
Este livro reúne estudos acerca da obra Pro-
clo de Atenas e da recepção que a mesma al-
cançou ao longo dos séculos, especialmente 
no período medieval. Um dos últimos repre-
sentantes do espírito pagão e expoente da 
tradição do neoplatonismo, Proclo é ana-
lisado por pesquisadores de sua obra que 
explicitam e aprofundam as concepções e 
conceitos fundamentais que nela tem lugar, 
bem como delineiam as fontes e as reper-
cussões que a mesma obteve no contexto 
do cristianismo e do islamismo. 
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APRESENTAÇÃO
Este livro reúne estudos acerca da obra Proclo de Atenas 

e da recepção que a mesma alcançou ao longo dos sécu-
los, especialmente no período medieval. Um dos últimos 
representantes do espírito pagão e expoente da tradição do 
neoplatonismo, Proclo é analisado por pesquisadores de sua 
obra que explicitam e aprofundam as concepções e conceitos 
fundamentais que nela tem lugar, bem como delineiam as 
fontes e as repercussões que a mesma obteve no contexto 
do cristianismo e do islamismo. Tem o leitor, portanto, um 
livro que se postula colaborar com o desenvolvimento da 
história do neoplatonismo em língua portuguesa e um meio 
de acesso ao pensamento de um dos mais significativos dessa 
corrente filosófica.   

Gostaríamos, ainda, de agradecer ao Prof. Noeli 
Rossato, Coordenador do GT Neoplatonismo da Associação 
de Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF), ao Programa de 
Pós-Graduação em Filosofia (PPGFIL-UFRN), ao Programa 
de Apoio a Eventos da Coordenadoria de Aperfeiçoamento 
de Pessoal Superior (PAEP/CAPES-MEC), à Pró-reitoria de 
Pós-Graduação (PPG-UFRN) e ao seu Pró-reitor Prof. Dr. 
Rubens Maribondo, o apoio e o incentivo recebidos para 
celebrar a 2ª Oficina de Estudos Neoplatônicos, em abril de 
2018. Também se agradecem os esforços de participação de 
colegas do Brasil e do exterior que submeteram os trabalhos 
que ora veem à luz.
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CAPÍTULO 1

O SIGNIFICADO DO 
PORTO DO PIREU 

NO COMENTÁRIO À 
REPÚBLICA I DE PROCLO

Loraine Oliveira 

Universidade Federal de Pernambuco/Universidade de Brasília/PPgμ
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Ao iniciar um diálogo, Platão costuma situar 
a cena: ora trata-se de um jantar festivo em 
uma casa ateniense, como no Banquete, ora de 

uma caminhada ao ar livre fora dos muros da cidade, caso 
do Fedro. Alguns diálogos são noturnos, outros diurnos. A 
República é uma cena noturna, que se inicia no lusco fusco: 
Sócrates e Glauco haviam descido ao Pireu para a procissão 
em honra a Bêndis. Tendo feito suas preces, retornavam do 
Pireu a Atenas, quando foram interpelados por Polemarco, 
que os convidou à sua casa. Lá outros convivas já estão reu-
nidos para jantar enquanto aguardam a festa noturna para a 
deusa. Ao chegarem, Céfalo, pai de Polemarco, se encontra 
à mesa após ter feito um sacrifício. Sócrates acomoda-se 
perto do ancião, e com ele mantém uma conversa amigável, 
na qual Céfalo se mostra preocupado com a morte e com 
a justiça a ser alcançada por meio de ritos1. Lugar, tempo, 
forma narrativa, conteúdo e personagens desempenham 
um papel fundamental para o comentário dos diálogos, 
segundo Proclo. Assim, os prólogos constituem objeto de 
estudo, e cada elemento tem um significado particular para 
a compreensão da obra. O lugar em que se situa a República 
é o Pireu: porto situado topograficamente abaixo de Atenas, 
ao nível do mar, onde ocorrem os festejos e onde moram os 
prósperos comerciantes Céfalo e seus filhos, dentre os quais 
se destaca Polemarco. 

No entanto, é mister observar que o diálogo propria-
mente dito é narrado por Sócrates. A primeira frase do texto 

1 “A cena da República é, portanto, uma cena noturna, 
habitada por presságios de morte e recompensas do além” (LEROUX, 
G. “Introduction” In: La République (2004) p. 19. 
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é: “Desci ontem ao Pireu com Glauco”. Logo, há uma situação 
passada (ontem) no Pireu, e uma situação presente, que é a 
narrativa de Sócrates, ou em outros termos, a memória do 
diálogo. E, segundo Proclo, haverá uma situação futura, que 
se passará em Atenas, na continuação da cena da República. 
Trata-se da síntese sobre a cidade ideal, que Sócrates faz, dois 
dias depois, a pedido de Timeu. Ora, assim sendo, a inter-
pretação do porto do Pireu se compreende 1. No âmbito da 
festa e do encontro com os convivas do jantar. 2. Do ponto de 
vista da trama narrativa. 3. Da relação espacial entre o Pireu 
e a cidade de Atenas. Doravante, o presente estudo busca 
apresentar a interpretação procliana do Pireu, na primeira 
Dissertação do Comentário à República, atendo-se aos seguintes 
tópicos: o objetivo do texto, as formas discursivas e o lugar. 
Antes, porém, será feito um breve escorço sobre o comentário 
de textos no neoplatonismo tardo-antigo, objetivando situar 
o Comentário à República no plano de estudos escolar. 

COMENTAR UM TEXTO
Para os platônicos antigos, a filosofia era um modo 

de vida que encontrava nos escritos de Platão o modelo e 
a justificativa. Os diálogos de Platão, filósofo cujo legado 
se estendeu por toda Antiguidade, não receberam poucas 
interpretações. Donde se depreende uma questão importante: 
como ler corretamente Platão? O exercício exegético, que vai 
tomando forma com os programas de ensino da filosofia a 
partir do século II AEC, tem o fito de encontrar a verdade 
nos textos dos fundadores2. Verdade esta que, o mais das 

2 Pierre Hadot (1999, p. 217 sq.) refere-se ao período 
que então se inicia como “a era do comentário”. “Já não se discutem os 
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vezes, encontra-se velada sob a letra do texto. Nas palavras 
de Hadot (2014, 58): 

Se os textos autênticos são problemáticos, não é em virtude 
de uma imperfeição que lhes seria inerente: sua obscu-
ridade é apenas um procedimento do mestre, que quis 
deixar a entender muitas coisas e, de alguma maneira, 
enclausurou a “verdade” nas suas fórmulas. Todo sentido 
possível, no momento em que se torna coerente com o que 
se considera a doutrina do mestre, será, pois, verdadeiro. 

Os platônicos comentavam os diálogos do mestre, mas 
também escritos de Aristóteles, Homero, Hesíodo, entre 
outros. Estimava-se que quanto mais antigo o autor, mais 
próximo da verdade. A antiguidade de um texto era prova 
de valor, mas não necessariamente de inteligibilidade. Donde 
a necessidade de interpretar, por vezes exaustivamente, um 
trecho. 

Ensinar filosofia, mesmo lendo e comentando os textos, é, 
simultaneamente, ensinar um modo de vida e praticá-lo. 
(...) O exercício do comentário já é, assim como o era o 
exercício da dialética, um exercício formador, na medida 
em que é um exercício da razão, um convite à modéstia, 
um elemento da vida contemplativa. (...) O conteúdo dos 
textos comentados (...) convida a uma transformação da 
vida (Hadot, 1999, p. 222).

Deste modo, no final do século V encontram-se esta-
belecidos programas sistematizados de estudos da filosofia. 
Via de regra, tais programas constituíam um currículo a 
ser seguido. Considerando apenas o estudo dos diálogos 
platônicos, ele era precedido pela vida do fundador da escola, 

próprios problemas, já não se fala diretamente das coisas, mas do que 
Platão, Aristóteles ou Crisipo disseram dos problemas e das coisas. A 
questão ‘o mundo é eterno?’ substitui-se pela questão exegética ‘Pode-se 
admitir que Platão considera o mundo eterno, se ele admite um artífice 
do mundo no Timeu?’”



13Loraine Oliveira 

que evidentemente era exemplar para os discípulos. Assim, 
lia-se a biografia de Platão, depois uma introdução geral à 
filosofia de Platão, na qual se indagava porque ele, diferente 
de Sócrates e Pitágoras, escreveu e porque o fez na forma 
de diálogo. A seguir, procedia-se a uma introdução a cada 
um dos doze diálogos que seriam comentados ao longo 
do curso, seguida do seu estudo. À guisa de introdução 
à leitura de cada diálogo investigavam-se seus elementos 
constitutivos, quais as regras para estabelecer o objetivo de 
cada diálogo, qual a relação entre os personagens do diálogo 
e sua interpretação simbólica. 

Segundo o cânone, havia uma espécie de primeiro ciclo, 
cuja ordem de leitura compreendia os seguintes diálogos: 
Primeiro Alcibíades, Górgias, Fédon, Crátilo, Teeteto, Sofista, O 
Político, Fedro, O Banquete, Filebo. Nesta etapa, os diálogos 
eram estudados de acordo com os grandes temas nos quais 
se incluíam, a saber, a ética, a lógica/dialética, a física e a 
teologia. Por exemplo, o Crátilo e o Teeteto eram propedêuti-
cos à lógica e à dialética, já o Fedro e o Banquete, à teologia. 
O segundo e ultimo ciclo de lições centrava-se no Timeu e 
no Parmênides, que representavam o cimo da especulação 
metafísico-teológica de Platão. Ao concluir o estudo destes 
dois diálogos, o discípulo estava enfim iniciado nos mistérios 
da filosofia platônica3. 

Não é estranho que a República estivesse fora do con-
junto de diálogos estudados? Com efeito, a República foi um 
dos textos mais importantes para a plêiade de filósofos incluí-
dos no movimento que emergiu no século III EC com Plotino, 

3 A este respeito, podem-se consultar Hadot, I. (2015); 
Hadot, P. (2014, pp. 50-52); Abbate (2004), p.  XVIII sq.. 



14 O significado do porto do Pireu no Comentário à República I de Proclo

e sobreviveu até o final da antiguidade, com o fechamento 
da Escola de Atenas, por Justiniano, em 529. Sem a República, 
Plotino não teria formulado a identificação entre o Um e o 
Bem. É do livro VI que Plotino tira a noção segundo a qual o 
Bem está além da essência (epéikena tês ousías), fundamental 
para todo o neoplatonismo. Conhecer bem a República era, 
pois, incontornável para os neoplatônicos. 

É possível que interpretações da República tenham sido 
compostas no âmbito das escolas. No entanto, o Comentário à 
República de Proclo foi o único texto do neoplatonismo pagão 
dedicado à República que chegou aos dias de hoje. Dada sua 
complexidade e vastidão temática, um comentário detalhado 
e completo parece ter sido substituído pela exegese de partes 
e temas, muitas vezes relacionada a outros diálogos. É o 
que ocorre, como será visto, com a I Dissertação, que Proclo 
interpreta em perspectiva com o Timeu. Aqui cabe recordar 
as palavras de Abbate (2014, p. XXX): 

O Comentário à República pode ser considerado como uma 
espécie de paradigma da atividade exegética de Proclo. 
Ele analisa esta complexa obra platônica dando conta de 
todas as suas diversas e fundamentais articulações: da 
ética à política, da estética à ontologia, da epistemologia 
à metafísica. Proclo reconduz cada um destes ambitos 
à unidade global e perfeitamente coerente do sistema 
filosófico neoplatônico, no qual a multiplicidade intrínseca 
do real, em última análise, aparece ‘unificada’ em um 
tipo de sinopse universal de caráter metafísico-teológico.

Segundo Abbate, Proclo não se dedica a analisar 
linearmente a República. Provavelmente as Dissertações que 
compõem o texto que chegou aos nossos dias foram com-
postas separadamente e não foram sequer reunidas pelo 
próprio Proclo. Sendo como for, elas se dirigem a um público 
que conhece a linguagem técnica e as noções concernentes 
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à teoria da interpretação procliana. O que pressupõe com-
petências filológico-literárias, como as que dizem respeito 
à distinção entre gêneros literários e formas de poesia. No 
que tange particularmente a I Dissertação, Proclo apresenta 
as regras da interpretação, ou, em seus termos, os pontos 
fundamentais que articulam um discurso introdutório ao 
texto platônico. É neste contexto que aparece a interpreta-
ção do Pireu. Lamentavelmente a I Dissertação não chegou 
completa aos dias atuais, constando apenas de três pontos 
dentre sete, a saber: o objetivo, as formas discursivas e parte 
do tópico chamado “circunstâncias exteriores” (tradução de 
hyle por Festugière). 

O OBJETIVO (SKÓPOS) DO 
TEXTO (7.5 – 14.14)

Νa I Dissertação Proclo enseja mostrar como se devem 
interpretar os prólogos dos diálogos de Platão, caso não 
se queira ficar na superficialidade, e nem cair em exagero. 
Ele fará isso por ocasião da exegese do primeiro livro da 
República, apresentando assim, o método a ser seguido em 
todos os outros diálogos. É interessante notar a crítica a dois 
perigos da hermenêutica platônica. Por um lado, a maior 
parte dos exegetas se limita a anunciar o tema do diálogo, 
negligenciando o prólogo. Por outro, há quem introduza 
enormes digressões e questões distantes do texto do prólogo, 
sobrecarregando a interpretação. Proclo propõe um método 
que leve em consideração somente o texto, examinando, entre 
outros aspectos, a intenção de cada parte do texto, seu gênero 
literário, a trama narrativa e o objetivo do texto. 
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A I Dissertação indica, com efeito, um programa inter-
pretativo mais amplo do que os pontos ora elencados. Mas 
dados os limites do presente estudo, me limitarei a examinar 
apenas três. O primeiro ponto é estabelecer o objetivo (skópos) 
do texto. No caso da República, Proclo enfrenta uma grande 
dificuldade. Muitas pessoas disputam vigorosamente se o 
escopo da obra é a justiça, ou as formas de governo. Ele resolve 
o impasse após apresentar os dois grupos de argumentos, 
os absorvendo em um só objetivo. Em 13.10-25, o Diádoco 
explica que o objetivo concernente à justiça política e o obje-
tivo concernente à melhor constituição na alma, formam um 
só. Platão começou sua pesquisa, segue Proclo, partindo 
da justiça enquanto constituição em um único indivíduo, e 
passou para a busca da melhor constituição, que é a justiça 
para a coletividade. A transição de um tema ao outro se fez 
como se fosse de pequenas letras para letras grandes (Rep., 
368 d). Proclo alude a uma passagem da República a fim de 
explicar porque um texto não pode ter dois objetivos, mas 
sim um só. Ou seja, se a justiça para a alma equivale ao 
regime político para a cidade bem governada, o texto tem 
um só objetivo, desdobrado em dois aspectos conjuntos. Com 
efeito, a seguir ele considera que um aspecto do objetivo 
não pode se sobrepor ao outro, porquanto se assim fosse, 
haveria dois objetivos. 

Mencionando uma imagem célebre de outro diálogo 
platônico, diz Proclo: o texto é como um ser vivente, que 
com todos os seus membros forma um organismo único 
(11. 10-12). Esta passagem do Fedro (264 c 2 sq.), que aliás 
conheceu grande fortuna, se refere à unidade orgânica do 
discurso. Ela constituía inclusive um dos pontos das regras 
de interpretação proclianas, cujo texto foi perdido. Este ponto, 



17Loraine Oliveira 

tal como figura no programa dos Comentários, pode ser assim 
parafraseado: analisar a coerência das doutrinas em toda 
obra e mostrar, como diz Platão no Fedro, que todo tratado 
foi organizado harmonicamente, como um ser vivo que tem 
partes e membros mutuamente coordenados4. Em suma, todos 
os movimentos do texto se integram graças ao objetivo. E 
mais, como observa Abbate, há uma analogia entre o micro-
cosmo do texto e a unidade estruturante do real, garantida 
por seu fundamento, o Um-Bem. Diz ele: “Se compreende 
então como este diálogo, na sua estrutural e intrinsecamente 
unitária complexidade e amplidão representasse para Proclo 
um exemplo significativo de como a coerência e a harmonia 
de um texto é garantida pela função unitária e unificante do 
skópos” (Abbate, 2017, p. 159). 

FORMAS DISCURSIVAS (14.15-16.25)
Dentre as regras da interpretação elencadas por Proclo, 

o segundo ponto é a forma do discurso (tôn lógon to eîdos), que 
Festugière traduz por “gênero literário”. Proclo considera que 
não é preciso desenvolver muito a respeito, bastando recordar 
que Platão explica existirem três tipos de composições (syn-
gramma) discursivas diversas. Neste momento, ele alude ao 
livro III da República, no qual Platão apresenta, através de 
exemplos retirados de Homero, os três tipos5. Nos termos de 

4 Acerca desta analogia entre o texto e um ser vivo, 
ver BRISSON, L. (2003). “O discurso como universo, e o universo como 
discurso”, em Leituras de Platão.

5 Concluindo o passo, diz Sócrates: “ – Percebeste muito 
bem, e creio que já se tornou bem evidente para ti o que antes não pude 
demonstrar-te; que em poesia e em prosa há uma espécie que é toda de 
imitação, como tu dizes que é a tragédia e a comédia; outra, de narração 
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Proclo, tem-se primeiro um tipo de composição dramática 
e mimética (tò mèn dramatikòn kaì mimetikón), própria da 
tragédia e da comedia. O segundo tipo de composição é 
narrativa e não mimética (tò dè aphegematikòn kaì amímeton), 
como nos ditirambos e nas histórias de eventos sem perso-
nagens dramáticos. O terceiro tipo é o misto (miktós), como 
a poesia de Homero, na qual variam narrativas de fatos e 
discursos miméticos (14. 17-27). Posto isso, Proclo conclui 
que a República é de forma mista. Não surpreende que ele 
compare a composição discursiva platônica com a homérica6. 
Em ambos os casos, tem-se composições complexas, nas quais 
narrativas não miméticas e elaborações miméticas compõem 
as tramas textuais7. Com efeito, o Diádoco considera que 
a República é do tipo misto, pois este se presta ao tratado 
sobre a sociedade política, que é composta de vidas, atos e 
discursos de todo tipo. Recordando, tem-se:

pelo próprio poeta – é nos ditirambos que pode encontrar-se de prefe-
rência; e outra ainda constituída por ambas, que se usa na composição da 
epopeia e de muitos outros gêneros, se estás a compreender-me”. (394 b – c)

6 É sabido que Proclo assume o desafio de conciliar 
Homero e Platão, justamente na VI Dissertação. Não por acaso, esta 
Dissertação parece ter sido um longo tratado autônomo, dividido em 
dois livros. O tratado inteiro poderia ter sido chamado pelo título do 
primeiro capítulo, “Sobre as observações de Platão na República contra 
Homero e a poesia”. (Abbate, Saggio introdutivo, p. XLVIII). 

7 Vale recordar que: “De fato, o relato de Proclo sobre 
o mito (In Remp. I, 77, 13-28) é bastante próximo  a sua concepção geral 
de lógos como um processo discursivo. (...) de acordo com Proclo, o mito 
expressa realidades não-divididas, eternas, inteligíveis, imateriais, sem 
extensão e estáveis por meio de elementos de narração divididos, tempo-
rais, sensíveis, materiais, progressivos e vastos. Isto certamente também 
podemos afirmar a respeito do lógos” (Lacrosse, J.; Cohen, D. (2010, p 81-82).
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Formas discursivas

Composição 
dramática e mimética Tragédia e comédia

Composição narrativa 
e não mimética

Ditirambos e histórias de eventos 
com personagens dramáticos

Mista Narrativas de fatos e 
discursos miméticos

Após situar a composição literária da República na forma 
mista em relação à narrativa e à mimese, Proclo apresenta 
outro modo de classificação. Segundo ele, certos platônicos 
dividiram as formas de discurso em expositivo, investigativo 
e misto. Supostamente esta classificação remonta a Trasilo 
de Mendes (século I EC). De acordo com o testemunho de 
Diógenes Laércio (III, 49), o tipo expositivo se divide em 
teórico e prático, e estes dois grupos ainda se subdividem. 
O teórico, em física e lógica, e o prático em ética e política. 
O tipo investigativo, por sua vez, se subdivide em ginástico 
e polêmico, e estes em novos subtipos. O ginástico pode ser 
maiêutico ou crítico, e o polêmico, pode ser probatório ou 
refutativo. Para deixar mais clara tal classificação, ei-la de 
modo esquemático:
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Tipos gerais dos diálogos platônicos 
segundo Trasilo de Mendes

TIPOS SUBTIPOS 
DOS TIPOS

SUBTIPOS DOS 
SUBTIPOS

Expositivo
Teórico

Física
Lógica

Prático
Ética

Política

Investigativo
Ginástico

Maiêutico
Crítico

Polêmico
Probatório
Refutativo

Com efeito, Proclo diz que há muitos discursos 
investigativos, mas destaca os expositivos, os exemplificando. 
O primeiro exemplo é a dissolução do regime político com 
o discurso das Musas (Rep., 545 d8 sq), ou sobre o drama do 
que se passa no Hades, de acordo com a fala de Er (Rep., 614 d 
sq). É curioso notar que Proclo não dedique nenhuma linha a 
exemplificar os discursos investigativos aqui. Isso se justifica 
porque o prólogo da República é a um só tempo expositivo, no 
que tange a esta segunda classificação, e misto, no que concerne 
à primeira. Recordando: o tipo misto incluía o narrativo e o 
mimético. Donde se conclui que o prólogo da República é uma 
composição literária do tipo expositiva, narrativa e mimética. 

Formas discursivas no prólogo da República

Tipo expositivo
Teórico

Física
Lógica

Prático
Ética

Política
Tipo misto Narrativo e mimético 
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É consabido que os discursos expositivos semelham-se a 
discursos míticos. Discursos míticos devem ser interpretados, 
donde Proclo se vê inserido em uma longa tradição alegórica, 
a qual sofreu diversas transformações na Antiguidade8. O 
Diádoco herda de seus antecessores neoplatônicos teorias 
e usos dos mitos, mas parece dar um colorido próprio à 
questão. Em suma, os mitos homéricos e hesiódicos são 
considerados por Proclo como “símbolos” ou como “enigmas”. 
O mito é como uma cortina (parapétasma) que, ao mesmo 
tempo, esconde a verdade para os medíocres, e incita quem 
é digno a descobri-la por trás do pano9. Zamora (2014, p. 147) 
considera que Proclo compara o discurso mítico com um 
objeto situado na frente de outro para ocultá-lo, precisamente 
porque o mito esconde algo. A prática de ocultamento é 
consciente e deliberada, e os responsáveis por ela foram 
os “forjadores de mitos”, um termo da República de Platão 
em referência a Homero e a Hesíodo. Ora, segue Zamora, 
o conceito de parapétasma pode ser relacionado com uma 
passagem do Protágoras (316e), onde o personagem homônimo 
diz que, temendo sua má reputação, a sofística escondeu-se 
por trás da poesia, das iniciações, da ginástica e da música. 
Entretanto, Proclo confere uma intenção diferente desta aos 
“forjadores de mitos”. Qual seria, pois, esta nova intenção? 
Festugière10 comenta o termo em uma nota da sua tradução, 
explicando que: 

8 Ver Oliveira (2008); Oliveira (2010); Oliveira (2013); 
Oliveira (2017).

9 Verificam-se ocorrências do termo em 44. 14; 66. 7; 73. 
15; 74. 19; 159. 15; 248. 27. 

10 Nota da tradução à VIª Dissertação, p. 89, n. 3. 
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Os mitos fornecem uma indicação sobre a realidade dos 
deuses e, ao mesmo tempo, cobrem esta realidade sob o 
véu de uma ficção. Uma defesa dos mitos será instituída 
mais adiante (74. 16 sq.) e lá Proclo mostrará que uma das 
vantagens destes parapétasmata é oferecer (...) indicação para 
os iniciados, cortina para os profanos (74. 22 sq.). 

Lamberton (1986, p. 185 sq.) trata a metáfora procliana 
da cortina em relação à experiência sentida diante de uma 
obra de arte. Para o comentador, Proclo está dizendo ao seu 
leitor que em uma obra de arte se encontra uma superfície 
complexa, na qual se combinam imitações da realidade 
mais ou menos coerentes com o que experimentamos em 
nossas vidas, com sinais enigmáticos que se referem a outro 
nível de significado para além desta superfície, e que não é 
imediatamente aparente. Se a condição essencial da alegoria 
fosse obter uma chave de equivalências, como em um roman 
à clef, o leitor que possuísse tal chave decifraria totalmente 
a obra. E neste caso, a alegoria seria um exercício estético 
monótono, simples e de pouco interesse. Todavia, pode-se 
tentar compreender a alegoria como um convite à participação 
na produção de sentido. 

Esta superfície, qual um parapétasma, simultaneamente 
revelando e mascarando suas verdades, é um convite à 
participação na criação do significado da obra - o desafio 
de uma experiência estética que vai muito além do modo 
passivo de percepção dos sentidos e nos envolve ativamente 
como espectadores e participantes na articulação do sentido 
(Lamberton, 1986, p. 186).

Dessarte, o mito e, por analogia o texto do prólogo, 
chama o leitor à prática, estabelecendo entre ele e Platão uma 
compartição sem a qual o texto não ganha sentido. 
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O PORTO DO PIREU
Cumpre então passar à leitura das passagens em 

que Proclo dedica atenção ao porto do Pireu. Com efeito, 
Proclo considera que a cena do Pireu se presta a dois níveis 
interpretativos. No primeiro nível interpretativo, Proclo 
descreve em linhas gerais a cena do Pireu, e alude a alguns 
dos personagens, com o fito de exemplificar a forma mista 
no prólogo da República. No segundo nível interpretativo, 
estabelece um elo inextrincável entre três elementos: a forma 
agonística do diálogo que teve lugar no Pireu e o conteúdo 
deste diálogo. 

PRIMEIRO NÍVEL INTERPRETATIVO: 
NARRATIVA E MIMESIS

 Na primeira menção ao Pireu, Proclo descreve a cena, 
mostrando o que nela é narrativa e o que é mimesis. A nar-
rativa exige duas qualidades formais: distinção clara dos 
diversos personagens e seus atos e exatidão da apresentação. 

Por exemplo, que Sócrates desceu ao Pireu, orou à deusa, 
assistiu à festa e apreciou tanto a procissão dos citadinos, 
como a dos estrangeiros, e enquanto retornava para casa, 
voltou e entrou na casa de Polemarco e viu Céfalo e seus 
hóspedes, e todos os elementos narrativos deste tipo, que 
digam respeito ao relato do encontro (15.3-15.8). 

Já a mimesis se constrói nos discursos de cada perso-
nagem. Platão imita o modo de falar de um ancião, de um 
fabulador, de um sofista. 

E se deve fornecer a cada personagem o tipo de conheci-
mento e modo de vida que lhe seja apropriado. Manter o 
tom conveniente nestes discursos é próprio da mimesis 
mais perfeita. Como também ocorre nas obras teatrais (...), 
é preciso que o imitador atribua a linguagem apropriada 
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em relação ao caráter, à idade, à situação, à ocupação, ao 
estrato social (15. 10-19). 

Ao separar o que é narrativa, e mostrar o procedimento 
mimético empreendido por Platão, que representa o modo 
de falar de um velho, de um sofista, entre outros, Proclo 
assevera que Platão atribui a cada um o nível de conhecimento 
e o modo de vida que lhe são próprios. Por conseguinte, 
a mimese aqui adquire um poder que vai muito além do 
encantamento produzido pelo espetáculo teatral ou por uma 
pintura: não se trata mais de simples cópia dos caracteres 
humanos, mas sim do pôr a lume algo muito mais profundo 
e importante, que se mostra na análise do lugar, e constitui 
o segundo nível interpretativo. 

SEGUNDO NÍVEL INTERPRETATIVO: 
FORMA, LUGAR E CONTEÚDO

Ainda na I Dissertação (16. 2-14) Proclo coloca a República 
em relação com o Timeu, a fim de estabelecer as formas do 
discurso sob outra perspectiva. Ele diz que o regime político 
foi discutido três vezes. 1. No Pireu, sob forma agonística 
(agonistikôs). 2. Na narrativa de Sócrates que constitui a 
República, em modo de narrativa, sendo que esta comporta 
personagens e fatos, mas de modo mais ordenado que a 
primeira. 3. No Timeu, dois dias depois, de modo sinóptico 
(synoptikôs) sem personagens, quando Sócrates, a pedido de 
Timeu11, faz a síntese dos resultados obtidos na República. 

11 Timeu pede que Sócrates resuma o discurso sobre 
a cidade ideal (Tim., 17 b 7-9). Cabe notar que o termo sinóptico aparece 
na República, 537 c 8, para indicar o tipo de visão do dialético: “quem 
for sinópticos é dialético; quem o não for, não é”. O dialético articula a 
realidade em uma visão de conjunto (Abatte. Commento, p. 336, n. 27). 
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Que sentido cada um destes momentos tem para o Diádoco? 
Ele explica: o primeiro imita a vida da alma em luta contra 
as emoções. O segundo, a vida da alma que já atingiu a 
tranquilidade, mas que ainda recorda dos combates que 
travava contra os impulsos irracionais. O terceiro, a alma 
elevada à contemplação e livre da memória das lutas. 

POSTO ISSO, O QUE O LUGAR 
SIGNIFICA PARA PROCLO? 

O Pireu situa-se à beira mar, em uma altitude mais 
baixa que a cidade de Atenas. Não por acaso a primeira 
frase da República é “Desci (katébein) ontem ao Pireu”. Em um 
artigo recente, Bernabé (2015) considera muito difícil definir 
o que é katábasis, pois embora sejam conhecidas variegadas 
formas, não se pode ter certeza sobre o que era esta descida 
e o que não era. Concluindo, ele diz que o tema da katábasis 
foi usado em diferentes esferas – práticas mágicas, alusões 
poéticas, discursos filosóficos – com objetivos diversos. Do 
ponto de vista discursivo, a katábasis pode ser entendida 
como um tipo específico de narrativa, com as seguintes 
características: um protagonista extraordinário, melhor ainda 
se contar com o auxilio de um deus, viaja para o mundo 
subterrâneo da morte com um propósito definido e com a 
intenção de voltar. Episódios catabáticos conhecidos são a 
nekya de Odisseu (Od., XI, 266-268), a descida de Inana, na 
epopeia de Gilgamesh XII, e a jornada de Orfeu, que diferente 
das outras duas, não foi autorizada ou induzida por um deus. 
Nestes casos, a personagem que desce pretende adquirir 

Aqui, pois, há um laço sutil entre o Timeu e a República, segundo o qual 
o discurso de Sócrates no prólogo do Timeu é dialético. 
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algo e transformar sua situação. Nas iniciações catabáticas, 
buscava-se o conhecimento até então oculto. Paradoxalmente, 
na República Sócrates não desce ao mundo dos mortos para 
obter conhecimentos mistéricos. Note-se que o mundo dos 
mortos é um mundo ligado ao passado, à memória das vidas, 
e aos mistérios da existência. Diferente de Odisseu, Inana 
e Orfeu, Sócrates parece seduzido por uma novidade: é a 
primeira vez que se celebra o culto à deusa trácia Bêndis, e 
ele quer ver a festa. Também tenciona dirigir à deusa suas 
preces. Após o que, ele enseja voltar para casa, na cidade, no 
alto. Sócrates está firme no presente, com uma expectativa 
de futuro próximo, o retorno ao lar. Posto isso, a descida 
socrática não tem a intenção de adquirir conhecimentos 
imemoriais e mistéricos. 

O Pireu é um porto, e quem conhece Platão, diz o 
Diádoco, sabe que a cidade distante do mar está livre dos 
males que afetam os lugares marítimos. Em uma clara alusão 
às Leis, IV, 705 a 2 sq, ele considera que à beira praia reina a 
confusão e a vida tumultuosa (17. 1-6). É curioso notar que 
para os gregos, o mar é um lugar movente, estranho e indigno 
de confiança, a despeito de o terem conquistado com suas 
navegações, e terem tirado grande proveito disso, como o 
comércio, as viagens, a conquista de novas terras, para não 
alongar a lista de benesses. Navegar, no entanto, depende de 
interesses altíssimos, senão quiméricos, fabulosos. Por isso se 
pode dizer que “o herói do mar é um herói da morte”12. Na 
Odisseia, que pode ser lida como uma narrativa de navegação, 
o mar é pleno de perigos, é causa de sofrimentos e angústia. 

12 Bachelard apud Houlle (2010, p. 64, n. 1). Remeto as 
breves considerações sobre o mar neste parágrafo a Houlle (2010, p. 63-65). 
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Nas Leis 704 e-705 a, Platão diz que se a cidade se situasse a 
certa distância do mar, mas ainda perigosamente próxima 
a fim de beneficiar-se de bons portos, ela precisaria de um 
grande salvador e legislador divino, para não oferecer modos 
confusos e perversos aos seus habitantes. A proximidade 
com o mar torna a vida cotidiana mais agradável, embora 
ele seja visto como uma vizinhança salobra. 

A interpretação do Pireu como lugar de confusão 
indica que não é possível dedicar-se à dialética, pois ela 
exige tranquilidade13. A tranquilidade sóbria da conversa 
com Timeu. Não é à toa que o combate e o pandemônio 
sofístico caracterizem o diálogo entre Sócrates e Trasímaco, 
que ocupa parte considerável do livro I da Republica. Proclo 
diz que Sócrates luta contra a sofística, um monstro de mil 
cabeças. A “vida policéfala sofística” indica a capacidade 
do sofista de mudar sempre a própria forma, se esconder e, 
assim, fugir à tentativa de defini-lo e de capturar sua natureza 
(Sofista 240 c). Proclo talvez queira caracterizar Trasímaco, o 
símbolo do sofista na República, como este monstro de mil 
cabeças. É por isso que no Pireu a discussão sobre a justiça 
é uma disputa erística sem saída. O Pireu, segue Proclo, é 
o símbolo do devir (genesis), onde nada é estável: “O devir é 
carregado de vida salobra e cheio de tempestades e ondas tão 
perigosas que ameaçam submergir a alma”. Este incessante 
fluir, este lugar onde a alma pode ficar à deriva, opõe-se a 
Atenas. A cidade alta representa a bela ordem, a vida sábia 
e serena apropriada à filosofia.

13 Sobre esta relação entre a cidade e a dialética, pode-se 
ler a introdução de Abbate à sua tradução, p. LXXII. Sobre a dialética 
procliana, sugiro Garay (2010) e Garay (2013). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Na narrativa de Sócrates dos diálogos entretecidos com 

Glauco e Adimanto, que constituem a República, ainda não 
se estaria praticando a dialética na sua forma mais acabada, 
como no Timeu. Sem personagens conversando, talvez se 
possa pensar que o Timeu não encerre em si formas miméticas 
de discurso. No entanto, sé seria possível sair do mero campo 
especulativo estudando o Comentário ao Timeu, de Proclo. 

Retornando à República, no contexto dos comentários 
escolares, pode-se considerar o prólogo como um texto intro-
dutório em diversos sentidos: primeiro, dadas as formas 
discursivas variadas. Todavia, a variedade de formas dis-
cursivas, como se pôde ver, não inclui o tipo investigativo, e 
nem mesmo permite que se estabeleça um percurso dialético. 
Deste modo, o prólogo também representa uma primeira 
entrada para o caminho de ascensão da alma. Ademais, 
quanto ao conteúdo, o prólogo se encerra de forma tal que 
Sócrates, diante da assertiva de Trasímaco, não tem respostas. 
Ou seja, no porto, se pode adentrar um território, mas nada 
garante que se possa prosseguir em direção à parte alta da 
cidade. Em outros termos, aos raciocínios dialéticos. Ocorre 
que Sócrates, a despeito da vida policéfala sofistica em que se 
encontrava, consegue fazer um significativo turn point: dos 
livros II a X, desmonta a noção de que mais vale ser injusto e 
parecer justo, como defendia Trasímaco. Narrar este discurso, 
contudo, ainda não é o mesmo que encontrar a estabilidade 
da alma que se alçou à dialética. Na narrativa, Sócrates ainda 
mimetiza seus amigos Glauco e Adimanto, e mais, constrói 
sua cidade por meio de imagens, como insiste em dizer ao 
longo da República. Mas, diferente do prólogo, ele mescla 
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discursos expositivos e discursos investigativos. Somente no 
Timeu se tem um discurso dialético. Ao encerrar a análise 
acerca das formas discursivas da República (16.15-20) Proclo 
considera que o discurso intermediário convém à discussão 
sobre a constituição, pois a vida sob esta constituição é uma 
terapêutica dos instintos irracionais, que objetiva concentrar 
a razão que está em nós, para que se chegue à contemplação. 
Somente quando a razão está assim concentrada, consegue 
tomar o caminho sinóptico. Neste momento, o inferior está 
por ela ordenado, e ela então pode voltar-se para a contem-
plação do Todo. 
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Pierre Hadot, em seu livro O véu de Ísis, faz 
a seguinte afirmação: “Desde a mais alta 
Antiguidade considerou-se que o poeta era o 

verdadeiro intérprete da natureza” (HADOT, 2006, p.223). 
Ser intérprete significava, ainda na ótica do comentador, 
compreender a relação entre a natureza e seu secreto modo 
de produção. Semelhante a um poeta, a natureza produz 
e sua obra é um poema. Nesse sentido, o Timeu de Platão, 
seguindo a estrutura poeta/poema, também seria a expressão 
de um jogo artístico em que o filósofo, pela criação literá-
ria, expressaria a geração do mundo como um poema do 
Universo. Seria graças a esse entendimento que Proclo usou a 
imagem de Apolo como o grande Poeta do Universo (HADOT, 
2006, p. 224)1. Para Hadot, essa metáfora da natureza como 
poema transcende o mundo antigo instaurando uma questão 
decisiva para a história da filosofia e, consequentemente, 
para o neoplatonismo procleano: se a natureza produz, qual 
é a sua linguagem? 

Teremos a oportunidade de, ao longo desse trabalho2, 
responder essa questão à luz do pensamento procleano, por 
enquanto é importante destacar dois aspectos fundamentais 
para a constituição do argumento do diádoco sobre as crí-
ticas de Platão à poesia. O primeiro, consiste em saber que 
a natureza, nas palavras de Hadot, “não compõe apenas 
um poema, mas um poema cifrado” (HADOT, 2006, p. 224. 

1 “Todas as coisas que possuem origem na alma são 
obras harmoniosas e rítmicas de Apolo” (PROCLO, 2004, V. 69, p. 115)

2 Uma primeira versão desse artigo, intitulada O aspecto 
iniciático da poesia: Proclo e o comentário à República de Platão, foi publicada em 
Numen: revista de estudos e  pesquisa da religião, Juiz de Fora, v. 18 n. 2, 2016.
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Grifo nosso). O segundo, que as obras, poética3 e filosóficas, 
expressam, também, o grande poema do Universo em sím-
bolos e alegorias. Esse segundo aspecto faz da exegese uma 
tarefa filosófica e, das obras, material de um processo, pela 
escrita, mistagógico.

A influência de Proclo sobre a filosofia e teologia, do 
medievo ao idealismo alemão, é algo já atestado por estu-
diosos como Werner Beierwaltes que, em seu estudo Proklos. 
Grundzüge seiner Metaphysik, lembra que Hegel atribuiu a 
Proclo “tudo o que de perfeito e completo souberam dizer 
os neoplatônicos” (HEGEL apud BEIERWALTES, 1990, p. 49). 
Essa imagem de um pensador que, por um lado, congrega 
a tradição grega, como “professor” da Academia de Atenas 
e, por outro, de um reformador capaz de realizar, de modo 
harmonioso, uma síntese entre platonismo, aristotelismo, 
pitagorismo e estoicismo sem, no entanto, excluir a teologia 
como “ciência mais elevada” (LERNOULD,2001, p. 12) faz do 
pensamento procleano uma fonte privilegiada para quem 
busca entender suas raízes e inovações. 

É importante, antes de adentrarmos no tema aqui 
proposto, sublinhar o aspecto “vivencial” que o exercício 
exegético comportava dentro da escola neoplatônica, ou seja, 
interpretar é “fazer filosofia” (ABBATE, 2008, p. 29)4. Uma 

3 As de caráter educativo, como veremos mais adiante.
4 H.D. Saffrey em Proclus, diadoque de Platon exemplifica 

a associação entre vida e exercício filosófico, segundo o testemunho de 
Marinos, no seguinte quadro:

HORAS DO DIA EMPREGO DO TEMPO
Nascer do sol Prece ao sol
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interpretação que tem na compreensão, mas, sobretudo na 
liberdade, a elaboração de uma visão, em que os elementos 
textuais apontam para o não dito que se apresenta como uma 
interpelação à verdade. É por essa razão que a atividade 
exegética é, para a tradição neoplatônica, o objetivo fun-
damental (ABBATE,2008, p. 30). Essa visão, que se alinha 
perfeitamente à compreensão dos diálogos platônicos, como 
muito bem já observou Charles Kahn, pelos aspectos literários 
da obra platônica5, tem como pano de fundo o esforço de 
sistematização, realizado por Proclo, do pensamento inspirado 
de Platão entendendo-o como um jogo imagético entre a 
intelecção e os objetos intelectivos, características centrais 
da sua teologia6. 

Primeiras horas da manhã Aulas sobre os                         
autores do programa

Fim da manhã Trabalho pessoal de composição 
Meio-dia Prece ao sol

Primeiras horas da tarde Conversas filosóficas com colegas
Noite Lições não escritas e seminários

Pôr do sol Prece ao sol
Com esse esquema o autor que sublinhar a associação entre o trabalho 
de exposição (exegese) dos textos, em geral, de Platão ou da tradição 
platônica, e o seu exercício interpretativo pessoal como uma prática 
diária durante toda a sua vida. Cf. SAFFREY, H.D. <<Préface >> in: Proclus, 
lecteur et intreprète des anciens, Actes du Colloque Internacional du CNRS, 
Paris, 2-4, octobre, 1985, p. XX

5 Sobre o tema ver: KAHN, C.H. Platone e il dialogo 
socrático, l’uso filosofico di una forma letteraria, Intruduzione di Maurizio 
Migliori, trad. Lucia Palpacelli, Milano: Vita e Pensiero, 2008.

6 Carine Van Liefferinge, em seu estudo Homère erre-t-il 
loin de la Science théologique? De la réhabilitation du <<divin>> poète par 
Proclus, observa, pertinentemente, que o ponto de partida da interpretação 
procleana consiste em atribuir a Homero, graças ao caráter ritualístico que 
os mitos possuíam dentro da escola neoplatônica, uma função teúrgica 
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Os comentários à República de Proclo estão divididos em 
dezessete dissertações, algumas perdidas, que interpretam 
desde quais e quantos são os pontos capitais para o enten-
dimento desse diálogo até a análise da crítica de Aristóteles, 
exposta no livro II da Política. Para esse nosso trabalho, nos 
deteremos principalmente na dissertação V e parte da VI 
nas quais encontramos a interpretação de Proclo, de modo 
mais direto, sobre a opinião de Platão no que se refere à arte 
poética, espécies e melhores formas de harmonia e ritmo.

