura a rejeição parmenídica do vir-a-ser, sem qualificação 

e sem criticas explicitas, Empédocles jamais argumenta conta Parmênides em qualquer 

assunto, isso após avaliarmos os fragmentos de que dispomos. 

Alguns interpretes modernos que Empédocles lê os argumentos de Parmênides como 

argumentos contra toda mudança, e que Empédocles se opõe a seu mestre, porém, não há 

evidencias. Empédocles concorda com Parmênides sem que dele explicitamente discordem. 

Podemos explicitar aqui os modelos de explicação de ambos: 

 

Parmênides 

O que é deve ser: 

Perpetuo; 

Uniforme; 

Imutável em sua natureza; 

Completo; 

Configura um dualismo; 

Instancia uma contrariedade; 

Entidades independentes 



Iguais umas às outras. 

 

Empédocles 

O que é deve ser: Perpétuo; 

Uniforme; 

Imutável em sua natureza; 

Completo (no sentido que não requerem algo que os realize); 

Deflagra não um dualismo, mas um pluralismo; 

Os elementos são mutuamente independentes; 

E iguais uns aos outros. 

CONCLUSÃO 

 

Nenhum trabalho de filosofia pode ser considerado concluído. Todo ele não passa de 

um primeiro ensaio aproximativo do tema e do autor examinado. Nesse sentido, nossas 

conclusões, além da provisoriedade característica, possuem uma outra mais significativa: é o 

resultado de nossos primeiros passos na pesquisa, de nosso primeiro confronto com o texto 

grego, com o cuidado com os termos e no enfrentamento mais direto com os conceitos. O 

filósofo e a filosofia de que nos ocupamos não está desvelado, explicado, resolvido. Está, 

limitada e provisoriamente, trabalhado á luz de nossa modesta perspectiva de estudante da 

graduação que enfrentou, pela primeira vez, o desafio de analisar mais detidamente um texto 

da envergadura dos fragmentos de Empédocles.   

Assim, além do encontro com o termo philotes, nossa maior descoberta que vai na 

direção mesma de nossa conclusão é: parece que as teorias de Empédocles podem ser lidas 

como a encarnação de sugestões encontradas já em Parmênides, como afirma Giovane Reale. 

Ao examinar mais detalhada e rigorosamente os fragmentos disponíveis, a bolsista 

pode constatar a importância e efetiva contribuição de Empédocles pra o conhecimento 

filosófico. Detendo-se ao exame e análise dos fragmentos das Purificações e nos fragmentos 



do poema Da Natureza, conclui-se que, de fato, Empédocles sofreu uma significativa 

influência de Parmênides mas, ao mesmo tempo, descobriu-se que essa influência não 

significou a simples absorção do pensamento parmenídico, e sim a elaboração de uma 

reflexão,a retomada de considerações sobre o Ser  a partir das considerações sobre o famoso 

poema de Parmênides  e, muitas vezes contra ele, de uma reflexão mais consistente sobre a 

natureza do ser e das coisas. Descobriu-se, também, que o termo philia ocorre apenas uma vez 

e que, em seu lugar, temos uma de suas formas derivadas, o philótes, que, segundo Gobry, 

tem mais força que o termo philia . Isto significa, portanto, que o princípio de união e 

conexão das forças cósmicas e vitais, presidido pelo amor, é bem mais consistente e vigoroso 

do que podia-se supor imediatamente. Os laços presididos por philótes, portanto, são de uma 

ordem e natureza que ultrapassam o sentido do termo português usado comumente para 

traduzi-lo e que conduz a um erro lexical. Os termos amor e amizade, em língua, portuguesa, 

portanto, são termos que não registram o pleno sentido do termo grego.  
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