É importante ressaltar que, embora os mitos, na tradição 
neoplatônica, possuam um caráter aproximativo ou analógico, 
“apontando” mais do que afirmando, pela imagem, para o 
enigma desconhecido (BEIERWALTES, 1992, p. 108), o papel 
atribuído por Proclo aos mitos tem uma marca bastante ori-
ginal na tradição antiga7. Os mitos são superiores, inclusive, 
às matemáticas8. Os mitos possuem dois aspectos centrais: 
educação dos jovens e evocação hierática e simbólica do 
divino. Aos iniciantes, as imagens servem de guia para o 

que encontra, na filosofia de Platão e nos oráculos caldeus, um lugar de 
referência. Sobre a temática ver: LIEFFERINGE, 2002, p.201.

7 Dizemos original no sentido, não somente de que os 
mitos expressam verdades “secretas”, como já se encontra em Juliano 
para quem os mitos, em sua obra Contra Heracleios não convém à parte 
científica, mas à moral, a teléstica, instituída por Orfeu como expressão 
das iniciações mais sagradas (HADOT, 2006, p. 94), mas por propor uma 
unidade entre os mitos e a filosofia como expressões de verdades teoló-
gicas o que faz de Orfeu, Homero, Hesíodo e Platão teólogos (theológoi) 
de uma mesma linhagem. Carine Van Liefferinge é pontual ao afirmar 
que, segundo Proclo, Homero é um detentor das ciência teológica (sciense 
théologique) e, também, um divino poeta pois assimila teurgia e teologia. 
Cf. LIEFFERINGE, 2002, p. 210.

8 Jean Trouillard afirma que o mito é, em Proclo, não 
somente parte indispensável das sua filosofia, mas superiores, em certo 
modo, à contemplação. Cf. TROUILLARD, J. 1977, p. 11.
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aprimoramento do caráter; aos responsáveis pela iniciação, 
os mitos são fórmulas secretas. O mito transitaria entre o 
inefável e a matéria, do santuário ao abismo. Vejamos alguns 
aspectos referentes à leitura procleana presente na quinta 
dissertação dos seus Comentários à República9. São dez questões 
que norteiam a análise de Proclo:

1. Por que Platão baniu da cidade a arte poética depois de 
ter-lhe atribuído honras?

2. Por que Platão refuta a tragédia e a comédia?

3. Por que Sócrates, no Banquete, afirma ser de um mesmo 
gênero de saber a tragédia e comédia e, na República, 
afirma não ser possível que um mesmo indivíduo seja 
autor paralelamente destes dois gêneros?

4. Por que Sócrates afirma não entender de harmonia, mas 
somente de ritmo?

5. Qual é a autêntica música e quais são as formas de 
músicas de segundo e terceiro graus?

6. Quais gêneros de harmonia Platão defende como úteis 
à educação?

7. Quais são os erros dos poetas e por que afirma que as 
Musas não erram nunca?

8. Segundo Platão, qual é o melhor poeta?

9. Qual é, segundo Platão, o fim da correta arte poética?

9 Citaremos sempre da seguinte forma: Autro, ano da 
edição, Dissertação, Referência. Utilizamos as traduções de Michele 
Abbate, Commento alla Repubblica (dissertazioni I, III-V, VII-XII,XIV-
XV,XVII), texto greco a fronte, Milano: Bompiani, 2004; FESTUGIÈRE, 
A.J. Proclus, Commentaire sur la République, tome I, Paris: J. Vrin, 1970.
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10. Qual é o poeta, em vista do qual deve espelhar-se o 
poeta deste mundo, que está no todo? 

Não responderemos aqui todas as questões, mas basta 
ter em mente que a base da crítica platônica à poesia será 
interpretada, por Proclo, como uma questão de “valor”, isto 
é, a crítica platônica será vista em seu aspecto educacional. 
De fato, o que está no núcleo da interpretação procleana é 
sua visão de A República como uma obra articulada a partir 
de aspectos centrais que expressam conexões entre ética e 
política, estética e ontologia e realiza a passagem da episte-
mologia para a metafísica (ABBATE, 2008, p. XXX).

INICIAÇÃO E EDUCAÇÃO
Na base geral dos argumentos da crítica presente em 

A República estaria, portanto, o valor pedagógico da poesia 
na formação do guardião. Proclo entende, seguindo o texto 
platônico, que a mímesis poética traria consigo dois erros 
graves em seus discursos: uma imitação sem verossimilhança e 
uma imitação com verossimilhança, mas heterogênea (PROCLO, 
2004, V, 44). Os atos dos heróis e dos deuses, movidos por 
paixões (páthe) e contrários às leis divinas, formam os discursos 
sem verossimilhança (PROCLO, 2004, 44,10). Diz Proclo: 

Como bem afirma no Timeu (19 d 6), a raça mimética pode 
imitar sobretudo aqueles objetos que, desde da infância, 
fazem parte da sua cultura; ao contrário, o que é estranho à 
cultura de cada um torna-se de difícil imitação (PROCLO, 
2004, 45, 5)10. 

10 Diz Platão no Timeu: “O que me sucede não é nada 
estranho, pois tenho a mesma opinião dos poetas antigos e dos atuais e, 
ainda que não desdenho em absoluto sua linhagem, é evidente que o povo 
dos imitadores imitará muito facilmente e de maneira ótima aquilo no 
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A questão gira em torno de valores negativos tais como 
avareza, arrogância, inveja que compõem o cenário poético, 
indiscriminadamente, entre homens e deuses. É evidente a 
preocupação procleana em caracterizar a crítica platônica 
dentro do marco de uma reformulação do projeto formador 
grego. Dito de outro modo, a poesia se enquadraria em uma 
forma preliminar à vida política (eidos tes polikes zoes). O poeta 
deve, portanto, respeitar os preceitos que o político impõe, 
endereçando seus poemas para tais fins. (PROCLO, 2004, V, 
67-30). A educação figura nos Comentários à República V,47,5 
como medicina da alma (hé paidéia ton phychon iatriké) que 
busca corrigir as desordens das paixões. Nesse aspecto, a 
arte poética deve imitar a verdade no que se refere às coisas 
humanas. Por sua vez, os desacordos inerentes à poesia 
devem ser compreendidos do ponto de vista alegórico. Platão, 
segundo Proclo, afasta a poesia da cidade, não depois de 
desprezá-la, mas depois de louvá-la. Isso porque, no seu 
aspecto alegórico, a poesia é útil para alguns homens, mas 
não aos jovens não iniciados (PROCLO, 2004, 48,10).

Atribuir um caráter iniciático aos textos de Platão é algo 
característico da filosofia procleana. A passagem 398 A de 
A República é emblemática para que entendamos o caminho 
interpretativo de Proclo: 

Se chegasse à nossa cidade um homem aparentemente 
capaz, devido à sua arte, de tomar todas as formas e imitar 
todas as coisas, ansioso por se exibir juntamente com 
os seus poemas, prosternávamo-nos diante dele (prosku-
nein) como um ser sagrado, maravilhoso, encantador, mas 
dir-lhe-íamos que na nossa cidade não há homens dessa 
espécie, nem sequer é lícito, que existam, e mandá-lo-íamos 

qual há sido educado” (19d). PLATÃO, Timeo, trad. Maria Ángele Durán 
y Francisco Lisi, Madrid:Gredos, 2000.
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embora para outra cidade, depois de lhe termos derramado 
mirra sobre a cabeça e de o termos coroado de grinalda 
(PLATÃO, 1993, p. 125) .

O que é tomado, por muitos comentadores, como uma 
“ironia” por parte de Platão para com Homero, é interpretado, 
por Proclo, como uma observação que diz respeito ao caráter 
iniciático que a poesia promove se e somente se for contem-
plada por um homem possuidor de uma vida solidamente 
fundada sobre os deuses e de um espírito classificado como 
de último nível (PROCLO, 2004, 48,5-10)11. É a aphaíresis 
aplicada à linguagem como exercício de aprofundamento 
no sentido secreto das palavras. Diz ele: “Tendo exercitado 
um encantamento com símbolos (symbólois) deste tipo, faz 
de um modo que a divina inspiração seja livre de toda ima-
gem, nomes e das coisas concretas” (PROCLO, 2004, V, 48, 
5). Proclo chega até a estabelecer um posto intermediário 
para a poesia imitativa de caracteres falsos: “A poesia que 
imita de um modo falso a realidade divina possui um posto 
intermediário naquilo que é sacro” (Tà Theia memimeménen 
en mésois ierois khóran ékhein ) (PROCLO, 2004, V, 48,5).

Philippe St-Germain em seu artigo Remarques sur les 
symbolismes du Commentaire sur la République de Proclus observa 
que o sýmbolon é antes de qualquer coisa um caminho que 
implica em uma literatura baseada em ensinamentos que 
teriam como base “uma síntese do inefável mediante um 
vocabulário forjado pelo indizível” (ST-GERMAIN, 2006, p. 
114). Desse modo, a defesa de Homero conduz Proclo à uma 

11 É nesse sentido que Liefferinge, confirmando o que 
dissemos anteriormente, afirma que Proclo reabilita os poetas ao estabe-
lecer duas formas de mitos: uma filosófica e outra iniciática baseada nos 
rituais e na arte hierática. Cf. LIEFFERINGE, C.V, 2002, p. 2018.
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elaboração de um discurso que é radicalmente ‘alegórico’. 
Sendo assim, é imprescindível compreender a relação forjada 
pelo leitura procleana entre o plano platônico das formas 
inteligíveis e o símbolo que o envolve. 

MIMESES E TEURGIA 
Se, para Platão, o sensível participa do inteligível, o 

símbolo é, no neoplatonismo procleano, não simplesmente 
parte deste processo de cópia/original, mas aquilo que per-
mite invocar o divino (ST-GERMAIN, 2006, p. 116). Trata-se, 
portanto, de um simbolismo não imitativo. Pierre Hadot, 
estabelecendo uma distinção entre Plotino e a tradição pos-
terior, especificamente Jâmblico e Proclo, ressalta, graças 
aos elementos caldeus, a reabilitação que as coisas sensíveis 
ganham como parte de uma sacralização que, pela teurgia, 
conduz a alma à sua fonte divina (HADOT, 2006, p. 133). 
Em Proclo, uma ideia importante derivada do resgate dos 
mitos consiste, sem dúvida, em pensar o mundo a partir de 
uma sympátheia12. Física e metafísica se ordenam mediante a 
unidade que une todas as coisas, naturais e inteligíveis e os 
mitos são criados, por sua vez, por um impulso engendrado 
pela imaginação para dividir o indivisível. Segundo Proclo, 
baseando-se na teurgia, a poesia conduz a uma experiência 
mística que se traduziria em uma supra consciência.

Para Platão, a poesia inspirada seria própria de uma 
cidade mais elevada, enquanto que a poesia enquanto 

12 Sobre as raízes da teurgia, bem como das interpreta-
ções de Proclo, conferir: Velásquez, O. La teurgia: um ensayo de interpretación 
em sus fuentes originarias. Disponível em: <http://www.diadokhe.cl/media/
Literae_graeca/Teurgia.pdf>. 
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“educação” comporia, junto com as technai, disciplinas para 
a organização da cidade. A própria dialética, para Proclo, 
centro da filosofia platônica, possuiria três níveis: racional, 
inteligível e místico (TROUILLARD, 1972, p. 23). Lembremos 
que os mitos e as alegorias, no Político, no Timeu, não são 
apenas citações casuais, mas um modo poético de expressar 
as regiões da alma que a razão não consegue penetrar, mas 
que os poetas alcançam. Disso resulta o caráter de possessão 
representado pela loucura que provém das Musas, diz Platão 
no Fedro 245 a: 

Quando encontra uma alma delicada e pura, desperta-a 
e arrebata-a, levando-a a exprimir-se em odes e outras 
formas de poesia, embeleza as inúmeras empresas dos 
antigos e educa os vindouros. E quem chega às portas da 
poesia sem a inspiração das Musas, convencido de que 
pela habilidade se tornará um poeta capaz, revela-se um 
poeta falhado (PLATÃO, 2002). 

Se for correto dizer que poesia e dialética, em Platão, 
compartem, embora distintas, uma mesma função, seria 
necessário superar a nietzscheana visão apolínea dos diá-
logos. A deificação implica uma exaltação dionisíaca. É pela 
“ordenação” que alma ascende ao divino, mas, paradoxal-
mente, tal tarefa culmina no excesso, no transbordamento. Se 
a poesia é definida no Fédon (61 a) como uma elevadíssima 
forma de música13, estamos no âmbito da inspiração que 

13 Jean-François Mattéi, ao expor as relações entre poe-
sia e filosofia em Platão, caracteriza a Apologia de Sócrates como uma 
“dramatização plástica e musical da existência” e conclui remontando, 
precisamente, à passagem do Fedón, citada acima, ressaltando que ao 
termo mousikè corresponde o sentido de “obra de arte mais elevada” 
(MATTÉI, 2000, p. 91).  
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provém das Musas e que impulsiona e move a alma através 
da poesia inspirada (PROCLO, 2004, V, 57-25)14.

Por essa razão, a imagem do amante (tòn erotikón) que, 
junto com o filósofo e o músico formam os três modos de 
vidas eróticas, é resgatada por Proclo para pontuar o valor 
de uma mimeses correta (Miméseos orthes) (PROCLO,2004, V, 
59). Para tanto ele, baseando-se no Laques (188 d), diferencia 
cada tipo de ritmo e suas funções específicas. Entre o frígio 
e a dórico, o primeiro, por sua suave instrumental deveria 
ser utilizado nos rituais sagrados e nas divinas inspirações 
conforme texto do Menon 318 b 4. Ao poeta cabe prestar 
atenção e compor versos cuja harmonia e ritmos se pautem 
no belo e no simples, pois um é inteligível e o outro é divino. 
Proclo concordaria perfeitamente com o texto das Leis II, 667c: 
“O poeta é um imitador; toda imitação tem como objetivo 
tornar uma coisa semelhante ao modelo”.

A dissertação VI dos Comentários que trata, precisamente, 
das objeções de Platão, em A República, contra Homero e a 
arte poética, é decisiva para o que estamos aqui discutindo. 
Em formato de lição, proferida na data comemorativa do 
aniversário de Platão, tradição presente na academia de 
realização de um Banquete filosófico, essa dissertação segue 
uma estrutura didática que, por si só, revela o método inter-
pretativo de Proclo no que se refere à obra de Platão. Já na 

14 É importante observar que, em Proclo, beleza, ero-
tismo e teurgia, formam uma unidade-triadica que, pelo conteúdo unitivo 
ocupa, em ordem hierárquica, o mesmo posto da filosofia. É nesse sentido 
que Jean Trouillard ressalta o papel pedagógico e iniciático dos mitos. 
O rito é um mito em ato, ele realiza uma comunicação com a divindade 
e, em sendo assim, a teurgia ocupa o lugar privilegiado no pensamento 
procleano (TROUILLARD, 1972, p. 173).
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introdução o objetivo é posto: examinar a fundo, como se pode 
defender Homero contra o Sócrates da República e mostra que 
Homero dá, sobre as coisas divinas e humanas, os melhores 
ensinamentos em acordo com a natureza das coisas e com 
os princípios mais próprios da Filosofia mesma (VI,20,70, 
p. 86). E não para por aí, o mais importante é que, dentro 
desse resgate de Homero, reside o esforço em livrar Platão 
das suas contradições no que se refere ao valor dos poetas, 
por exemplo, no Fédon (95 A) em que Homero é tido como 
“divino poeta” e em A República é colocado, como sabemos, 
a três níveis de distância da verdade (597 E 7).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dito isso, como conciliar, assim, um Homero que com 

sua atividade ascende ao estatuto de divino com outro que 
se distancia criando imagens negativas dos deuses? Para 
responder a essa questão, Proclo recorre aos ensinamentos 
do seu mestre Siriano que, segundo ele, tratou dos problemas 
relativos aos acordos doutrinais entre os poemas de Homero 
e a verdade contemplada, em tempos posteriores, por Platão 
(PROCLO, 2004, p. 87). O método expositivo segue uma 
ordem baseada em três etapas:

1. Como solucionar as dificuldades postas por Sócrates 
contra Homero.

2. Qual é a base dessa aparente contradição.

3. Como as opiniões de Platão sobre a poética e sobre 
Homero se apresentam como um só e mesmo aspecto 
das verdades irrefutáveis. 
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O ponto de partida utilizado por Proclo poderia ser 
resumido na seguinte assertiva: Platão e Homero são intérpre-
tes da mesma verdade sobre os seres (PROCLO, 2004, p.88). 
Para essa trabalho seria extenso seguir a ordem expositiva 
dos argumentos de Platão passo a passo, tomemos como 
ilustração geral, o fato de que a poesia, para o Sócrates da 
República, perverte os valores morais e fundam imagens des-
torcidas dos deuses conduzindo, com isso, a uma experiência 
mimética que não condiz com a virtude nem com a verdade.  
É importante observar que Proclo deixa explícito que o seu 
esforço, ao expor realizar a interpretação do texto platônico, 
será o de transmitir os argumentos de seu mestre, isto é, 
Siriano, obtido em uma certa ocasião na qual Proclo teria 
realizado um exame aprofundado dos mesmos problemas 
(PROCLO, 2004, p.89). Essa observação é importante porque, 
como é comum no neoplatonismo, estamos diante de uma 
tradição interpretativa e didática no âmbito dos ensinamentos 
de Platão. Feitas as devidas ressaltas, passemos, portanto, 
para a resposta procleana acerca da aparente contradição 
de Platão com relação a Homero e, também, como ambos, 
poeta e filósofo, tratam das mesmas verdades.

Proclo parte do princípio de que a crítica de Sócrates, 
mais do que uma condenação é uma divisão dos mitos em 
dois grupos: os educativos e os que são divinamente inspi-
rados (PROCLO, 2004, p. 94) que exigem um nível de com-
preensão intelectual que não seria adequado aos jovens. Diz 
ele: “é preciso separar as formas dos mitos e as disposições 
daqueles que recebem” (PROCLO, 2004, p. 94). Uma passagem 
de A República é esclarecedora: 

É que quem é novo não é capaz de distinguir o que é 
alegórico do que o não é. Mas a doutrina que aprendeu 
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em tal idade costuma ser indelével e inalterável. Por causa 
disso, talvez, é que devemos procurar acima de tudo que 
as primeiras histórias que ouvirem sejam compostas como 
maior nobreza possível, orientandas no sentido da virtude 
(PLATÃO, 1993, 378d, p.90)

Segundo a análise de Proclo, o que há nesse tipo de 
mito, não é educativo de fato, mas místico. No passo 378 a 
estaria a opinião de Sócrates sobre ações do tipo da castração 
de Urano por Cronos: “se supuséssemos ser verdade, não 
deviam contar-se assim descuidadamente a gente nova, ainda 
privada de raciocínio, mas antes passar-se em silêncio”.  Como 
se pode constatar, o que é uma advertência será tomado, por 
Proclo, como referência a um pequeno grupo de iniciados 
maduros o suficiente para discernir os aspectos alegóricos e 
mistagógicos das narrativas. Diz ele: “As doutrinas contidas 
neles é uma mistagogia e uma iniciação que eleva a alma 
dos ouvintes” (PROCLO, 2004, p. 97).

Cumpre ressaltar, como observa Phillipe St-Germain 
(2006, p.307), a necessidade de entendermos o resgate dos mitos 
realizado por Proclo como parte de um esforço contextual. 
Proclo busca integrar a mitologia à tradição helênica frente ao 
cristianismo, que se se firma como filosofia oficial e, também, 
ao próprio pensamento platônico como um corpus orgânico. 

A castração de Urano, por exemplo, é símbolo, não de 
violência, mas de uma diminuição de força das causas pri-
mordiais. É imagem da processão e, nesse caso, converge com 
o pensamento de Platão, no Fédon (62b, 69c e 108 a) quando o 
mesmo fala dos ritos tradicionais. De modo que as guerras, 
tão criticadas pelo Sócrates da República, expressam antíteses 
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entre realidades superiores em seus vários níveis15. Como 
outros exemplos, Proclo cita:  Hera e Artêmis que represen-
tam a divisão dicotômica das almas de baixo, racionais e 
irracionais, separadas ou não dos corpos, superiores a vida 
física ou princípios desta, uma é causa das formas de vida 
superior, a outra liga-se ao mundo. Athena-Ares uma guerra 
ligada à gêneses que divide a providencia desses deuses em 
Intelecto e Necessidade. Atena atua intelectivamente sobre 
os contrários, enquanto que Ares dá vigor às forças físicas 
lançando umas contra as outras (PROCLO, 2004, p. 95).

Nosso filósofo entende que Platão, em vários diálogos, 
defende o estatuto de oráculo divino de Homero e recorre, 
inclusive, ao poeta como fonte de suas doutrinas como no caso 
do Fédon (92 a, 94a) e as Leis (III,  682 a 3) em que Homero é 
descrito como um poeta divino. No Górgias, após combater os 
argumentos de Cálicles em defesa da temperança, ao recontar 
o mito, que não é uma ficção, mas a verdade pura, como diz 
Sócrates em (523 a 1): “Então houve, como se diz, uma bela 
história, que decerto tomarás como fábula, segundo penso, 
mas que eu digo ser verdadeira, pois insisto em que é a pura 
verdade tudo o que nela se contém”.  Nessa passagem Platão 
recorre, mais uma vez a Homero, ao tratar da processão dos 

15 O aspecto simbólico ou alegórico dos mitos é algo 
recorrente, também, em várias Enéadas de Plotino. Werner Beierwaltes, 
ao analisar o mito como imagem frente ao pensamento filosófico, ressalta 
que para o alexandrino, o mito estabelece uma distância, isto é, assume 
a posição de intermediário frente a algo “outro”, transcendente e inex-
primível (1992, p. 102). Caberia aqui, sem dúvida, um confronto entre a 
visão plotiniana e procleana dos mitos já que, para o último, os mitos 
são mais do que meras alusões ou ilustrações. A arte poética, e nesse 
sentido, a mitologia, tem algo de divino, posto que o poeta não é outro, 
como diz o próprio Proclo, que um grande cooperador do grande Político e 
autenticamente educador (Com. Rep. V, 69, p. 113).
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deuses, a partir de Kronos, em três mônadas demiúrgicas ,e 
a divisão pela herança de suas porções no Todo. Também, na 
Apologia (41 a 6), Platão revela o prazer que seria morrer e con-
viver junto com Orfeu, Museu, Hesíodo e Homero. Obviamente 
que Proclo interpreta os mitos a partir da “intenção” do autor, 
algo que, para P.St-Germain, estabelece uma originalidade 
com relação à crítica socrática aos mitos em seu caráter “não 
educativo”, a saber, que estes devem ser repensados sob a 
ótica da “inspiração mística” (2006, p. 309). 

A filosofia platônica, portanto, é um “entre-dois” e, 
por isso, podemos pensá-la como fronteira. O inteligível, 
não é um espaço dado, em que situamos a perfeição das 
ideias, como costumamos ouvir falar, mas, na ótica de Proclo, 
seguindo o texto platônico do Político e o mito do “mundo 
abandonado” (PLATÃO, Pol. 273d), se define (o inteligível) 
a partir do jogo entre o “limite” e o “ilimitado” ou  melhor, 
entre a semelhança e dessemelhança constitutivas, por sua 
vez, do todo como unidade-múltipla e multiplicidade-una. 
O múltiplo não é uma simples degradação do uno, mas é 
graças a ele que o uno pode ser unificante. Dito de outro 
modo, não há unidade sem contradição.

De modo que a poesia comportaria a mensagem de que 
há um caminho capaz de superar, como no Filebo, uma vida 
reduzida ao sensível e uma vida reduzida à razão. O indizível 
se mostra pelos símbolos que tornam o texto uma iniciação 
que é essencialmente interpretativa e evocativa. É importante, 
no entanto, por um lado, observar uma vez mais que a leitura 
procleana do texto platônico deve ser tomada dentro da visão 
neoplatônica de filosofia e, enquanto tal, se define como 
testemunho interpretativo de uma tradição específica que 
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atribuiu a existência de uma sabedoria secreta no pensamento 
de Platão que não exclui a poesia, mas a recupera inserindo-a 
em sua própria estrutura narrativa, como ressalta J. F. Mattéi16. 
Isso se deu porque, para pensadores como Proclo, o trabalho 
exegético exige um entendimento místico e inspirado que 
faz, do poeta e do filósofo, mistagogos e iniciadores capazes 
de fazer com que as almas elevem-se da multiplicidade dos 
símbolos às verdades divinas e sacro-santas das doutrinas 
(tà theia kaí panagéstata ton dogmáton) (PROCLO, 1970, p. 99).
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En el currículo de estudios de la filosofía neopla-
tónica no cabe encontrar un lugar preciso para la 
República de Platón. Frente a otros diálogos que 

han merecido un comentario pormenorizado o exhaustivo, 
como por ejemplo el Parménides o el Timeo, aquel diálogo 
platónico pareciera quedar entre las sombras excepto por la 
atención dedicada al libro VI, en el cual puede apreciarse en 
germen la estructura jerárquica de lo real para los neoplató-
nicos tanto en lo metafísico como en lo gnoseológico, en su 
célebre alegoría de la línea, o al libro X, muy especialmente a 
su segunda parte por el valor concedido al mito escatológico.

No obstante ello Proclo lleva a cabo un Comentario a la 
República donde se interroga, ya desde la primera disertación, 
acerca de la finalidad de Platón en este diálogo: ¿se trata 
acerca de la justicia o del mejor régimen político para la 
ciudad? El comentador neoplatónico responde que el objetivo 
perseguido por Platón es doble. Este se propone tratar a 
la vez del régimen político y de la justicia porque afirma 
Proclo “el argumento es la forma de gobierno y al mismo tiempo 
la justicia en su auténtico significado, como si no se tratase de 
dos diferentes fines, sino como si se tratase de dos fines idénticos 
entre sí. En efecto, lo que es la justicia en una sola alma, esto es 
en la ciudad bien gobernada absolutamente la forma de gobierno 
correspondiente” (Comentario a la República I, 11, 10-15)1, y detrás 
de estas preguntas presenta los principios de la filosofía 
neoplatónica a un probable grupo avezado de estudiantes de 
filosofía. Principios en los cuales se entretejen de una manera 

1 Para las citas del Comentario a la República utilizamos 
Proclus. Commentaire sur la République, 3 vol, Paris, Vrin, 1970. Traducción 
de A. Festugière. Para el texto griego W. Kroll, In Platonis Rem publicam 
commentarii, 2 vol, Amsterdam 1965
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singular ética, metafísica y teología. En tal sentido, parecen 
acertadas las palabras de Sheppard  (2013: 108) cuando dice 
que “la discusión acerca del objetivo del diálogo está dirigida 
a una audiencia de exégetas, o de futuros exégetas”. 

Tales principios aparecen en la disertación VI en la cual 
al discutir el valor de la poesía y de los mitos de Homero 
y de Platón, Proclo plantea lo que podríamos llamar su 
estrategia hermenéutica bajo un doble aspecto: mostrar que 
en la poesía algo va más allá del significado literal y mostrar 
que en la interpretación platónica de la poesía hay más de 
cuanto algunas afirmaciones de los diálogos dejan a primera 
vista entrever. Hay un entrecruzamiento entre el valor de 
la alegoría y del símbolo, y la construcción de una teoría 
platónica de la poesía bastante compleja por la alambicada 
relación entre distintos diálogos. Se trata al fin de cuentas de 
unir Homero y Platón, poesía y filosofía, en una síntesis de 
intuición y revelación neoplatónica; o para decirlo en otras 
palabras, mostrar que la querella que ha establecido Platón 
entre poesía y filosofía no es tan aguda e insalvable como 
se cree normalmente.

En este intento de mostrar lo que hay más allá de la 
literalidad Proclo establece tres modos de vida del alma 
conforme a tres tipos de poesía: inspirada, epistémica y 
mimética. En ese marco se muestra de modo relevante la 
unificación del alma para que pueda obtener la experiencia 
extática con lo Uno. Se ensayará en las páginas que siguen  
mostrar el papel soteriológico de la poesía a la par que discutir 
si se puede hablar de Proclo como un teórico de la mística 
o de un místico en cuanto tal. O formulado en palabras 
de Lamberton (1986:173): “¿Proclo, en sus escritos, estuvo 
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interesado con las obras de literatura como tales, o fue un 
intérprete primariamente de mitos, un pensador religioso 
y un místico para el cual el texto tiene poca importancia?”

Esta pregunta exige tener presente dos cuestiones: 
una, que en la filosofía neoplatónica a partir de Jámblico los 
diálogos platónicos poseen un skopós, un propósito u objetivo, 
es decir, tienen una unidad que se hace necesario desentrañar, 
y con ello, segunda cuestión, el valor concedido a la exégesis. 
Se acaba de señalar que Proclo entiende que la República posee 
un objetivo, no obstante, su Comentario pareciera que carece 
de él ya que se considera al mismo como una serie de ensayos 
o disertaciones escritos en momentos diferentes bajo nece-
sidades diferentes, por tanto, careciendo de una verdadera 
unidad. No es posible entrar aquí en detalles para marcar que 
sería extraño que en un pensador tan sistemático y riguroso 
en sus comentarios pasase por alto tan significativa tarea de 
hilvanar certeramente su texto. En tal sentido, es llamativo 
que los estudiosos de esta obra no hayan prestado atención a 
que el Licio en la VI disertación hablando de la relación entre 
Homero y Platón acerca del Hades diga precisamente que 
“pero nosotros volveremos sobre este tema a continuación”, 
lo que hará en la XVI disertación cuando se ocupe del mito 
de Er, el cual por cierto es llevado a cabo según lemmas, es 
decir, comentando a pie juntillas el texto platónico. En cuanto 
a la exégesis, cobra aquí un valor singular la noción de texto 
y la concepción que se hacen los neoplatónicos tardíos de 
la filosofía. Comentar un texto es filosofar y filosofar es 
comentar un texto. Si, efectivamente, el neoplatonismo es 
una tradición textual, según Rappe (2000:1), no es posible 
soslayar la importancia del mismo, y de ese modo, no se 
puede suscribir la apreciación de Lamberton de que el texto 
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tuviera poca importancia. Si un texto es todo discurso fijado 
en la escritura, el comentario de texto para un neoplatónico 
es iluminar el discurso platónico y comprender en él y con 
él una verdad transmitida, es decir, el objetivo de la inter-
pretación yace más allá de las líneas del texto para encontrar 
una verdad que ya ha sido descubierta, tal como Proclo lo 
establece en los comienzos de la Teología Platónica. Aunque 
es cierto decir que el neoplatonismo no posee en cuanto tal 
la noción de texto, el cual, como bien señala Bouffartigue 
(1987:130), se explicita en dos nociones que se entrecruzan: 
parapéstama y prokályma, pantalla y velo. Interpretar un texto 
es en consecuencia desentrañar su verdadero sentido que 
yace más allá de las palabras escritas, es decir, desvelar una 
sabiduría oculta y, por cierto, se sabe que para los neopla-
tónicos la filosofía es una mistagogía, una iniciación en lo 
secreto. Pierre Hadot  (2006:55): observa bien que “cuando se 
abordan los comentarios de Aristóteles o Platón redactados 
por los neoplatónicos uno tiene al principio la impresión 
de que su redacción obedece únicamente a preocupaciones 
doctrinales y exegéticas. Pero si se examinan en profundidad 
se observa que el método de exégesis y el contenido doctrinal 
de cada comentario están pensados en función del nivel 
espiritual de los oyentes a los cuales se dirigen. Es por eso 
por lo que existen grados de enseñanza filosófica, basados en 
el progreso espiritual. No les son leídos los mismos textos a 
los principiantes, a los que han realizado algunos progresos 
o a los más avanzados, y los conceptos que aparecen en los 
comentarios los hacen, también, en función de las capacidades 
espirituales del oyente. El contenido doctrinal puede, por 
lo tanto, variar considerablemente de un comentario a otro, 
pese a haber sido redactados ambos por el mismo autor. Ello 
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no significa que se hayan producido virajes doctrinales en el 
comentarista, sino que las necesidades de los discípulos eran 
diferentes”. Y parece que las necesidades de los discípulos a 
los cuales está dirigida esta sexta disertación eran muy altas, 
es decir, de verdadera transformación interior y acceso a la 
verdad sagrada y oculta. En efecto, refiriéndose a la poesía 
inspirada Proclo señala que “el rol de la educación no es, a mi 
juicio, el mismo según se trate del estado de espíritu de jóvenes o 
de aquel de los adultos ya maduros por la política y que tienen no 
obstante necesidad de escuchar una lección más mística sobre lo 
divino. Digamos que la poesía es más que todo educativa cuando está 
penetrada de lo divino, y que lo divino que está en ella se manifiesta 
claramente a los oyentes: si en efecto uno la toca superficialmente, 
no puede aprehender la verdad secreta oculta en ella” (In Rem I 
182.5-14) , lo que coincide con las palabras finales de esta 
disertación: “Que todo esto, queridos discípulos, sea pagado 
en tributo de homenaje en recuerdo de las lecciones de nuestro 
maestro: con cosas que yo puedo decirles, pero que ustedes 
no deben revelar a la multitud” (In Rem I 205.22).

Podríamos decir, entonces, para el tema que nos ocupa 
que Proclo buscar encontrar el modo en el cual Platón no 
disiente con Homero y por ello quiere desentrañar el secreto 
que aúna ambos modos de entender la poesía. 

Ahora bien, antes de abordar la pregunta que nos 
hemos planteado anteriormente, digamos que no es nuestra 
intención detenernos en la concepción procleana de la poesía 
y su concepción de crítica literaria así como cuánto debe a 
Siriano y a Platón mismo, lo cual ha sido realizado soberbia-
mente por Sheppard (1980), por el contrario, nos interesa su 
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vinculación con el alma y su unificación ya que ella puede 
alcanzar su salvación a través de la poesía.

En efecto, Proclo señala en la VI disertación (177.15-
178.10) que hay tres especies de vida del alma y que la poética 
se divide conforme a estas especies. Cito el texto in extenso 
dada su relevancia:

“Nosotros decimos que hay en el alma, para hablar de modo 
general, tres especies de vida: una, la mejor y más perfecta, según la 
cual el alma se une a los dioses y vive la vida que le es más connatural y 
unida por la semejanza más alta, vida que no se pertenece a ella misma, 
sino a los dioses, donde el alma ha sobrepasado su propio intelecto, ha 
despertado en ella el synthema inefable de la existencia unitaria de los 
dioses y ha atado lo semejante a lo semejante, su propia luz a aquella 
de allá, y a lo Uno más allá de toda esencia y de toda vida lo que hay 
de más semejante a lo Uno en su propia esencia y su propia vida; en 
segundo lugar, la manera de vivir inferior a esta en dignidad y potencia, 
que está colocada como intermedia en el medio del alma, según la cual 
ella ha descendido sin duda de la vida inspirada de los dioses para 
convertirse a sí misma, pero, porque ella se ha propuesto intelecto y 
ciencia como principios de su actividad, despliega la multiplicidad de 
razones, contempla los cambios de toda clase de ideas, conduce a la 
identidad a lo pensante y lo pensado y representa la esencia intelectiva 
porque ella ha abrazado en una misma unidad la naturaleza de los 
inteligibles; además de estas dos, una tercera especie de vida, que, 
arrastrada en el curso de las potencias menos valiosas y que actúan 
con ellas, se sirve de imaginaciones y sensaciones irracionales y se 
colma completamente de las realidades inferiores”2.

2 Proclus. Commentaire sur la République. Tome I. 
Traduction et notes par A. Festugiére, Paris, Vrin, 1970 (con modifica-
ciones en la traducción)
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En la concepción procleana el alma se caracteriza por 
dos notas relevantes: automovimiento entre lo inmutable de 
la esencia y la errancia de la génesis, y su carácter intermedio 
entre lo sensible y lo inteligible, es decir, se conjugan aquí el 
Fedro y el Timeo platónicos. Precisamente en su Comentario 
a este último diálogo el Licio señala que “Toda vida es movi-
miento. De modo que todo si todo lo que vive es movido, aquello que 
vive por sí mismo es movido y aquello que vive siempre es movido 
siempre, en acuerdo con la Vida, pero no en acuerdo con el Intelecto. 
Por ello el alma es siempre movida y no siempre. Porque es intelecto 
en potencia, pero vida en actualidad” (In Tim III 335.17-23. Cf. 
In Euc 36,17).

Pero por el pasaje anteriormente citado del Comentario 
a la República podemos decir que  vida no es un término 
unívoco sino homónimo, y que si el alma es vida y por ello 
movimiento hay diferentes maneras en las cuales vive según 
sea su modo de ser, su hábito, lo que precisamente señala 
este pasaje. Que el término vida se entienda de diferentes 
maneras es algo propio en la tradición platónica si recorda-
mos las Sentencias o Punto de partida hacia los inteligibles 16 de 
Porfirio que retrotrae a Enéada I 4 de Plotino. Lo relevante 
aquí, no obstante, se encuentra en la noción de hábito, de 
héxis, que ciertamente Proclo no explicita pero que podemos 
entender como aquello que nace del movimiento del alma, 
y si ella es siempre movida y no siempre, entonces su hábito 
depende de la orientación de su movimiento, del télos hacia 
el cual se dirige para expresarlo aristotélicamente, es decir, 
depende de la orientación que ella tome o hacia lo superior 
o hacia lo inferior.
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Estos dos últimos términos nos permiten aclarar mejor 
la noción de hábito si tenemos presente el siguiente pasaje 
de su Comentario al Alcibíades 20.1-5 donde se dice: “Así pues, 
hay tres clases de conversión: porque todo lo que se convierte o 
bien se convierte hacia lo que es inferior como consecuencia de 
una caída a partir de su propia perfección, o bien se eleva hacia lo 
que es superior por intermedio de su propia vida y de su actividad 
conforme a su naturaleza o bien se convierte hacia sí mismo, por 
el conocimiento que le es coordinado y por el género intermedio 
del movimiento”.

A mi modo de ver este pasaje no solo ayuda a com-
prender la relación entre movimiento y hábito, sino también 
arroja mucha luz sobre las divisiones de la póetica. Si esta se 
divide en  inspirada, epistémica y mimética, entonces hay 
tres modos de ser de la vida del alma según hacia donde ella 
se dirija, o digamos mejor, según los modos en los cuales se 
hace poesía y la finalidad que con ello se persigue.

Respecto de la poesía mimética ha de decirse que la 
noción misma de mímesis en Proclo merecería una atención 
particular porque su arco semántico es bien diferenciado.  
Según Moutsopoulos (2010: 113ss)3 hay tres campos de apli-
cación: ontológico, epistemológico y estético. El primero 
se caracteriza porque las realidades inferiores imitan a las 
realidades superiores, lo cual revela la estructura jerárquica 
y de prioridad de lo superior sobre lo inferior; el segundo 
tiene que ver con el pensamiento que imita la realidad y dicha 
imitación se expresa y se manifiesta en el lenguaje; el tercero 
con la actividad creadora de la música y, para nuestro caso, 

3 Un buen desarrollo de este tópico se encuentra en 
Halliwell (2009)
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con la actividad póetica. El Licio se refiere claramente con 
esta última actividad a lo que Platón señalaba ya tanto en la 
República como en el Sofista, diálogo que cita extensamente 
para caracterizar a la poesía mimética como productora de 
apariencias, es decir, ceñida a tò phantastikón (I 189.25). La 
noción de mímesis muestra aquí su significación relacionada 
con un arte de tipo inferior que no necesariamente expresa lo 
genuino, aunque debemos aclarar que la poesía imitativa o 
mimética se divide en dos: eikázein tà prágmata y apotypoûsthai 
phainoménos, que Festugiére traduce como “copia los objetos” 
y “da un representación ilusoria”. Quizá debiera traducirse 
mejor la primera expresión como “representa las realidades” 
porque Proclo señala que el poeta hace esto teniendo en 
cuenta el modelo sobre el cual se representan las realidades 
mismas, mientras que la segunda expresión sería mejor tra-
ducirla como “modela de un modo aparente”. Precisamente el 
adverbio  phainóménos nos retrotrae al lenguaje platónico que 
representa al sofista como un productor de tá phantásmata, 
es decir, de apariencias engañosas.  En efecto, Lamberton 
(2012:177) traduce estas líneas del siguiente modo: “sometimes 
makes [accurate] images of things and sometimes gives an 
illusory impression of them”.

Según este intérprete (1986:189) Proclo indica que toda 
mímesis se relaciona exclusivamente con las apariencias (tá 
phainómena) y no con los seres verdaderos (tá alethé) porque 
ella está confinada a la experiencia fragmentada de este 
mundo y no tiene referencia a la experiencia unificadora, 
trascendente del otro mundo. Pero este juicio puede sus-
cribirse solo para la mimesis phantastiké no para la mimesis 
eikastiké, porque esta última tiene ciertos resabios de verdad 
o de realidad, no así la primera.
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A ella se refiere Proclo con un término de pesada rai-
gambre platónica, ella es una skiagraphía, una pintura ilusoria 
de lo real, según la traducción de Festugiére que tiene como 
solo objetivo dirigirse a tò pathetikón del alma operando en 
ella una psicagogia. Es significativo que aquí Proclo muestre 
la estrecha vinculación entre estética y ética en cuanto este 
tipo de poesía perturba el alma hundiéndola en sus propias 
pasiones y oscureciéndola totalmente. Digamos en lenguaje 
platónico hechizándola. En efecto, no en vano en República 
X el poeta es góes un hechicero, aquel que embruja y en el 
Sofista se dice que el sofista posee la técnica de  goeteúein a 
los jóvenes al mostrar eídola legómena perì pánton.  En efecto, 
Proclo refiriéndose a Sofista 235 d-236 a caracteriza este arte 
como el arte de fabricar simulacros, eidolourgikês (cf. eidoliké 
skiagraphía: In Alc.108.12). Merecen aquí citarse algunos pasajes 
de su Comentario al Alcibíades. En 49.10 se afirma que un eidólon 
es una huella oscura o imprecisa por eso se denomina de 
ese modo, es decir, es una cierta sombra como la pintura de 
sombras que es efectivamente la skiagrafía, es decir, de engaño 
o falsedad, lo que ha de ser rechazado, y ello precisamente 
marca el pasaje 99.10 cuando dice: “porque despreciar lo que 
nos envuelve como no teniendo más realidad que una pintura de 
sombras ( hos eskiagrapheménon)  y como sin valor, para investigar 
de preferencia a esto algo grande, admirable y que sobrepasa lo 
múltiple, esto es prueba evidente del deseo de lo bello que trabaja 
en las almas”; tal trabajo es la búsqueda de la ciencia como 
lo marca el pasaje 155. 13 al marcar que “es  pues la ciencia la 
que nos permite discernir entre los bienes verdaderos y los malos, 
y aquel que la ha adquirido no se deja fácilmente engañar por los 
ídolos y puede volver sus miradas hacia los seres mismos ya que se 
ha desembarazado de las sombras de aquí abajo (prós autà tà ónta 
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dýnatai blépein tôn skiagraphiôn toúton apallageís)”. Eidolon y 
phántasma se imbrican aquí mutuamente junto con skiá para 
implicar la noción de apariencia, incluso de apariencia falsa, 
de algo inauténtico porque no hay ninguna referencia a un 
objeto que sea auténtico y del cual haya eikónes, imágenes.4 
Por ello la relevancia del hechizar, de engañar y de la psi-
cagogia que ejerce sobre las almas el poeta como un pintor 
de sombras.

Para obtener la ciencia entonces es necesario volverse 
desde las apariencias hacia los seres reales, desde el mar 
de la desemejanza para usar una cara expresión procleana 
hacia la vida del intelecto. Para ello el alma debe purificarse 
y tal purificación no es otra cosa que una conversión hacia 
sí misma al despojarse de lo pasional que anida en ella, lo 
que redunda en beneficio de obtener una actividad noética, 
lo cual significa según la magnífica expresión de Trouillard 
(1982:53) liberar “su cielo interior así como las semillas de 
verdad que lleva en ella”. Tal es lo que marca el segundo tipo 
de poesía porque en ella el alma “ha descendido de la vida 
inspirada de los dioses para convertirse hacia ella misma, 
pero, porque ella se ha propuesto intelecto y ciencia como 
principios de su actividad, despliega (analíttei tà pléthe tôn 
lógon) la multiplicidad de razones” (I 177.25-28).

Este tipo de poesía ha sido caracterizada por Sheppard 
(1980), siguiendo una nota de Festugiére, como poesía didác-
tica al igual que Lamberton en su introducción a la traducción 
de las disertaciones V y VI, pero que la estudiosa inglesa 

4 Cf. E. Moutsopoulos (1981).
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reconsidera luego de las críticas que le dirigiera Beierwaltes5. 
En efecto, no puede ser considerada didáctica porque se 
conjuga aquí insoslayablemente ciencia y ética, es decir, 
conocimiento y virtudes, y parece mucho más relevante lo 
segundo que lo primero. Hay un énfasis muy fuerte en un 
tema caro a Platón: la virtud total, es decir, la unidad de la 
virtud, y sabemos que en el neoplatonismo la escala de las 
virtudes tiene como fin no solo la semejanza con Dios sino 
la unificación plena y pura del alma para recuperarse a sí 
misma en su verdadera naturaleza. Proclo afirma respecto 
a ella que “esta poética conoce la esencia de los seres, ella gusta 
de considerar los actos y los discursos que son bellos y buenos, y 
ella conduce a una expresión buena en el metro y el ritmo cada uno 
de los temas que trata. Tú podrías encontrar, de parte de buenos 
poetas, cantidad de productos de esta clase, todas obras admiradas 
de gente de buen sentido, plena de admoniciones y de consejos 
excelentes, colmados de inteligente moderación, que dan los medios, 
a la gente dotadas de buenas cualidades naturales, de participar en 
la prudencia y en las otras virtudes, y que hacen acordarse de las 
revoluciones del alma y de las razones eternas implicadas en estas 
revoluciones” (In Rem I 179.6-15).

Las últimas líneas de este pasaje nos retrotraen al Timeo 
platónico y al valor que le concedieron los neoplatónicos en 
su concepción del alma como intermedia entre lo inteligible 
y lo sensible y, en consecuencia, siendo compuesta por los 

5 Cf. R. M. Van den Berg (2001:118). Para la crítica de 
Beierwaltes (1998:262-268). Aunque la posición de la estudiosa inglesa 
no parece muy clara en cuanto en uno de sus últimos trabajos habla de 
“una clase educacional de poesía que ofrece consejos morales, relacio-
nados a la vida en la cual el alma opera en acuerdo con el intelecto y el 
conocimiento”( Sheppard, 2017:279).
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círculos de lo mismo y de lo otro, a la vez que para poder 
pensar, conocer verdaderamente ella debe corregir las revo-
luciones de su intelecto las cuales son fruto de su inserción 
en un cuerpo físico y su vida sumergida en las pasiones. En 
lo que a nuestro tema compete este corregir las revoluciones 
implica considerar que el alma, como la entiende el Licio, 
es un pléroma ton lógon (In Tim. II 200,21) a la vez que es una 
imagen del intelecto. Ello implica que para poder conocer el 
alma debe desplegar, es decir, proyectar estos lógoi que no 
son más que imágenes de las formas que el Intelecto posee, 
por ello es que el alma es un noûs aneiligménos al decir del 
pasaje IV 896-897 del Comentario al Parménides o un noûs elatton 
del Comentario al Timeo I 215,15-17, pero esto no es posible si 
ella no se convierte a sí misma, si no vuelve sobre sí misma. 
Con otras palabras, si la presencia de sí misma a sí misma 
no se hace más diáfana y esencial. En consecuencia, para 
que este desplegar o desenrollar sus razones eternas sea 
efectivo ella debe abandonar lo múltiple, lo fragmentado, 
lo disperso, lo parcial, o sea, debe dejar las sombras y los 
ídolos que son propios de la mímesis phantastiké y que la 
hunden en una vida mezclada de opiniones e imaginaciones, 
que aumenta groseramente las pasiones, la parte pasional 
del alma llevándola al placer y al dolor (In Rem 179.17-20).

Esta búsqueda del verdadero conocimiento y, por tanto, 
de la obtención de la ciencia por el alejamiento de lo múltiple 
y el descubrimiento del alma a sí misma es explicado del 
siguiente modo en el Comentario al Alcibíades 250.20-251.10: 
“Porque su esencia está plena de estas razones (las razones eternas 
de los seres), pero todo esto está oculto por el olvido debido al 
mundo de la generación, y cuando el alma busca la verdad, ella 
mira hacia otras cosas, mientras que ella la posee por esencia, y 
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ella busca en otros seres el bien, alejándose de sí misma. Porque si 
nosotros arrojamos los ojos sobre la multitud de hombres, nosotros 
no podremos ver nunca su única forma, que está oscurecida por lo 
múltiple, por lo fragmentario, la separación y los cambios de toda 
clase de aquellos que participan en ello; si al contrario nosotros nos 
convertimos hacia nosotros mismos, allí nosotros veremos tanto 
la razón única como la naturaleza única de los hombres en su 
pureza”. Este pasaje me parece altamente ilustrativo porque 
muestra bien la relación entre la vida en la multiplicidad, 
en la génesis y las sombras que impiden el conocimiento, el 
verdadero conocimiento que exige la presencia del alma a sí 
misma. Ello está expresado magistralmente en el vocabulario 
utilizado aquí que refuerza el desdén por la poesía mimética 
como un hechizo o embrujo. 

El mundo de la generación produce olvido porque es 
el lugar de la dispersión, de la desemejanza, de lo múltiple 
que se opone a la esencia, a la estabilidad, a la verdadera 
vida noética, a la vida unificada y uniforme; la no presencia 
del alma a sí misma,  apheísa, más literalmente el abandono 
de sí, el alejamiento de sí o separarse de sí misma del alma. 
Proclo parece demandar con ello una mayor interioridad, una 
mayor exigencia de estar consigo misma para el alma no sólo 
para conocerse sino también para conocer verdaderamente 
los seres. Olvido y abandono de sí van de la mano en una 
vida sumida en las pasiones y en las sombras, y precisamente 
el participio episkiazómenon nos retrotrae a la skiagrafía de la 
poesía mimética, al oscurecimiento o al engaño de la pintura 
de sombras. Por contraposición con ello, la demanda de 
convertirse el alma a sí misma para tener un conocimiento 
unificado,  acordarse de sí misma como poseyendo los logoi 
de los seres para al desplegarlos tener ciencia.
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Desplegar, desenrollar,  anelíttein6 es la actividad propia 
del alma que se expresa en su pensar dianóetico o discursivo, 
y ello es reflejar la vida unitaria del Intelecto como poseedor 
genuino de las Formas. En efecto, el Comentario a los Elementos 
de Euclides  4, 8 dice acerca de la diánoia que ella “es de hecho 
segunda respecto al Intelecto y a la suma sabiduría, pero es más 
perfecta que la opinión, y frente a esta, más rigurosa y más pura, 
ella en efecto, discurre y despliega lo que es indiviso en el Intelecto, 
desenrolla lo unificado de las intuiciones intelectivas y luego a su 
vez reúne las cosas que ha dividido y las refiere al Intelecto”; todo 
ello es un movimiento de síntesis y análisis porque en  16, 
12 afirma que: “Intelecto, en efecto, es también el alma que se 
despliega según el Intelecto que le es anterior, deviniendo imagen 
de aquel y su impronta externa” (noûs gár esti psychè katà tòn 
prò autoû noûn anelítton heautòn kaì eikòn ekeínou kaì tipos 
éxo genómenos), lo que también señala Teología Platónica I, 
19: psychè gàr anelíttei tón noûn.

Ahora bien, la metafísica, como ciencia, es una función 
de la razón discursiva: ella utiliza la definición, la división, 
la demostración y el análisis.  En razón de una aproximación 
adecuada al conocimiento perfecto de las ideas como su 
objeto, la razón discursiva se relaciona más bien con las 
imágenes o proyecciones de ellas que, en cuanto tales, se 
prestan mejor a los métodos del pensamiento discursivo. 
Estas imágenes o proyecciones son en realidad nociones en 
cierta medida innatas en el alma que son el reflejo de las 
realidades transcendentes, simples, divinas o superiores y 
cuyo estudio permite al alma prepararse para su acceso en 

6 Para esta metáfora en el neoplatonismo véase D. 
Taormina (2007: 215-256) y E. Gritti (2012: 204-210).
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una visión intelectual o simple de las ideas y de los principios 
primeros. En esta perspectiva el lenguaje cumple un papel 
fundamental a la hora de lograr un acceso dialéctico a las 
realidades trascendentes ya que en tanto imagen el nombre 
no tiene necesidad de ninguna otra cosa más que la refe-
rencia a un modelo del cual puede revelar o manifestar la 
esencia. Es la función semántica del nombre la que lo hace 
afín naturalmente a la cosa revelada, y es esta función la 
que es descripta por la relación que una imagen tiene con 
su modelo. Tal relevancia de la naturalidad de los nombres o 
palabras, por así decirlo, está presente en el texto que hemos 
citado anteriormente de la Teología Platónica en donde Proclo 
dice que los discursos son una imagen de las realidades a  las 
cuales se refieren y por ello son sus exégetas. La misma idea 
está presente en el Comentario al Alcibíades I, 22,10 ss cuando 
afirma: “porque siempre los discursos imitan las realidades de las 
cuales ellos son los intérpretes. En el Crátilo Sócrates dice que los 
nombres atribuidos a las realidades eternas comprenden más a 
la naturaleza de las cosas, mientras que aquellos atribuidos a las 
realidades sometidas a generación y corrupción varían de múltiples 
formas y poseen un fuerte elemento convencional a causa del 
movimiento inestable de los sustratos a los cuales se relacionan”.

Los aspectos del método metafísico que hemos mencio-
nado anteriormente, la definición, la división, la demostración 
y el análisis se insertan en una perspectiva general que com-
prende dos direcciones: una fase de ascenso hacia el Primer 
Principio, y una fase de descenso que describe la progresión 
de los seres a partir de este Principio. Las dos fases, ascenso 
y descenso, que se aplican según Proclo al Parménides, nos 
recuerdan evidentemente el ascenso y descenso del alma en 
la alegoría de la caverna de la República de Platón.
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La mención a esta última obra de Platón nos permite 
comprender más claramente el modo en el cual Proclo exige 
del alma una verdadera conversión hacía misma para poseer 
la ciencia que conoce la esencia de los entes y hacer una 
poética epistémica que “opera con entendimiento y sabidu-
ría, que ha revelado a los hombres algunas nociones de la 
naturaleza incorpórea” (In Rem I. 186.24-26), lo que se explicita 
muy bien en el siguiente pasaje del Comentario a los Elementos 
de Euclides 44, 5-17: “En efecto las sensaciones ponen al alma 
en contacto con las cosas divisibles; por un lado las apariencias 
la colman de movimientos creadores de simulacros, por otro los 
deseos la vuelcan hacia una vida pasional. Ahora bien todo lo que 
es fragmentario es un impedimento a un replegarse en sí misma, y 
todo aquello que crea formas ilusorias turba el conocimiento puro, 
y toda pasionalidad es un impedimento a su impasible actividad. 
Cuando pues se logra remover estos obstáculos del conocimiento 
dianoético, entonces podremos conocer las razones que el alma 
tiene en sí misma y ser efectivamente instruidos y proyectar de 
ella un conocimiento esencial. Pero prisioneros como estamos, y 
cerrado el ojo del alma jamás podremos obtener la perfección que 
nos conviene”.

Hasta aquí se ha advertido el proceso de conversión o 
retorno de lo inferior hacia lo superior expresado en alejarse 
de lo múltiple para lograr la unificación, es decir, el alma 
debe abandonar su propia multiplicidad y unificarse, ello 
es expresado en el marco del análisis de las formas poéticas 
con un claro lenguaje epistemológico de repercusiones éticas. 
En efecto, hay que hacer el camino inverso de la procesión, 
o sea, elevarse desde la dóxa a través de la diánoia hacia el 
noûs para superarlo, trascenderlo, o digámoslo mejor, para 
abandonarlo y alcanzar lo Uno inefable en una experiencia 
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extática. En tal sentido cabe señalar que la concepción que 
subyace en esta exposición de las tres hipóstasis en bastante 
sugestiva del modelo plotiniano más que de aquel bastante 
alambicado que forja Proclo en su desarrollo, tanto que 
puede decirse que no hace más que desplegar las profundas 
intuiciones de Plotino.

La primera forma de poesía, la más elevada y suprema, 
la divinamente inspirada muestra una vida del alma en la 
cual efectivamente ésta abandona su intelecto, lo deja a un 
lado para acceder a la suprema unificación. Ella debe hacer 
resplandecer en sí misma el “uno del alma”. En este estado 
o en este hábito o modo de ser ella está unida a los dioses en 
virtud de la semejanza y vive una vida que no le pertenece, 
que no es propio de ella.

Cabe realizar aquí una observación textual de profun-
das consecuencias hermenéuticas para la pregunta que nos 
hemos planteado al comienzo de estas páginas.

La traducción de Festugiére, siguiendo el códice 
Laurentianus y a Kroll vierte las líneas 17-20 del I 177 del 
siguiente modo: “…según la cual el alma se une a los dioses y 
vive la vida que le es más connatural y unida por la semejanza 
más alta, vida que no se pertenece a ella misma, sino a los 
dioses…”, por el contrario Lamberton en su edición de las 
disertaciones V y VI prefiere seguir el códice Basel de 1534 
y lee: “...vida en la cual el alma no se pertenece a ella misma 
sino a los dioses…”.

Lectura que parece en efecto ser la más adecuada y 
correcta si se tienen en cuentan los pasajes siguientes.  En 
I 180. 25.27 Proclo afirma describiendo precisamente esta 
poesía inspirada, inspirada platónicamente en Fedro 245 a 
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como fuente, y sus efectos en el alma, que las iluminaciones 
que vienen de lo alto son las presencias divinas  y que el 
iluminado se abandona a los movimientos que vienen de allí 
y abandona su propio modo de ser, se somete a las influencias 
del ser divino: tò d’ellampómen heautò taîs ekeîthen kinéseon..
tôn sphetéron ethôn existámenon hypéstrotai taîs toû theíou kaî 
monoeidoûs energeíais, y unas líneas más adelante, en I 181. 7 
afirma que  heautês gár estin mâllon è toû ellámpontos kaì ouk 
eutýpotos pròs tèn ekeîthen dósin….porque  es más de sí misma 
que del que ilumina y no es fácilmente receptiva a sus dones, 
para referirse a un alma dura y resistente que se opone a 
seguir los movimientos que vienen de lo alto.

Suscribo aquí la lectura de Lamberton porque entiendo 
no sólo que ella da fundamentos de mi hipótesis de lectura 
sino también porque entiendo que la clave de este pasaje está 
en el participio existámenon, término de profundas y reso-
nantes repercusiones místicas. Por tanto, nos preguntamos 
nuevamente: ¿Es Proclo un mero teórico de la mística como 
afirma Sheppard? 0 ¿debemos decir que es  más bien  un 
pensador religioso y místico, como afirma Lamberton, que 
busca más allá del texto la experiencia de lo divino?

Por su parte Van den Berg (2011:116) señala lo siguiente: 
“Esta forma de vida es aquella de la experiencia mística 
última de la unificación última del alma. Esta forma de 
vida desciende para devenir semejante a dios tanto como 
es posible con el resultado que el alma sobrepasa las limi-
taciones de su propia existencia”. Sin embargo, el pensador 
holandés aunque describe muy bien la unificación del alma 
no desarrolla exhaustivamente su afirmación.
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A mi modo ver, para comprender la posibilidad de 
que Proclo es un místico y que la forma inspirada de poesía 
abre las puertas a tal comprensión no puede soslayarse el 
vocabulario que utiliza para aludir a la experiencia extática 
del alma.

No solamente el uso del participio existámenon sino tam-
bién el uso del término sýnthema para referirse al despertar 
del alma en ella de este símbolo inefable de los dioses, o sea, 
el alma lleva en sí la presencia divina que debe despertar 
cuando se aleja de las apariencias engañosas de lo sensible 
para retornar a su Luz originaria al vincular lo semejante 
que hay en ella a lo semejante de allá, su luz con aquella 
Luz, lo que hay de semejante a lo Uno en ella a lo Uno más 
allá de toda esencia. Estas ideas que están condensadas 
en esta descripción de la poesía inspirada encuentran su 
mayor explicitación en el siguiente pasaje del Comentario al 
Alcibiades 247. 8: “Y después del intelecto tan estimado es necesario 
despertar la existencia suprema misma del alma, gracias a la cual 
nosotros somos uno y por la cual es unificada la multiplicidad 
que está en nosotros. Porque lo mismo que tenemos parte en el 
intelecto según el nombrado intelecto, lo mismo también tenemos 
parte en el Primero, del cual viene, para todos los seres la unidad, 
y por lo uno y, por así decir, la flor de nuestra esencia, la cual nos 
une muy particularmente a lo divino”. El mismo tenor de ideas 
encontramos tanto en el Comentario al Parménides VI 1071-1072  
como en Teología Platónica I, 3-4.

En consecuencia, el alma se une a lo supremamente 
Uno en virtud del “uno del alma”. Despertar esta fuerza 
motora del alma por acción del intelecto significa hacernos 
uno, unificar la multiplicidad en nosotros. Cuando obra 



74 Proclo y las tres vidas del alma

el “uno del alma”, cuando resplandece esa imagen divina 
escapamos a la dispersión; así nuestros actos son cada vez 
más uniformes y nos concentramos en nuestra hénosis.  Cada 
vez que nos alejamos de la multiplicidad y, por lo tanto, nos 
acercamos a lo Uno, cuando nos trascendemos a nosotros 
mismos, nos elevamos hasta ese “uno y flor del alma” porque 
“es por lo Uno que conocemos lo Uno” (In Parm VI 1081).   

Ahora bien, el nombrar a este “uno del alma” como  
sýnthema, hýparxis, sýmbolon y flor del alma exige considerar 
lo que Proclo ha plasmado en su Comentario a los Oráculos 
Caldeos, porque cuando describe el modo en el cual entiende 
esta poesía inspirada diciendo que en ella por una cierta 
hénosis árretos se da una identidad entre lo que es colmado y 
aquel que colma, sometiendo el uno, inmaterialmente y sin 
contacto, a la iluminación, excitando al otro a dar parte en 
su Luz cita Oráculos Caldeos 54: “realizando las obras de los 
conductos mezclados de fuego indestructible”. Sabemos de la 
relevancia de estos hexámetros poéticos en el neoplatonismo 
tardío tanto en su metafísica como en su psicología.  En este 
último punto son relevantes los fragmentos 108, 109 así como 
el frag. V del Comentario de Proclo en el cual señala que el 
alma está compuesta de lógoi noeroí y theîa sýmbola.

En el fragmento IV de su Comentario a los Oráculos 
Caldeos Proclo aplica el principio de que lo semejante conoce 
lo semejante –como en In Parm VI- y afirma que “el alma...
cuando ha corrido hacia lo Uno y ha recogido juntamente la mul-
tiplicidad toda que hay en ella, actúa inspiradamente y se enlaza 
con las realidades que están sobre el intelecto, pues por doquier lo 
semejante tiene natural disposición a unirse con lo semejante...
de tal modo también la flor del intelecto a lo que es anterior al 
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intelecto...Porque, de igual modo que tomando forma de intelecto 
nos aproximamos al Intelecto, así también tornándonos uniformes 
corremos hacia la unión”.

La flor del intelecto es la actividad no más pensante, 
la actividad divinamente inspirada que aparece, que se 
despierta cuando el alma, en su anhelo por lo Uno, corre 
hacia la unión habiendo abandonado toda intelección y 
estableciéndose en la cima de todo lo inteligible (cf. Com. 
Or. Cal. IV; In Parm VI 1072). Este despertar es descripto 
maravillosamente en In Rem I 181.23-25 al hablar sobre la 
singularidad de la poesía inspirada cuando afirma que: 
“despertar consiste en que el alma tienda y actúe sin espíritu 
de retorno y en que ella se desvíe de la caída en la génesis 
para convertirse hacia lo divino”. Este despertar es un delirio 
o una manía superior a un estado mesurado, temperado del 
alma, es decir, una superación del noûs para hacer aparecer 
un estado supradiscursivo e intuitivo, una experiencia extá-
tica.  (cf. In Rem I 178.25; In Alc. 49.8)

Ello es posible porque según Proclo, Platón no ha cen-
surado todo tipo de poesía, sino solamente aquella mimética 
que sucumbe al alma en las apariencias, pero ha valorizado 
aquella epistémica e inspirada. Por ello también es que Platón 
y Homero no discrepan en lo fundamental sino que se aúnan 
en el poder soteriológico de la poesía simbólica, de aquella 
que produce la salvación de las almas. 

En efecto, Proclo aclarando que Platón en Rep. X no 
censura a Homero sino a la mímesis phantastiké afirma 
que la poesía de Homero toma su impulso de los dioses y 
revela la naturaleza de los seres, por ello es que se pregunta: 
“¿Cómo se podría llamar imitación la poesía que interpreta 
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las cosas divinas por medio de símbolos? Porque los símbolos 
de las realidades de las cuales ellos son los símbolos no son 
imitaciones” (In Rem I 198.15-17).

Decir entonces que la poesía inspirada es una poesía 
simbólica y soteriológica es reconocer el profundo carácter 
religioso que anida en la noción de símbolo, sinónimo de 
sýnthema para el Licio. Los símbolos no son arbitrarios, o con-
vencionales, ellos poseen un contenido sagrado que se hace 
necesario interpretar y desentrañar porque a través de ellos se 
manifiesta la vida mejor y más perfecta del alma, pero claro 
está, para que esto sea posible el alma debe retornar hacia lo 
divino alejándose de las apariencias, de lo fenoménico, de lo 
fragmentario, de la vida multiforme que genera la génesis 
con sus sombras e ilusiones, al igual que el abandono de las 
pasiones o una vida sumida en las pasiones. Aquí cobra todo 
su relieve el pasaje del Comentario al Alcibíades que hemos 
citado en las primeras páginas de esta comunicación acerca 
de las tres clases de conversión o de retorno. Alejarse de las 
apariencias es volverse el alma hacia sí misma, recuperarse, 
recobrarse, conocerse, estar más presente a sí misma, y en 
esta presencia descubrir que es imagen del Intelecto, que su 
pensar dianoético es un desplegar lo unificado del noûs. Pero 
este no es el principio supremo, hay algo más hacia lo cual 
aspira en su deseo, deseo que se explicita en el despertar de 
los símbolos divinos que hay en ella, los cuales aluden a lo 
que escapa a todo lenguaje y a todo discurrir, y que solamente 
puede experimentarse en una hénosis inefable cuando ella se 
deja colmar por lo divino. Decir “colmar” no es una metáfora 
sino la expresión clara de la experiencia de lo divino, de lo 
supremamente inefable, porque todo grado de ser inferior es 
por relación a su superior algo hueco, un vacío a colmar por 
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ello es significativo que Proclo hago uso constante del verbo 
pleroûn (cf. In Rem I 178.14-28; 180.19), lo que dejar traslucir 
bellamente la siguiente frase: “Platón ha llamado a una tal 
iluminación posesión y delirio: la ha llamado posesión en 
tanto que ella se hace señora de todo lo que es movido por 
ella, y la ha llamado delirio en tanto que hace renunciar a los 
iluminados a sus actividades ordinarias para atraerlos hacia 
su propia especificidad” (In Rem I 180.29-181.3), de ese modo 
hace “que lo más divino sea lo único que obra, desde allí que 
lo inferior se ha encogido y oculta su propia naturaleza en 
lo superior” (In Rem I 178. 22-24).

La flor del intelecto, el “uno del alma”, es esa semilla 
de aquel No-Ser sembrada en nosotros que se despierta 
cuando el alma pone en quietud todas sus potencias por 
acción del intelecto, acción inspirada, es decir, actividad no 
más pensante sino la más unificadora y la más unificada.

Esta actividad no más pensante, este no-conocer, por 
el cual el intelecto se acerca y se asemeja a lo Uno cobra un 
relieve singular, tiene una importancia espiritual de vasto 
alcance a la hora de comprender que ella es el espacio, el lugar, 
por decirlo de algún modo, donde se realiza la experiencia 
extática, espiritual o mística. Con otras palabras la experiencia 
espiritual, la experiencia mística que es posible por la flor 
del intelecto, el «uno del alma», muestra que esa actividad 
no-intelectual -que es comunión extática con lo Uno- hace 
necesario trascender toda discursividad, toda intelectualidad 
para unificarse y de ese modo deificarse (cf. In Parm VI 1066, 
1109).  Por esa actividad que no es intelectiva sino inspirada, 
fruto de la máxima unificación que se expresa en la flor 
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del intelecto Proclo expresa su experiencia espiritual, su 
experiencia mística, que no es sino la salvación del alma.

Una experiencia espiritual que comenzó con la exhor-
tación al despojamiento absoluto de todo lo extraño a la 
verdadera vida del alma para que ésta, despertando el uno 
del alma, se embriague en comunión extática con lo Uno 
danzando en torno a él (cf. In Parm VI 1080) en cuanto este 
despojamiento implica reconocer que “más la negación se 
profundiza, más ella atestigua que es la divinidad la que 
niega en nosotros” porque “en Proclo, como en Plotino, <la 
mística> no es de ningún modo la conquista, sino el origen 
de toda la vida del espíritu y del esfuerzo filosófico mismo. 
Ella es menos superior que anterior, menos supraesencial 
que preesencial” (Trouillard, 1982:75) 
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PRECEDENTES

Un rasgo característico del neoplatonismo es 
la convicción de que Aristóteles es un pla-
tónico, es decir, que las doctrinas de ambos 

son compatibles, también en lo relativo a la imaginación. 
De este modo, Proclo1 continúa las indicaciones de Platón, 
Aristóteles y Plotino.

Aristóteles expone los rasgos básicos de la imaginación 
en De anima III-32. Además en De anima III, 7-11 analiza otros 
aspectos de la imaginación en relación con el deseo y el 
movimiento. Asimismo, en algunos de los Parva Naturalia 
alude a otras características de la imaginación en relación 
con otras funciones psíquicas3.

De anima III-3 comienza estableciendo la diferencia 
entre sentir y pensar (τό φρονεῖν καὶ τὸ αἰσθάνασθαι)4. La 
imaginación (φαντασία) es distinta de la sensación (αίσθησις) 
y de la razón (διάνοια). Una vez señalada la distinción 
entre sentir y pensar, Aristóteles destaca que la imagina-
ción (φαντασία) es distinta de la sensación (αίσθησις) y del 

1 En este escrito analizo algunos textos de la doctrina 
de Proclo sobre la imaginación tal como es presentada en su Comentario 
al Timeo, con la intención de mostrar su relación con otros lugares donde 
Proclo examina otros aspectos de la imaginación, en particular en el 
segundo prólogo a su Comentario al primer libro de los Elementos de 
Euclides cuestión que he estudiado en mi trabajo: La imaginación en Proclo, 
Actas  del II Congreso Internacional de la Sociedad Ibérica de Filosofía 
Griega, SIFG, Palma de Mallorca, 2012.

2 Cf. Calvo 2011.
3 Cf. Nussbaum 1978.
4 427a19-427b6
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razonar (διάνοια)5. En general, existe una interdependencia 
entre sensación, imaginación y pensamiento: “De no haber 
sensación no hay imaginación, y sin imaginación no es posible 
la actividad de enjuiciar (ὑπόληψις)”6. En particular, no hay 
pensamiento sin imagen: “cuando se contempla (θεωρῇ) 
intelectualmente, se contempla a la vez y necesariamente 
(ἀνάνκη ἅμα) alguna imagen”7. 

Aristóteles admite que la imaginación está ligada a la 
deliberación racional con vistas a la acción, de tal modo que 
cabe hablar de una cierta imaginación racional: “La imagi-
nación sensitiva se da también en los animales irracionales 
mientras que la imaginación deliberativa (βουλευτική) se 
da únicamente en los racionales”8. Pero en cualquier caso, la 
imaginación depende enteramente de la sensación, por lo que 
es definida como “movimiento producido por la sensación 
en acto (κίνησις ὑπὸ τῆς αἰσθήσεως τῆς κατ’ἐνέργειαν 
γιγνομένη)”9. Por lo demás, para Aristóteles hay una clara 
vinculación entre memoria e imaginación: todo lo que es 
objeto de memoria es también objeto de imaginación10.

La caracterización de la imaginación en Platón difiere 
de la de Aristóteles. En la perspectiva platónica, las imágenes 
forman el lugar más bajo de la realidad, en tanto que son 
copias de copias. Además, la imagen es el resultado de una 

5 427b14-15
6 427b15-16
7 432a8-9
8 434a6-7. Cf. 433b29: la imaginación puede ser sensible 

o racional: αἰσθετική y λογιστική.
9 429a1-2
10 450a22-24
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cierta combinación de sensación y opinión: “llamamos ima-
ginar a una mezcla (σύμμειξις) de sensación y pensamiento 
(δόξης)”11.

Por otra parte, la imaginación se pone en relación con 
la τέχνη 12. Hay una producción divina y otra humana. Y la 
humana puede consistir en producir realidades, o bien en 
producir copias o imágenes de estas realidades.

Además la imaginación aparece caracterizada en Platón 
como el lugar donde se reflejan, no sólo las sensaciones, sino 
también los pensamientos13. Así en el Timeo, al referirse a la 
constitución del cuerpo humano, explica: 

El alma apetitiva no iba a comprender el lenguaje racional 
y que, aunque lo percibiera de alguna manera, no le era 
propio ocuparse de las palabras, sino que las imágenes y 
apariciones de la noche y, más aún, del día, la arrastrarían 
con sus hechizos. Ciertamente a esto mismo tendió un dios 
cuando construyó el hígado y lo colocó en su habitáculo. 
Lo ideó denso, suave y brillante y en posesión de dulzura 
y amargura, para que la fuerza de los pensamientos prove-
niente de la inteligencia, reflejada en él como en un espejo 
cuando recibe figuras y deja ver imágenes, atemorice al 
alma apetitiva14.

Estas referencias a las imágenes como reflejos en superficies 
apropiadas son repetidas por Platón en otros lugares: “hablaremos 
de las imágenes que vemos en el agua y en los espejos, e incluso 
aquellas dibujadas o grabadas, y otras más por el estilo”15. “Llamo 
imágenes en primer lugar a las sombras, luego a los reflejos en 

11 Sph, 264b
12 264d-268d
13 Cf. Sheppard 2003
14 71ab
15 Sph, 239d
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el agua y en todas las cosas que, por su constitución, son densas, 
lisas y brillantes, y a todo lo de esa índole”16.

Pues bien, estas indicaciones de Platón son las que definen 
el contexto de las interpretaciones neoplatónicas. Es decir, por una 
parte, las imágenes pueden generarse a partir de una actividad 
productiva humana. En este sentido, la actividad de la imaginación 
puede caracterizarse como productora de imágenes, que son copias 
de la realidad sensible. Es una actividad imitativa. En segundo 
lugar, la imaginación es caracterizada como un espejo en el que se 
reflejan no sólo las impresiones sensibles sino también contenidos 
inteligibles.

Si atendemos a Plotino, sus indicaciones acerca de la ima-
ginación siguen más de cerca a Platón, pero sin por ello recha-
zar el planteamiento aristotélico. En concreto, Plotino asume la 
doctrina aristotélica de que no hay pensamiento sin imagen: “La 
imagen se produce en una superficie de este tipo (lisa, bruñida 
y en calma) cuando está presente un espejo […]. El pensamiento 
suele ir acompañado de una representación imaginativa, sin que 
el pensamiento sea una representación imaginativa”17. 

Pero Plotino se aleja de Aristóteles en tanto muestra que la 
imaginación se alimenta también –y especialmente, podríamos 
decir- de lo recibido de la inteligencia, y no simplemente de la 
actividad sensorial: 

Tal vez lo que la imaginación acoge en su interior es el 
λόγος que acompaña al inteligible. Es que el inteligible es 
indiviso y, cuando aún no ha salido fuera, por así decirlo, 
no nos percatamos de que está dentro. Más el lógos, des-
plegando (ἀναπτύξας) el inteligible y trasladándolo de la 

16 R, 509e-510a
17 I,4,10,11-22
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facultad intelectiva a la imaginativa, lo hace patente como 
en un espejo18.

La imaginación es caracterizada así principalmente 
como un espejo donde se reflejan tanto objetos inteligibles 
como sensibles. En esa medida, las imágenes son copias, 
imitaciones tanto del mundo inteligible como sensible. Y la 
actividad imaginativa consiste precisamente en esa actividad 
imitativa. Ahora bien, en tanto que la verdadera realidad son 
los objetos inteligibles, y no tanto los sensibles, en esa medida 
la actividad imitativa de la imaginación se acerca más a la 
verdad cuanto más imita al mundo inteligible.

Así pues, el papel de la imaginación aparentemente 
sigue siendo el mismo en Plotino y en Aristóteles: no hay 
pensamiento sin imagen. También acepta Plotino la misma 
definición aristotélica: imaginar es una actividad, un movi-
miento, consistente en la producción de imágenes. Y desde 
luego acepta que las imágenes dependen de lo conocido por 
los sentidos. Pero detrás de estas aparentes similitudes se 
oculta una radical inversión de la doctrina aristotélica, pues 
para Plotino la imaginación, ante todo, es un espejo cuya 
principal función es reflejar el mundo inteligible.

Por lo demás, Plotino confirma la correspondencia 
señalada por Aristóteles entre memoria e imaginación: 
“La memoria (μνήμη) es propia de la imaginación (τοῦ 
φανταστικοῦ). El recordar ha de tener por objeto las cosas 
imaginadas”19. Y en tanto la imaginación refleje lo sensible o 
lo inteligible, cabría hablar de dos imaginaciones o, al menos, 

18 IV,3,30,6ss
19 IV,3,29,32-33
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de dos funciones de la imaginación: “Si la memoria pertenece 
a la imaginación y si, como hemos dicho, cada una de las dos 
almas tiene memoria, las facultades imaginativas serán dos”20. 
Esta doctrina de las dos imaginaciones (superior e inferior) no 
será seguida apenas por el neoplatonismo posterior, pero, en 
cualquier caso, marca claramente la distinción entre ambas 
funciones de la imaginación.

Los planteamientos de Plotino encuentran eco en 
la tradición neoplatónica. Así, en Jámblico la imaginación 
aparece frecuentemente vinculada no sólo a los contenidos 
inteligibles, sino además recoge la inspiración procedente 
de los dioses. “La facultad imaginativa (τὸ φανταστικόν) 
es inspirada por los dioses (ἐπιθειάζει), ya que, no por sí 
misma, sino por los dioses, despierta hacia las formas de 
las imágenes”21.

LA IMAGINACIÓN EN PROCLO
El comentario a los Elementos de Euclides es el lugar 

donde más sistemáticamente Proclo presenta su doctrina 
acerca de la imaginación. Sin embargo, en otros escritos hay 
frecuentes indicaciones en torno a la imaginación, por ejemplo 
en sus comentarios al Timeo, a la República o al Crátilo. En esos 
otros lugares, Proclo amplía el horizonte de la imaginación 
más allá de la geometría, y relaciona la imaginación con el 
mundo simbólico en general. Las imágenes expresan simbóli-
camente las realidades inteligibles y divinas, en muy diversos 
ámbitos, como en los relatos de Homero, en el lenguaje, en 

20 IV,3,31-32
21 Myst, III,14
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los sueños o en la adivinación. Lo decisivo, en cualquier caso, 
es que la totalidad de lo real, incluidos los dioses más allá de 
lo inteligible, cabe en el espacio universal de la imaginación.

En el segundo prólogo de su Comentario al primer libro 
de los Elementos de Euclides relaciona la imaginación con la 
geometría y la aritmética, y, en ese contexto, establece la 
relación de la imaginación con la διάνοια y la dialéctica. En 
el Comentario al Timeo aparecen frecuentes indicaciones sobre 
la relación de la imaginación con la sensación y la δόξα. En 
sus comentarios a la República, hay indicaciones acerca de la 
imaginación como lugar de la inspiración y la producción 
poética, así como sobre la imagen como símbolo, cuestión a 
la que también alude en el Comentario al Crátilo.

La diferencia de contextos en los que Proclo analiza 
la imaginación puede llevar a advertir ambigüedades o 
confusiones22. Sin embargo, es posible reconocer una misma 
doctrina en Proclo más allá de dichas ambigüedades23.

En Proclo, como en general en el neoplatonismo, existe 
la convicción de que todo lo real está sólidamente vinculado 
entre sí, en tanto que todo comparte un mismo principio 
originario. Todas las realidades proceden causalmente del 
Uno, y por tanto todas están encadenadas entre sí. En conse-
cuencia, cualquier realidad está relacionada esencialmente 
con todas las demás. En cierto modo, cualquier ser refleja un 
punto de vista particular sobre la totalidad de lo real. Esta 
tesis queda claramente expuesta en la proposición 103 de los 
Elementos de teología: “todo está en todo, pero en cada cosa lo 

22 Beierwaltes 1975; Blumenthal 1996.
23 Launer 2002.
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está según su modo propio (οἰκείως)”24. Es decir, en tanto que 
todo está causal y esencialmente vinculado con la totalidad 
de lo real, en esa medida cada ser es un microcosmos, un 
universo en miniatura, aunque expresado de un modo propio 
y singular (οἰκείως), según se particulariza en cada ser la 
totalidad de relaciones del orden de lo real: en tanto que las 
relaciones con el todo son diferentes, en esa medida cada 
ser difiere de los demás.

Esta tesis general se aplica también a la φαντασία:
El modo de conocer (τῆς γνώσεως ὁ τρόπος) varía según la 
diversidad de los sujetos cognoscentes (τῶν γινωσκόντων). 
Pues la misma realidad, Dios la conoce bajo aspecto de 
unidad (ἡνωμένως), el intelecto bajo aspecto del todo 
(ὁλικῶς), la razón bajo aspecto de universal (καθολικῶς), 
la imaginación bajo aspecto figurativo (φαντασία δὲ 
μορφωτικῶς), la sensación bajo aspecto de impresión 
sufrida (αἴσθησις δὲ παθητικῶς). Pues no es cierto que 
porque el objeto sea el mismo, el conocimiento también 
haya de ser el mismo25. 

Así pues, la totalidad de lo real está en el Uno de un 
modo propio, un modo diferente de como esa misma totalidad 
de lo real aparece en los dioses, en las almas o en los cuerpos. 
El punto de vista de Dios no es el punto de vista de los 
hombres. Asimismo cada facultad psíquica refleja la totalidad 
de lo real también según su modo particular. Y en concreto, 

24 Antes que Proclo, ya Porfirio expuso esta tesis en 
la sentencia n. 10: “todo está en todo, pero lo está de un modo propio 
según la esencia de cada cosa (Πάντα μὲν  ἐν πᾶσιν, ἀλλὰ οἰκείως τῇ 
ἑκάστου οὐσίᾳ)”. Esta tesis, de ecos leibnizianos, es un tópico del neo-
platonismo. Por lo demás, dicha formulación no es original de Porfirio: 
depende inmediatamente de Numenio (fr. 41), y más allá el propio Porfirio 
la presenta como una lectura de las homeomerías de Anaxágoras (cf. 
Sentencias, 22; Brisson: 401).

25 In Ti, 1,352,15-19.
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en la φαντασία aparece todo lo real, pero según el modo 
propio de la imaginación: μορφωτικῶς, figurativamente.

Para comprender adecuadamente la proposición 103 de 
Proclo, hay que tener presente que, en el contexto neoplatónico, 
los diferentes modos de ser se corresponden con diferentes 
modos de conocer. Por eso, en la jerarquía de los seres, los 
más perfectos poseen una forma de conocer más perfecta. 
En consecuencia, los grados de ser pueden definirse como 
grados de conocer. Esta correspondencia entre ser y conocer 
posibilita interpretar esta doctrina no sólo en un sentido 
ontológico relativo a las diferentes formas de ser, sino además 
en un sentido gnoseológico relativo a las diferentes formas de 
conocer. Es decir, la afirmación de  que “todo está en todo, pero 
en cada cosa según su modo propio” puede reformularse en 
el conocido adagio escolástico: “quidquid recipitur ad modum 
recipientis recipitur”. Así, p.ej. aparece recogida en Tomás de 
Aquino26, remitiendo a Boecio y al Liber de causis.

Es decir, cada cual conoce lo real según un modo pro-
pio, diferente. Lo mismo es conocido diferentemente por 
cada cual. Todo está en todo pero lo está según su modo 
propio de conocer. El ser, todo lo real, se  manifiesta de modo 
diferente según el modo diferente de ser del cognoscente. Un 
hombre conoce la misma realidad de un modo diferente a 
como la conoce un topo o a como se apropia de esa realidad 
una planta. O también, la vista conoce la misma realidad de 

26 “In qualibet cognitione potest considerari duplex 
modus: scilicet modus rei cognitae et modus cognoscentis. Modus quidem 
rei cognitae non est modus cognitionis, sed modus cognoscentis, ut dicit 
Boetius. […] Unumquodque autem est in aliquo per modum ipsius, et non 
per modum sui, ut patet ex libro de causis: et ideo oportet quod cognitio 
fiat secundum modum cognoscentis” (In Sent, 1,38,1,2).
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un modo diferente a como la conoce el tacto, la imaginación 
o la inteligencia. Y cada inteligencia particular entiende la 
realidad también bajo un aspecto particular27.

Estas brevísimas indicaciones no hacen justicia a los 
largos y complejos debates sobre esta cuestión, ya solamente 
entre los medievales latinos. A pesar de todo, quisiera simple-
mente mencionar una versión de  esta tesis neoplatónica ya en 
el siglo XV, que formula Nicolás de Cusa, en consonancia con 
el  espíritu del Renacimiento. En De coniecturis, y más tarde 
en De visio Dei, interpreta esa vieja tesis de Porfirio de que 
todo está  en todo, pero en cada cosa según su modo propio, 
diciendo que cada individuo ve y comprende cada realidad 
desde un punto de vista diferente, desde un angulus oculi que 
es propio de cada individuo y de cada situación. Frente a la 
visio Dei, que comprende lo real simultáneamente desde todos 
los puntos de vista, el ser humano está siempre limitado en 
su conocer a un único aspecto de lo real. Su conocimiento 
es una perspectiva, un punto de vista. No obstante, esto no 
implica relativismo ni escepticismo, argumenta el Cusano 
siguiendo a Proclo, porque la dialéctica nos permite integrar 
y superar la parcialidad de cada perspectiva unilateral.

EL CONOCIMIENTO HUMANO
Así pues, toda realidad, a su modo, es un microcosmos, 

en tanto remite a la totalidad. No obstante, de modo muy 
especial el alma humana es un microcosmos, en tanto que 

27 Inst, 170: “Toda inteligencia entiende todas las cosas 
simultáneamente; pero mientras que la inteligencia no-participada 
entiende todo de un modo absoluto, toda inteligencia que está detrás 
de aquélla conoce todo pero según un solo aspecto”.
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ocupa un lugar intermedio entre lo material y lo inteligible, 
entre lo temporal y lo eterno: “el alma ocupa el centro del 
universo (τὸ μέσον τοῦ παντός)”28.

El alma humana es un alma parcial (μερικὴ ψυχή), cuya 
referencia a la totalidad es una referencia parcial, particular, 
adecuada al modo de ser humano. Hay un modo peculiar 
humano de conocer: conocemos de un modo humano y 
filosófico (ἀνθρωπίνως δὲ καὶ φιλοσόφως)29. El conocimiento 
humano culmina en la filosofía, esto es, en la ciencia: “En 
nosotros no hay nada mejor que la ciencia”30.

El conocimiento científico difiere de la inteligencia. Lo 
propio de la inteligencia es conocer de una vez (ἀθρόον). Pero 
mientras que la inteligencia conoce todo a la vez (ὅλον ἅμα), 
lo propio de la ciencia es conocer a partir de la causa (ἀπ᾽ 
αἰτίας), mediante la composición y la división (ἡ σύνθεσις 
καὶ ἡ διαίρεσις)31. La unidad de lo inteligible contrasta con 
la división de la ciencia.

El alma humana se encuentra entre la eternidad del 
mundo inteligible y la temporalidad del mundo físico. Al igual 
que toda alma, el alma humana tiene una esencia eterna, 
pero una actividad temporal. “El alma es el primero de los 
seres que se generan (τῶν γιγνομένων), en tanto que ella 
vive en el tiempo y en tanto que el tiempo es connatural a 
sus actividades”32. “Lo propio del alma es obrar a través del 

28 In Ti, II,284,9-10.
29 InTi, III,12,28
30 In Ti, I,342,26-27
31 Cf. In Ti, II,313,8-11
32 In Ti, I,235,5-7
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tiempo (ἴδιον γὰρ τοῦτο ψυχῆς, τὸ διὰ χρόνου ἐνεργεῖν)”33. 
“El alma es incapaz de recibir toda la infinitud del ser a la vez. 
En todo caso, ella muestra que vive según una transitividad 
y una proyección (κατά μετάβασιν καὶ προβολὴν) de unos 
lógoi y de otros, pero sin tener toda la vida infinita presente 
a la vez (ἅμα)”34.

Así pues, lo característico del conocimiento humano 
frente al intelecto es su temporalidad: su incapacidad para 
presentar toda la realidad infinita, contenida dentro de sí, 
de una sola vez. Lo propio del alma humana es presentar la 
realidad sucesivamente: primero unos lógoi y después otros.

Cuando se habla de “intelección” del alma humana, 
ha de interpretarse que el ser humano entiende desde la 
temporalidad. Por eso, si ‘intelección (νόησις)’ se dice en 
varios sentidos, hay un sentido específico de ‘intelección’ 
que corresponde a la intelección del alma humana: “Del 
mismo modo que se dice que el alma racional (ἡ λογικὴ 
ψυχή) es inteligencia, así también su conocimiento es νόησις, 
esto es, una intelección transitiva (μεταβατική), y que tiene 
el tiempo como concomitante natural (τὸν χρόνον ἔχουσα 
συμφυῆ πρὸς ἑαυτήν)”35.

El conocimiento humano es esencialmente discursivo: 
διάνοια. Y el discurso del razonamiento es temporal, de tal 
modo que nuestro conocimiento de los inteligibles es dis-
cursivo y sucesivo. Al razonar vamos recorriendo distintos 
aspectos del inteligible, tratando sucesivamente de completar 

33 In Ti, II,243,23-24
34 In Ti, II,124,16-19
35 In Ti, I,244,16-19
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circularmente la totalidad de los aspectos que presenta el 
inteligible. Es la danza circular del tiempo alrededor del 
νοῦς y de lo inteligible36. El tiempo suple así la limitación 
del conocimiento del alma humana.

Proclo subraya repetidamente los límites del conoci-
miento humano, de modo especial cuando se ocupa de las 
realidades físicas, debido a la inestabilidad causada por la 
materia37. El tratado sobre el cosmos es sólo una explicación 
verosímil (εἰκοτολογίαν)38. Así, al explicar los movimientos 
de los cuerpos celestes, únicamente podemos “salvar los 
fenómenos”39 y decir lo que sucede la mayoría de las veces 
(τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ)40.

Los dioses conocen estas cosas de un modo mejor, pero 
nosotros tenemos que contentarnos con acercarnos a ellas. 
Pues somos hombres y estamos puestos en un cuerpo, 
presentamos una forma parcial de vida (μερικὸν εἶδος 
ζωὴς) y estamos enteramente contaminados de probabi-
lidad, de tal modo que nos expresamos con verosimilitud 
y de forma semejante a los mitos. Pues nuestro discurso 
(ὁ ἡμέτερος λόγος) está infestado de mucha necedad y 
confusión, como muestra el mito. Es preciso disculpar a 
la naturaleza humana41

En tanto que el entender humano es discursivo y tem-
poral, puede ser definido como lógos. “La palabra ‘decir’ 
(λέγειν) significa de forma natural la intelección propia del 
alma (τὴν ψυχικὴν νόησιν). El alma es lógos. Y la obra del 

36 Cf. In Ti, III,28
37 Cf In In Ti, I,345ss
38 In Ti, I,355,27-28
39 In Ti, I,353,11
40 In Ti, I,353,2
41 In Ti, I,353,22-29
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lógos es el decir (λόγος γὰρ ἐστιν ἡ ψυχή, λόγου δὲ ἐνέργημα 
τὸ λέγειν), así como la obra del intelecto es entender, y de la 
naturaleza es engendrar”42. El lógos expresa adecuadamente 
la mediación del alma entre lo divisible y la indivisión, entre 
lo sensible y lo inteligible, entre lo temporal y lo eterno. 
“Toda nuestra esencia es lógos” (πὰσα δὲ ἡμῶν ἡ οὐσία 
λόγος ἐστίν).43

Por lo demás, según el lógos se aplique a las realidades 
inteligibles o a las realidades sensibles, cabe distinguir dos 
formas de lógos (οἱ λόγοι διχῶς): dianoéticos (διανοητικοί) 
y opinativos (δοξαστικοί)44. El lόgos dianoético se refiere a 
las realidades inteligibles, mientras que el lόgos doxástico 
se refiere al mundo físico y sensible.

En resumen, las potencias cognoscitivas del alma 
humana (cfr. In Tim,I,248,30-249,4) son: 1º) la intelección 
(ἡ νόησις), que está por encima del lógos y no es discur-
siva (ὑπὲρ λόγον οὖσα καὶ ἀμετάβατος); 2º) el lógos, que 
es la intelección propia de nuestra alma que comprende 
los entes transitivamente (ὅς ἐστι τῆς ψυχῆς ἡμῶν νόησις 
μεταβατικῶς ἐφαπτομένης τῶν ὄντων); 3º) la dóxa, que es 
un conocimiento de lo sensible κατὰ λόγον; y 4º) la sensación, 
que es un conocimiento ἄλογος de lo sensible.

En este esquema queda desdibujado el lugar de la ima-
ginación. No obstante, hay que tener presente que un rasgo 
típico de Proclo es su énfasis –ya presente en Jámblico y en 
Siriano, frente a Plotino- en la continuidad de lo real, y en la 

42 In Ti, II,300,19-22
43 In Ti, II,246,22-23
44 Cf In Ti, II,299,4-32
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necesidad consiguiente de establecer términos medios entre 
todos los niveles, de tal modo que no se produzcan saltos ni 
discontinuidades. Por ello, se esfuerza en ubicar a la imagi-
nación en el espacio definido entre el lógos y la sensación. 
Y de este modo, recuperar y precisar la doctrina platónica 
–criticada por Aristóteles– según la cual la imaginación es 
una mezcla de dóxa y sensación. Es decir, Proclo se sirve 
de la imaginación para marcar la continuidad entre el lógos 
discursivo –ya sea dianoético o doxástico– y la sensación: y en 
consecuencia puede ser definida bien como intelección, bien 
como sensación, ya que comparte características de ambos.

LA IMAGINACIÓN COMO 
SENSACIÓN Y COMO INTELECCIÓN

Desde luego, de acuerdo con la tradición platónica, la 
imaginación, en tanto depende de la sensación, es fuente 
de decepción y engaño, pero por otro lado, es el espejo de 
la verdad inteligible.

En dos lugares paralelos (In Ti, 3, 286,2-287,10 y 2, 83,3-
84,20) Proclo incluye la φαντασία entre los diversos tipos de 
αἴσθησις. Y distingue la αἴσθησις como φαντασία de los 
otros modos de percepción sensible. La forma más alta de 
sensación es la imaginación. Le sigue el sensorio común. Y 
en tercer lugar están los sentidos externos. Habría incluso un 
último modo de sensación, que correspondería a las plantas, 
en tanto son capaces de discriminar entre lo agradable y lo 
desagradable (84,1-5).

A diferencia de los sentidos externos, tanto la φαντασία 
como el sensorio común perciben el objeto unificado, no lo 
visible por un lado, por otro lo audible, etc. Y a diferencia 



Jesús de Garay 97

del sensorio común, la φαντασία no percibe el objeto como 
algo externo cuya impresión padece, sino que la φαντασία 
percibe el objeto dentro de ella misma, como en un espejo. 
No sale de ella misma hacia el exterior, sino que tiene dentro 
de sí al objeto percibido, y por tanto puede representárselo 
cuando y como quiera. “Cuando se dirige hacia el exterior, 
se denomina αἴσθησις, pero cuando permanece dentro, se 
llama φαντασία. […] Dentro de ella misma contempla las 
formas y figuras (θεωροῦσα τὰς μορφὰς καὶ τὰ σχήματα) 
en el pneuma”.45

La imaginación en tanto que sensación se da en el 
primer vehículo del alma46, que es inmaterial y puro, que es 
un conocimiento impasible por sí mismo, pero que no está 
libre de toda forma, porque es corporeiforme y existe en un 
cuerpo. La φαντασία es sensación. Y se ocupa de un sensible 
común, como el segundo tipo mencionado de sensación.  
Ahora bien, cuando se dirige hacia afuera, se llama sensación; 
cuando permanece dentro y contempla las formas y figuras 
en su cuerpo pneumático, se llama φαντασία. La φαντασία 
es la cumbre de la vida irracional, frente a la dóxa, que es 
la base de la vida racional. No obstante dóxa y φαντασία 
están ligadas una a la otra, porque la φαντασία está llena 
de las potencias de la dóxa47.

Más aún, en tanto que la imaginación no se dirige al 
exterior, ella tiene dentro de sí misma el objeto de la sensación, 
y es como un tomar conciencia de sí misma (συναίσθησις). 
Igual que el demiurgo es a la vez intelecto, intelección y 

45 In Ti, III,286,26ss
46 Acerca del óchema en Proclo, cf. Dodds 1963.
47 Cfr. In Ti, III,286,26-287,10
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objeto inteligible, también la imaginación es objeto sentido, 
facultad sensorial y sensación (τὸ αἰσθητόν, τὸ αἰσθήτηριον, 
ἡ αἰσθησις)48.

Ahora bien, aunque la imaginación pueda ser carac-
terizada como la forma más alta de sensación, sin embargo 
también puede ser interpretada como la forma más baja de 
intelección. 

Así recuerda Proclo que hay quien ha identificado 
a la imaginación con el νοῦς παθητικός de Aristóteles. 
Propiamente, afirma, la misma expresión de νοῦς παθητικός 
podría parecer improcedente ya que lo intelectivo se carac-
teriza por la impasibilidad (ἀπάθεια): el nous es impasible e 
inmaterial (ἀπαθής  καὶ ἄϋλος)49. La caracterización del nous 
como pathetikos resultaría un contrasentido.

Sin embargo, Proclo sostiene que esta denominación 
tiene sentido en cuanto se aplica a la imaginación, porque 
destaca su posición intermedia (τὸ μέσον)50, su cercanía tanto 
con lo inteligible como con lo sensible51. La imaginación ocupa 
un lugar intermedio entre el conocimiento sensible y el 
intelectual52. “El denominado νοῦς παθητικός se despliega a 
sí mismo alrededor de la indivisibilidad del verdadero nous, 

48 ibidem
49 In Euc, 52,5
50 In Euc, 52,8
51 Por lo demás, la correspondencia entre imaginación 

y nous pathetikós es objeto también de reflexión entre los comentadores. 
Tanto Filopón, en su comentario al De anima, como Asclepio, en su comen-
tario a la Metafísica, y también, con algunas dudas, Simplicio, aceptan 
esta equivalencia, por los mismos motivos que Proclo: cf.  Blumenthal 
1996, 159 

52 In Euc 58,52,5-20
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y se distancia a sí mismo de la inextensión de la intelección 
pura, y se configura a sí mismo según todas las ideas sin 
forma, haciéndose todas las cosas”.53

Por ello cabe decir que la imaginación entiende en 
imágenes. 

La imaginación, que ocupa el centro intermedio de los 
conocimientos, se despierta desde sí misma y proyecta 
lo conocido, pero, como no existe fuera del cuerpo, lleva 
adelante sus objetos conocidos desde lo indiviso de la vida 
hasta la división, extensión y figura (εἰς μερισμὸν καὶ 
διάστασιν καὶ σχῆμα). Y por eso, todo lo que la imaginación 
entienda (ὅπερ ἂν νοῇ) será una impresión y una forma 
de lo entendido54

La imaginación entiende en tanto que recibe los con-
tenidos inteligibles. Proclo está de acuerdo con Aristóteles 
en que la inteligencia humana no es capaz de pensar sin 
imágenes. Pero, en cambio, rechaza el abstraccionismo aristo-
télico. Los objetos inteligibles no proceden de la experiencia 
sensible sino del interior del alma55. Ni son producto de la 
abstracción (κατὰ ἀφαίρεσιν), ni son definiciones resultantes 
de coleccionar experiencias particulares56. Los argumentos 
platónicos son conocidos. Los sentidos no aportan la exactitud 
y la certeza a las matemáticas. El alma sería además menos 
digna que la materia. No podría haber demostraciones sin 
experiencia sensible previa. Y sobre todo, el alma sería inca-
paz de discernir lo verdadero de lo falso, y de medir la verdad 
(τὴν ἀλήθειαν παραμετρεῖ)57. No es la realidad exterior 

53 In Euc, 56,17-22
54 In Euc, 52,20-26
55 In Euc, 12,2-15,15
56 Sobre la discusión con Aristóteles, cf. Giardina 2008.
57 In Euc, 13,18
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sensible la que presenta los objetos inteligibles sino la misma 
alma. “El alma no es una tablilla vacía de palabras, sino que 
siempre está escrita, escrita por el nous y escribiéndose a sí 
misma (γράφον ἑαυτὸ καὶ ὑπὸ νοῦ γραφόμενον)”58.

Es decir, el entender humano ciertamente es limitado, 
particular y unilateral. Es incapaz de entender simultáne-
amente todos los aspectos de la realidad, y está forzado a 
recorrer discursiva y temporalmente las diversas facetas de 
lo real. Pero, a pesar de sus limitaciones, el entender humano 
es entender. Y por tanto, el conocer humano siempre está 
entendiendo, esto es, siempre está expresando, diciendo 
formas inteligibles. En consecuencia, la imaginación, en tanto 
que es un modo del conocimiento humano, está determinada, 
formalizada por dichos contenidos inteligibles. La imagina-
ción entiende en cuanto imagina imágenes ya formalizadas 
intelectivamente.

Frente a la abstracción aristotélica de las formas inteligi-
bles, Proclo afirma la proyección de los contenidos inteligibles 
en todos los grados del conocimiento humano. El alma no 
abstrae sino proyecta. El alma proyecta dentro de sí, por su 
propia actividad, los inteligibles recibidos del nous. Pero el 
alma no posee esos logoi de forma unitaria y concentrada 
–tal como los posee el intelecto-, sino de forma procesual59 y 
discursiva. El alma, por medio de la diánoia, despliega ante 
sí, todo el universo inteligible. “La διάνοια hace existir toda 
la variedad de las ciencias matemáticas, proyectándolas y 

58 In Euc, 16,8-10
59 Sobre la relación del tiempo con la proyección del 

alma y la dianoia, cf. MacIsaac 2002.
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desplegándolas”60. “Todo lo que está oculto en la razón, es 
manifiesto en la imaginación”61.

Más aún, la διάνοια es incapaz de pensar por sí sola 
los objetos inteligibles proyectados desde el nous. Necesita 
de la imaginación para poder pensar lo inteligible: 

La διάνοια posee los logoi, pero no tiene fuerza (ἀσθενοῦσα) 
para verlos de una forma concentrada. Entonces los 
despliega (ἀναπλοῖ) y traslada a un lugar adecuado: los 
lleva hasta la imaginación que está en el vestíbulo (ἐν 
προθύροις); y en la imaginación y con la imaginación, 
la διάνοια despliega el conocimiento de dichos logoi. La 
διάνοια se complace en su separación de los sensibles 
y encuentra apta la materia de la imaginación para la 
recepción de sus ideas62. 

Hay continuidad entre los inteligibles proyectados 
desde el nous en la διάνοια, y desde la διάνοια en la imagi-
nación. En otro sentido, hay también continuidad entre los 
contenidos inteligibles proyectados por la διάνοια en la dóxa, 
y desde la dóxa en la imaginación. Y por último, también 
de otro modo, hay continuidad entre las impresiones de los 
sentidos y su percepción por la imaginación.

Por lo demás, la imaginación entiende en cuanto dirige 
y predetermina la percepción sensible. Ya se ha dicho que 
la imaginación es la forma más alta de la sensibilidad, y por 
tanto siente de forma unitaria los fenómenos sensibles. Es 
decir, la imaginación siente, pero formalizando los fenóme-
nos sensibles de acuerdo con las formas inteligibles que ha 
recibido de la διάνοια y, más inmediatamente, de la dóxa.

60 In Euc, 17,24-26
61 In Euc, 56,13-15
62 In Euc, 54,27-55,6
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Por eso, la imaginación corrige (ἐλέγχει) la percepción 
sensible63. A su vez, la imaginación es corregida por la δόξα, 
porque la imaginación actúa mediante improntas y formas 
(μετὰ τύπου καὶ μορφῆς), que implican corporalidad64, mien-
tras que la δόξα es ya una actividad racional superior65. La 
imaginación recibe lo inteligible desde la δόξα, que corrige 
las  imágenes66.

Es decir, el alma humana interpreta continuamente lo 
que aparece ante sí. No hay percepción sensible “pura”, sino 
percepción mediada por la imaginación. Por consiguiente, 
el entender de la imaginación puede caracterizarse como 
interpretación, en tanto conoce la realidad mediada por los 
contenidos inteligibles que la διάνοια ha proyectado en ella.

RASGOS PROPIOS DE 
LA IMAGINACIÓN

Así pues, de acuerdo con  la proposición 103 de los 
Elementos de teología, todo está en todo, pero en cada cosa está 
según su modo propio. Y hay por tanto un modo propio de 
aparecer toda la realidad en la imaginación.

FIGURACIÓN Y EXTENSIÓN
Pues bien, la imaginación conoce lo inteligible bajo 

aspecto figurativo y formal. “Pues la misma realidad, Dios 
la conoce bajo aspecto de unidad, el intelecto bajo aspecto del 

63 In Ti, 1,343,7-9
64 In Ti, 3,286,23-24
65 In Ti, 1,343,9-10
66 In Ti, 3,287,1-2
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todo, la razón bajo aspecto de universal, la imaginación bajo 
aspecto figurativo (φαντασία δὲ μορφωτικῶς), la sensación 
bajo aspecto de impresión sufrida”67.

De este modo, todo lo real -incluso aquello que 
trasciende lo inteligible- es susceptible de aparecer en la 
imaginación.

Nada hay de extraño en ver a los seres incorpóreos bajo 
un aspecto corporal, y a lo que está fuera de todo lugar 
como existiendo en algún lugar y extensión espacial, y 
captar lo que está fuera del movimiento por medio de un 
movimiento. Desde hace mucho tiempo los teúrgos nos 
enseñaron que necesariamente, en sus autofanías, los dioses 
sin forma se revelan dotados de forma (μεμορφωμένας) y 
los dioses sin figura dotados de figura (ἐσχηματισμένας), 
pues las apariciones inmóviles y simples de los dioses las 
recibe el alma de acuerdo con su propia naturaleza de 
un modo dividido, y mediante la imaginación, el alma 
introduce en estos espectáculos figura y forma (σχήμα 
καὶ μορφήν)68

Merced a la imaginación, todo el conocimiento humano 
es figurativo y formal. Ya se ha recordado la tradicional tesis 
neoplatónica de que el alma ocupa el centro de todo lo real, 
en cuanto es la frontera y la mediación entre lo divisible y lo 
indivisible. Pues bien, la imaginación ocupa dentro del alma 
ese mismo lugar central de mediación entre lo inteligible y 
lo sensible. Es decir, imaginar es, en cierta medida, el modo 
más propiamente humano de conocer. 

La imaginación, que ocupa el centro intermedio de los 
conocimientos, se despierta desde sí misma  y proyecta 
lo conocido, pero, como no existe fuera del cuerpo, lleva 
adelante sus objetos conocidos desde lo indiviso de la 

67 In Ti, I,352,15-19
68 In R, II,241,19-27
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vida hasta la división, extensión y figura (μερισμὸν καὶ 
διάστασιν καὶ σχῆμα)69

Así pues, la imaginación transforma los contenidos 
inteligibles, dotándolos de extensión y figura. “Todo lo que 
está oculto en la razón, es manifiesto en la imaginación, pero 
de un modo extenso y divisible (διαστατῶς καί μεριστῶς)”70. 
Lo que era indivisible se transforma en divisible. Lo que no 
aparecía en un espacio ahora se proyecta en un espacio: el 
espacio de la imaginación. Por eso también filosofamos dentro 
del espacio de la imaginación, esto es, al modo geométrico 
(γεωμετρικῶς)71. E incluso tenemos conciencia de nosotros 
mismos en tanto que esa conciencia aparece figurativamente 
en la imaginación72. 

De este modo, lo inteligible se despliega en un ámbito 
dominado por la continuidad espacial. Ahora bien, no todo 
continuo se reduce al espacio de la imaginación. También el 
tiempo es continuo y precede incluso al alma (y por supuesto 
a la diánoia). Así, por ejemplo, la continuidad del Alma del 
Mundo es una continuidad temporal, pero no espacial, por 
lo que hay que evitar imaginarse espacialmente (διαστατῶς) 
esa continuidad. La continuidad del tiempo es inextensa 
(ἀμεγέθης)73.

Por tanto, la imaginación conoce lo inteligible pero 
proyectado en un espacio, de modo extenso y figurativo. La 
imaginación así se define como un espacio, como el espejo 

69 In Euc, 52,20-26
70 In Euc, 56,13-15
71 In Euc, 62,26-63,1
72 In Euc, 141,12-13
73 In Ti, II,166,4-10
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en el que Platón ve reflejarse las imágenes. La imaginación 
es como un espejo plano (οἷον ἐπιπέδῳ κατόπτρῳ), en donde 
se reflejan los inteligibles74. La diánoia y la dóxa proyectan lo 
inteligible (εἶδος), y el espacio de la imaginación es el sujeto 
en el que (τὸ ἐν ᾧ) lo inteligible está proyectado75. 

En la imaginación hay extensión, así como también 
hay extensión en el mundo físico. Sin embargo, la extensión 
de la imaginación difiere de la extensión física:

La imaginación entiende (νοεῖ) el círculo extensamente 
(διαστατῶς), estando libre de la materia exterior, pero 
teniendo en ella la materia inteligible. Y por esto, no hay un 
único círculo en la imaginación, como tampoco lo hay en las 
realidades sensibles. Pues la extensión (διάστασις) muestra 
a la vez lo mayor y lo menor, y también la multiplicidad de 
los círculos y de los triángulos. Y así como en los círculos 
sensibles está el universal ordenado, que produce cada 
uno de los círculos individuales, todos semejantes entre 
sí, existiendo según un único lógos, pero diferenciándose 
por las magnitudes o por los sujetos (ἢ μεγέθεσιν ἢ τοῖς 
ὑποκειμένοις); así también en los círculos imaginados hay 
algo común y participado (τι κοινὸν καὶ μετεχόμενον), y de 
acuerdo con ello, todos tienen la misma forma (μορφήν). La 
única diferencia que tienen los círculos de la imaginación 
es su magnitud (μέγεθος)76

Los círculos sensibles se diferencian por la magnitud y 
por los sujetos, mientras que los círculos imaginados se dis-
tinguen sólo por la magnitud. El sujeto de los círculos imagi-
nados es sólo el espacio de la imaginación. La imaginación es 
caracterizada como un receptáculo material (διὰ τὴν ὑλικὴν 
ὑποδοχήν), capaz de acoger (δεχομένην) lo inteligible77. Se 

74 In Euc, 121,2-7; 141,5
75 In Euc, 56,14-18
76 In Euc, 52,26-53,12 
77 In Euc, 49,24-50,2
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trata de dos materias diferentes: la materia física o sensible, 
y la materia inteligible o materia de la imaginación78. “Pues 
la materia es de dos tipos: una, la  de las cosas correlativas a 
la sensación; y otra, la materia de las imágenes”79. Acerca de 
la noción de materia inteligible, Proclo remite a Aristóteles80. 
Lo inteligible, que es indiviso  e inmóvil, recibe divisibilidad 
y movimiento81 en la materia, tanto en la materia física como 
en la materia de la imaginación.

La materia de la imaginación es asimismo capaz de aco-
ger la universalidad de lo inteligible, pero de un modo dife-
rente a como lo universal existe en lo puramente inteligible o 

78 Que la imaginación exhiba una materia propia no 
es una doctrina extraña en el neoplatonismo, especialmente en cuanto 
relacionada con el pneuma. Cf. E.R. Dodds en: Proclus. The Elements of 
Theology, 1963 (Appendix II); John Finamore, Iamblichus and the Theory 
of the Vehicle of the Soul, Oxford University Press, 1985. De modo muy 
explícito, en Sinesio el pneuma es la sede la imaginación. “Es el sentido 
de los sentidos, porque el espíritu imaginativo es el órgano sensorial 
más común y el cuerpo primero del alma. Está él escondido en el interior 
y ejerce el mando sobre el ser vivo, como desde una acrópolis, pues en 
torno a él mismo la naturaleza fundó toda la actividad de la cabeza” (De 
somniis, p.262, 136a). “Aquel espíritu es el vehículo primero y propio del 
alma […]. El espíritu constituye la tierra de nadie entre la irracionalidad 
y la razón, entre lo incorpóreo y lo corpóreo, una frontera común entre 
ambos, y por medio de él lo divino entra en contacto con el último grado” 
(pp.264-265, 137a). “La naturaleza difundió el ámbito de la sustancia 
fantástica por muchas partes del mundo. En efecto, desciende hasta los 
seres en los que ya no hay un intelecto, y entonces ya no es el vehículo 
de un alma más divina, sino que monta sobre las potencias situadas 
debajo” (p. 265, 137b).

79 In Euc, 51,15-16
80 Cf Metaph, 1036a9-12
81 In Euc, 49,28-50,2: τὰ μὲν ἀμέριστα μεριστῶς, τὰ δὲ 

ἀδιάστατα διαστατῶς, τὰ δὲ ἀκίνητα κινουμένως.
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como existe en la materia sensible82. En lo puramente inteligi-
ble el universal (τὸ καθόλου) existe en sí mismo, previamente 
a su existencia en el mundo sensible (πρὸ τῶν πολλῶν: ante 
rem). Por el contrario, el concepto universal concebido por 
la razón humana surge a partir de la experiencia sensible 
de los seres materiales (κατ̓  ἐπίνοιαν ἀπὸ τῶν πολλῶν: 
post rem). Y por último, los universales existen en los seres 
materiales (ἐν τοῖς πολλοῖς: in re). Ahora bien, la materia 
de los seres materiales es doble: materia física y materia 
de la imaginación. Ambas se diferencian en tanto que son 
dos sujetos diferentes (διαφορὰς κατὰ τὴν ὑποκειμένην 
ὕλην)83.   Ambas son capaces de acoger el universal según 
su modo material propio. Por ello, también la imagen (τὸ 
φανταστόν) es un universal84, y en esa misma medida es 
capaz de representar imaginativamente la universalidad 
de lo inteligible.

PRODUCTIVIDAD. ACTIVIDAD 
Y PASIVIDAD

Frente a la abstracción aristotélica, Proclo opone la 
proyección. La actividad imaginativa, aunque estimulada 
por la actividad sensorial, sin embargo se despierta desde 
sí misma (ἀνεγείρεται μὲν ἀφ̓  ἑαυτῆς)85 y desde las razones 
recibidas desde la inteligencia.

82 In Euc, 50,18-51,12
83 In Euc, 51,12-13
84 In Euc, 51,18-20
85 In Euc, 52,22
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La pasividad de la sensación contrasta con el carácter 
activo de la φαντασία. En rigor, ni la sensación es entera-
mente pasiva ni la imaginación completamente activa, ni en 
Aristóteles ni en Proclo. Pero cuando se comparan ambas, 
la pasividad de la sensación contrasta con la actividad de 
la imaginación. Esto explica afirmaciones aparentemente 
contradictorias: por un lado, la φαντασία es “inmaterial 
y pura, y es un conocimiento impasible (ἀπαθής) por sí 
misma”86; pero por otro lado, está afectada de pasividad, 
μετὰ πάθους87. Esta combinación de pasividad y actividad 
define la φαντασία como medio entre la sensación y el pen-
samiento. Y en esa medida, caracteriza el modo propiamente 
humano de conocer.

Por lo demás, la espontánea actividad de la  imagina-
ción se manifiesta de diversos modos. Así, la φαντασία es 
inventiva: Proclo alude al primer inventor de un barco, que 
lo inventa sin poder imitarlo de ningún otro barco previo, y 
ha de encontrar el paradigma del barco dentro de sí mismo, 
esto es, en su imaginación88. Por otra parte, la actividad de 
la imaginación produce por sí misma resultados corporales: 
imaginar situaciones vergonzosas nos hace enrojecer, o ima-
ginar situaciones terribles nos hace temblar. Y desde luego, la 
φαντασία tiene poder para modificar la percepción sensible, 
porque nos hace imaginar situaciones como reales, y así 
interpretar un estado de cosas como vergonzoso o terrible 
(aunque en sí mismo no lo sea)89.

86 in Ti, III,286,21-22
87 in Ti, I,244,30; 1,343,7-8
88 In Ti, I,320,9-10
89 In Ti, I,395,21-29
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Así pues, la imaginación posee un carácter activo que 
la distingue de las demás formas de la sensibilidad. Y esta 
mayor actividad se concreta en que produce realidades: 
imágenes. La actividad de la imaginación es productiva.

Ciertamente, ya desde Plotino, la tradición neopla-
tónica afirma que esta productividad es propia de todo lo 
real (nada existe si carece de potencia activa), y cuanto más 
elevado es el conocer y el ser, más productivo es. Las almas 
son más fecundas y productivas cuanto menos dependen 
de la materia; y al contrario pierden productividad cuanto 
más materiales son.

Por eso, la inteligencia es especialmente productiva. 
Entender es producir, generar, concebir. “Todo intelecto con 
el pensar hace existir a sus consecuentes; su acto productor 
(ποίησις) reside en el pensar y el pensamiento consiste en 
el producir (ἐν τῶ ποιεῖν)”. “Produce sus productos con el 
acto de pensar. En efecto ser y pensar constituyen una sola 
cosa, puesto que el intelecto y su ser son lo mismo. Por tanto 
si produce gracias a su propio ser, y si ser es igual a pensar, 
entonces produce con el pensar”. “El pensamiento en acto 
consiste en pensar y el pensar coincide con el ser; el ser, por 
su parte, consiste en producir […]. Por tanto el acto intelectivo 
consiste en producir”90. 

Por consiguiente, en tanto que la imaginación es enten-
der, en esa medida es productiva. Incluso, de un modo general 
se puede decir que “toda alma deriva su existencia directa-
mente de un intelecto”91, por lo que no sólo la imaginación 

90 Inst, 174
91 Inst, 193
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sino todas las actividades del alma son productivas de un 
modo u otro: “También el alma engendra, por una parte, 
razones que viven y se mueven en otras almas, y por otra 
parte, razones que caen en la materia: aquéllas son propias 
de la ciencia, éstas son propias de las artes”92.

En resumen, la imaginación es productiva. Y su pro-
ductividad consiste en la producción de imágenes que son 
figuras en un espacio. La imaginación transforma lo recibido 
por la diánoia, la dóxa y los sentidos externos en figuras y 
formas. Y el lugar donde aparecen estas nuevas formas es 
el espacio de la imaginación.

SÍMBOLOS
Hay otro rasgo esencial de la imaginación, que es su 

capacidad para simbolizar93. Es decir, la imagen remite a 
otra realidad (sensible o inteligible) más allá de sí misma. 
La imagen significa. Con respecto a la realidad sensible, hay 
que tener en cuenta que la imagen no es una mera copia de lo 
sensible, sino que representa la realidad sensible de acuerdo 
con el orden inteligible recibido de la diánoia y de la dóxa. 
La imagen es ya siempre una interpretación de lo sensible: 
no se identifica sin más con lo sensible pero remite a ello. 
La imagen es así un símbolo de lo sensible.

Por otra parte, las imágenes son símbolos en tanto son 
una proyección de lo inteligible y, más allá, una proyección 
de los dioses y del Uno. En tanto que lo inteligible, lo divino 

92 Diez cuestiones sobre la providencia,13,11-14
93 He analizado algunos aspectos del símbolo en Garay 

2016.
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y el Uno trascienden el conocimiento humano, en esa medida 
esas realidades superiores sólo son accesibles mediante la 
simbolización de la imaginación.

Ahora bien, así como las realidades sensibles son imi-
tadas de algún modo por la imaginación, por el contrario los 
símbolos de las realidades divinas no pueden ser llamados 
propiamente imitaciones, ya que trascienden completamente 
el conocimiento humano. 

Los símbolos de las realidades de las que son símbolos no 
son imitaciones (μιμήματα). Lo contrario no podría ser 
nunca una imitación de su contrario, lo feo una imitación 
de lo bello, lo natural una imitación de lo antinatural. La 
doctrina simbólica indica la naturaleza de las cosas incluso 
por las mayores oposiciones (διὰ τῶν ἐναντιωτάτων)94

No obstante, los relatos imaginativos son el inicio del 
conocimiento de las cosas divinas. A partir de la imaginación 
se puede alcanzar una cierta creencia (dóxa) en los dioses, 
y más adelante la ciencia sobre lo divino: ése es el camino 
que Platón propone: el punto de partida está en imaginar de 
modo irracional luchas y conjuras de los dioses, y en general 
tener pensamientos brutales sobre los dioses; pero desde la 
imaginación hay que ascender primero a la dóxa y luego a 
la episteme sobre los dioses95.

De modo general, los dioses dejan sus huellas en todo 
lo real: en los minerales, en las plantas, en los seres vivos. 
Y los hombres podemos reconocer esos signos en el marco 
de la imaginación.

¿Y qué es preciso decir de estos símbolos? Pues que hay 
para cada uno de los seres, hasta los últimos, una señal 

94 In R, VI,198,15ss
95 In Cra, 67,24-68,9
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(σύνθημα) de la causa misma, inefable y que está más allá 
de los inteligibles, señal por la cual todas las cosas están en 
dependencia de aquella causa [...]. Las señales de la realidad 
de los seres superiores sembradas (ἐνσπειρόμενα) en los 
inferiores son inefables e incognoscibles, y lo que de ellas 
es activo y capaz de mover sobrepasa toda intelección. 
Tales son sin duda las marcas de  la luz por las que los 
dioses se manifiestan a sus propios vástagos, marcas que 
están de modo unitario en los mismos dioses, y que las 
manifiestan en los géneros superiores a nosotros y que 
llegan a nosotros dividida y figuradamente (μεριστῶς δὲ 
καὶ μορφωτικῶς)96

No obstante son los teúrgos quienes poseen una mayor 
capacidad para reconocer esos símbolos97.

Desde hace mucho tiempo los teúrgos nos enseñaron que 
necesariamente, en sus autofanías (τὰς αὐτοφανείας), 
los dioses sin forma se revelan dotados de forma 
(μεμορφωμένας) y los dioses sin figura dotados de figura 
(ἐσχηματισμένας), pues las apariciones inmóviles y simples 
de los dioses las recibe el alma de acuerdo con su propia 
naturaleza de un modo dividido, y mediante la imagi-
nación, el alma introduce en estos espectáculos figura y 
forma (σχήμα καὶ μορφήν)98

Todos los dioses entregan símbolos de ellos mismos a 
cada realidad, especialmente a los seres que pertenecen a su 
cadena, a su serie. Y estos símbolos de los dioses, de modo 
similar a los símbolos del Uno, son incognoscibles. Y todos los 
hombres tienen la capacidad de reconocer esos símbolos que 
aparecen en la imaginación, gracias a que el alma humana 
está constituida no sólo de razones inteligibles sino también 
de símbolos divinos: “El alma se compone de los discursos 
sagrados y de los símbolos divinos (τῶν θείων συμβόλων); 

96 In Cra, 30,19-31,12
97 Cf. Sacr., 2-7
98 In R, II,241,16-27
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los primeros existen a partir de las formas intelectivas, y lo 
segundos de las mónadas divinas; nosotros somos a la vez 
imágenes de las esencias intelectivas (εἰκόνες) e imágenes 
de los signos desconocidos (ἀγάλματα)”99. 

Por lo demás, del mismo modo que los dioses se revelan 
en símbolos, también los hombres –y especialmente los 
poetas inspirados-  pueden crear símbolos. La producción de 
símbolos es una actividad propia del alma humana (que es 
medio entre el Uno y la Materia), y especialmente de la ima-
ginación (que es medio entre la inteligencia y la sensibilidad). 
La imaginación poética resulta de especial importancia para 
hacer accesible al hombre todas las realidades superiores, 
ya que ella dota de figura y forma a esa realidades en sí 
mismas invisibles.

Resulta decisivo en este sentido el papel que juega la 
imaginación en la creación del lenguaje100. Los nombres no 
son el resultado de un impulso natural sino de “un alma 
que imagina (ψυχὴ φανταζομένη)”101. El arte productivo 
de los nombres (ἡ τῶν ὀνομάτων ποιετικὴ τέχνη)102 es obra 
de la imaginación. La producción de nombres se asemeja 
a la potencia figurativa (τις εἰκαστική δύναμις) del alma 
para la pintura y para otras artes semejantes. “Queriendo 
el alma dar fundamento de algún modo a las semejanzas 
inmateriales de los seres y descendientes sólo de la esencia 
racional, sirviéndose de la imaginación verbal (τῇ λεκτικῇ 
φαντασίᾳ) como colaboradora, produce por sí misma la 
esencia de los nombres”103.

99 Phil.Chal, V,211,21ss
100 Cf. Sheppard 1995.
101 In Cra, 8,10
102 In Cra, 18,27
103 In Cra, 19, 9-12
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Um aspecto fundamental da história do neo-
platonismo medieval é a perenidade e o revi-
goramento do pensamento de Proclo. Em 

múltiplas expressões, o pensamento procliano foi acolhido 
e interpretado por autores que encontraram nele uma fonte 
capaz de fornecer os elementos necessários para uma estru-
tura metafísica na qual se insere a novitas christiana com as 
suas incontornáveis consequências ontológicas e teológicas. 
Tal inserção, no entanto, não significou uma simples adequa-
ção ou uma mera concordância. Há, na verdade, um encontro 
entre as inquietações filosóficas características do cristia-
nismo e um pensamento gestado em um ambiente pagão. 
Nesse encontro, o cristianismo atualizou o neoplatonismo, 
apresentando-lhe questões que os autores neoplatônicos 
pagãos não tomaram e nem poderiam tomar como suas. Na 
medida em que o cristianismo conduziu novas questões ao 
pensamento neoplatônico, este adquire novo vigor para o seu 
desenvolvimento e mostrou que, enquanto interpretação, não 
estava restrito a uma época ou a uma determinada religião, 
sendo capaz de oferecer novos caminhos para a reflexão 
filosófica cristã.

A “cristianização” do pensamento neoplatônico não 
significou uma desvirtuação de um pensamento nascido 
“pagão”, que reivindica como ancestrais os filósofos antigos 
e não as sagradas escrituras. A cristianização do neoplato-
nismo somente é possível porque o próprio cristianismo se 
torna neoplatônico ao reconhecer uma estrutura metafísica 
na qual as questões originadas pela tradição escriturística 
ganham lugar, isto é, tornam-se dignas de serem pensadas e 
não apenas elementos de um credo religioso. Como escreve 
Trouillard, “ninguém é neoplatónico só por ter sofrido a 
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influência neoplatônica, nem por ter acolhido certas teses 
neoplatônicas, enquanto não tenha conspirado com a intui-
ção fundamental da escola” (TROUILLARD, 1972, p. 9). 
É a partir dessa perspectiva que o neoplatonismo cristão 
deve ser analisado, como co-partícipe e conspirador de uma 
interpretação que encontrou no diálogo platônico um solo 
onde arraigar as suas próprias reflexões Que o cristianismo 
possa devir neoplatônico deve significar a possibilidade de 
estabelecer como seu o interesse em comum e característico 
da escola, a saber, “a filosofia do Uno nascida do Parmênides”.  

De ser correta a apreciação de Trouillard, para quem 
o neoplatonismo se constitui em uma nova interpretação de 
Platão no momento em que os “platônicos consideraram que 
o segredo da filosofia platônica estaria guardado na segunda 
parte do Parmênides” (TROUILLARD, 1973, p. 83) então se 
justificaria esperar que as obras de João Escoto Eriúgena 
(801-877) e Nicolau de Cusa (1401-1464) tenham contribuído 
com a longa tradição hermenêutica que o neoplatonismo 
engendrou sobre o texto platônico, em que pese a ausência 
de uma leitura direta do texto platônico. Procura-se pensar 
de que modo se engendram novas questões e se promove 
o desenvolvimento de uma concepção da realidade que 
reivindica a necessidade filosófico-existencial de ir em busca 
do que é primeiro desde uma perspectiva metafisica, quer 
dizer, aquilo que está além ou aquém do ser. Como escreve 
Proclo: “toda a nossa vida é um exercício para essa visão” 
(PROCLO, 1987, p. 365, 1015, 38-40). 

Entre Eriúgena e o Cusano há um período de seis 
séculos nos quais o neoplatonismo figurou-se no pensamento 
de Proclo e no longo caminho percorrido pela sua obra, 
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desde a sua presença oculta na obra de Pseudo-Dionísio 
Areopagita, traduzida e comentada pelo Eriúgena, até dar 
provas de suportar o crivo do beryllo estabelecido por Nicolau 
de Cusa para separar aqueles que possuem a mais elevada 
sabedoria – docta ignorantia –, daqueles que desconhecem a 
coincidentia oppositorum e as suas consequências radicais. A 
fim de evidenciar de que modo se desenvolve tal metafísica 
em Eriúgena e no Cusano, dividimos a exposição em dois 
momentos: 1 Eriúgena e a teologia e 2 Nicolau de Cusa e o 
Princípio1. 

ERIÚGENA E A TEOLOGIA
No contexto do século 9 no qual viveu João escoto, 

chamado Eriúgena, o acesso aos textos fundamentais da 
filosofia antiga e tardo-antiga, especialmente aqueles que 
recolhem a tradição neoplatônica, era quase inexistente. 
Não é se estranhar que o corpus dionysiacum tenha sido visto 
como um presente majestoso, quase uma relíquia dos tempos 
apostólicos. A partir dele se estabelecia um vínculo com a 
antiguidade e, supostamente, com um pensador emblemático 
da expansão que o poder intelectual do cristianismo poderia 
vir a alcançar. Com a obra de Dionísio Areopagita, a Europa 
passava a abrigar um tesouro filosófico capaz de fornecer 
uma perspectiva metafísica condizente com a revelação das 
escrituras e, supostamente, próxima aos primeiros tempos 
do cristianismo. Como tradutor e intérprete da obra areo-
pagítica, sempre que tem oportunidade Eriúgena manifesta 

1 Uma versão mais ampliada desta exposição foi publi-
cada anteriormente em BEZERRA, C/ SILVA, N Estudos de Neoplatonismo 
e Filosofia Medieval, Editora CRV, Curitiba, 2016. pp.97-115. 
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concordância com a sua metafísica. Aqui gostaríamos de 
expor um aspecto fundamental dessa metafísica que diz 
respeito à capacidade do pensamento e da linguagem de 
compreender e expressar aquilo que por sua própria natureza 
é inefável e indefinível, quer dizer, evidenciar de que modo 
o “dizer” acerca da natureza divina não se converte em 
um empenho sem sentido, senão que se mostra plausível 
e legítimo, desde que se adote uma perspectiva originária 
sobre a própria natureza criada e de seu criador. Tal seria o 
mérito fundamental de Dionísio Areopagita, o de ter legado 
à tradição não só uma interpretação viável das escrituras, 
mas, sobretudo, uma reflexão sobre a própria teologia que 
se sustenta em uma perspectiva metafísica. Tal reflexão 
recolhe a variação interpretativa de Dionísio no âmbito do 
neoplatonismo e transmite uma teologia que reconhece impor 
à linguagem a tarefa de considerar e dizer algo sobre o que 
não é absolutamente um ente. Para De Andía, é aqui onde 
se reflete a originalidade do pensamento de Dionísio e sua 
contribuição à tradição neoplatônica: 

ter unificado as duas primeiras Hipóteses concernentes ao 
‘Uno que é uno’ e ao ‘Uno que é’ referindo-os a um Deus 
único, o Deus da revelação judaico-cristã” [...] A primeira 
hipótese corresponde à teologia negativa e ao remontar 
por via da conversão (epistrophé) do múltiplo para o Uno; 
a segunda, à teologia afirmativa e à processão (próodos) 
dos seres e dos nomes desde a Causa transcendente que é 
deus, processão do Uno para o múltiplo. O ponto central 
da interpretação é a identificação da 2ª hipótese com a 
próodos.  (DE ANDÍA, 2000, p. 371).

Tem-se aqui o centro da contribuição dionisiana à escola 
neoplatônica e uma ressonância do Parmênides. Reunindo as 
duas primeiras hipóteses do diálogo platônico, Dionísio pode 
considerar a ambiguidade que resulta do vínculo inalienável 
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entre o criador e criatura, que por um lado expressa o caráter 
originário do criador e, portanto, fora do tempo, e a sua 
manifestação temporal mediante as coisas criadas. Reside 
aqui a legitimidade metafísica da doutrina da teofania, pela 
qual a criação guarda em si mesma a possibilidade de vir a 
ser manifestação divina. 

Para Eriúgena há um impedimento metafísico e não 
só linguístico, em se falar sobre deus. Não sendo um ente 
entre outros, deus deve ser pensado desde a negatividade que 
impõe a sua não-essencialidade. Todo discurso afirmativo 
acerca da natureza divina funda-se necessariamente em uma 
transferência de sentidos e de âmbitos. Da natureza criada à 
natureza criadora. No entanto, para Eriúgena, e nisso segue 
Dionísio Areopagita, “chama-se a deus de essência, mas 
propriamente falando, não é essência. Pois o ser se opõe ao 
não ser. Portanto é hiperousios, plus quam essentia” (ERIÚGENA, 
1978, p.76, 459 D). A negação não é uma simples oposição, 
mas a abertura para uma linguagem transgressora dos seus 
limites. A incorporação de determinados prefixos gregos e 
latinos promove uma reflexão que, ciente do caráter de não 
ente do seu objeto de análise, recolhe e supera os opostos 
incorporando-os em uma única expressão. Este aspecto 
superlativo da teologia, cunhado pelos prefixos, não é uma 
simples síntese alcançada pelas teses precedentes. Uma 
passagem do Periphyseon evidencia o sentido superior da 
construção linguística alcançada:

“N: ...explica, quanto te seja possível, as mesmas repre-
sentações acrescentadas; me refiro a superesencial, mais-
-que-verdade, mais que sabedoria e outras similares, a 
que parte da teologia pertencem, se devem ser aplicadas 
à afirmativa ou à negativa.
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A: ...quando considero que estas representações carecem da 
partícula negativa, que é o “não”, hesito em situá-las junto à 
parte negativa da teologia; se, ao contrário, as unisse à parte 
afirmativa, reconheço que a compreensão das mesmas não 
o permitiria. Pois quando se diz “é mais-que-essencial”, 
não se entende outra coisa que a negação da essência. E, 
por isso, ainda que na pronúncia dos sons não apareça a 
negação, no entanto, o sentido oculto da mesma não se 
esconde àqueles que bem a consideram”. (ERIÚGENA, 
1987, p. 82, 462 AB)

A negação parece pouco dizer, antes ela desperta o 
ouvinte para o sentido oculto que ela mesma comporta. 
Respeito a deus, a linguagem recolhe um sentido totalmente 
outro frente a tudo mais que ela pode expressar. A conclusão é 
que embora na superfície careça de negação, na compreensão 
intelectual ela emerge necessariamente: “Pois diz que deus 
não é algo de tudo que existe, senão que é mais que tudo o 
que existe, mas não define de nenhum modo o que ele é” 
(ERIÚGENA, 1987, p.84, 462CD). Trata-se de uma estranha 
linguagem que, rigorosamente, não define, mas promove um 
sentido aproximativo daquilo que não pode ser conhecido 
ao modo da criatura. A ignorância instaurada pela diferença 
fundamental entre ser e não-ser, mostra agora o seu caráter 
superior, ela recolhe algo de “verdadeiro” sobre a natureza 
divina que, embora, do ponto de vista da dialética das cate-
gorias soe como um mero consolo teológico-metafísico, acaba 
por indicar o modo infinito de deus, ao tempo que deixa 
ver algo sobre o modo do ser humano que sempre procura 
(esse infinito) e se move em função daquilo que procura, 
e de um modo admirável, de certo modo, encontra o que 
procura, e de certo modo não encontra porque não pode 
ser encontrado. O encontra mediante as teofanias e não o 
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encontra mediante a contemplação da natureza divina em 
si mesma (ERIÚGENA, 1967, 919C).

A doutrina da teofania é, pois, a proposta eriugeniana 
para indicar essa perpétua procura humana. Nela explici-
ta-se o modo da criação e não apenas o da criatura ou do 
criador. Ela expressa e reúne criador e criatura estabelecendo 
o caminho da infindável procura humana. No Livro III do 
Periphyseon, se anuncia de modo explícito: “Tudo aquilo que 
se compreende e se percebe não é senão a aparição do não 
aparente, a manifestação do oculto, a afirmação da negação, 
etc” (ERIÚGENA, 1981, p. 58, 633AC). A passagem é bem 
conhecida e prossegue nesse jogo dialético de opostos que 
se relacionam de modo necessário entre si. A concepção de 
Eriúgena é omni-abrangente quanto a sua aplicação – Omne 
enim quod intelligitur et sentitur – à luz da diferença funda-
mental que guia a sua obra e que nomeia physis ou natura 
como reunião das coisas que são e as coisas que não são. Ela 
se aplica diretamente ao mundo de tempos e lugares, ou ao 
então, àquilo que se entende por ser. Mas a passagem não 
se limita a afirmar “as coisas que são”, senão que indica um 
pertencimento àquilo que não é: a aparição é do não aparente, 
a manifestação é do oculto, a afirmação é da negação, etc... 
É significativo que essa série de opostos acabe por homo-
logar concretude ao que não é, quer dizer, é o mundo que 
pode chegar a revestir-se com o semblante extraordinário 
do divino. Com a doutrina da teofania, Eriúgena expõe o 
movimento de realização do próprio processo da criação e 
reivindica o homem como possibilidade exclusiva de sediar 
tal processo. Nessa possibilidade, o ser humano decide-se 
pelo seu ser mais próprio, i. é, “ser cristão”;  nesse processo 
de apropriação, o ser humano resgata a sua condição para 
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transformar a linguagem sobre deus em um processo criativo 
que o situa frente a sua própria origem. Trata-se de uma 
concepção teológica que Eriúgena encontra, ou ao menos, 
plasma em latim, ao traduzir e comentar a Hierarquia Celeste de 
Dionísio; uma teologia que é quase poesia (ERIÚGENA, 1975, 
p.24) – “ita teologia, veluti quedam poetria”, uma perspectiva 
anagógica da natureza e do mundo, do criador e da criatura. 

NICOLAU DE CUSA E O PRINCÍPIO
Nicolau de Cusa julgou ter encontrado uma espécie de 

lente que, ao ser aplicada à história da filosofia, permitiria 
discernir aqueles filósofos que, como ele mesmo, haviam 
pensado e dado lugar à “coincidência dos opostos”. Uma 
espécie de chave que franquearia o acesso a uma tradição 
hermenêutica. Se, e isto é o que supomos aqui, pudéssemos 
propor um beryllo intelectualis, hábil o bastante para certificar-
-nos da presença dos conceitos fundamentais da metafisica 
neoplatônica, então, certamente, Proclo surgiria como um 
dos mais significativos representantes dessa tradição. Nicolau 
dedica-se a analisar In Parmenidem de Proclo em De Princípio e, 
ao menos, três perspectivas são fundamentais para evidenciar 
a recepção que Nicolau concede a Proclo: a distinção entre 
o Uno per se e o Uno que é; a primazia do não ser frente ao 
ser; e a incognoscibilidade e inefabilidade do Uno. 

A análise cusana remete constantemente ao comentário 
procliano, estabelecendo a necessidade de uma causa, princí-
pio de todas as coisas, a qual deve ser indivisível, subsistir por 
si e poder ser, aspectos fundamentais que a diferem daquilo 
que é originado pelo princípio, a multiplicidade divisível 
que não subsiste por si mesma e que, sobre a qual sempre 
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paira a possibilidade de que não seja. Aquilo que é causa de 
si mesmo, a auto-hipóstase, o subsistente por si, é também 
a causa de todas as coisas e o único princípio necessário. 
No que tange à necessidade de um único princípio, o Uno, 
o Cusano, explica: “no múltiplo não se vê, portanto, senão 
desordem e uma infinidade deforme ou indeterminação, a 
não ser que na multiplicidade se veja o uno [...] Essa unidade 
que é chamada ‘uno absoluto’ por Platão, se não contivesse 
a possibilidade de ser, não haveria possibilidade ou matéria 
de ser” (NICOLAU DE CUSA, 2002, p.  6). Dito desse modo, o 
Uno guarda necessariamente em si a possibilidade de que o 
ente seja. Esta potencialidade do ente faz do ente ainda não 
existente um não ente. Mas a negação do ente não significa 
a sua nadificação; o não ser do ente, este modo contido na 
potencialidade de seu existir somente pode ser pensado junto 
ao próprio Uno, como partícipe dessa unidade originária. 
Disto, se conclui conforme o Cusano, que “antes do ente em 
potência e do ente em ato se vê o Uno, sem o qual nenhum 
dos dois pode ser. Este Uno necessário se chama Deus”.  É 
fundamental apontar a diferença que se assoma do que foi 
dito: deus é a unidade, o auto-uno, o Uno per se, “se bem é 
superior a todo nominável e à auto-hipóstase”, é necessário 
também admitir que conheça a si mesmo: 

O uno “engendra de si mesmo, a razão de si mesmo, sua 
definição ou logos. Esta definição é a razão na qual o uno 
necessário se conhece a si mesmo e a todas as coisas que 
estão contidas na unidade e podem ser feitas por ela. O 
logos é o verbo consubstancial ou a razão do Pai, o defi-
nido que se define a si mesmo complicando em si a todo o 
definível, porque nada pode ser definido sem a razão do 
uno necessário (NICOLAU DE CUSA, 2002, p. 8).

Nicolau encontra uma garantia da eternidade do logos, 
a consubstancialidade com o Pai, pois somente assim se 
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justifica a própria trindade cristã no âmbito do neoplatonismo: 
o filho é o princípio e, por isso mesmo, eterno, de modo que, 
embora principiado como razão engendrada, o “logos” é o 
principio principiado. A solução cusana é fundamentalmente 
neoplatônica: “o princípio sem princípio, a paternidade, o 
princípio principiado, a filiação e um princípio procedente de 
ambos, o nexo de amor procedente de ambos princípios”. Já 
como princípio principiado, o logos ou o verbo está “encar-
nado”, é um princípio que fala sensível e humanamente. 
Nessa perspectiva, Jesus fala das coisas divinas de modo 
que possa ser entendido pelos humanos. Falar é revelar ou 
manifestar, diz Nicolau. Por essa razão, tudo o que subsiste, 
na medida em que é, é por aquele que subsiste por si mesmo, 
a razão de sua substância, e sua palavra é a sua revelação e 
manifestação de si mesmo. Assim, o Filho é a manifestação 
do Pai, e necessariamente deve comportar a multiplicidade 
que nele se origina. Trata-se, portanto da relação entre o 
uno e a multiplicidade. Para Nicolau, a multiplicidade não 
pode “estar separada do uno. O uno é sua própria hipóstase, 
mas não o uno participado e coordenado com a multiplici-
dade mesma, porque esse uno não subsiste em si senão em 
outro, quer dizer, na multiplicidade” (NICOLAU DE CUSA, 
2002, p. 28). Desvenda-se, assim, a diferença fundamental 
entre o princípio e o princípio principiado, ou, em outros 
termos, do uno per se e o uno coordenado e participado 
com a multiplicidade. O que subsiste em outro deriva do 
que é em si, pois este lhe é anterior. O ser em outro, que se 
dá na correspondência com o que é, pressupõe uma “outra 
maneira” de subsistência e confirma a existência daquele 
uno participável e superordenado do qual o uno coordenado 
procede. De forma que, diz o Cusano: 
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tudo o que cai sob nossa consideração ou é o uno trans-
cendente ou o uno coordenado com a multiplicidade. 
O uno coordenado não tem a hipóstase senão pelo uno 
transcendente. O uno transcendente é, por conseguinte 
a hipóstase de todas as hipóstases, sem sua existência 
nada existe, e por sua existência todas as coisas que são, 
são o que são, e existindo ou não existindo todas as coisas 
existem ou não existem (NICOLAU DE CUSA, 2002, p. 28).

Nicolau indica dois aspectos fundamentais acerca do 
Uno, ora entendido como transcendente, ora como multi-
plicidade. Esta diferenciação já se encontra em boa parte 
do pensamento cusano, e conserva o sentido primordial da 
dialética criacional  complicatio/explicatio, presente desde a sua 
primeira obra. Em A douta Ignorância, por exemplo, Nicolau 
escreve: “deus é a complicação e a explicação de todas as 
coisas, e enquanto é, é complicação, tudo nele é ele mesmo, 
e, enquanto explicação ele mesmo é em todas as coisas o que 
são, como a verdade na imagem” (NICOLAU DE CUSA, 2002, 
p. 28).  A presença de deus, transcendente e imanente à sua 
criação, engendra uma séria dificuldade pois, aceitando-se 
que deus “explica-se ou desdobra-se” naquilo que ele criou, 
todas as coisas criadas devem ser vistas como manifestações 
divinas. Nicolau, inclusive, radicaliza essa argumentação, 
obtendo uma compreensão sobre a natureza das coisas, que 
somente pode ser compreendida incompreensivelmente. 
A dificuldade reside na aparente incongruência que surge 
quando se entende que a criação e o criador mantém um 
vínculo inquebrantável que vai além do ato criador. Diz 
Nicolau:

para que exercites nestas coisas, considera atentamente que 
Cristo mesmo disse: ‘antes que Abrahão existisse, eu sou’, 
e em outro lugar: ‘antes da criação do mundo’, ‘antes que o 
mundo existisse’, ‘antes de tudo’, etc... Com efeito o per se é 
antes de tudo que é feito. Pois como poderia subsistir por si 
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se fosse considerado como posterior ao que pode ser feito? 
Quem teria levado o que pode ser feito ao ser? (...) o poder 
ser feito, portanto, está sempre presente ao subsistente em 
si. (NICOLAU DE CUSA, 2002, p. 22).

Até aqui Nicolau confirma a necessidade do Uno trans-
cendente e a dependência da criatura respeito ao seu criador. 
Mas, a continuação, salta à vista a radicalidade cusana,  “antes 
do eterno não existe nada, logo é igualmente subsistente por 
si. O que é feito no tempo é subsistente por si na eternidade”. 
Como tudo que é procede do eterno, ali todas as coisas são, 
elas mesmas, o eterno. De modo que o que é temporal procede 
do eterno intemporal, as coisas nomináveis procedem do 
inominável, etc.... Mais à frente Nicolau chega a dizer que 
o mundo é a figura do infigurável, a designação do inde-
signável, figura do mundo insensível, imagem do mundo 
verdadeiro infigurável. Esse aparente jogo de contraditórios 
se desvela dentro de uma lógica que concebe a realidade a 
partir de uma perspectiva que supera a metafísica tradicional 
fundamentada no ser. O que é fundamental aqui é a própria 
ideia de que o deus se explique, sendo a sua explicação, o 
próprio mundo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise de alguns aspectos fundamentais 

da obra de Eriúgena e Nicolau de Cusa, parece acertado reco-
nhecer que estes pensadores encaminharam suas questões 
às fontes neoplatônicas, especialmente, de cunho procliano 
e visualizaram nelas boa parte das respostas procuradas. A 
perspectiva aberta pela metafísica de Proclo permite encon-
trar uma unidade nas concepções metafísicas desenvolvidas 
por esses pensadores. Como foi dito, Proclo instaura uma 
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tradição que foi transmitida e acolhida de diversas formas, 
mas o que é fundamental nessa tradição é tornar evidente 
a necessidade de uma interpretação nova sobre o homem e 
seu mundo, abrindo lugar para pensar o extraordinário da 
existência e o papel da linguagem na produção desse lugar. 
Tal parece ser, pelo que foi indicado, a tarefa e o desafio 
da teologia. Como forma de expressar essa interpretação, 
a obra de Magritte, A ponte de Heráclito, que acompanha o 
nosso evento: a ponte refletida na água não é uma adequação 
simplesmente correta da ponte produzida e, supostamente, 
oculta nas nuvens, senão que ela mesma é, como um gesto, a 
indicação do modo como o homem em sua jornada histórica 
produz o seu mundo tendo em vista algo que, absolutamente, 
não é da ordem do visível e do já determinado. Na medida 
em que tal gesto nos faz pensar além do simplesmente útil e 
da disponibilidade, somos deslocados e levados a habitar a 
inabitual experiência do pensamento. Nos dias que correm, 
tal habitação não é algo que possa ser desprezado ou negli-
genciado, senão que é aí, nesse estranho lugar a ser ainda 
habitado,  onde se decide o destino do humano e do mundo 
que habitamos. 
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Um dos aspectos consensuais na discussão 
atual do pensamento do místico renano 
Mestre Eckhart (1260-1338) é a influência 

recebida através dos comentários neoplatônicos ao Parmênides 
de Platão. No entanto, três principais vertentes interpre-
tativas ainda disputam a questão da relação entre o ser 
e o pensamento em sua obra. A primeira delas destaca a 
precedência do pensamento sobre o ser com apoio na leitura 
de Proclo, Dionísio Areopagita e o Liber de Causis. Uma das 
teses defendidas é que Eckhart não busca em Deus uma 
natureza anônima, negativa, mas sua afirmação como um 
Nome, Ideia ou Pensamento. 

A segunda vertente se remete aos comentários ao 
Parmênides por Porfírio de Tiro, também mediado por Dionísio 
Areopagita. Daí se deriva uma tese distinta na qual a identi-
ficação de Deus com “o Inominável” é entendida em sentido 
positivo, ou seja, Deus é afirmado como Ser, e não como “o 
Inominável” que está além de todo o nome. 

A terceira vertente, por sua vez, destaca a ontologia 
negativa com base na tese da primazia do Uno. A expressão 
eckhartiana pureza do Ser (puritas essendi) teria um aspecto 
negativo, indicando a primazia do Uno, e não se estenderia 
aos seres criados; e outro positivo, remetendo-se à compreen-
são da essência divina como excedendo o ser. 

Pretendemos mostrar que, com base na interpretação do 
Liber de Causis, é possível afirmar a complementaridade entre 
as três vertentes com base na hipótese da circularidade, alter-
nância e mútua implicação dos três termos articulados em um 
único princípio (arché) formado por Pensamento, Ser e Vida. 
Em outro sentido, que, ao tomar como possivelmente válidas 
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as três teses interpretativas acima indicadas, poderemos 
considerar, para além do latente conflito de interpretações, a 
possibilidade de pensar o Primeiro princípio a um só tempo 
como Ser (On), como Não-ser (Me on) e como Uno (Henos). 

POSIÇÃO DO PROBLEMA
Parece não restar dúvidas a respeito da dívida direta 

ou indireta do místico alemão do século XIII, Mestre Eckhart, 
em relação à tradição neoplatônica dos comentadores do 
Parmênides de Platão. Não obstante, o amplo reconhecimento 
de tal dívida não elimina a dificuldade na hora de precisar 
os principais aspectos da recepção desta matriz teórica nos 
círculos medievais dos séculos XIII e XIV, especialmente na 
obra eckhartiana.  

Uma breve revisão da literatura constata diferentes 
aspectos da apropriação da matriz platônica por Eckhart, 
todos eles, de um ou de outro modo, devedores aos comen-
tários neoplatônicos do Parmênides. 

Destacaremos, na sequência, três aspectos destas 
apropriações que interessam para o desenvolvimento de 
nossa proposta. 

O primeiro diz respeito à defesa da tese da precedência 
do pensamento em relação ao ser, com apoio na constatação 
da influência da leitura de Proclo, de Dionísio Areopagita e 
do Liber de Causis. A recepção dos comentários ao Parmênides 
por Proclo, sob a mediação de Dionísio Areopagita e do 
Liber de Causis, subsidia a interpretação de que Eckhart não 
busca em Deus uma natureza anônima, negativa, mas sua 
afirmação como um Nome, uma Ideia ou Pensamento. Em 
outra oportunidade, já mostramos a recepção desta tese 
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por Jean-Paul Sartre, em Saint Genet – ator e mártir, o qual 
qualifica a mística eckhartiana como uma “sofistica do Não”, 
dado que, em última instância, se apoiaria na ideia de Deus 
(ROSSATTO, 2017). 

O segundo aspecto se reporta aos comentários ao 
Parmênides por Porfírio de Tiro, também sob a mediação 
de Dionísio Areopagita, com acento na interpretação de 
que a identificação entre Deus e “o Inominável” tem de ser 
entendida em sentido positivo, ou seja, Deus é afirmado 
como Ser. Neste caso, a principal diferença entre Dionísio 
e Eckhart residiria na expressão “o Inominável”, a qual, 
para o primeiro, se estende para além de todo o Nome; e 
para o segundo, se restringe à atribuição de um nome a 
Deus: “o Inominável”. Desta perspectiva interpretativa, o 
próprio Ser (ipsum esse) seria para Eckhart o fundamento 
da inefabilidade divina. Tal tese, a nosso ver, foi aquela 
assimilada por Heidegger (1997, p. 171ss) ao entender que 
o místico professa a precedência do nível não teórico (ser) 
sobre o teórico (pensar). 

O terceiro aspecto dá destaque à ontologia negativa 
que finalmente acentua a primazia do Uno. O núcleo da 
argumentação gira em torno da interpretação da expressão 
eckhartiana pureza do Ser (puritas essendi). Três coisas são deci-
sivas aqui. Primeiro, a afirmação de que “O ser é a primeira 
coisa criada”, aplicada ao âmbito restrito das criaturas, o que 
resulta na conclusão de que o ser é a primeira das criaturas; 
segundo, a interpretação da expressão eckhartiana “pureza 
de ser”, limitada ao seu caráter negativo de não identificação 
com o ser das criaturas, assim Deus não é ser, pois conservaria 
a pureza de seu ser; e em terceiro, a reabilitação do aspecto 
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positivo desta mesma expressão com o significado de excesso, 
mais que ser, o que consequentemente daria primazia ao 
Uno. Neste caso, o Uno é mais que ser.  

A PRIMAZIA DO PENSAMENTO
Ao assumir como definitivo o que foi exposto por 

Eckhart nas Quaestiones parisiensis, escritas entre 1313 e 1314, 
o medievalista francês Etienne Gilson ressalta que a primeira 
destas questões tem em vista investigar se em Deus o ser e o 
conhecer são idênticos: Utrum in Deo sit idem esse et inteligere. 
Desta perspectiva, Eckhart defenderia uma posição contrária 
ao também dominicano, Tomás de Aquino, nos seguintes 
termos: “Deus não conhece porque é, mas é porque conhece: 
est ipsum intelligere fundamentum ipsius esse” (cf. GILSON, 
1962, p. 695). Os que leem o pensamento do místico a partir 
destas afirmações firmam a tese de que Deus é antes de 
tudo intelecto, conhecimento ou pensamento; e mais: que o 
conhecimento é o próprio fundamento do ser, tal como indica 
parte da frase latina acima citada: intelligere fundamentum 
ipsius esse. 

A mesma tese se encontra respaldada por outra afir-
mação de Eckhart, contida no sermão latino O anel do ser – In 
occisioni gladii mortui sunt: “Um mestre disse: o mais nobre 
é o ser, a vida e o conhecimento. O conhecimento é maior 
que a vida e o ser, pois, pelo fato de que conhece, tem vida 
e ser” (ECKHART, 1998, p. 58).

Com isso, teríamos, então, claramente indicada 
não só a anterioridade, mas a própria superioridade do 
conhecimento em relação ao ser, do epistemológico sobre 
o ontológico, do especulativo sobre o existencial, enfim, do 
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intelligere sobre o esse. Para os defensores desta perspectiva 
interpretativa, um dos pontos de discordância entre os 
dois dominicanos, Tomás de Aquino e Eckhart, residiria 
justamente na diferente recepção da Quarta Proposição 
do Liber de Causis (IV, 37), a saber: Prima rerum creaturam est 
esse (A primeira das coisas criadas é o ser). A interpretação 
desta proposição no Comentário ao Liber de Causis de Tomás 
de Aquino, à luz do versículo do Êxodo (Êx 3,15): Ego sum 
qui sum, subsidia a defesa da tese da precedência do ser em 
relação ao conhecimento. 

Eckhart, no entanto, entenderia de outro modo. 

Conforme o místico renano, se Deus quisesse dizer 
que Ele é o ser, diria apenas: Ego sum. Porém, não é isso 
que ocorre. As palavras do Êxodo são: Ego sum qui sum. Tal 
enunciado, no entanto, ao invés de revelar o que Deus é, 
serve para encobri-lo. Gilson vê aqui a presença da teologia 
negativa Maimônides (s. XII), que, por outras vias, acaba 
por reforçar a ontologia negativa de Proclo. Mas não vamos 
nos deter nisso.

Em suma, Eckhart consideraria “... Deus como aquele 
que tem o privilégio de ser o ser puro de todo o ser (puritas 
essendi), e que, em razão da própria pureza, em relação ao ser, 
pode ser a causa do ser” (GILSON, 1962, p. 696). A enunciação 
do nome de Deus como Ego sunt qui sunt não indicaria aqui 
uma ontologia positiva, em que Deus é identificado com o 
ser; de outro modo, ao ocultá-lo, remeteria a uma ontologia 
negativa que daria primazia ao pensar e identificaria Deus 
com uma Inteligência primeira. 

Para Gilson, a argumentação de que ao intelecto é 
anterior ao ser se vê reforçada a partir da releitura de um 
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esquema neoplatônico triádico, que articula os termos “enten-
der”, “viver” e “ser” (intelligere, vivere e esse), em consórcio 
com a teoria trinitária eckhartiana. Esta leitura aponta que 
o esquema trinitário utilizado pelo místico encontraria seu 
similar no De libero arbitrio (II, 3,7) de Agostinho, em que 
o Pai está identificado com o Ser, o Filho com a Vida e o 
Espírito Santo com a Inteligência. Por sua vez, Eckhart teria 
trocado a primeira pela última figura, fazendo com que o 
intelecto assumisse a precedência em relação ao ser; e que, 
além disso, não mais estivesse associado à figura de Deus-
Espírito, senão à de Deus-Pai. E mais: em outro momento, a 
Unidade da essência divina (a deitas eckhartiana) também 
seria identificada com o intelecto, pois, segundo esta inter-
pretação, para o místico alemão, apenas o intelecto, associado 
a Deus-Pai, poderia realizar a passagem da quietude do Uno 
para a multiplicidade das gerações e processões, mediante o 
ato de criar (cf. GILSON, 1962, p. 696-97). Em outros termos, 
isso não seria diferente de dizer que é o Verbo que cria; e 
que, pelo ato de criar, cria a Vida e o Ser. E assim, caberia ao 
Intelecto, e não ao Ser ou à Vida, o primordial ato criador, 
fazendo com que a alma humana saia (editus) de seu lugar 
de origem e ingresse no mundo. 

De acordo com isso, Gilson sugere outra conclusão 
geral: o movimento contrário no qual a alma retorna (reditus) 
ao Uno também seria mediante a via intelectiva, tal como 
na dialética plotiniana, pois, em última instância, é a alma, 
enquanto intelecto, que empreende o caminho de volta, 
e não o ser. Deste modo, o intelecto (intelligere) só estaria 
subordinado a uma instância superior: o Uno (cf. GILSON, 
1962, p. 696).
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Neste caso, apesar de Gilson associar a inteligência, 
o ser e a vida às três hipóstases trinitárias, não está tão 
clara a identificação que ele faz entre o Uno e a unidade 
substancial da Trindade. Também não está claro o tipo de 
relação mantida entre o Uno e o intelecto. Sabemos apenas 
que o Uno está tomado como uma instância superior ao 
intelecto e que o intelecto teria anterioridade e superioridade 
em relação ao ser e a vida. Não obstante, o que a nosso ver é 
mais problemático desde a teoria trinitária é o pressuposto 
de que apenas a figura do Verbo, identificada com o Pai, faria 
parte da unidade substancial atribuída ao Uno. Em termos 
neoplatônicos, significa dizer que apenas o Intelecto, como 
uma das hipóstases, participaria do Uno. 

A PRIMAZIA DO SER 
Aqueles que atribuem a Eckhart a tese ontológica da 

primazia do ser remontam não só às fontes filosóficas que 
o influenciaram como também à tradição interpretativa da 
metafísica do Êxodo. Reconhecem, de saída, que, ao tomar 
Deus como Inefável, Eckhart é devedor direto à tradição dos 
comentadores do Parmênides, especialmente Dionísio, que 
pensa Deus como negação de todos os Nomes (cf. BEZERRA, 
2015, p. 34; LOSSKY, 1998, p. 13). No entanto, a interpretação 
desta herança toma outro rumo ao admitir que, na esteira de 
Porfírio de Tiro, “o Inominável, enquanto um nome para o 
Inefável, expressaria, mais que negação, um sentido próprio 
à natureza divina: seu Ser” (BEZERRA, 2015, p. 34). 

Dois aspectos interpretativos são decisivos na refor-
mulação da tese da primazia do ser. Primeiro, a introdução 
da diferenciação entre Dionísio e Eckhart quanto à extensão 
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do significado da expressão “além de todo nome”, usada 
para designar Deus. Em Dionísio, tal expressão não reme-
teria a um nome aplicável a Deus; em Eckhart, significaria 
atribuir um nome a Deus, a saber: “o Inominável”. Assim, 
uma distinção é patente: o primeiro busca Deus em sua 
natureza anônima; o segundo faz do ser o fundamento da 
inefabilidade divina. 

A constatação inicial desta distinção entre Eckhart 
e Dionísio servirá de pauta para dirigir a interpretação de 
afirmações constantes nos textos do mestre renano. Nestes 
textos, os leitores podem encontrar afirmações que sustentam 
a tese de que o nome de Deus é ser (esse Deus est); e que, de 
algum modo, o ser precederia o intelecto. Também podem 
verificar, em uma rápida leitura do Comentário ao Gênesis, 
que são poucas as vezes que o mestre renano faz referência 
a Deus como Uno; e mais: o mesmo Comentário (Prop. 5) 
toma claramente Deus como negação da negação (negatio 
negationis), o que indicaria a precedência do ser, pois a negação 
da negação é uma afirmação (cf. BEZERRA, 2015, p. 44-45). 
Além disso, podem reforçar esta posição interpretativa com 
base em um dos sermões latinos (I, XXIII, 223; 1989, p. 158) 
em que se lê: “Fora de Deus nada é, porque nada pode ser 
fora do ser”.

É neste sentido preciso que se soma a conclusão de 
Lossky (1998, p. 97): entender o sentido do verbo “ser” na 
afirmação: Ego sunt qui sunt, obriga o exegeta a dizer que, 
no caso, Deus atribui um nome a si mesmo; e que este 
nome é ser. 

Uma das dificuldades, talvez a principal, em conti-
nuar apenas com a tese da precedência do ser reside na 
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impossibilidade de explicar coerentemente algumas afir-
mações eckhartianas que levam a uma conclusão contrária. 

Vejamos. 

Nas Questiones parisiensis (quaest. 1), lemos uma frase 
conclusiva a respeito da negação da negação: “a Deus não 
lhe convém o ser”. Ou ainda, no Comentário ao Gênesis (1-1; 
1984, p. 247): “Mas a natureza de Deus é Intelecto e, por isso, 
Ser é Conhecer.” Desta perspectiva, as palavras de Eckhart 
parecem desestimar em absoluto o caminho da primazia 
do ser. 

Diante deste impasse, Bezerra (2015, p. 45) propõe 
duas alternativas explicativas possíveis. A primeira alterna-
tiva, a nosso ver correta, consiste em dizer que o conjunto 
das afirmações que identifica Deus com o ser faz parte de 
um dos modos de abordar a natureza divina. De acordo 
com um dos modos de abordar a natureza divina, Deus, 
como Causa de todos os seres, é o Ser primeiro, o que 
mostra a adequação eckhartiana entre Uno e Ser, que 
tem origem na síntese porfiriana entre as duas primeiras 
hipóstases do Parmênides de Platão, recebida indiretamente 
através da leitura de Dionísio Areopagita (BEZERRA, 
2015, p. 45).

O outro modo de abordar a natureza divina é afirmá-la 
como intelecto. A explicação novamente se remete à tradição 
de Porfírio e Dionísio. A ponderação a respeito da ausência 
de contradição quanto à adequação entre Deus, Intelecto e Ser 
reside na aceitação de que Porfírio junta as duas hipóstases 
neoplatônicas. É neste sentido que se deveria entender a 
frase de Eckhart (Com. Gen. 1-1; 1984, p. 27): “Deus atua e 
produz as coisas graças a sua própria natureza, ou seja, pela 
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natureza divina. Mas a natureza de Deus é intelecto, e por 
isso, ser é conhecer”. 

Concordamos que estas duas alternativas resolvem 
adequadamente o problema das contradições entre algumas 
afirmações encontradas nos textos de Mestre Eckhart. Em 
um caso, o místico estaria dizendo que o ser participa da 
unidade divina; em outro, que enquanto partícipes da mesma 
natureza divina ser e conhecer se identificam. No entanto, 
a nosso ver, de igual modo, caberia agregar alternativas 
que tanto se referem à diversidade entre as três figuras 
da Trindade (enquanto ser, conhecer e vida), quanto a sua 
unidade substancial. 

Assim, seria possível igualmente entender a adequação 
ou conversibilidade entre as noções de ser, intelecto e vida, 
enquanto as três participam de uma comum substância 
uni-trinitária. O ser, o intelecto e a vida integram assim um 
mesmo núcleo comum ou substancial. E, portanto, poderiam 
ser tomadas como idênticos. Também, de outro modo, do lado 
da diversidade entre as três figuras, poder-se-ia falar de uma 
Meontologia do intelecto, no sentido de que o conhecimento 
seria tomado não como privação ontológica ou privação 
de ser, mas como uma virtualidade dinâmica presente em 
todas as coisas que poderão vir a ser (cf. GIRE, 2006, p. 169; 
BEZERRA, 2015, p. 47). De similar forma, poder-se-ia falar 
de uma Meontologia no sentido de que há negação do ser, 
pois a unidade substancial não se identifica plenamente com 
uma de suas figuras, o ser.   
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A PRIMAZIA DO UNO
A afirmação da tese da primazia do Uno em relação 

ao Ser busca amparo na constatação de que a historiogra-
fia eckhartiana em geral tende a acentuar em demasia a 
Ontologia em detrimento da Henologia (BEIERWALTES, 1994; 
BAUCHWITZ, 2015). Os que defendem esta tese alegam que 
é verdade que, de um lado, há o claro reconhecimento de que 
a obra do místico indica uma inegável tendência ontológica 
que afirma o ser como a primeira das coisas criadas; mas, 
de outro, encontramos passagens que permitem dizer o 
contrário. Por esta via, se conclui que haveria uma Ontologia 
negativa ou Meontologia e uma Henologia. 

Nas Quaestiones parisiensis, ao recorrer ao Liber de Causis, 
Eckhart (1984) parece não deixar dúvidas a propósito de sua 
ontologia positiva, quando escreve: “O autor do de Causis diz: 
‘A primeira das coisas criadas é o ser’ (Prop. IV). Por isso, 
quando chegamos ao ser chegamos à criatura. Ser significa, 
em primeiro lugar aquilo que pode ser criado e por isso dizem 
alguns que na criatura somente o ser se refere a Deus como 
a sua causa eficiente, pois a essência se refere a Ele como a 
sua causa exemplar.”  

No entanto, não sem razão, com base nesta mesma 
passagem, Baierwaltes (1994) e Bauchwitz (2015, p. 88) argu-
mentam que a citada proposição do Liber de Causis, ao indicar 
a diferença entre ser criado e ser incriado, dá amparo a uma 
Ontologia negativa em que, no caso, Deus não seria tomado 
como ser, senão como a “pureza de ser” (puritas essendi). A 
nosso ver, a admissão da Ontologia negativa, por sua vez, 
abriria o flanco para a introdução de duas interpretações dife-
rentes, ainda que complementares. Primeiro, que a Ontologia 
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positiva diz respeito apenas à região do ser criado; e por 
isso, não designa propriamente Deus, pois Ele é pureza de 
ser. Tal prerrogativa permite acolher algumas passagens 
eckhartianas que vão ao encontro de uma Ontologia negativa, 
na medida em que entendem que Deus está situado para 
além do ser. Exemplo disso é a afirmação do Sermão 83: “Se 
digo ‘Deus é um Ser’, não é verdade: ele é um Ser e um Nada 
superior ao Ser”. 

Em segundo lugar, em decorrência disso, outras pas-
sagens eckhartianas permitem justificar sua Henologia. 
Uma delas é a do Prologus das Questiones parisienses, em 
que o mestre se vale de um versículo do Deuteronômio, que 
diz: “Deus est unus” (Dt 6,4), e afirma: “Proclo e o Liber de 
Causis designam a Deus frequentemente com o nome Uno 
ou Unidade. Por outro lado, o Uno é a negação da negação. É 
por isso que só a ele convém o ser primeiro e pleno – aquele 
de Deus – do qual nada pode ser negado porque possui 
e inclui de antemão a todas as coisas simultaneamente”. 
Idênticas afirmações, em que o unus se refere explicitamente 
à unidade divina, podem ser encontradas ao longo de todo 
o Sermão latino 29 (cf. DE BONI, 200, p. 296ss).

Com base nestas distinções, sugere-se que a ontologia 
de Eckhart suscita uma metafísica que não dá primazia ao 
ser, mas, antes disso, pensa o ser a partir de sua negativi-
dade. Aqui também é retomada uma das interpretações da 
metafísica do Êxodo, nos seguintes termos: “o Deus-Uno, 
aquele que se esconde por trás da revelação tautológica 
das Escrituras, só pode ser pensado como pureza, como 
singularidade, como negação de toda multiplicidade, como 
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não-múltiplo, como unidade originária de todo ente” 
(BAUCHWITZ, 2015, p. 90). 

A nosso ver, esta posição interpretativa consegue 
resguardar coerentemente três aspectos principais do pen-
samento eckhartiano, geralmente postos em contradição 
ou considerados como transformações internas ao mesmo.

Primeiro, assegura uma Ontologia positiva restrita à 
região dos seres criados, das criaturas; e, com isso, acerta-
damente não dá primazia ao ser em relação ao pensar e ao 
Uno, senão que eleva a pureza de ser ao âmbito da negação de 
todo ser (criado), o que dá entrada a uma Ontologia negativa. 
Por sua vez, a negatividade, que é o segundo aspecto, ganha 
força a partir da interpretação da metafísica do Êxodo, do 
Liber de Causis e Proclo. Neste nível, o Ser desta ontologia 
não se deixa experimentar senão de forma negativa, como 
ele mesmo não é; e assim se entende que por “ser” Eckhart 
não designa o Ser supremo ou ser finito (criatura), mas a 
pureza de ser. Com isso, em terceiro lugar, temos a indicação 
da tese da primazia do Uno em relação ao ser, tomado como 
primeira coisa criada. Para alguns dos defensores desta tese, 
com acerto, neste plano, a Ontologia negativa não excluiria, 
mas integraria uma Henologia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
1. Consideramos que tanto a tese da primazia do 

intelecto quanto da primazia do ser podem ser igualmente 
defensáveis se tomadas desde o ponto de vista da trindade 
divina – seja da perspectiva da tríade recebida por Eckhart 
através de Porfírio, Proclo, Agostinho, Pseudo-Dionísio ou 
o Liber de Causis –, em termos de intelecto, vida e ser. Porém, 
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a nosso ver, neste nível, os três termos da tríade só serão 
bem compreendidos quando aplicados de forma circular 
ou cíclica, em que a anterioridade ou posterioridade dos 
mesmos depende do lugar de onde se partir. 

Assim, por exemplo, e com igual razão, se tomarmos 
como ponto de partida a inteligência, poderemos afirmar 
que ela é anterior à vida e ao ser; ou de outro modo, se par-
tirmos da vida, que ela é anterior ao ser e à inteligência; ou 
ainda, quando partirmos do ser, que ele é anterior à vida e à 
inteligência. É o que lemos na continuação da mesma frase 
do sermão eckhartiano O anel do ser (ECKHART, 1998, p. 58), 
já citado: “Porém, por outro lado, a vida é mais nobre que o 
ser ou o conhecimento, a árvore vive enquanto a pedra tem 
apenas ser. E se agora tomarmos o ser em sua nudez e pureza, 
tal como é em si mesmo, então é maior que o conhecimento 
ou a vida; pois, quem tem ser, tem (também) conhecimento 
e vida.” 

2. Consideramos que, da perspectiva da Unidade 
divina, enunciada por Eckhart com termos tais como Uno, 
Unus, natura ou puritas essentia, podemos igualmente com-
preendê-la pelos termos ser e intelecto, pois, em um sentido, 
tanto o Ser, escrito com maiúscula e entendido como Ser 
incriado, participa da unidade substancial divina, quanto 
o intelecto. E assim, poder-se-ia caracterizar o pensamento 
eckhartiano como uma Ontologia positiva não restrita aos 
seres criados, mas estendida ao Ser incriado. Porém, com 
igual razão, poder-se-ia encontrar uma Ontologia negativa 
que afirma Deus para “além de todo ser” (criado) e para 
“além de todo Nome” ou inteligência, entendendo com isso 
algumas expressões usadas pelo mestre renano, tais como 
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“Inominável”, “Negar do negar”, “Nada de Deus” (Got is 
Nicht) ou “Deus como Nada” (ECKHART, 1998, p. 50; DE 
BONI, 2000, p. 300ss). 

Neste segundo sentido, lemos no Sermão ‘O enviado’ 
(1998, p. 100): “... Deus é Inominável e está além de toda 
palavra na pureza de seu fundo, onde Deus não pode con-
ter nenhuma palavra ou discurso, onde Deus é inefável e 
indizível para todas as criaturas.” No caso, em relação ao 
abismo ontológico que separa Deus e a criação, os seres 
criados podem ser considerados por termos ou expressões, 
tais como “nada”, “nada de ser”, nulleitas, nicht. 

E, por fim, ao lado dessas duas vertentes interpretati-
vas – isto é: da Ontologia positiva e da Ontologia negativa 
– podemos vislumbrar igualmente uma Henologia, como 
ressaltam alguns, pois, Deus, em última instância, está 
designado em sua unidade substancial como Unus, Uno ou 
simplesmente unidade. 

3. Consideramos que a relação entre Eckhart e o 
neoplatonismo não pode ser feita sem levar em conta a 
sua teoria trinitária. Neste sentido, entendemos que, de 
acordo com a teoria trinitária, o Unus diz respeito à unidade 
da substância (ousia, substantia) divina, e, por isso, não 
pode ser reduzido ou simplesmente identificado à primeira 
hipóstase de Plotino (cf. NOGUEIRA, 2003); nem limitado à 
equivalência entre a primeira e a segunda hipóstase, o que 
resultaria na fusão entre Uno e intelecto (Proclo, Dionísio) 
ou Uno e ser (Porfírio), entre outras. Tampouco a unidade 
poderá ser pensada apenas e totalmente como um dos 
atributos pessoais da tríade divina, isto é: identificada ou 
ao ser, ou ao intelecto ou à vida. Se levarmos em conta o 
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núcleo comum e substancial, tanto o ser, quanto o intelecto 
e a vida participam da unidade. 

Não obstante, da perspectiva das propriedades pessoais 
(idios ou proprie), ser, intelecto e vida – assim como Pai, Filho e 
Espírito Santo –, têm seus atributos próprios ou características 
distintivas. Dizendo em outras palavras: do ponto de vista 
da unidade substancial os três termos são intercambiáveis, 
isto é: o ser é o intelecto e a vida; porém, do ponto de vista 
da tríade divina, não poderá haver subsunção ou adequação 
entre eles, pois, no que toca às propriedades individuais, o 
ser não é o intelecto, e a vida não se identifica com nenhum 
dos dois termos. 
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Proclo (412–485) teve o grande mérito de ser um 
importante conciliador entre Platão (428/427 
ou 424/423–348/347 a.C.) e Aristóteles (384-322 

a.C.). Um tratado árabe atribuído a Galeno (c. 129-c. 217), o 
Livro da Classificação das Pessoas pela Forma [Imagem] Corporal 
(Kitāb Taqāsīm al-Insānīya fī ’l-Ṣūra al-Basharīya), menciona que 
Platão seria descendente (ḥāfiẓ; “conservador; mantenedor; 
guardião”) do profeta (nabī) Idrīs1 (PSEUDO-GALENO, s/d, 
fólio 13b linha 8). Essa tradição vincula Platão a uma linha-
gem pré-diluviana da ḥikma (“sabedoria”)2, anterior e, em 
diversos aspectos, exterior e superior à falsafa (“filosofia”, 
no sentido grego): ele chegou a receber nas terras do Islã o 
epíteto de “divino (al-ilāhī)”3, e algumas de suas ideias foram 

1 O profeta das suras 19.56-57 e 21.85-85 do Corão, que 
muitos muçulmanos identificam com Enoque (Ukhnūkh) ou com a pri-
meira manifestação de Hermes Trismegisto [Hirmis (ocasionalmente 
Hirmīs, Harmis ou Irmīs) al-Muthallath bi-al-Ḥikma, “Hermes Três Vezes 
Sábio”; tb. Hirmis al-Harāmisah (“Hermes dos [Três] Hermes” ou “Hermes 
o Hermeticista”)], considerado como o inventor do alfabeto, da escrita 
com caniço/pena, do vestuário costurado, da astronomia e da medicina, 
bem como construtor de pirâmides [cf. John Walbridge, The Leaven of the 
Ancients: Suhrawardī and the Heritage of the Greeks. Albany: State University 
of New York Press, 2000, p. 20-24].

2 Cf. Hayrettín Yücesoy, “Translation as Self-
Consciousness: Ancient Sciences, Antediluvian Wisdom, and the ‘Abbāsid 
Translation Movement”. Journal of World History (Honolulu), 20 (4), 2009: 
523-557; cf. p. 540 e ss.; Kevin van Bladel, The Arabic Hermes: From Pagan 
Sage to Prophet of Science. Oxford/N. Iorque: Oxford University Press, 
2009, passim (cf. “Platão” no índice onomástico).

3 Livro da Concordância [Harmonia] das Opiniões dos Dois 
Sábios, o divino Platão e Aristóteles (Kitāb [fī] al-Jam‘ bayna Ra’y [ou: Ra’yay] 
al-Ḥakīmayn Aflāṭūn al-ilāhī wa Arisṭūtālīs) é o título de uma obra atribuída a 
Al-Fārābī [a edição standard é aquela de Najjar, Kitāb al-Jam‛ bayna Ra’yay 

’ilā ’abī, aladhi qadhamānī li ’l-dirāsāt al-‘Arabiya
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consideradas sugestivas de que a filosofia laica poderia ser 
posta a serviço da teologia na busca pela Verdade e pelos 
princípios supremos da realidade. O barão Carra DE VAUX 
(1913, 174) afirmou que os árabes (na verdade, os vários povos 
da civilização islâmica) “viram em Platão o sábio, o mestre, 
o orador e o homem de ação, e não apenas o escritor”. Junto 
com Tales, Anaxágoras, Anaxímenes, Empédocles, Pitágoras 
e Sócrates, Platão foi visto como um dos “sete pilares da 
sabedoria”4, um dos sete sábios da Grécia5 (ALON, 2006, 
319). A maior parte dos pensadores muçulmanos, contudo, 
considerou Aristóteles como o maior filósofo grego e “o 
primeiro mestre (al-shaykh [sheikh] al-awwal)” [sendo Al-Fārābī 
o “segundo mestre (al-shaykh al-thānī)”], geralmente reconhe-
cendo algum entendimento básico e afinidade de propósitos 
entre Aristóteles e Platão. O fato do grande lógico, jurista, sufi 
(Qādirīyya/Qadiri), teólogo e reformista sunita (salafita) Taqī 
al-Dīn Aḥmad ibn ̒Abd al-Halīm ibn Taymiyya (1263-1328) ter 
considerado Proclo como um dos seguidores mais famosos 
de Aristóteles, junto com Alexandre de Afrodísias e Temístio 

al-Ḥakīmayn Aflāṭūn al-ilāhī wa-Arisṭūṭālīs/Lʾ Harmonie entre les Opinions 
de Platon et d Aʾristote, ed. Fawzi Mitri Najjar (Fawzī Mitrī al-Najjār), trad. 
Dominique Mallet. Damasco: Institut Français de Damas, 1999; a melhor 
edição é L’Armonia delle Opinioni dei Due Sapienti, il Divino Platone e Aristotele 
(árabe/italiano), trad. Cecilia Martini Bonadeo. Pisa: Edizioni PLUS, Pisa 
University Press, 2008]. Pensadores como Ibn ‘Arabī, Suhrawardī de Alepo e 
Mullā Ṣadrā também empregaram o adjetivo “divino” em relação a Platão.

4 De acordo com Jamāl al-Dīn Abū ’l-Ḥasan ‘Alī ibn Yūsuf 
ibn al-Qifṭī (m. em 1248), Livro das Notícias dos Eruditos com os Relatos dos 
Sábios (Kitāb Ikhbār al-‘Ulamā’ bi-Akhbār al-Ḥukamā’, mais conhecido como 
História dos Sábios/Ta’rīkh al-Ḥukamā’).

5 Conforme Tāj al-Dīn Abū ’l-Fatḥ Muḥammad ibn 
‘Abd al-Karīm al-Shahrastānī (m. em. 1153), Livro das Seitas e Credos (Kitāb 
al-Milal wa ’l-Niḥal).
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(IBN TAYMIYYA, 2005, 381-382)6 certamente contribuiu 
para que na civilização islâmica comentários de Proclo ou 
a ele atribuídos se misturassem naturalmente a textos de 
Aristóteles ou atribuídos ao estagirita. 

Os comentários de Proclo às obras de Platão aparente-
mente não tiveram boa difusão no mundo islâmico, apesar de 
que porções deles parecem ter sido conhecidas ou traduzidas 
pelo círculo de Abū Yūsuf Ya‘qūb ibn Isḥaq al-Kindī (c. 801-873) 
em Bagdá. Sabemos a partir do Kitāb al-Fihrist7 (Livro do ĺndice, 
ou simplesmente Catálogo, publicado em 938) de Abū ’l-Faraj 
Muḥammad ibn Isḥāq ibn al-Nadīm8 (m. em 995 ou 998) que 
uma porção do comentário procleano ao Fédon (hoje perdido) 
foi traduzida do siríaco para o árabe pelo cristão jacobita 
Abū ‘Alī ‘Īsā ibn Isḥāq ibn Zur‘ā (m. em 1008). No prefácio 
à sua tradução de uma seção do comentário procleano ao 
Timeu 89e3-90c7 (preservada por Galeno)9, Ḥunayn ibn Isḥāq 
(809-873), figura mais destacada do círculo de tradutores de 

6 Passagem ausente no resumo de Abū al-Fadhl (Faḍl) 
‘Abd al-Raḥmān Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (m. em 1505), o Jahd al-Qarīḥa fī 
Tajrīd al-Naṣiḥa (“O Exercício do Esforço no Despojamento do Naṣiḥa”), 
inapropriadamente traduzido por Wael B. Hallaq com o título de Ibn 
Taymiyya Against the Greek Logicians (Oxford: Clarendon Press, 1993). A 
opinião de Ibn Taymiyya sobre a relação entre Aristóteles e Proclo deve 
ser tomada como uma crítica; cf. Carl Sharif El-Tobgui, Reason, Revelation 
& the Reconstitution of Rationality: Taqī al-Dīn Ibn Taymiyya’s (d. 728/1328) 
Dar’ Ta‘āruḍ al-‘Aql wa-l-Naql or ‘The Refutation of the Contradiction of 
Reason and Revelation’. Tese de Doutoramento. Montreal: Institute of 
Islamic Studies, McGill University, 2013, pp. 185-187 c/ n. 109.

7 IBN AL-NADĪM, 1871-72 (ed. G. Flügel); IBN 
AL-NADĪM, 1970; IBN AL-NADĪM, 1971 (ed. R. Tajaddud).

8 Cf. Harold Tarrant, Thrasyllan Platonism. Ithaca, N. 
Iorque: Cornell University Press/Londres, Duckworth: 1993, pp. 58-68.

9 ENDRESS, 1973, 24. As versões do comentário pro-
cleano ao Timeu que nos chegaram em grego terminam em 44e3.



Edrisi Fernandes 157

Bagdá10, diz que “Galeno é o intérprete primeiro das palavras 
de Hipócrates, (...) enquanto Proclo, que é famoso entre os 
eruditos, é a pessoa mais certa para explicar o significado das 
palavras de Platão” (apud SCHMUTTE, 1941, xlii). No tratado 
A Cura [Ganho, Sucesso, Triunfo, Vitória] Mais Breve [Menor] 
(Al-Fawz al-Aṣghar)11, de Abū ̒Alī Aḥmad ibn Muḥammad ibn 
Yaʿ qūb ibn Miskawayh (c. 932 ou 940-1030), pode-se encon-
trar um exemplo significativo da interpretação procleana 
do platonismo na seção sobre a imortalidade da alma, em 
parte baseada no tratado de Proclo Sobre as três provas da 
imortalidade da alma segundo Platão12, uma obra perdida em 

10 Cf. Hayrettín Yücesoy, “Translation as Self-
Consciousness”, 2009 (op. cit.), p. 528 e ss.

11 Cf. Ahmad ibn Muhammad Ibn Miskawayh (autor), 
S ̣ā lih ̣ ̒Ud ̣aymah (Saleh Oudaimah, ed.), Roger Arnaldez (trad.), Kitāb 
al-Fawz al-Asghar/Le Petit Livre du Salut. Túnis: Dār al-̒ Arabīya li ’l-Kitā b/
Maison Arabe du Livre, 1987 [há excertos em www.ancientwisdoms.
ac.uk/folioscope/sawsTexts%3AMisk.Fawz.sawsUda01%3APart_2.chap-
ter_2-3&viewOffsets=-106]; cf. uma segunda recepção do Fawz al-Ashgar 
[ou al-Ṣajir] (ou quiçá de sua versão ampliada, o Kitāb al-Fawz al-Akbar [ou 
al-Kabīr]) - através de um anônimo Kitāb al-Ḥikma, preservado em Istambul, 
Süleymaniye Kütüphanesi, Ms. Esad Efendi  [As‘ad Afandī] 1933, fólios 
56v1-78v15 [www.ancientwisdoms.ac.uk/folioscope/sawsTexts%3AEE1933.
KHik.saws01] - em Elvira Walkenig, “A New Version of Miskawayh’s 
Book of Triumph: an alternative recension of Al-Fawz al-aṣghar or the lost 
Fawz al-akbar?”. Arabic Sciences and Philosophy (Cambridge), 19, 2009: 
83-119, e cf. ainda uma terceira recepção do Fawz em E. Wakelnig (ed. e 
trad.), A Philosophy Reader from the Circle of Miskawayh [Oxford, Bodleian 
Library, Ms. Marsh 539; texto e trad. às pp. 63-339; comentário pp. 341-
479]. Cambridge/Nova Iorque: Cambridge University Press, 2014, passim.

12 E. Wakelnig, em A Philosophy Reader from the Circle of 
Miskawayh (op. cit.), explica (p. 400) que deriva do Fawz a discussão das 
provas da imortalidade da alma segundo Platão contida nos fólios 52v7-54r5 
do Ms. Marsh 539 (pp. 166-171 Wakelnig), com as partes hauridas de 
Proclo contidas nos fólios 51v7-52r6 (pp. 164-165 Wakelnig).  
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grego e que, segundo o Fihrist, foi conhecida pelos árabes13, 
e da qual foram encontrados alguns fragmentos14. 

Diferentemente dos comentários específicos de Proclo 
às obras de Platão, outras interpretações ou “explicações” 
de Proclo às mesmas (inclusive em muitos escritos hoje 
perdidos), que almejaram promover uma conciliação com os 
ensinamentos de Aristóteles, obtiveram larga disseminação 
na civilização islâmica. Proclo foi conhecido no mundo islâ-
mico por muitos nomes (pp. Buruqlus15, Ubruqlus, Ubruqlīs 
ou Furuqlīs)16 – em pelo menos uma ocorrência, até mesmo 
como “Proclo o Platonista”17 - mas sua herança foi assimilada 

13 Sob o nome de Livro da exposição da afirmação de Platão 
sobre o fato da alma ser imortal, [em] três seções (Kitāb Sharḥ qawl Falātūn inna 
[anna] al-nafs ghayr mā’ita, ṭalāṭ maqālāt) [252.15 Flügel, 313.23 Tajaddud]. Cf. 
esp. Germana Chemi, “Il Monobiblon di Proclo sull’immortalità dell’anima”. 
Studia Graeco-Arabica (Pisa), 4, 2014: 125-143.

14 Leendert Gerrit Westerink, “Proclus on Plato’s Three 
Proofs on Immortality”. Em: É. de Strycker (ed.), Zetesis. Album amicorum 
door vrienden en collega’s aangeboden aan Prof. Dr. De Strycker. Antuérpia/
Utrecht: Nederlandsche Boekhandel, 1973, pp. 296-306; Ahmed Hasnaoui 
(Aḥmad Ḥasnāwī), “Deux textes en arabe sur les preuves platoniciennes 
de l’immortalité de l’âme”. Medioevo (Pádua), 32, 1997 [publ. 1998]: 395-
408 - sobre os textos anônimos Ḥujaj Aflāṭūn ‘ala baqā’ al-nafs (“Provas 
de Platão sobre a permanência da alma”) e Thamara laṭifa min maqāyīs 
Aflāṭūn fī anna (inna) al–nafsa lā tafsud (“Fruto sutil dos silogismos de 
Platão [acerca de] que a alma não é corruptível”).

15 Esse nome é por vezes transliterado como Bruqlus, 
Buruklus ou Burūklūs.

16 ENDRESS, 1973, 13.
17 Buruqlus al-Aflātūnī cf. ENDRESS, 1973, 23, remetendo 

a Ibn al-Nadim, Fihrist 252.21 Flügel/Al-Qifṭī, Ta’rikh al-Ḥukamā’ 89.12 
Lippert; Furuqlus al-Aflātūnī cf. ENDRESS, 1973, 30, remetendo a Giuseppe 
Furlani, “Le ‘Questioni Filosofiche’ di Abū Zakarīyā Yaḥyā b. ‘Adī”. Rivista 
degli Studi Orientali (Roma), 8, 1919-1920: 157-162, onde se faz menção à 
citação de três argumentos da obra procleana De Decem dubitationibus 
circa providentiam [“Sobre Dez Questões Acerca da Providência” (ed. H. 
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ali principalmente de forma velada (muitas vezes, em obras 
ou citações atribuídas majoritariamente a Aristóteles, mas 
também a Alexandre de Afrodísias ou a um genérico “Mestre 
Grego” [Al-Shaikh al-Yūnānī]). Algumas partes das Enéades 
de Plotino (seções dos livros IV, V e VI), foram traduzidas 
e parafraseadas em árabe em mistura com algum material 
dos Elementos de Teologia de Proclo e de outras fontes, com o 
nome de [Livro da] Teologia de Aristóteles ([Kitāb] [U]thūlūjiyā 
[Aristūtālīs)18 – uma obra que foi considerada como comple-
mentar à Metafísica e “retificadora” de suas incompletudes, 
imperfeições e erros. Os Elementos de Teologia de Proclo também 

Boese, Procli Diadochi tria opuscula. Berlim: Walter de Gruyter, 1960, pp. 
5-108), questão 6, §§33-37 (pp. 54 e ss.)] em uma resposta que o filósofo 
cristão árabe Abū Zakariyyā’ Yaḥyā ibn ‘Adī ibn Ḥamīd (893-974) deu a 
um judeu de Mosul.

18 Essa tradução e paráfrase foi feita – quiçá através 
de uma versão siríaca atribuída a João (Jōhannān) de Apaméia (“João 
o solitário”, m. c. 394) - pelo cristão nestoriano ‘Abd al-Masīḥ {“o Servo 
do Messias”} ibn ‘Abd Allāh ibn Nā‘imah al-Ḥimṣī {“de Homs (Emessa)”} 
[al-Nā‘imī] (m. c. 835) e depois “corrigida” por Al-Kindī (ENDRESS, 1973, 
186). F. Dieterici editou pela primeira vez a Uthūlūjiyā Arisṭūṭālīs (a partir 
de 3 manuscritos imperfeitos) em Die sogenannte Theologie des Aristoteles 
aus arabischen Handschriften zum ersten Mal herausgegeben (Leipzig: J. C. 
Hinrichs, 1882) e depois a traduziu (mal) em Die sogenannte Theologie 
des Aristoteles aus dem Arabischen übersetzt (Leipzig: J. C. Hinrichs, 1883). 
‘Abd al-Raḥmān Badawī editou e publicou a Uthūlūjiyā, junto com outros 
fragmentos neoplatônicos, em seu Aflūṭīn ‘inda al-‘Arab/Plotinus apud 
Arabes. Theologia Aristotelis et fragmenta quae supersunt (Cairo: Maktabat 
al-Naḥdha [Naḥḍa] al-Miṣrīya, 1955, 1962, 1966; reimpr. Kuwait: Wakalāt 
[Wikalāt] al-Maṭbū‘āt, 1977, 1995). A introdução dessa obra (Badawī, 
pp. 1-66) oferece uma excelente discussão sobre a recepção islâmica de 
ensinamentos neoplatônicos erroneamente atribuídos a Aristóteles. Cf. 
também Geoffrey Lewis (trad.), “Plotiniana Arabica ad codicum fidem 
anglice vertit” (tradução em inglês da Uthūlūjiyā e outros textos). Em: 
Paul Henry, Hans-Rudolf Schwyzer (eds.), Plotini Opera, II: Enneades IV-V. 
Paris: Desclée de Brouwer et Cie./Bruxelas: L’Édition Universelle, 1959.
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foram parcialmente assimilados19 em uma obra anônima cujo 
autor foi provavelmente um cristão ou muçulmano que 
viveu no Oriente Médio por volta do ano 850 (“between 833 
and 922 A.D.”)20, e cujo pensamento foi influenciado pela 
Plotiniana Arabica21. Essa obra, o Discurso sobre o Puro Bem 
(Kalām fī Maḥdh [Maḥḍ] al-Khair – título considerado como 
sendo o original)22, Livro da Explicação de Aristóteles sobre o Bem 

19 Sobre as influências formadoras do Discurso sobre o 
Puro Bem cf., sucintamente, TAYLOR, 1986, 50 (com retificação posterior, 
para indicar que a proposição 21 do Liber de Causis depende da prop. 
131 dos Elementos de Teologia), e 1992, 39; Alain de Libera, La Philosophie 
Médiévale, (1989), 3ª ed. Paris: Presses Universitaires de France, 1993 
(reed. 1998), pp. 80-81; C. D’Ancona Costa, “Al-Kindī et l’auteur du Liber 
de causis” (D’ANCONA COSTA, 1995, 155-194), p. 191.

20 Richard Charles Taylor, The “Liber de Causis”: A 
Study of Medieval Neoplatonism. Tese de Doutoramento. Toronto: School 
of Graduate Studies, University of Toronto, 1981, “Abstract”.

21 A Plotiniana Arabica é composta principalmente da 
Teologia de Aristóteles, dos Ensinamentos do Sábio Grego e da Epístola [ou 
Tratado] sobre a Ciência Divina atribuída a Al-Fārābī mas de fato derivada 
de quatro capítulos da Enéade V. Sobre a relação entre esses textos q. v. 
C. D’Ancona Costa, “Sources et structure du Liber de Causis” [orig. 1989 
em italiano] (D’ANCONA COSTA, 1995, 23-52), p. 36-43, e C. D’Ancona 
Costa, “Pseudo-Theology of Aristotle: Structure and Composition”. Oriens 
(Leiden), 36, 2001: 78-112, esp. p. 80 e 81.

22 Esse título é encontrado no Ms. de Ancara (Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya [Jografya] Fakültesi Kütüphanesi, Ms. 
Ismail Saib I 1696, fólios 80v-90v) e no Ms. de Istambul (Süleymaniye 
Kütüphanesi, Ms. Hacı Mahmud Efendi [Ḥāccī/Ḥājjī Maḥmūd Afandī] 
5683, fólios 103v10-120r8); em ambos o texto é apontado como epitomizado 
(lakhkhaṣahū) por Proclo a partir de Platão (Ms. Hacı Mahmud: “Qīla inna 
’Brwqys [Ubruqlus] lakhkhaṣahū min kalām Aflāṭūn; wa-qīla li-Aflāṭūn”), ou 
composto por Proclo (ENDRESS, 1973, 18-19). “Puro Bem” ou “Bondade 
Pura” é uma expressão usada por Ibn Sīnā, p. ex. [na Metafísica da Al-Shifā’, 
“A Cura”] em relação a Deus (cf. FACKENHEIM, 1945, 212 n. 9; BADAWĪ, 
1968, 66).
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Puro (Kitāb al-Īdhāh [Īdāh] li-Aristūtālis fī ’l-Khair al-Maḥdh)23, Livro 
do Bem Puro (Kitāb al-Khair al-Maḥdh) ou Livro do Bem Primeiro 
(Kitāb al-Khair al-Awwal, título de uma obra atribuída a Proclo no 
Fihrist24), foi vertida no Ocidente (entre 1167 e 1187) - através 
de um certo Liber de Expositione Bonitatis Purae25 - como Liber 
de Causis (obra por longo tempo atribuída a Aristóteles). Além 
disso, derivam dos Elementos de Teologia de Proclo diversos 
excertos atribuídos a Alexandre de Afrodísias em muitos 
manuscritos do mundo islâmico. 

Jean JOLIVET (1979)26 mostrou que uma série de “argu-
mentos dialéticos” que Al-Kindī emprega em seu [Livro da] 
Filosofia Primeira ([Kitāb fī] al-Falsafa al-Ūlā), no terceiro capítulo 
da Parte I, para chegar no quarto capítulo à demonstração da 
existência de uma Causa Primeira que é somente uma (wāḥida 
faqaṭ), tem fortes paralelos com o conteúdo do começo do 
Livro II da Teologia Platônica de Proclo, embora não se conheça 
nenhuma tradução árabe dessa obra. Além, disso, passagens 

23 Leiden Rijksuniversiteit Ms. Oriental (antes, Golius) 
209, fólios 1r-29r.

24 IBN AL-NADĪM, 1872, I, 252.19 (com um deslize na 
grafia: Kitāb al-Ḥayyiz [ou Ḥaiyiz] al-Awwal); IBN AL-NADĪM, 1970, 607, 
IBN AL-NADĪM, 1971, 313.4 (cf. tb. BADAWĪ, 1955, 16; ENDRESS, 1973, 30).

25 Ms. de Aosta (Seminario Maggiore 3-B-38). O texto 
do Liber de Causis, de acordo com a maioria dos estudiosos, é a tradução 
latina por Gerardo de Cremona, antes de 1187 [data de sua morte], talvez 
revisada por Gundissalinus (Gundissalvo). Cf. Thomas de Aquino, Super 
Librum De Causis Expositio, ed. H.-D. Saffrey (1954), 2ª ed. Paris: Librairie 
Philosophique J. Vrin, 2002, pp. xv-xxv; Alain de Libera, La Philosophie 
Médiévale 3ª ed., 1993 (op. cit.), pp. 346-347; Adriaan Pattin, “Le Liber de 
causis. Edition établie a l’aide de 90 manuscrits avec introduction et 
notes”. Tijdschrift voor Filosofie (Leuven), 28, 1966: 90-203, q. v. pp. 98-101.

26 Q. v. ainda J. Jolivet, “L’action divine selon al-Kindī”. 
Mélanges de l’Université Saint-Joseph (Beirute), 50 (1-2), 1984: 311-329, cf. p. 321.
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em tradução quase literal dos Elementos de Teologia (esp. das 
proposições 1, 2, 3 e 5) foram encontradas no tratado Da 
Filosofia Primeira (ENDRESS, 1973, 242-245). Emilio Tornero 
Poveda, tradutor (com Rafael Ramón Guerrero) das obras filo-
sóficas de Al-Kindī para o castelhano27, chegou a propor que 
esse filósofo, “corretor da primera redação árabe da Teologia 
de Aristóteles, corrigiu esta a partir de suas pressuposições 
religiosas e culturais, e nessas suas pressuposições culturais 
estava incluído Proclo, de cuja obra conheceu fragmentos”. 
Al-Kindī pode ter considerado a seção que nos chegou da 
Filosofia Primeira - a Parte I - como preparatória à leitura da 
Teologia de Aristóteles, ou ter considerado o texto-matriz28 
por ele corrigido (formando a Parte II da Filosofia Primeira) 
como “o cume de toda sua produção filosófica” (TORNERO, 
1982, 122).

Alguns textos atribuídos a Alexandre de Afrodísias 
em vários manuscritos árabes derivam dos Elementos de 
Teologia de Proclo. Vinte proposições dessa obra foram encon-
tradas num manuscrito árabe na Turquia (Istambul, Millet 
Kütüphanesi, Ms. Carullah [Jarullah] 1279, fólios 60b27-66b20) 
e publicadas em 1973 por Gehrard Endress29, que rastreou o 

27 R. Ramón Guerrero, E. Tornero Poveda (eds.), Obras 
Filosóficas de al-Kindī. Madri: Coloquio, 1986.

28 Texto esse que pode ter sido enfeixado num conjunto 
formado pelas obras que nos chegaram com o nome de Teologia de Aristóteles 
e Ensinamentos do Sábio Grego mais um Proto-Liber de causis [quiçá a versão 
primeira do Livro da Explicação de Aristóteles sobre o Bem Puro], e que estaria 
suplementado por pretensos comentários de Alexandre de Afrodísias 
à Teologia de Aristóteles.

29 Paráfrases das proposições 1, 2, 3, 5, 15, 16, 17, 21, 54, 
62, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 86, 91 e 167 (entremeadas com cinco tratados 
autênticos de Alexandre de Afrodísias), recolhidas e traduzidas por 
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tradutor anônimo até o “círculo de Al-Kindī”. Hoje sabemos 
que textos do círculo de Al-Kindī nominalmente atribuídos 
nos manuscritos a Alexandre de Afrodísias e sem menção 
do tradutor merecem ser atribuídos a Abū ‘Uthmān Sa’īd 
al-Dimashqī (m. no início do séc. X), mas Endress concluiu 
que a paráfrase dos Elementos de Teologia que ele traduziu 
e publicou no Proclus Arabus não foi feita por Al-Dimashqī 
(ENDRESS, 1973, 190), mas por outra pessoa (p. 192) – talvez 
Ibn al-Biṭrīq (m. em 755 ou antes)30. O Proclus Arabus mos-
tra menos afinidades em terminologia e fraseologia com 
o Discurso sobre o Puro Bem que aquelas encontradas entre 
essa obra e a Teologia de Aristóteles31, sendo hoje aceito que 
a Plotiniana Arabica exerceu uma influência direta sobre o 
texto-matriz do Discurso sobre o Puro Bem ou Proto-Liber de 
Causis.

ENDRESS (1973) de uma obra intitulada Yatlū dhālika (dālika) mā ’stakhrajahu 
al-Iskandar al-Afrūdīsī min kitāb Aristūtālīs al-musammā Thūlūjiyā wa-ma‘nāhu 
al-kalām fī al-rubūbīyya. Fasl fī al-‘Illa al-ūlā (“Aquilo que foi excertado por 
Alexandre de Afrodísias do livro de Aristóteles denominado Teologia e o 
significado do discurso sobre a Divindade. Seção sobre a Causa Primeira”).

30 Esse Ibn al-Biṭrīq (ou Baṭrīq), “filho de Patrikios/do 
Patrício”, segundo o Fihrist de Ibn al-Nadīm (246.14-16 Flügel; 306.29-
307.1 Tajaddud) foi o responsável por uma tradução para o árabe (hoje 
perdida) do Timeu (Tīmāwus) de Platão em três seções (maqālāt) - depois 
retraduzida ou revisada por Ḥunayn ibn Isḥāq e Yaḥyā ibn ‘Adī. Seu 
filho, Yaḥyā ibn al-Biṭrīq, também foi tradutor. Cf. ainda D. M. Dunlop, 
“The Translations of al-Biṭrīq and Yaḥyā (Yūḥannā) b. al-Biṭrīq”. Journal 
of the Royal Asiatic Society (Cambridge) 1959: 140-150; Benjamin Jokisch, 
Islamic Imperial Law: Harun-Al-Rashid’s Codification Project. Berlim: Walter 
de Gruyter, 2007, p. 82 n. 22, pp. 83-90.

31 Cf. ENDRESS, 1973, 186-188; C. D’Ancona Costa, 
“Sources et structure du Liber de Causis” (D’ANCONA COSTA, 1995, 
23-52), pp. 44-45.
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Ao falar do “trabalho coletivo (Zusammenarbeit) de um 
grupo de tradutores árabes”, ENDRESS (1973, 189) sugeriu a 
possibilidade de que alguns textos do “círculo de Al-Kindī” 
foram traduzidos ou revisados coletivamente. Shlomo Pines 
constatou que um tratado intitulado Da Afirmação (ou Prova) 
[da existência] das Formas Espirituais que não têm Matéria (Fī 
Ithbāt al-Suwar al-Rūhāniyya Alatī la Hayūlā Lahā), atribu-
ído a Alexandre de Afrodísias e traduzido do grego por 
Al-Dimashqī, consistia em uma versão “bastante exata” das 
proposições [§§] 15, 16 e 17 dos Elementos de Teologia (PINES, 
1955)32, sendo que o próprio título do tratado se assemelha 
àquele da proposição 15 em alguns manuscritos, perì asōmátou 
ousías, kaì tí ídion autễs (PINES, 1955, 200; 1986, 283). Pines 
também encontrou em Istambul, no Ms. Hacı Mahmud 
Efendi [Ḥāccī/Ḥājjī Maḥmūd Afandī] 5683, fólio 119 e ss., 
além das proposições 15 e 17 dos Elementos de Teologia [já 
incluídas por Endress] ou partes das mesmas (com diferenças 
significativas na tradução da §15), extratos das proposições 
20 (duas menções), 41, 48 e 66, e os teoremas II.10, II.15, II.17, 

32 “As seções do Proclus Arabus baseadas nas proposi-
ções 15-17 dos Elementos de Teologia, deduzindo da reversão (ἐπιστροφή, 
rujū‘) das formas espirituais (ἀσώματα, al-suwar al-rūhāniyya allatī lā 
hayūlā lahā) a existência de formas imateriais e eternas, substanciais, foi 
largamente lida tanto no Oriente quanto no Ocidente islâmicos como 
um excerto da Teologia de Aristóteles [que teria sido feito] por Alexandre 
de Afrodísias. (…) O teorema procleano permitiu arguir a favor da 
separabilidade da substância a partir da separabilidade da atividade (p. 
ex., a reversão da forma espiritual – a forma substancial da alma – sobre 
si mesma)” [Gerhard Endress, “Platonizing Aristotle: The Concept of 
‘Spiritual’ (rūhānī) as a Keyword of the Neoplatonic Strand in Early 
Arabic Aristotelianism”. Studia Graeco-Arabica (Pisa), 2, 2012: 265-279, cf. 
pp. 278-279; cf. tb. ENDRESS, 1973, 35].
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II,18, II,19 e II.21 dos Elementos de Física33/Stoicheíōsis phy-
sikē (seção II). Nenhuma dessas proposições, ausentes no 
manuscrito estudado por Endress, foi incluída nas obras do 
“círculo de Al-Kindī” atribuídas a Alexandre ou no Discurso 
sobre o Puro Bem/Liber de Causis (PINES, 1986); a obra contida 
nos fólios 119v-140r do Ms. Hacı Mahmud Efendi 5683 é o 
pseudo-aristotélico Livro do Movimento (Kitāb al-Ḥaraka), do 
qual adiante falar-se-á mais.

Merece menção aqui também o chamado Comentário 
de Proclo aos Versos Áureos de Pitágoras, preservado por Abū 
’l-Faraj ʿAbd Allāh al-Jāṭalīq ibn al-Ṭayyib al-ʿ Irāqī34 (980-1043). 

33 Obra de filosofia matemática da qual Yaḥyā ibn ‘Adī 
citou longas passagens; cf. G. Endress, “Yaḥyā ibn ‘Adī’s Critique of 
Atomism: three treatises on the indivisible part, ed. with introduction 
and notes”. Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-lslamischen Wissenschaften 
(Frankfurt), 1, 1984: 155-179, esp. p. 161 e ss. Abū Saʿ īd Aḥmad ibn 
Muḥammad ibn ʿ Abd al-Jalīl al-Sijzī (i.e., al-Sijistānī; 945-1020) cita várias 
passagens da tradução árabe dos Elementos de Física; cf. Roshdi Rashed 
(Rushdī Rāshid), “Al-Sijzī et Maïmonide: Commentaire mathématique et 
philosophique de la proposition II-14 des Coniques d’Apollonius”. Archives 
Internationales d’Histoire des Sciences (Paris), 37 (119), 1987: 263-296; trad.: 
“Conceivability, Imaginability and Provability in Demonstrative Reasoning: 
al-Sijzī and Maimonides on II.14 of Apollonius’ Conics Sections”. Fundamenta 
Scientiae (Oxford/N. Iorque), 8 (3/4), 1987: 241-256, cf. p. 245 (c/ n. 9) e 
ss.; “Al-Sijzī and Maimonides: A Mathematical and Philosophical 
Commentary on Proposition II-14 in Apollonius’ Conic Sections”. Em: R. 
S. Cohen, H. Levine (eds.), Maimonides and the Sciences.  Dordrecht/Boston/
Londres: Kluwer Academic Publishers, 2000 (reed. Springer Science + 
Business Media, 2000), pp. 159-172, cf. p. 161 (c/ n. 9) e ss.

34 Ibn al-Ṭayyib, Proclus’ commentary on the Pythagorean 
golden verses (Istithmār al-Shaykh al-Fādhil (Fāḍil) Abī (Abū) al-Faraj Aʿbd 
Allāh ibn al-Tayyib li-Maqālat Fīthāghūras al-ma̒rūf bi-al-Dhahabīyah 
[Ḍahabīya]: Tafsīr Buruqlus [Ms. Madrid 6019, antes Ms. Escorial 888, Nr. 
8, fólios 91a-114b]; texto árabe e trad. por Neil Linley. Buffalo, N. Iorque: 
Department of Classics, State University of New York at Buffalo, 1984. 
Cf. tb. ENDRESS, 1973, 26-27.
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Conforme Richard Walzer, o comentário de Ibn al-Ṭayyib 
veicula “uma atribuição errônea [a Proclo], devido à leitura 
errônea de Buruḳlus {Brqls} [Buruqlus] no lugar do menos 
conhecido neoplatonista Hieroclés {Yrqls} [de Alexandria, m. 
em 431?] (a qual pode ser facilmente explicada)” (WALZER, 
1960, 1339-1340)35, mas também foi cogitado que seria uma 
obra de Proclo de Laodicéia (Proklos Prokleios; fim do séc. 
IV)36.

Em obras árabes não especificamente filosóficas encon-
tramos algumas citações diretas de trechos atribuídos a 
Proclo, como estas de Abū Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad 
al-Bīrūnī (973-1048) no livro Verificando o que Diz Respeito à 
Índia, seja Razoável ou Não-Razoável (Taḥqīq mā li ’l-Hind min 
maqūla maqbūla fī ’l-ʿ aql aw mardhūla [marḍūla]), possivelmente 
originárias do comentário de Proclo ao Timeu numa versão 
assimilada através do epítome preparado por Galeno, tra-
duzido para o árabe por Ḥubaysh ibn al-Ḥasan ibn al-Aʿ sam, 
sobrinho de Ḥunayn ibn Isḥāq37:

35 Cf. Ibn al-Ṭayyib, Proclus’ commentary on the Pythagorean 
golden verses (op. cit.), p. VI; Theodora Zampaki, “Ibn al-Tayyib’s Istithmār 
on Proclus’ Commentary on the Pythagorean Golden Verses”. Em: David D. 
Butorac, Danielle A. Layne (eds.), Proclus and His Legacy. Berlim/Boston: 
Walter de Gruyter, 2017, pp. 311-322, cf. p. 312.

36 L. G. Westerink, “Proclus commentateur des vers 
d’or?”. Em: G. Boss, G. Seel (eds.), Proclus et son Influence. Actes du Colloque 
de Neuchâtel, [20-23] juin 1985. Zurique: GMB/Éditions du Grand Midi, 1987, 
pp. 61-78; T. Zampaki, “Ibn al-Tayyib’s Istithmār on Proclus’ Commentary 
on the Pythagorean Golden Verses”, 2017 (op. cit.), pp. 218-219.

37 Cf. Rüdiger Arnzen, “Proclus on Plato’s Timaeus 
89e3–90c7”. Arabic Sciences and Philosophy (Cambridge), 23 (1), 2013: 1–45.
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Proclo diz38: “Lembrar e esquecer são peculiares à alma 
dotada de razão (al-nafs al-nāṭiqa). É evidente que a alma 
sempre existiu39, donde se segue que ela sempre teve a 
capacidade tanto de conhecer quanto de esquecer - de 
conhecer, quando está separada do corpo; de esquecer, 
quando está conectada ao corpo. Pois estando separada 
do corpo ela pertence ao reino do espírito e, portanto, é 
conhecedora, mas estando conectada ao corpo ela desce do 
reino do espírito, sendo exposta ao esquecimento por causa 
de aguma influência forçosa prevalente sobre ela”. Essa 
mesma doutrina é professada por aqueles sufis que ensi-
nam que este mundo é uma alma adormecida e o mundo 
do além uma alma acordada40, e que também admitem 
que Deus é imanente em certos lugares – por exemplo, no 
céu – no assento e trono de Deus (mencionado no Corão) 
(AL-BĪRŪNĪ, 1887, 111; 1888, vol. I, 57).

38 28.20-29.3 ed. Sachau (AL-BĪRŪNĪ, 1887). Sachau 
(AL-BĪRŪNĪ, 1888, vol. II, 278) acredita que essa referência e a seguinte 
provêm de “algum comentário [de Proclo] ao Timeu que era diferente 
daquele conhecido em nosso tempo”, com provável alusão aqui ao Timeu, 
44a-c (cf. tb. 86e para a associação entre males e corpo) - e quiçá com 
interferência do Fédon - Sobre a Imortalidade da Alma, 81c e 83d. ENDRESS 
(1973, 25) remete a In Plat. Tim., I.83.4-6; II.287.15-16; III.338.6-8.

39 “A alma existe/está acima do tempo e abaixo da eter-
nidade ( fawqa al-zamān wa dūna al-dahr)”, como se lê no Discurso sobre o 
Puro Bem, §2, p. 61 linha 11 - 62 linha 2 BARDENHEWER (traduzimos 
aqui dahr por “eternidade”, e não por “perpetuidade”, pois o primeiro 
sentido parece ter sido intencionado pelo autor da obra nessa passagem).

40 Cf. Bruce B. Lawrence, “Al-Bīrūnī and Islamic mys-
ticism”. Milla-wa Milla (Melbourne), 18, 1978: 19-36 [esp. pp. 23-24]; reed. 
Hamdard Islamicus (Karachi), 1 (1), 1978: 53–70 [esp. pp. 57-58] (disponível 
em www.academia.edu); outra publicação em Hakim Mohammed Said 
[Saïd; Ḥakīm Muḥammad Sayyid] (ed.), Al-Bīrūnī Commemorative Volume: 
Proceedings of the International Congress held in Pakistan on the occasion of 
Millenary of Abū Raihān Muhammad ibn Aḥmad al-Bīrūnī (973-ca 1051 A.D.), 
26/11/1973-12/12/1973. Karachi: Hamdard National Foundation, 1979, pp. 
362-379 [esp. p. 366-367].
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Proclo diz41: “O corpo no qual habita a alma racional 
recebeu a forma de uma esfera42, como o éter e seus seres 
individuais43 [os seres etéreos]. O corpo no qual tanto 
habitam as almas racionais quanto as irracionais recebeu 
uma forma ereta como o homem44. O corpo no qual habita 
apenas a alma irracional recebeu uma forma ereta e curva 
ao mesmo tempo, como aquela dos animais irracionais. O 
corpo no qual não há nem uma nem outra, no qual nada 
há além do poder nutritivo, recebeu uma forma ereta, 
mas ao mesmo tempo curvada e virada de ponta-cabeça, 
de forma que a cabeça está plantada na terra; é o caso das 
plantas. Essa última direção é contrária àquela do homem; 
o homem é uma árvore celestial [gr. phytòn ouránion] cuja 
raiz dirige-se para seu lar, ou seja, para o céu45, enquanto 
a raiz dos vegetais dirige-se para seu lar, ou seja, à terra” 
(AL-BĪRŪNĪ, 1887, 114; 1888, vol. I, 86)46.

São múltiplas e extremamente variadas as citações de 
Proclo - na sua enorme maioria sem menção do seu nome - em 
textos da civilização islâmica, num corpus que vem sendo 
grandemente ampliado pelas pesquisas. Acompanhando 
isso, desencadeia-se uma importante reavaliação da herança 
procleana nessa civilização, como veremos a seguir.

41 42.11-16 ed. Sachau (AL-BĪRŪNĪ, 1887).
42 Cf. o Timeu, 44d.
43 Cf. o Timeu, 33b1-7; Proclus, Commentary on Plato’s 

Timaeus, vol III, Book 3, Part I: Proclus on the World’s Body, ed. e trad. Dirk 
Baltzly. Cambridge/N. Iorque: Cambridge University Press, 2007, p. 28 
(remetendo a In Plat. Tim., II.69.11-13 e passagens correlatas).

44 Cf. o Timeu, 44e (e q. v. 90a7-b1).
45 Cf. o Timeu, 90a7-b1.
46 Cf. ademais Elias Giannakis, “The Quotations from 

John Philoponus’ De aeternitate mundi contra Proclum in Al-Bīrūnīs India”. 
Zeitschrift fur Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften (Frankfurt), 
15, 2002-2003: 185-195.
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 RECONSIDERANDO DÉBITOS
O Discurso sobre o Puro Bem, conhecido no Ocidente 

como Liber de Causis, é uma coleção de proposições breves 
que tratam primordialmente da Causa Primeira (al-‘illa al-ūlā) 
e da existenciação a partir daquela, e das realidades supe-
riores da metafísica antiga (e da medieval). Nos Elementos de 
Teologia e nas proposições extraídas dos mesmos e que foram 
parafraseadas e incluídas no Discurso sobre o Puro Bem, Proclo 
analisou o conceito da Causa Primeira “auto-existente” (qā’im 
bi-dhātihi [ḍātihi]; “que permanece por sua própria essência”) 
e “autossuficiente” (mustaghnīya bi-nafsihā)47, em distinção 
com aquilo que existe devido a outro[a] (bi-ghayrihi)48. Sem 
dificuldade essa concepção recebeu acolhida ou encontrou 
paralelo no monoteísmo do Islã49, e constitui um exemplo de 
como um autor pagão e politeísta influenciou a civilização 
islâmica.

47 Proclus, The Elements of Theology, ed. E. R. Dodds, 
2ª ed. Oxford: Clarendon Press, 1963, §§45-48 e 127; BARDENHEWER, 
1882, §§20, 24, 25 [em §21, a expressão empregada é muktafiya bi-nafsihi]. 
A forma “bi-nafsihā” é o feminino de “bi-nafsihi”.

48 Cf. Elias Giannakis, “Proclus’ Arguments on the 
Eternity of the World in al-Shahrastānī’s Works”. Em: D. D. Butorac, D. 
A. Layne (eds.), Proclus and His Legacy, 2017 (op. cit.), pp. 335-352, cf. p. 339.

49 Cf. Ḥājj Mullā Hādī Sabzawārī (Sabzevari), Sharḥ 
al-Manzūma fī ’l-Hikma (“Comentário sobre um Poema Filosófico”), maqṣad 
2, farīda 3, 501 (3:501), citando Al-Fārābī: “mā dhātihi bi-dhātihi li-dhātihi/ 
mawjūd al-Ḥaqq al a̒lī sifātihi” (“Aquilo de que a essência é por si e para si/ é 
a Existência verdadeira; exaltados são seus atributos”) [apud Fatemeh Fana 
(Fāṭimah Fanā), “Ḥaji Mullā Hādī Sabzawārī (d. 1878), Ghurar al-farāid”. 
Em: Khaled el-Rouayheb, Sabine Schmidtke (eds.), The Oxford Handbook 
of Islamic Philosophy. Nova Iorque: Oxford University Press, 2017, pp. 
560-584, cf. p. 576].
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Durante muito tempo se acreditou que o Discurso sobre 
o Puro Bem não teve uma larga influência no meio filosófico do 
mundo islâmico. Richard TAYLOR (1986; 1989; 1992), de quem 
se espera num futuro próximo uma nova edição crítica dessa 
obra50, revisou as evidências aparentemente escassas da 
influência da mesma sobre autores que escreveram em árabe. 
Sem aludirmos diretamente a Taylor, eis algumas indicações 
dessa influência: 

- Abū ’l-Ḥassan Muḥammad ibn Yūsuf al-‘Āmirī (m. em 992), 
um sufi itinerante51 cujo Livro dos Capítulos sobre Tópicos 
Metafísicos (Kitāb al-Fusūl fī ’l-Ma ā̒lim al-Ilāhiya)52 con-
siste essencialmente numa paráfrase livre (e sem citação 
do nome de Proclo) de seções dos Elementos de Teologia53. 

50 Essencialmente uma versão revisada e ampliada 
de sua tese de doutoramento de 1981, incorporando edições críticas do 
texto árabe e do texto latino, uma tradução em inglês, notas e estudos 
suplementares. 

51 Cf. Joel L. Kraemer, Humanism in the Renaissance of 
Islam. The Cultural Revival During the Buyid Age (1986), 2ª ed., revisada. 
Leiden/N. Iorque/Colônia: E. J. Brill, 1992, pp. 238-239.

52 Istambul, Süleymaniye Kütüphanesi, Ms. Esad Efendi 
1933, fólios 110r-121r; ‘ĀMIRĪ, WAKELNIG, 2006. 

53 Cf. Everett K. Rowson, “An unpublished work by 
al-‘Āmirī and the date of the Arabic De causis’. Journal of the American 
Oriental Society (Ann Arbor), 104, 1984: 193–199; E. K. Rowson (ed.), A 
Muslim Philosopher on the Soul and its Fate: Al-‘Āmirī’s Kitāb al-Amad 
‘alā al-abad. New Haven: American Oriental Society, 1988; ‘ĀMIRĪ, 
WAKELNIG, 2006. Conforme E. Wakelnig, “o Kitāb al-Fusūl contém algum 
material oriundo dos ET [Elementos de Teologia] que não é encontrado 
no LdC [Liber de Causis], a saber, a tríade procleana Ser-Intelecto-Vida 
existindo na alma (seg. as proposições 190 e 193 [dos ET]) e a posição 
da alma entre a eternidade e o tempo em relação à sua existência e 
atividade (seg. as proposições 191 e 192). Adicionalmente, há algumas 
poucas instâncias nas quais Al-‘Āmirī está mais próximo ao LdCII [Liber 
de Causis II; cf. adiante] (p. ex., ao parafrasear a proposição 107)” [“Proclus 
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Wakelnig pensa que a expressão al-maʿ ālim al-ilāhiya é 
uma “tradução” árabe de Stoicheíōsis theologikḗ (‘ĀMIRĪ, 
WAKELNIG, 2006, 391) - com maʿ ālim54 no lugar das 
palavras menos comuns usṭukhūsīs (ENDRESS, 1973, 
23; ‘ĀMIRĪ, WAKELNIG, 2006, 66) [corruptela: uskuṣṣ] 
ou usṭuquṣṣāt (pl. de ustuquṣṣ)55;

- Moshe ben Yaakov ben Ezra (Abū Hārūn Mūsā ibn 
Ya‘aqub ibn Ezra, c. 1055-60 – depois de 1138), que no 
seu Tratado do Jardim sobre a Expressão Figurativa [majāz; 
‘metáfora’] e Literal (Maqālāt al-Ḥadīqa fī Ma‘na al-Majāz 
wa ’l-Ḥaqīqa)56 cita o Discurso sobre o Puro Bem indire-
tamente - sabe-se hoje que a partir do Pseudo-Platão 
ou Pseudo-Fārābī57; 

in Aristotelian disguise. Notes on the Arabic transmission of Proclus’ 
Elements of Theology”. Em: A. Musco et al. (eds.), Universalità della Ragione. 
XII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale de la SIEPM (Palermo, 
17-22/09/2007), Vol. III Communicazioni Orientalia. Palermo: Officina di 
Studi Medievali, 2012, pp. 165-176, cf. p. 170].

54 Plural de maʿlam; relac. ao verbo ʿalima, “conhecer; 
perceber; distinguir”.

55 Cf. ainda E. Wakelnig, “Al- Ā̒mirī’s Paraphrase of the 
Proclean Elements of Theology: A Search for Possible Sources and Parallel 
Texts”. Em: C. D’Ancona (ed.), The Libraries of the Neoplatonists. Leiden/
Boston: Koninklijke Brill, 2007, pp. 457-469.

56 Cf. Paul Fenton, “Gleanings from Mōseh ibn Ezra’s 
Maqālāt al-Ḥadīqa”. Sefarad (Madri), 36, 1976: 285-298, cf. p. 297; TAYLOR, 
1992, 24-25.

57 Pseudo-Platão ou Pseudo-Fārābī, Risāla [li-Aflātūn 
ilāhī] fī ’l-Radd ‘alā (ou: li-) Man Qāla inna (anna) ’l-Insān[a] Talāshā wa-Fanā’ 
( faniya) Ba‘d Mawtihī (“Epístola [do divino Platão] em Resposta Àqueles 
que Dizem que o Homem é Aniquilado e Perece após sua Morte”) ou 
Risāla Aflātūn fī ’l-Radd Man Qqāla bi-Talāsh[ā]’ l-Insān[a] Ba‘d al-Mawt 
(“Epístola de Platão sobre a Refutação Daqueles que Afirmam que o 
Homem se Corrompe no Pós-Morte”), texto árabe (pp. 57-63, a partir do 
Ms. de Princeton, Garrett Yahuda 308 [antigo ELS 308], fólios 70v-71r, 
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- Abū Bakr Muḥammad ibn Yaḥyā ibn al-Sā̉igh (Sāyegh)
ibn Bājja (Bāyya) al-Tūjībī (Avempace, c. 1085-1138), 
que em sua Epístola [Pequeno Tratado, ou Discurso] da 
União do Intelecto com o Homem (Risāla [ou Kalāma fī] 
Ittisāl al- ‘Aql bi-al-Insān)58, ao citar certa obra Sobre as 
Formas Espirituais (Fī al-Ṣuwar al-Rūhāniyya) - erronea-
mente atribuída a Alexandre de Afrodísias59 -, alude 

e Ms. de İstambul (mais completo), Üniversite Kütüphanesi 1458, fólios 
105b-106a) e tradução turca (pp. 50-55), com estudo em turco (pp. 1-24) 
e francês [defectivo] (pp. 25-49) em Mubahat Türker-Küyel, “Fârâbı ̂’ye 
Atfedilen Küçük  Bir Eser (Un Petit Traité Attribué a Al-Farâbî)”. Araṣtırma 
(Ancara), 3, 1965: 1-63, reed. em livro: Ancara: Atatürk Kültür Merkezi 
[Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu] Yayınları/Türk Tarih 
Kurumu Basım Evi, 1990 (estudo turco/francês disponível em http://
dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/34/963/11858.pdf). Há edições de outros 
manuscritos; cf. Emily Cottrell, “l’Anonyme d’Oxford (Bodleian Or. 
Marsh 539): Bibliothèque ou Commentaire?”; Em: Cristina D’Ancona 
Costa (ed.), The Libraries of the Neoplatonists, 2007 (op. cit.), pp. 415–441, 
com transliteração e tradução da Risāla às p. 431 e ss. As partes II e III 
da Risāla (segundo a divisão de Türker) parafraseiam as seções 23 e 5, 
respectivamente, do Discurso sobre o Puro Bem.

58 Miguel Asín Palacios (ed. e trad.), “Tratado de 
Avempace sobre la union del intellecto con el hombre”. Al-Andalus (Madri/
Granada), 7, 1942: 1–47; Joaquín Lomba Fuentes, “Avempace. Tratado de la 
unión del intelecto con el hombre”. Anaquel de Estudios Árabes (Madri), 11, 
2000: 369-391 [cf. ainda J. Lomba Fuentes, “El lugar del intelecto agente 
en el pensamento de Avempace”. Revista Española de Filosofia Medieval 
(Córdoba), 9, 2002: 33-48].

59 Discurso [ou Pequeno Tratado] da Afirmação (ou Prova) 
[da Existência] das Formas Espirituais que não têm Matéria (Maqāla [var.: 
Risāla] f ī Ithbāt al-Ṣuwar al-Rūḥāniyya Allatī lā Hayūlā Lahā), em A. Badawī, 
Aristū ‘inda al-‘Arab. Cairo: Maktabat al-Nahdha (Nahḍa), 1947, pp. 291-
292, ENDRESS, 1973, ۱۲-۱۸. Segundo PINES, 1955 (repr. 1986), e Bernhard 
Lewin [“Notes sur un texte de Proclus en traduction arabe”. Orientalia 
Suecana (Uppsala), 4, 1955: 101-108], trata-se de uma versão árabe das 
proposições 15, 16 e 17 dos Elementos de Teologia de Proclo.
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indiretamente às proposições 15 e 16 dos Elementos de 
Teologia de Proclo60;

- Muwaffaq al-Dīn Muḥammad ‘Abd al-Laṭīf ibn Yūsuf 
al-Baghdādī (1162-1231), que escreveu um texto Sobre 
a Exposição do Bem61, epítome do Discurso sobre o Puro 
Bem62 incluída na 1ª parte do capítulo 20 [intitulado 
“Sobre o que o Sábio Disse no Livro da Exposição do 
Bem” (Fī ma Qāla ’l-Ḥakim fī Kitāb Īdhāh al-Khair)] do 
seu Livro sobre a Ciência da Metafísica (Kitāb fī ’l-‘Ilm mā 
Ba‘d al-Ṭabī‘a)63, que contém ainda citações rastreáveis 
até outras obras procleanas;

60 Q. v., ademais de Pines e Lewin (cf. nota anterior), 
Alexander Altmann, “Ibn Bājja on man’s ultimate felicity”. Em: Saul 
Lieberman, Arthur Hyman (eds.), Harry Austryn Wolfson Jubilee Volume 
on the Occasion of His Seventy-fifth Birthday: English Section, 2 vols., N. 
Iorque/Jerusalém: American Academy for Jewish Research, 1965, vol. 
I, pp. 47–87, cf. p. 75 e ss., outra ed. em Altmann, Studies in Religious 
Philosophy and Mysticism. Ithaca, N. Iorque: Cornell University Press/
Londres: Routledge & Kegan Paul, 1969 (2ª ed. Abingdon/N. Iorque: 
Routledge, 2013), pp. 73-107, cf. p. 97 e ss.

61 “Fī īdhāh (īdāh) al-khair”.
62 Exceto das proposições 4, 10, 18 e 20 do Discurso sobre 

o Puro Bem, e contendo como “extra” a proposição 54 dos Elementos de 
Teologia. Endress considerou que esse epítome foi feito a partir da mesma 
coleção que ele publicou em 1973 (cf. ENDRESS, 1973, 40-43).

63 Um compêndio de metafísica aristotélica, preservado 
em dois mss. (Cairo, Dār al-Kutub, Aḥmad Taymūr Pāshā, Ḥikma 117, 
pp. 16-178; Istambul, Süleymaniye Kütüphanesi, Ms. Carullah [Jarullah] 
1279, fólios 140v-187v; “Exposição do Bem”: Ms. Ḥikma 117 p. 140 linha 
12 - 147 linha 7, e Ms. Carullah 1279 fólios 175v linha 16 – 177v linha 13; 
BADAWĪ, 1955, 248-256), baseado na exegese de Alexandre de Afrodísias 
e Temístio. O capítulo 21, intitulado “Sobre a teologia, que é a ciência da 
soberania divina (Fī uthūlūjiyā wa huwa ‘ilm al-rubūbiyya) também utiliza 
os Elementos de Teologia como fonte (props. 1- 3, 5, 62, 86, 78, 91, 76, 72-74, 
167 [e 167a], 21, 16, 17, 15, 80, 79), mesclando-os a questões de Alexandre 
de Afrodísias e do tratado de João Filopono Sobre a Eternidade do Mundo 
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- Abū Muḥammad A̔bd al-Ḥaqq ibn Sab‘īn al-Mursī (c. 
1216-c. 1269), que cita muitas paráfrases de Proclo no 
seu Livro da Bagagem do Gnóstico (Kitāb Budd al-‘Ārif)64 
e em suas Questões Sicilianas (Masā’il al-Ṣiqilliyya)65. 

Pensou-se durante muito tempo que filósofos mais 
celebrados do que esses citados há pouco, como Abū Naṣr 

contra Proclo [Badawī publicou os cap. 21 a 24 em Aflūṭīn ‛inda al-‛Arab, 
1955 (op. cit.), pp. 198-240 (cap. 21 às pp. 199-208)]. Cf. tb. R. C. Taylor, 
“‘Abd al-Laṭīf al-Baghdādī’s Epitome of the Kalām fī maḥḍ al-khair (Liber de 
Causis)”. Em: Michael E. Marmura (ed.), Islamic Theology and Philosophy: 
Studies in Honor of George F. Hourani. Albany, N. Iorque: State University 
of New York Press, 1984, pp. 236–248 e 318-323; Cecilia Martini Bonadeo, 
Aʿbd al-Latīf al-Baġdādī’s Philosophical Journey: From Aristotle’s Metaphysics 
to the ‘Metaphysical Science’. Leiden/Boston: Koninklijke Brill, 2013. ‘Abd 
al-Laṭīf al-Baghdādī atribui o Discurso sobre o Puro Bem a Aristóteles ou 
ao “sábio grego”.

64 Quinze passagens extraídas do Discurso sobre o Puro 
Bem foram encontradas nessa obra por Steban Lator [“Ibn Sab‘īn de Murcia 
y su ‘Budd al-‘ārif’”. Al-Andalus (Madri/Granada), 9 (2), 1944: 371-417, cf. 
pp. 399-400 e 415-417].

65 Cf. p. ex. ibn Sab‘īn, Al-Kalām ‘alā ’l-Masā’il al-Ṣiqilliyya 
(Ṣaqaliyya)/Questions Siciliennes (com o texto árabe da Al-Adjwiba ‘an 
al-As’ila al-Ṣiqilliyya/Correspondance Philosophique Avec l’Empereur Frédéric 
II de Hohenstaufen), ed. Muḥammad Sharaf al-Dīn Yaltikāyā (Şerefettin 
[Ṣerefeddin] Yaltkaya [Mehmet Şerefetin Yeltekeya]; a partir do Ms. 
Bodleyan Library Arabic 534), apresentação de Henri Corbin. Paris: E. 
de Boccard/Beirute: Imprimerie Catholique/Istambul: Institut Français 
d’Archéologie, 1941 (reed. Paris: E. de Boccard, 1943), p. 19 linha 19, p. 
36 linha 18; Le Questioni Siciliani. Federico II e l’universo filosofico, trad. 
Patrizia Spallino, apresentação Bakri Aladdin. Palermo: Officina di 
Studi Medievali, 2002, pp. 90 [cf. o “Discurso sobre o Puro Bem”, §2, p. 
61 linha 11 – 62 linha 4 BARDENHEWER] e 91 [cf. “Discurso sobre o Puro 
Bem”, §4, p. 65 linhas 4-7 BARDENHEWER] (não tivemos acesso à versão 
castelhana, Las Cuestiones Sicilianas, trad. Luisa María Cambra Arvide. 
Granada: Grupo Editorial Universitario, 2009). Acredita-se hoje que a 
proposição 4 do Discurso sobre o Puro Bem resulta de uma combinação 
de material proveniente dos Elementos de Teologia, prop. 138, e Enéades, 
IV.8. e 9 e também VI.7.14 (TAYLOR, 1992, 19).
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Muḥammad ibn Muḥammad al-Farābī (c. 872-950 ou 51), Abū 
Aʿlī al-Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh ibn Sīnā (Avicena, c. 980–1037) 
e Abū ’l-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn 
Rūshd (Averróis, 1126-1198) não teriam sido influenciados pelo 
Discurso sobre o Puro Bem. Taylor argumentou inicialmente 
que essa obra talvez tenha sido minusvalorada (“dwarfed”) 
em razão da importância adquirida pela Teologia de Aristóteles 
(TAYLOR, 1986, 43)66. Esse ponto de vista precisou ser revi-
sado à luz de pesquisas mais recentes, como por exemplo 
aquelas de Damien JANOS (2009; 2012), Philippe VALLAT 
(2011), Benjamin GLEEDE (2012)67 e Timothy RIGGS (2017)68 
em relação a Al-Fārābī69 – a quem alguns manuscritos70, 
assim como Remígio de Florença71, atribuem o Liber de Causis. 

66 Cf. também E. K. Rowson, “The Theology of Aristotle 
and some other pseudo-Aristotelian texts reconsidered”. Journal of the 
American Oriental Society (Ann Arbor), 112 (3), 1992: 478-484.

67 Cf. esp. GLEEDE, 2012, 108 e ss.
68 Cf. ainda T. Riggs, “Elements of the Authentic Self 

in Fārābī: Between Alexander and Proclus”. Dionysius (Halifax, Canadá), 
29, 2011: 61-80.

69 “(…) o Proclus arabus deve ser visto como uma das 
principais fontes usadas por Al-Fārābī” (JANOS, 2009, 275; cf. JANOS, 
2012, 11, 138 e ss., 168 e ss., 299 e ss., e passim; cf. ainda BADAWĪ, 1968, 68).

70 Cf. Manuel Alonso Alonso, “Las ideas de Al-Fārābī 
y el Liber de causis” [versão corrigida e ampliada de artigos publicados 
na revista Al-Andalus]. Em: Temas Filosóficos Medievales (Ibn Dāwūd y 
Gundisalvo). Comillas (Santander): Universidad Pontificia, 1959, pp. 61-99, 
cf. p. 70.

71 Remigium Florentinum/Remigio dei Girolami 
(1247–1319) escreveu na sua Extractio ordinata per alphabetum de questio-
nibus tractatis per fratrem (Ms. Biblioteca Nacional de Florença, Conventi 
soppressi, G 3.465), fólio 20ra: “Item Alpharabius in libro De causis propo-
sitione 25: ‘Omnis substantia stans per essentiam suam est non cadens sub 
corruptione’”. E, no fólio 25vb, “[todo homem tem seu intelecto e alma,] 
et quantum ad philosophos arabes, [ita] scilicet Avicennam in libro De anima, 
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Trataremos mais extensamente aqui de Ibn Sīnā. 
Investigações de Cristina D’ANCONA COSTA (2000) e de 
Andreas LAMMER (2018, p. 28 e ss.), por exemplo, puseram 
em evidência o débito aviceniano em relação a Proclo72. Antes 
desses acadêmicos, Henri Corbin, que havia apresentado 
um resumo da teoria aviceniana das Inteligências conforme 
exposta na Epístola [ou Pequeno Tratado] sobre os Anjos (Risāla 
fi ’l-Malā’ika)73, sugeriu a existência de uma relação entre o 
complexo sistema procleano de deidades74 e a angelologia de 

et Algaçelem [Al-Ghazālī] in sua Metaphysica, et Alpharabium in libro De 
causis” [Emilio Panella, “Esiste una filosofia araba?”. Memorie Domenicane 
(Florença), 6, 1975: 380-397, versão “doc” em www.academia.edu]. Existe 
a possibilidade de que se pretendeu falar que Al-Fārābī escreveu um 
comentário ao Al-Khair al-Maḥdh/De Causis, como se infere p. ex. a partir 
de Alberto Magno [B. Alberti Magni Opera omnia ex editio lugdunensi..., 38 
vols. (1890–1899), ed. Auguste Borgnet. Paris: Ludovicum (Louis) Vivès 
(reimpr. Charleston, Carolina do Sul: Nabu Press, 2011), tomo 35, 463.1 
(menção a “Alpharabius in liber de causis”)]; cf. M. Alonso Alonso, Temas 
Filosóficos Medievales, 1959 (op. cit.), p. 50 e ss.

72 Cf. também Jules Janssens, “Ibn Sīnā’s Ideas of 
Ultimate Realities. Neoplatonism and the Qur’ān as Problem Solving 
Paradigms in the Avicennian System”. Ultimate Reality and Meaning 
(Toronto), 10 (4), 1987: 252-271, cf. pp. 262, 263, 265-267.

73 Cf. H. Corbin, Avicenna and the Visionary Recital (1954), 
trad. Willard R. Trask. Nova Jérsei: Princeton University Press/Nova 
Iorque: Pantheon Books/Londres: Routledge and Kegan Paul, 1960 [reed. 
N. Jérsei: Princeton University Press/N. Iorque: Pantheon, 1990], pp. 50 
e 60-62.

74 Cf. sucintamente Ilsetraut Hadot, Studies on the 
Neoplatonist Hierocles, trad. Michael Chase. Filadélfia: American 
Philosophical Society, 2004, p. 32 n. 114, e especialmente R. M. van den 
Berg, Proclus’ Hymns. Essays, Translations, Commentary. Leiden/Boston/
Colônia: Koninklijke Brill, 2001, pp. 35-65 (cap. 3, “The gods of Proclus’ 
hymns”); Radek Chlup, Proclus: an introduction. Cambridge/N. Iorque: 
Cambridge University Press, 2012, pp. 112-136 (cap. 3, “Proclus’ poly-
theistic theology”).
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Ibn Sīnā e Suhrawardī (Sohravardī, Sohrevardi) de Alepo75 

75 H. Corbin, “Le paradoxe du monothéisme”. Eranos-
Jahrbuch, 45, 1976. Leiden: E. J. Brill, 1980, pp. 69-133 ; reprod. em Le Paradoxe 
du Monothéisme. Paris: L’Herne, 1981 (reed. 2003). Pelo menos desde a 
tradução do Timeu de Platão para o árabe houve uma tendência para 
traduzir “deuses” por “anjos” (cf. Majid Fakhry, Philosophy, Dogma, and 
the Impact of Greek Thought in Islam. Aldershot, Reino Unido/Burlington, 
Vermont: Ashgate Variorum, 1994, p. 50), mas a versão árabe (por Ḥubaysh 
ibn al-Ḥasan) do epítome do Timeu preparado por Galeno exibe uma 
complexidade bem maior. Rüdiger Arnzen [“Proclus on Plato’s Timaeus 
89e3–90c7”, 2013 (op. cit.)] recorda que “a tríade intermediária [entre 
homens e deuses] de δαίμονες, ἥρωες e ἄγγελοι é mencionada em vários 
escritos de Proclo - p. ex.,  em In Plat. Tim., I.137 (trad. Tarrant, vol. 1, p. 
233), In Plat. Tim., II.112 (trad. Baltzly, vol. 4, p. 69), In Plat. Tim., III.109, 
164, 178, 196, In Plat. Parm., 952.20: II.153 (trad. Morrow & Dillon, p. 302), 
etc.”. Na paráfrase de Ḥubaysh, as correspondências são possivelmente as 
seguintes: δαίμων/δαίμονες ≈ al-shayʾ u alladhī min jinsi al-malāʾika (“aquilo/
aquele que pertence ao gênero das coisas/dos seres angelicais”); ἥρωες ≈ 
īrūʾīs (almas dos heróis). A palavra árabe para anjos (malāʾika), contudo, 
pode corresponder a ἄγγελοι [como sugerido por Franz Pfaff em Galeni 
De Consuetudinibus (SCHMUTTE, 1941), p. 57, nota 1], mas também a um 
derivativo de δαίμων (como em τὰ δαιμόνια). No idioma árabe a palavra 
‘āliha (plural de ‘īlah, “deus”, donde Allāh [al-‘īlah], “o Deus”) é usada para 
os deuses pagãos (cf. o Corão, 38: 4-7), mas em paráfrases árabes de textos 
procleanos a palavra grega θεοί (“deuses”) é frequentemente vertida como 
malāʾika (“anjos”) - e na versão árabe da obra procleana Da Eternidade 
do Mundo a expressão grega para “todos os deuses” é traduzida como 
“todos os anjos” (BADAWĪ, 1968, 73). Cf. ainda Daniel de Smet, “Anges, 
diables et démons en gnose islamique”. Em: Pierfrancesco Callieri, Pascal 
Charlier, Daniël De Smet et al., textos reunidos por Ryka Gyselen (org.), 
Démons et Merveilles d’Orient. Bures-sur-Yvetle (Essonne): Groupe pour 
l’Étude de la Civilisation du Moyen-Orient, 2001, pp. 61-70; Hussain 
Kassim, “Nothing Can Be Known or Done without the Involvement 
of Angels: Angels and Angelology in Islam and Islamic Literature”. 
Em: Friedrich Vinzenz Reiterer, Tobias Nicklas, Karin Schöpflin (eds.), 
Angels: The Concept of Celestial Beings - Origins, Development, and Reception. 
Deuterocanonical and Cognate Literature Yearbook 2007. Berlim: Walter de 
Gruyter, 2007, pp. 640-660.
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- relação essa influenciada pelas religiões nativas do Irã76 -, 
um tema que certamente merece mais estudos77.

BADAWĪ (1968, 68-69) considerou que a definição 
aviceniana do Primeiro Princípio como al-ghanī al-tāmm 
(“o completamente rico [= autossuficiente]” ou “a riqueza 
perfeita”) faz recordar a definição da Causa Primeira como 
al-ghanā al-akbar (“a maior das riquezas [autossuficiências; 
autarquias]”), que aparece no “Discurso sobre o Puro Bem”, 
§2078, p. 98 linha 2 BARDENHEWER (1882)79 [nos Elementos 
de Teologia, prop. 127, autarkéstaton (“completamente autos-
suficiente; sumamente independente”80)]. Ibn Sīnā, ademais, 

76 Cf. a extensa discussão sobre os anjos em Alessandro 
Bausani, Persia Religiosa da Zaratustra a Bahâ’u’llâh. Milão: Il Saggiatore, 
1959, p. 90 e outras (outra ed. Cosenza: L. Giordano, 1999, p. 107 etc.); 
Religion in Iran: From Zoroaster to Baha’Ullah, trad. J. M. Marchesi. N. 
Iorque: Bibliotheca Persica Press, 2000, p. 70 etc.

77 Cf., p. ex., Daniel A. Torres, “Palimpsesto filosófico: 
el itinerario de Plotino y Proclo en Irán” (Primeras Jornadas Palimpsestos. 
Bahía Blanca, 2011). Em: <https://ubacyttorres.files.wordpress.com/2013/06/
palimpsesto-filosc3b3fico.doc ; http://l.exam-10.com/doc/20591/index.
html>.

78 O Discurso sobre o Puro Bem tem 31 proposições, 
enquanto o Liber de Causis latino tem 31 ou 32 a depender do manuscrito, 
como já apontamos atrás. A numeração das proposições nas edições de 
que dispomos é igual até a proposição 3; a proposição 4 árabe aparece 
por vezes dividida nas versões latinas, fazendo com que as proposições 
posteriores à 3ª apareçam em vários estudos como 4[5], 31[32] etc., o que 
evitamos aqui.

79 BADAWĪ, 1955, 1-33 (“Discurso sobre o Puro Bem”), 
p. 22 linha 2.

80 “Todo o divino é primordialmente e supremamente 
simples, e por isso completamente autossuficiente (Πᾶν τὸ θεῖον ἁπλοῦν 
πρώτως ἐστὶ καὶ μάλιστα, καὶ διὰ τοῦτο αὐταρκέστατον)”; cf. Plotino, 
Enéades, VI.9.6: “[O Uno] deve ser sumamente independente e carente de 
necessidades ([τὸ ἕν] δεῖ (...) αὐταρκέστατον καὶ ἀνενδεέστατον εἶναι)”. 
Cf. ainda Wakelnig, em ‘ĀMIRĪ, WAKELNIG, 2006, 270.
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em sua Epístola [ou Tratado] sobre o amor (Risāla fi ’l-‘ishq)81, 
no início do cap. 1 (AVICENNE, 1894, ۱ e 1; FACKENHEIM, 
1945, 212), apresenta explicitamente o “Puro Bem” como 
princípio originário da realidade (ou seja, como primeira 
causa). Também devemos recordar que no “Discurso sobre 
o Puro Bem”, §21, a Causa Primeira é descrita como autos-
suficiente (muktafiya bi-nafsihi) e “acima da completude (ou 
perfeição)” ( fawqa al-tamāmī), assim como “acima de todo 
nome dela predicado” (fawqa kull aism yusamā bih)82 – e Ibn 
Sīnā considerou que Deus não é exatamente tāmm (“perfeito, 
completo”), mas fawqa al-tamāmī83.

Já se apontou (MICHOT, 1986, 59) a similaridade exis-
tente entre a tripla distinção aviceniana “eternidade – per-
petuidade - temporalidade” [sarmad (aplicável às relações 
entre coisas/entes imutáveis)84 - dahr (aplicável às relações que 
coisas/entes imutáveis mantêm com coisas/entes mutáveis)85 

81 Traité sur l’amour (Risāla fi ’l-‘ishq), em AVICENNE, 
1894, ۱-۲۷ (paráfrase francesa: pp. 1-15); trad. em inglês FACKENHEIM, 
1945, 208-228 (com o tratado às pp. 211-228).

82 “Discurso sobre o Puro Bem”, §21, p. 99 linha 4 – p. 
100 linha 3 BARDENHEWER [corresp. a Elementos de Teologia, prop. 115]; 
muktafiya bi-nafsihi na p. 99 linhas 6-7; fawqa al-tamām na p. 99 linha 9; 
fawqa kull aism yusamā bih na p. 99 linha 4 e p. 100 linha 3.

83 Cf. Robert Wisnovsky, Avicenna’s Metaphysics in 
Context. Ithaca, N. Iorque: Cornell University Press, 2003, pp. 185, 188 e ss.

84 A eternidade é o locus de todos os inteligíveis incor-
póreos; “é particular às substâncias imateriais puras, às inteligências 
angélicas” (MICHOT, 1986, 60). Michot traduz (p. 59) sarmad por “perpé-
tuité” e dahr por “aiôn”; aqui não o acompanhamos nisto, por razões que 
ficarão claras quando recordarmos os esquemas temporais da proposição 
55 dos Elementos de Teologia. 

85 Em algumas ocasiões Ibn Sīnā provavelmente usa 
sarmad e dahr como sinônimos (RAHMAN, 1980, 140). Não é possível 
distinguir claramente entre esses conceitos a partir do Corão ou da tradição 
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- zamān (aplicável às relações entre coisas/entes mutáveis)]86 
e a doutrina do “Discurso sobre o Puro Bem”, §29, pp. 112 
linha 9 - 113 linha 8 BARDENHEWER87 [cf. os Elementos de 
Teologia, esp. as proposições 40 a 55], cabendo ainda evocar 
a esse respeito a Teologia de Aristóteles88 e o Argumento 18 
do tratado procleano Da Eternidade do Mundo (Perì Aïdiótētos 
Kósmou; Fī Qidam al-‘Ālam)89. O esquema aviceniano reproduz 
“a estrutura básica da teoria temporal do neoplatonismo 

islâmica [cf. Gerhard Böwering, “Ideas of Time in Persian Sufism”. Iran: 
Journal of the British Institute of Persian Studies (Londres), 30, 1992: 77–89, 
reed. em. L. Lewisohn (ed.), Classical Persian Sufism from its origins to 
Rumi.  Londres/N. Iorque: Khaniqahi-Nimatullahi Publications, 1993 
(reed. como The Heritage of Sufism, Vol. I: Classical Persian Sufism from its 
origins to Rumi (700-1300). Oxford: Oneworld, 1999), pp. 199-233; cf. esp. 
pp. 212-213].

86 Cf. Salomon [Shlomo] Pines, Beiträge zur islamischen 
Atomenlehre. Berlim: Gräfenhainichen, Gedruckt bei A. Heine gmbh, 
1936 (reimpr. N. Iorque: Garland Publishing, 1987), pp. 51 e 72; S. Pines, 
Studies in Islamic Atomism, ed. Y. Tzvi Langermann, trad. Michael Schwarz. 
Jerusalém: Magnes Press, The Hebrew University, 1997, p. 59 e 85.

87 BADAWĪ, 1955, p. 30 linhas 1-7.
88 Cf. Sajjad Rizvi (Sayyid Rizvī), “Mīr Dāmād’s (c. 

1631) Al-Qabasāt. The Problem of the Eternity of the Cosmos”. Em:  K. 
el-Rouayheb, S. Schmidtke, The Oxford Handbook of Islamic Philosophy, 2017 
(op. cit.), pp. 452-453.

89 Proclus, On the Eternity of the World (De Aeternitate 
Mundi), ed. e trad. Helen S. Lang, A. D. Macro (Argumento 1 trad. do 
árabe por Jon McGinnis). Berkeley: University of California Press, 2001, 
pp. 139-147 (notas às pp. 147-149); M. Baltes, Die Weltentstehung des pla-
tonischen Timaios nach den antiken Interpreten, 2 vols., Teil 2 [vol. 2]: Proklos. 
Leiden: E. J. Brill, 1978, pp. 134-164. Q. v. ainda Helen S. Lang, “Perpetuity, 
Eternity, and Time in Proclus’ Cosmos”. Phronesis, 50 (2), 2005: 150-169. 
A terminologia do tempo no Argumento 1 é confusa em árabe; cf. John 
Philoponus, Against Proclus On the Eternity of the World 1-5, trad. Michael 
Share (Argumento 1 trad. Peter Adamson). Londres: Gerald Duckworth 
& Co. Ltd./Ithaca, N. Iorque: Cornell University Press, 2004, p. 90 n. 4.
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tardio” (CHASE, 2014, 90)90, bem explicitada no esquema 
tríplice procleano “ho aiṓn - tḗs aïdiótētos91 - tòn chrónon”92. 
Herbert DAVIDSON (1987, 294), por sua vez, sugeriu que 
a prova apresentada por Avicena para a existência do ser 
necessário (al-wājib al-wujūd; “o absolutamente necessário”; 
latim necesse esse) fundamenta-se em doutrinas neoplatônicas 
possivelmente assimiladas através do Discurso sobre o Puro 
Bem. D’Ancona Costa, a seu turno, ponderou que

Dimitri Gutas chamou a atenção [em Avicenna and the 
Aristotelian Tradition. lntroduction to Reading Avicenna’s 
Philosophical works] para o fato de que Ibn Sīnā “nasceu e 
foi criado nas partes orientais do Império Islâmico, onde a 
tradição de [Al-]Kindī mais floresceu  (...); ele realizou seus 
estudos de ‘graduação’ (...) na mesma biblioteca na qual 
[Al-]‘Āmirī muito provavelmente compôs e provavelmente 
depositou seu [tratado] Sobre o Além-vida [Kitāb al-Amad ʿ alā 

90 “Principiando por Jâmblico, os neoplatonistas pro-
puseram uma hierarquia de três níveis, alinhada com a doutrina do 
triplo universal, segundo a qual cada Forma ou Ideia inteligível tem três 
fases: não-participada, participada, e nos participantes. Correspondendo 
à Forma não-participada está a Eternidade (grego aiṓn), seguida por 
dois tipos de tempo: correspondendo à forma participada há um tempo 
intelectual que é estável, imóvel, indiviso e gerativo, e correspondendo 
aos participantes há o tempo que é gerado e flui constantemente, e que 
experimentamos no mundo sensível” (CHASE, 2014, 98).

91 A distinção entre αιωνίος (“eterno”) e ἀϊδίος (“per-
pétuo”), e uma “antecipação” do princípio da “perpetuidade” (ἀϊδιότης), 
“elaborado e definido por Olimpiodoro, Simplício e Proclo”, remonta 
a Plotino (Enéades, III.7.2.25 até 7.3.3) [Niketas Siniossoglou, “Time, 
Perpetuity and Eternity in Late Antique Platonism”. KronoScope, 5 (2), 
2008: 213–235, cf. p. 217].

92 Proclo, Elementos de Teologia, corolário da proposição 
55 (remetendo às props. 48 e 49). Quanto ao uso variável desses termos 
em Proclo cf. M. Share em John Philoponus, Against Proclus On the Eternity 
of the World 1-5, 2004 (op. cit.), p. 7.
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al-Abad]”93. Esse ultimo tratado é precisamente a obra na 
qual são encontradas as citações mais antigas do Liber de 
Causis. As passagens [por mim] analisadas [quatro trechos 
pertencentes à Metafísica da grande enciclopédia filosófica 
Al-Shifā’ (“A Cura”)] criam um impulso em direção à con-
clusão de que  Ibn Sīnā estava familiarizado (acquainted) 
com [a matriz árabe d]o Liber de Causis, um texto que de 
nenhuma forma foi ignorado no seu contexto cultural  
(D’ANCONA COSTA, 2000, 114; grifo nosso).

O estudo das relações entre Proclo e Ibn Rushd – 
mesmo que indiretas94 - ainda é incipiente95. A soma das 

93 Cf. D. Gutas, Avicenna and the Aristotelian Tradition. 
lntroduction to Reading Avicenna’s Philosophical works.  Leiden: E. J. Brill, 
1988, p. 250 (2ª ed., revisada e ampliada Leiden/Boston: Koninklijke 
Brill, 2014, p. 283).

94 Cf. as menções a Proclo na introdução de Simon 
van den Bergh (trad. e notas) a Averroes, Tahāfut al-Tahāfut (ed. Maurice 
Bouyges, 1930)/The Incoherence of Incoherence. Londres: Luzac & Co./
Oxford: University Press, 1954 (reimpr. 1969; reed. Cambridge: E. J. W. 
Gibb Memorial Trust, 1978), vol. I, pp. xvii-xviii e xxvi, com paginação 
distinta em http://imagomundi.com.br/filo/rushd_incoherence.pdf; 
Averrois, L’Ensorrament de l’Ensorrament. Qüestions I & II, trad. Josep 
Puig Montada. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona/Fundació 
Abadia de Montserrat, 2005, pp. 52 c/ n. 3, 55-56 c/ n. 13, 107-108 c/ n. 81.

95 É instigante o fato de existirem dois manuscritos latinos 
reunindo num só volume os Elementos de Teologia de Proclo e o Comentário 
Longo (Tafsīr) à Metafísica [de Aristóteles], de Averróis. Cf. Oxford, Balliol 
College Ms. 113 (séc. XIV; fl. 1v: Commentator super Methaphisicam Aristoteles/
Proclus [fl. 146v: Procli dyadochi lycii platonici philosophi elementacio theologica 
explicit]) = Proclo, Elementatio Theologica (trad. G. de Moerbeke): fólios 
146r-166v; Averróis, In Metaphysica: fólios 2r-145r, descrito em Roger Aubrey 
Baskerville Mynors, Catalogue of the Manuscripts of Balliol College Oxford. 
Oxford: Clarendon Press, 1963 http://archives.balliol.ox.ac.uk/images/
Mynors%20catalogue/Mynors113.jpg ; outro volume contendo esses mes-
mos dois textos no Merton College, descrito em Frederick Maurice Powicke, 
The Medieval Books of Merton College. Oxford: Clarendon Press, 1931, item 
14 (“Commentum Metaphisice… cum proposicionibus Procli commentatis’”), 
pp. 48, 96. Siger de Brabante (c. 1240-c. 1284) se apoiou tanto em Proclo 
como em Averróis para defender o criacionismo em De Aeternitate Mundi.
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considerações apresentadas nos parágrafos precedentes 
produz, no entanto, a convicção de que o leque dos filósofos 
da civilização islâmica influenciados por Proclo é muito 
maior do que apontam os estudos publicados.

PROCLUS ISLAMICANTIS
Conforme Michael CHASE (2016, 254), “Um dos traços 

mais conspícuos da Neoplatonica arabica96”, que identifica o 

96 Neoplatonica arabica é o nome do conjunto de textos 
neoplatônicos traduzidos e adaptados em idioma árabe. Esse corpus 
consiste majoritariamente na Plotiniana arabica e na Procliana Arabica, sendo 
este último conjunto composto principalmente por: 1) duas adaptações 
baseadas nos Elementos de Teologia de Proclo – 1a) o Discurso sobre o Puro 
Bem (Kalām fī Maḥdh al-Khair, 31 proposições), ou Liber de Causis árabe (com 
31 ou 32 proposições nos mss. latinos, a depender de uma quebra no meio 
da proposição 4 do texto árabe), 1b) o “Liber de Causis II” (contido no Ms. de 
Istambul, Aya Sofia, Ahmed III 3287, fólios 76r-95v), com 29 proposições, 
que foi editado por Pierre Thillet e Saleh Oudaimah [S ̣ā lih̒Ud ̣aymah] 
[“Proclus arabe, un nouveau Liber de causis?”. Bulletin d’Études Orientales 
(Damasco), 53-54, 2001-2002: 293-369] e que apresenta várias diferenças 
em relação ao seu homônimo mais conhecido, inclusive uma ordenação 
diferente e 5 proposições não contidas naquele (cf. ‘ĀMIRĪ, WAKELNIG, 
2006, 55-60); 2) os excertos reunidos em ENDRESS, 1973, suplementados 
por outros que foram descobertos depois [cf. Fritz Zimmermann, “Proclus 
Arabus rides again”. Arabic Sciences and Philosophy (Cambridge), 4 (1), 1994: 
9-51]; 3) as paráfrases dos Elementos de Teologia presentes n’O Livro dos 
Capítulos sobre Tópicos Metafísicos (Kitāb al-Fusūl fī ’l-Ma ā̒lim al-Ilāhiya) de 
Al-‘Āmirī; 4) um texto pseudo-aristotélico intitulado Livro do Movimento 
(Kitāb al-Ḥaraka) [Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya [Jografya] 
Fakültesi Kütüphanesi, Ms. Ismail Saib I 1696; Ms. Hacı Mahmud Efendi 
5683, fólios 119v–140r, contendo material pp. de 5 obras de Aristóteles e 
de 2 obras de Proclo (Elementos de Teologia e Elementos de Física); ‘ĀMIRĪ, 
WAKELNIG, 2006, 61-66; texto árabe em www.ancientwisdoms.ac.uk/
folioscope/sawsTexts%3AHME5683.KHar.saws01]. Uma tabela mostrando 
a derivação dos Elementos de Teologia de Proclo nas diversas obras da 
Procliana arabica (inclusive algumas não citadas aqui) aparece em ‘ĀMIRĪ, 
WAKELNIG, 2006, 399.
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Uno plotiniano com o Primeiro Princípio do livro Lambda 
da Metafísica de Aristóteles e com o Deus do Corão, “é que 
os textos em que se baseiam, tomados primariamente de Plotino 
e Proclo, foram modificados de modo a se tornarem compatíveis 
com uma metafísica criacionista”. Quando Al-Fārābī atribuiu a 
Platão o conceito da creatio ex nihilo97 ele provavelmente fez 
isso influenciado pela Procliana Arabica, onde esse conceito 
teria sido “demonstravelmente introduzido por tradutores 
cristãos ou muçulmanos” (GLEEDE, 2012, 109-110)98. Para 
Marwan Rashed, contudo, já em Porfírio e Proclo “resolveu-se99 
a contradição entre sua interpretação do Timeu de Platão 
[com sua tese da eternidade do mundo] e a leitura dos aris-
totélicos [propositora do eternalismo físico], introduzindo a 
noção de ‘instauração [ḥudūth, originação] essencial [dhātī]’100” 
(RASHED, 2013, 273) – uma ideia que, quando combinada 

97 Livro da Concordância [Harmonia] das Opiniões dos 
Dois Sábios, §57 Najjar / p. 65, linhas 10–14 Bonadeo. Cf. tb. RASHED, 
2013, 278 e ss.

98 Cf. ENDRESS, 1973, 229-233, 237.
99 Mediante a possibilidade de contornar a associação 

exclusiva entre originação e temporalidade – algo já empreendido pelo 
filósofo medioplatonista Taurus, conforme demonstrou RASHED (2013, 
262 e ss.).

100 Cf. RASHED, 2013, 271, citando Fakhr al-Dīn 
Muḥammad ibn ‘Umar al-Rāzī (1149 ou 50-1210), Al-Riyādh (Riyāḍ) 
al-Mūniqa [leia-se Mu’niqa] fī Ārā’ Ahl al-‘Ilm (“Os Jardins Fascinantes 
[‘Bem Enfeitados’] das Opiniões do Povo do Conhecimento”), ed. M. 
al-As‘ad Jum‘a. Cairuão/Kairouan (Qayrawān): Kullīyat al-Ādāb wa 
’l-‘Ulūm al-Insānīya bi-al-Qayrawān wa Markaz al-Nashr al-Jāmi‘ī, 
2004, pp. 81-82.



Edrisi Fernandes 185

com uma doutrina de originação atemporal ou sempiterna do 
mundo101, não é incompatível com aquela da creatio ex nihilo102.

No entendimento de Riccardo CHIARADONA (2001-
2002, 296), “Na perspectiva daquilo que Endress define como 
‘uma ideologia de cientistas herdeiros da encyclopaedia hele-
nística, e (...) uma religião para intelectuais, compatível com o 
Islã’ (p. 569)103, a teologia de Proclo, reformulada para servir 
às exigências do monoteísmo, desempenha um papel capital 
em toda filosofia árabe”. Isso não é pouca coisa quando se 
considera, dando crédito a Laurence Jay ROSÁN (1949, 226), 
que “em Proclo a filosofia neoplatônica pagã acançou seu 
pico”. Escrevendo isso Rosán pretendeu traduzir apropriada-
mente uma frase de Ueberweg, mas na verdade parafraseou 
Karl Praechter, que escreveu:

O ensinamento neoplatônico alcançou seu ápice com Proclo. 
Com um conhecimento extenso da filosofia grega antiga, 
ou seja, dos ensinamentos de Platão, de Aristóteles e dos 
seus próprios precursores neoplatônicos, e também com 
uma extensa erudição sobre os mais variados campos da 
aprendizagem, e uma veneração entusiástica de todos 
os tipos de tradições mitológicas, teológicas e cúlticas 

101 Cf. o Argumento 1 do tratado procleano Sobre a 
Eternidade do Mundo e q. v. adiante.

102 Cf. GLEEDE, 2012, 94 e ss.
103 Gerhard Endress, “The New and Improved Platonic 

Theology. Proclus Arabus and the Arabic Islamic Philosophy”. Em: A.- Ph. 
Segonds, C. Steel (eds.), C. Luna , A. F. Metraux (eds. assists.), Proclus et 
la Théologie Platonicienne. Actes du Colloque International de Louvain (13-16 
mai 1998): en l’honneur de H.- D. Saffrey et L. G. Westerink. Leuven: Leuven 
University Press/Paris: Les Belles Lettres, 2000, pp. 553-570. Endress 
escreveu assim: “O programa de propaganda philosophia [de Al-Kindī], 
que veio è existência como uma ideologia de cientistas herdeiros da 
encyclopaedia helenística, e como uma religião para intelectuais, compatível 
com o Islã, foi um programa para a integração da filosofia e das ciências 
racionais na sociedade muçulmana árabe”.
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de origem grega, oriental e egípcia, ele combinou uma 
competência incomum em dialética, o que lhe permitiu 
reunir uma enorme massa de conceitos tradicionais em um 
amplo sistema de ideias no qual cada um dos elementos, 
interpretado apropriadamente segundo seu significado, 
ocupou um lugar definido. Enquanto editor de entendi-
mentos com autoridade, por todos os meios de sutilíssimo 
tratamento conceptual, ele foi o grande escolástico da 
antiguidade. (...) Em todo caso, considerado objetivamente, 
enquanto conclusão real do desenvolvimento neoplatônico 
seu ensinamento significa um importante marco na história 
da filosofia (UEBERWEG, PRAECHTER, 1920, 652-53 [1923, 
626])104.

Uma característica importante da Procliana Arabica é 
a substituição da complexa hierarquia cósmica de Proclo pelo 
esquema plotiniano mais simples, distanciando-se assim do franco 
politeísmo do platonista lício. Tim Riggs resumiu do seguinte 
modo as intervenções que, conforme Cristina D’Ancona Costa 
em “Sources et structure du Liber de Causis” (D’ANCONA 
COSTA, 1995, 23-52) [orig. 1989 em italiano], foram feitas 
pelo autor do Discurso sobre o Puro Bem enquanto adaptador 
de Proclo aos seus propósitos pessoais:

104 “In Proklos erreichte die neuplatonische Lehre ihren 
Нöhenpunkt ist. Mit gründlichster Kenntnis der früheren griechischen 
Philosophie, namentlich der Lehren des Platon und Aristoteles und seiner 
eigenen neuplatonischen Vorgänger, mit umfassender Gelehrsamkeit auf den 
verschiedensten Gebieten der Wissenschaft und begeisteter Verehnung für 
jede Аrt mythologischer, theologischer und kultlicher Tradition griechischen, 
orientalischen und ägyptischen Ursprungs verband er eine ungewöhnliche 
dialektische Befährung, die ihn in Stand setze, die gewaltigen überkommenen 
Vorstellungsmassen zu einem grossen Gedankengebäude zusammenzufügen, in 
welchem jeder ihrer Bestandteile, zweckentsprechend gedeutet, seine bestimmte 
Stelle erhielt. Als Bearbeiter autoritativ aufgefaßter Lehren mit allen Mitteln 
subtilster Begriffsbehandlung ist er der große Scholastiker des Altertums (…) 
Jedenfalls bedeutet, objektiv betrachtet, seine Lehre als der eigentliche Abschluß 
der neuplatonischen Entwicklung einen wichtigen Markstein in der Geschichte 
der Philosophie”.
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1. O Adaptador suprime sistematicamente as referências 
de Proclo à pluralidade de deuses;

2. Contrariamente a Proclo [e a Plotino], o Adaptador refe-
re-se ao primeiro princípio como “Puro Ser”, do mesmo 
modo que o Adaptador do ‘Plotino Árabe’ [e o pseudo-
-Dionísio] o faz;

3. Contrariamente a Proclo [e a Plotino], o Adaptador con-
sidera o primeiro princípio como causa universal de todo 
ser, criando a partir do nada105;

4. Contrariamente a Proclo (mas assim como Plotino), 
o Adaptador propõe uma hierarquia suprassensível de 
apenas três princípios: o Uno, o Intelecto e a Alma106. As 
hênades e o par [= a díade] Limitado-Ilimitado foram elimi-
nadas107 (RIGGS, 2017, 292 [com adições nossas], remetendo 
a D’ANCONA COSTA, 1995, 45-46).

Essas observações merecem ser complementadas pelas 
seguintes ponderações de D’ANCONA COSTA (1995, 45-46):

[1.] “O primeiro tipo de intervenção é característico das 
adaptações teológicas”; dentre nove situações onde o 
Adaptador encontrou as expressões “pãn tò theĩon”, 
“hoi theoí”, em sete vezes ele as traduziu como “Causa 
Primeira” (al-‘illa al-ūlā);

105 Cf. o “Discurso sobre o Puro Bem”, §19, p. 96 linha 
8 – 97 linha 1 BARDENHEWER.

106 Cf. ENDRESS, 1973, 211-212.
107 Sobre a eliminação das hênades q. v. ENDRESS, 1973, 

211-213, 237-240; RIGGS, 2017. A eliminação do par Limitado-Ilimitado 
tem algumas implicações sutis; por exemplo, para Proclo (cf. Elementos 
de Teologia, prop. 89) o verdadeiro ser (όντως όν) embora mais simples 
que o Intelecto, enquanto composição de “limite” (πέρατος) e “ilimitado/
infinitude” (ἄπειρον) é a primeira pluralidade. O Discurso sobre o Puro 
Bem, diferentemente, equaciona o ser com a unidade; Al-Kindī, por sua 
vez, aparentemente entendeu que o Intelecto é a primeira pluralidade.
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[2.] “O segundo tipo de intervenção é característico das 
adaptações concernentes a argumentos filosóficos”; o 
Pseudo-Dionísio Areopagita também pensava que o 
primeiro princípio é “Puro Ser”;

[3.] O Adaptador “interpreta a causalidade do primeiro 
princípio como sendo a criação universal do ser de 
toda a realidade, sem nada de preexistente”;

[4.] “As hipóstases intermediárias dos Elementos de 
Teologia, notadamente as hênades-deuses e o par de 
princípios autóperas-autoapeiría, foram eliminadas”.

Outros importantes pontos a considerar são os 
seguintes:

[A.] Proclo empresta grande importância à distinção entre 
“não participado” e “participado”, enquanto o Discurso 
sobre o Puro Bem não trata da mesma; 

[B.] Proclo descreve a Causa Primeira como pura unidade 
“além do ser”, enquanto no Discurso sobre o Puro Bem 
ela também é o “Primeiro Ser” (al-huwīyyat al-ūlā)108, 
embora preserve certa transcendentalidade por-
quanto exista/esteja “acima do Intelecto, da Alma e 

108 Sendo o “Primeiro Ser”, a Causa Primeira é também 
“Causa das causas” (illa ’l-‘ilalī; illatun al-‘ilalī) [“Discurso sobre o Puro 
Bem”, §17, p. 92 linha 10 – 93 linha 4 BARDENHEWER], dadora de ser “sob 
a forma de criação” (bi-naw‘ ibdā’). A palavra huwīyya é empregada na 
Plotiniana Arabica e por Al-Kindī no sentido de “entidade; ser” (sinônimo 
de annīyya e aysa), enquanto Ibn Sīnā a emprega no sentido de “essência; 
ipseidade”.
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da natureza” (“Discurso sobre o Puro Bem”, §8109, p. 
78 linhas 2-5 BARDENHEWER)110. 

[C.] No Discurso sobre o Puro Bem (§8), a Causa Primeira é 
descrita como “criadora” (mubdi aʿ) de todas as coisas, 
significando que ela traz da inexistência à existência 
pela vontade, e não pela necessidade111. Essa posição 
difere da causalidade emanacionista, aceita por Proclo e 

109 Acredita-se hoje que a proposição 8 contém material 
haurido de seções das Enéades V e VI (TAYLOR, 1992, 18). 

110 Al-Kindī especificou que na verdadeira Causa única 
e primeira “a unidade nada mais é que existência (huwīyya)” [Emma 
Gannagé, “The Rise of Falsafa: al-Kindī (d. 873), On First Philosophy”. Em: 
K. El-Rouayheb, S. Schmidtke, The Oxford Handbook of Islamic Philosophy, 
2017 (op. cit.), pp. 30-62, cf. p. 56]; ele escreveu: “É evidente que a existência 
(huwīyya) é predicada para toda coisa cuja causa é o Um [ou: é única], 
e que essa existência é predicada para aquilo que é enumerado pelos 
tipos do Um” [Al-Falsafa al-Ūlā (“Filosofia Primeira”). Em: Rasā’il al-Kindī 
al-Falsafīyya, 2 vols., ed. Muḥammad ‘Abd al-Hādī Abū-Rīda. Cairo: Dār 
al-Fikr al-‘Arabī, 1950-1953 (reimpr. 1978), vol. I, pp. 97-162, cf. vol. 1, p. 160 
linhas 4-5; Al Kindī’s Metaphysics. A Translation of Ya‘qūb ibn Isḥaq al-Kindī’s 
Treatise “On First Philosophy”, trad. e comentários Alfred L. Ivry. Albany: 
State University of New York Press, 1974, p. 112; “Livre d’al Kindī sur la 
Philosophie Première”. Em: Oeuvres Philosophiques et Scientifiques d’al-Kindī, 
2 vols., ed. Roshdi Rashed (Rushdī Rāshid) e Jean Jolivet. Leiden/N. Iorque/
Colônia: E. J. Brill, 1998, vol. 2 (Métaphysique et Cosmologie), pp. 8-99, cf. p. 
95 linhas 1-2]. Cf. ainda Gannagé (op. cit.), p. 52 e ss.

111 Uma posição alternativa, defendida na Teologia 
de Aristóteles e vastamente repercutida [p. ex., por Al-Fārābī e Ibn 
Sīnā] postula que a Causa Primeira, que é “apenas ser” (annīyya faqaṭ; 
sinônimo de annīyya maḥdha [maḥḍa], “puro ser”) é existenciante pelo 
mero fato de ser, ἀυτῷ τῷ εἶναι/per esse suum tantum (bi annīyyati-hi; 
anniyyatihi faqaṭ) [“Discurso sobre o Puro Bem”, §8, pp. 78 linha 8 – 79 
linha 1 BARDENHEWER; cf. Elementos de Teologia, prop. 18 (cf. 18.5 e ss. 
Dodds)]. Cf. C. D’Ancona Costa, “Sources et structure du Liber de Causis” 
(D’ANCONA COSTA, 1995, 23-52), p. 43 n. 84; C. D’Ancona Costa, “The 
Theology Attributed to Aristotle – Sources, Structure, Influence”. Em: 
K. el-Rouayheb, S. Schmidtke, The Oxford Handbook of Islamic Philosophy, 
2017 (op. cit.), pp. 8-29, cf. p. 23.
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por outros neoplatonistas. Ao mesmo tempo, o Discurso 
sobre o Puro Bem (assim como Al-Kindī no seu livro Da 
Filosofia Primeira) defende certa causalidade mediada112, 
vez que a criação ocorre através de princípios secundá-
rios, “pela mediação do Intelecto” (bi-tawassuṭ al-‘aql)113.

Os tradutores/parafraseadores de Proclo no mundo 
islâmico (incluindo um bom número de cristãos siríacos) 
também encontraram formas de contornar as opiniões pagãs 
sobre a eternidade do mundo – sendo importante apontar 
que, no tratado de Proclo acerca desse tema – obra essa que, 
depois de sua tradução/adaptação em árabe por Isḥāq ibn Ḥunayn114, foi muito discutida por pensadores do mundo 

112 Não nos esqueçamos que Deus, a Causa Primeira, é 
“Causa das causas e Criador das causas” (‘illa[tun] al-‘ilalī wa mubdi‘hā); cf. 
Cristina D’Ancona Costa, “Cause prime non est yliathim. Liber de causis, 
prop. 8 [9]: le fonti e la dottrina”. Documenti e Studi sulla Tradizione Filosofica 
Medievale (Florença), 1/2, 1990: 327–351 (reprod. em D’ANCONA COSTA, 
1995, 97-119; cf. p. 103); Richard Taylor, “Primary Causality and Ibda‘ (creare) 
in the Liber de Causis”. Em:  Gu ̈nther Mensching, Alia Mensching-Estakhr 
(eds.), Wahrheit und Geschichte: Die gebrochene Tradition metaphysischen 
Denkens. Festschrift zum 70. Geburtstag von Günther Mensching. Wu ̈rzburg: 
Ko ̈nigshausen & Neumann, 2012, pp. 115-136, cf. p. 127 n. 24, p. 130. 

113 Cf. O “Discurso sobre o Puro Bem”, §3, p. 64 linhas 
1-4, e §8, p. 78 linhas 2-5, p. 78 linha 8 – 79 linha 1 BARDENHEWER; C. 
D’Ancona Costa, “La doctrine de la creation «mediante intelligentia» dans 
le Liber de causis et dans ses sources”. Revue des Sciences Philosophiques et 
Théologiques (Paris), 76, 1992: 209-233 (reprod. em D’ANCONA COSTA, 
1995, 73-95); C. D’Ancona Costa, “Pseudo-Theology of Aristotle: Structure 
and Composition”, 2001 (op. cit.), p. 104 e ss.

114 Uma tradução incompleta atribuída a Isḥāq ibn Ḥunayn (do Ms. de Damasco, Ẓāhiriyya 4871), contendo os argumentos 1 a 
9, foi editada como Ḥujaj Buruqlus fī Qidam al-‘ālam (“Argumento de Proclo 
sobre a Eternidade do Mundo”)/De Aeternitate mundi em BADAWĪ, 1955 
[reimpr. 1977] (op. cit.), 33-42. Badawī apontou que o tradutor árabe, em 
seu zelo religioso, ultrapassa e chega a subverter o sentido do texto de 
Proclo para adaptá-lo aos seus propósitos (cf. tb. BADAWĪ, 1968, 73). Elvira 
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islâmico -, o primeiro dos 18 argumentos apresentados (aquele 
que trata da superabundante bondade do Uno, com seu 
transbordamento existenciador), foi preservado apenas na 
versão árabe115. O argumento 1 também propôs que, sendo 
Deus um criador, Ele deve sê-lo essencialmente [onticamente] 
(através de Sua bondade e generosidade intrínsecas), e assim 
a criação deve ser uma realidade eterna116.

Wakelnig editou e traduziu outra versão árabe, anônima (preservada 
em Istambul no Ms. Pertev Pasha 617 e no Ms. Üniversite Kütüphanesi 
1458), em “The Other Arabic Version of Proclus’ De Aeternitate mundi. The 
Surviving First Eight Arguments”. Oriens, 40 (1), 2012: 51-95.

115 Cf. BADAWĪ, 1955, 34 linha 4-35 linha 8; Proclus, On 
the Eternity of the World (De Aeternitate Mundi), ed. e trad. Helen S. Lang, 
A. D. Macro (Argumento 1 trad. do árabe por Jon McGinnis), 2001 (op. 
cit.), pp. 153-154 (apresentação), 156 e 158 (texto árabe), 157 e 159 (tradução) 
e 159-163 (notas); outra trad. em inglês (por Peter Adamson) em John 
Philoponus, Against Proclus On the Eternity of the World 1-5, 2004 (op. cit.), 
pp. 19-20 (notas às pp. 89-91); trad. francesa do Argumento 1 em Georges C. 
Anawati, “Un fragment perdu du De aeternitate mundi de Proclus”. Mélanges 
de Philosophie Grecque Offerts à Mgr. [Auguste] Diès, Membre de l’Institut 
[de France (Angers)], par ses Élèves, ses Collègues, ses Amis. Paris: Librairie 
Philosophique J. Vrin, 1956, pp. 21-25, BADAWĪ, 1968, 133, e RASHED, 
2013, 267; trad. alemã (por Peter Heine) em M. Baltes, Die Weltentstehung 
des platonischen Timaios nach den antiken Interpreten, vol. 2, 1978 (op. cit.), 
pp. 134-136; texto árabe (com trad. alemã) e reconstituição parcial do 
grego em M. Maróth, “Der erste Beweis des Proklos für die Ewigkeit 
der Welt”. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapeste), 30, 
1982-1984: 181-189; trad. italiana em C. Ghielmetti, “Rilievi sulla traduzione 
del De aetemitate mundi di Proclo in arabo”. Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 
(Milão), 86 (4), 1994: 689-696, cf. pp. 694-696.

116 Cf. as referências da nota anterior e ainda Abū ’l-Fatḥ 
al-Shahrastānī, Kitāb al-Milal wa ’l-Niḥal/Book of Religious and Philosophical 
Sects, ed. William Cureton, 2 vols., vol. 2: The Account of Philosophical Sects. 
Londres: Society for Publication of Oriental Texts, 1846 (reimpr. [2 vols. 
em 1] Leipzig: Otto Harrassowitz, 1923; Piscataway: Gorgias Press, 2002), 
p. 336. O capítulo VI do livro de Al-Shahrastānī trata dos “Sofismas [ou: 
Afirmações Duvidosas] de Proclo Sobre a Eternidade do Mundo” (Shuba 
Buruqlus fī Qidam al-‘Ālam), e constitui principalmente uma paráfrase 
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Ainda segundo Chase,

Na proposição 45 dos seus Elementos de Teologia, no contexto 
de uma discussão sobre o que é autossubsistente (authypós-
taton), Proclo declara que tudo que é autossubsistente é 
incriado ou não gerado (pãn tò authypóstaton agénētón estin). 
Quando parafraseia essa seção dos Elementos no arábico 
Livro do Puro Bem, o autor anônimo escreve que “Cada [= 
toda] substância subsistente através de si mesma, isto é, sua 
essência, foi originada atemporalmente”117 (kull jawhar qāʾim 
bi-nafsihi a‘nī bī-dhātihi fa-innahu mubtadi‘ bi-lā zamān118 (§28, 
p. 109 BARDENHEWER; Taylor 1981 [= Tese], texto árabe 

abreviada dos argumentos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 13 do tratado procleano sobre 
esse tema [cf. ENDRESS, 1973, 17-18; Michael Chase, “Al-Šahrastānī on 
Proclus”. Em: Proclus and His Legacy. Berlim/Boston: Walter de Gruyter, 
2017, pp. 323-334].

117 Compare-se com o ensinamento do Mullā Ṣadrā de 
que o processo de originação dos existentes a partir do Absoluto ocorre 
sem tempo e sem movimento (‘alā naḥw al-ibdā’ bi-la zamān wa-ḥaraka). Cf. 
[Kitāb] al-Ḥikmat al-Muta‘ālīyya fī’ l-Asfār al-‘Aqliyya al-Arba‘a (“[Livro da] 
Sabedoria Transcendental Concernente às Quatro Jornadas Intelectuais”), 
ed. Muḥammad Riḍā al-Muzaffar, supervisão ‘Allāma Ṭabāṭabā’ī, 9 vols. 
(1378-1389AH). Qom: Shirkah Dār al-Ma‘ārif al-Islāmiyya, 1969, vol. 9 [= 
Tomo IV, seção II], p. 195.

118 “Há dois tipos de ato: um que resulta de um processo 
de devir (actualization) e outro que é livre de qualquer estado potencial 
antecedente, e que é em si o resultado imediato da enteléquia de um 
ser perfeito. O primeiro, relacionado às Categorias de Aristóteles, é um 
processo que tem lugar no tempo, enquanto o último, cuja relação com 
Aristóteles é imediatamente questionável, não ocorre no tempo ou ocorre 
sem que o tempo exista (occurs in no time or without time being existent), 
bi-lā zamān” (VALLAT, 2011, 260). Podemos relacionar indiretamente o 
ato enquanto devir àquilo que Proclo chama de potência imperfeita ou 
poder incompleto (ἀτελής δύναμις; al-quwwa al-nāqiṣa), e o ato sem tempo 
à potência perfeita ou poder completo (τέλειον [τελεία δύναμις]; tāmm). 
Q. v. Elementos de Teologia, proposição 78 [e cf. tb. a prop. 79]; Proclus 
Arabus, prop. 78 [título original: Πᾶσα δύναμις ἢ τελεία ἐστὶν ἢ ἀτελής 
(“Há uma potência perfeita e uma imperfeita”); título árabe: Faṣlun fī 
al-‘illa al-ūlā (“Sobre a Causa Primeira”)], em ENDRESS, 1973, ۲۹ texto 
árabe/281-282 tradução alemã; cf. pp. 200-201, n. 1.22 e pp. 233-235 n. 2.44 
[q. v. tb. pp. 230, 236].
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p. 248, trad. p. 329). Ao invés de ser uma mera tradução, 
essa parece ser uma adaptação deliberada, para não dizer 
uma distorção do pensamento de Proclo (CHASE, 2016, 
254; grifos nossos). 

Chase pensa que o autor dessa “adaptação” pode ter 
acreditado que dizer que alguma coisa é não-gerada ou que 
ela é gerada ou criada [mubtadi‘, palavra derivada da mesma 
raiz verbal que ibdā‘, “criação; incepção”] atemporalmente 
(mubtadi‘ bi-lā zamān; sem tempo [instantaneamente] ou fora 
do tempo) são ideias equivalentes. Proclo, contudo, não disse 
isso; essa equivalência - bastante apropriada quando se pre-
tende evitar o pensamento não-islâmico de que algo distinto 
de Deus poderia [segundo a perniciosa doutrina da ma‘iyya 
bi-al-dhāt [dāt] (“co-presença; concomitância; simultaneidade 
essencial”)119] ter uma existência absolutamente eterna120 - só 
pôde ser elaborada graças à teoria da “criação instantânea” 
[duf‘atan (daf‘atan) wāḥidatan (de uma só vez)], assimilada por 

119 Cf. AL-AḤSĀ’Ī, 1993, 227.
120 Essa doutrina propõe que poderia haver algum 

ente/alguma coisa co-eterna (συναΐδια) com Deus. Conforme o Pseudo-
Dionísio, “[mesmo] os seres chamados de eternos (αιώνια; p. ex, os 
anjos) não são (...) co-eternos (συναΐδια) com Deus, que é anterior a toda 
eternidade (προαιώνιο [προ αιώνων]); ao seguirmos com todo rigor as 
Escrituras (...), devemos considerar (...) como intermediário entre aquilo que 
é (υπάρχουν; o ser) e aquilo que se faz (γίνονται; o devir) tudo que participa 
tanto da eternidade (τα αιώνια [αιών]) quanto do tempo (τα έγχρονα 
[χρόνος])” (De divinis nominibus, 10.937c-940a: Δεν πρέπει, επομένως, 
αυτά που ονομάζονται αιώνια να τα θεωρούμε γενικά συναΐδια με 
τον προαιώνιο Θεό· αλλά ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις πάνσεπτες 
Γραφές, πρέπει τα αιώνια και τα έγχρονα να τα διερμηνεύουμε με τους 
τρόπους που είναι αναγνωρισμένοι απ› τις Γραφές, ενώ πρέπει να 
θεωρήσουμε ενδιάμεσα αυτών που υπάρχουν και αυτών που γίνονται 
όσα μετέχουν πότε στον αιώνα και πότε στον χρόνο).
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Al-Kindī e pelos textos da Neoplatonica Arabica121 a partir do 
pensamento de João Filopono (c. 490–c. 570) - conforme pre-
sente nas obras Sobre a Eternidade do Mundo contra Aristóteles122 
e Sobre a Eternidade do Mundo contra Proclo123 -, ou de algum 
de seus predecessores nesse assunto (CHASE, 2016, 254). 

121 Cf. Amélie Marie Goichon, La Distinction de l’Essence 
et de l’Existence d’Après Ibn Sīnā (Avicenne). Paris: Desclée de Brouwer, 
1937, pp. 273-274.

122 Essa obra foi preservada de forma fragmentária, 
predominantemente por Simplício em seus comentários ao Fédon e ao 
De Caelo. Cf. John Philoponus, Against Aristotle on the Eternity of the World, 
trad. Christian Wildberg. Ithaca, N. Iorque: Cornell University Press, 
1987; cf. ainda JANOS, 2012, 157–162.

123 John Philoponus, Against Proclus On the Eternity of 
the World 1-5, trad. M. Share, 2004 (op. cit.); Against Proclus On the Eternity 
of the World 6-8, trad. M. J. Share. Londres: Duckworth/Ithaca, N. Iorque: 
Cornell University Press, 2005; Against Proclus on the Eternity of the World 
9-11, trad. M. Share. Londres: Duckworth/Ithaca: Cornell University 
Press, 2010; Against Proclus on the Eternity of the World 12-18, trad. M. Share. 
Londres: Duckworth/Ithaca: Cornell University Press, 2006 (reed. de 
todos os volumes - Londres/N. Iorque: Bloomsbury Academic, 2014); cf. 
ainda C. D’Ancona Costa, “Pseudo-Theology of Aristotle: Structure and 
Composition”, 2001 (op. cit.), pp. 107-109. A primeira parte do Kitāb Bahjat 
al-Muʾmin yatadhammanu (yataḍammanu) masāʾil sharʿiyya wa-mawdhū āʿt 
(mawdū āʿt) falsafiyya (“Livro do Deleite do Crente, incorporando assun-
tos religiosos e tópicos filosóficos”, 1052) de Abū’l-Fatḥ Aʿbdallāh ibn 
al-Faḍhl (Faḍl) ibn ʿ Abdallāh al-Muṭrān al-Anṭākī (n. c. 1000-m. depois de 
1052) preservou, em pelo menos três dos seus 100 problemas teológicos 
e filosóficos da “Recensão A” [Ms. S. Petersburgo, Instituto Oriental 
B1226] ou 111 problemas da “Recensão B” [Ms. Vaticano Ár. 164] (dos 
365 que totalizam a obra), passagens de uma versão árabe (outrossim 
perdida) da obra de Filopono Sobre a Eternidade do Mundo contra Proclo. 
Todas as citações remetem à refutação da primeira prova (uma das 
quais do começo da mesma, perdido também em grego). Existe um 
paralelo dessa passagem em Abū Ḥāmid Aḥmad ibn Abī Isḥāq Muḥammad 
al-Isfizārī (séc. X), que no seu Kitāb fī Masāʾil al-Umūr al-Ilāhiyya (“Livro 
sobre Questões Metafísicas”) se apoia na mesma fonte. Pode-se dizer, 
a partir da comparação com o texto grego, que Al-Anṭākī cita Filopono 
com algumas omissões e paráfrases, mas com fidelidade ao conteúdo {para 
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Conforme Damien Janos, 

(…) o tempo e o mundo (não apenas o mundo inteligível, 
mas o mundo tomado como um todo) são claramente 
considerados como eternos na Neoplatonica arabica e nas 
obras dos peripatéticos de Bagdá124, sendo [Yaḥya] Ibn 
‘Adī uma possível exceção. A visão eternalista é articu-
lada na Teologia [de Aristóteles]125 e no Liber de Causis II126. 

uma comparação dos fragmentos de Filopono em grego com aqueles 
em árabe q. v. Richard Walzer, “[Review:] Al-Aflātūnīya al-Muhdata ‘inda 
al-’Arab”. Oriens (Leiden), 10 (2), 1957: 393-395}. Cf. Alexander Treiger, 
“Kitāb bahjat al-muʾmin yataḍammanu [yatadhammanu] masāʾ il sharʿ iyya 
wa-mawḍūʿāt [mawdhūʿāt] falsafiyya”. Em: David Thomas, Alex Mallett 
(eds. gerais), Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 
3 (1050-1200). Leiden/Boston: Koninklijke Brill, 2011, pp. 103-107; Elvira 
Wakelnig, “Al-Anṭākī’s use of the lost Arabic version of Philoponus’ Contra 
Proclum”. Arabic Sciences and Philosophy (Cambridge), 23 (2), 2013: 291-317.

124 “[Eles] foram ativos no mesmo ambiente intelectual 
que Al-Fārābī. Esses pensadores de Bagdá ou foram contemporâneos de 
Al-Fārābī ou viveram um pouco depois da sua morte, e muitos deles o 
conheceram diretamente. Adicionalmente, todos eles estavam imbuídos 
da filosofia aristotélica e frequentemente pretenderam reconciliar algumas 
de suas teorias com outras ideias teológicas ou neoplatônicas” (JANOS, 
2009, 222; cf. JANOS, 2012, 31 e ss.; 276 n. 180; 282, e passim).

125 Cf. Geoffrey Lewis (trad.), The Theology of Aristotle. 
Em: “Plotiniana Arabica ad codicum fidem anglice vertit”, em: P. Henry, 
H.-R. Schwyzer (eds.), Plotini Opera II], 1959 (op. cit.), p. 185; ‘A. Badawī 
[Uthūlūjiyā Arisṭūṭālīs. Em: Aflūṭīn ‛inda al-‛Arab/Plotinus apud Arabes. 
Theologia Aristotelis et fragmenta quae supersunt], 1955 (op. cit.), p. 126 [nota 
seguindo JANOS, 2009].

126 Cf. P. Thillet, S. Oudaimah, “Proclus arabe, un nou-
veau Liber de causis?”, 2001-2002 (op. cit.), p. 326 [nota seguindo JANOS, 
2009]. No seu tratado Sobre a Eternidade do Mundo, “Os argumentos de 
Proclo seguiram uma leitura do Timeu que distinguia a posteridade 
lógica do cosmos em relação ao Uno da sua consequência temporal; 
assim, muitos dos pontos relacionam-se à absurdidade de um ‘tempo 
antes do tempo’ (p. ex., o Argumento 5) ou, ao invés disso, a argumentos 
aristotélicos sobre movimento, geração e corrupção. (…) O Argumento 
11 de Proclo depende da noção aristotélica da matéria primeva como 
fundamento não gerado ou incorpóreo para um universo eterno” [Sajjad 
Rizvi, “Mullā Shamsā Gīlānī and his Treatise on the Incipience of the 
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Seguindo esse modelo, Ibn Suwār se refere explicitamente 
à eternidade temporal do mundo127, assim como Ibn ‘Adī 
(em sua correspondência), Abū Sulaymān al-Sijistānī, e 
provavelmente Ibn Zur‘ā e Al-‘Āmīrī. A evidência sugere 
que esses pensadores consideraram a criação como um 
processo eterno, embora eles não necessariamente usem o 
vocabulário emanacionista da Neoplatonica arabica (JANOS, 
2009, 226).

Por sua vez, Mathieu Terrier argumentou que
Proclo defende a eternidade temporal do mundo e se opõe 
à doutrina cristã de uma criação no começo do tempo. 
Seus argumentos repousam essencialmente sobre a imu-
tabilidade e a bondade eterna de Deus. Qualificados de 

Cosmos”. Ишрак: Ежегодник Исламской Философии/Ishraq: Islamic 
Philosophy Yearbook (Moscou), 6, 2015: 40-70, cf. p. 49].

127 “Em uma de suas epístolas devotadas à questão 
da criação do mundo [Maqāla... fī anna dalīl Yaḥyā al-Naḥwī ‘alā ḥadath 
(ḥudūth) al-‘ālam awlā bi-al-qabūl (qubūl) min dalīl al-mutakallimīn aṣlan. 
Em: BADAWĪ, 1955, 243-247], Ibn Suwār (n. em 943) explica que o termo 
muḥdath [‘temporal’] não deve, quando aplicado ao mundo, ser enten-
dido como se expressasse criação no tempo. Deus é anterior ao mundo 
essencialmente e causalmente, mas não temporalmente [sobre causação 
atemporal cf. JANOS, 2012, 291]. (…) Ibn Suwār argumenta que as ações 
de Deus ocorrem ‘todas de uma vez e não no tempo’ (duf‛atan fī ghayr 
zamān), e define o tempo como o número [= a medida] do movimento 
celestial (‘adad ḥaraka al-falak). Tomando Proclo como modelo, Ibn Suwār 
também estabelece uma distinção entre a perpetuidade temporal do 
mundo e a eternidade atemporal de Deus. A partir disso fica claro que 
Ibn Suwār acreditava na infinitude do tempo e concebeu o mundo como 
existindo sem um começo temporal e sem um fim” (JANOS, 2009, 222, 
grifo nosso; cf. JANOS, 2012, 277-278 onde, à p. 277, Janos expõe suas 
razões para ter passado a acreditar [retificando aquilo que é tratado na 
passagem grifada] que Ibn Suwār não acreditava numa criação eterna, 
mas apenas numa “causação atemporal do mundo”, e quanto ao fim do 
mundo ele apenas “não menciona explicitamente a finitude temporal do 
mundo e sua eventual destruição por D eus”). Cf. ainda Elvira Wakelnig, 
“The Other Arabic Version of Proclus’ De Aeternitate mundi. The Surviving 
First Eight Arguments”, 2012 (op. cit.).
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“sofismas” (shuba)128, eles são relatados com rigor pelos 
heresiógrafos e doxógrafos muçulmanos, de Al-Shahrastānī 
a Qutb al-Dīn Ashkewarī [Ashkevarī], e irão conhecer 
um destino triplo: [serão] refutados pelos apoiadores da 
novidade temporal do mundo, como Al-Ghazālī; plagia-
dos pelos apoiadores da eternidade temporal do mundo, 
como Ibn Sīnā e Ibn Rushd; interpretados e neutralizados 
(désamorcés; desarmados) por todos os que admitem, senão 
a eternidade do mundo físico, pelo menos a existência 
separada e sempiterna das essências inteligíveis. Como 
Aristóteles, Proclo ver-se-á assim inocentado (dédouané, 
desresponsabilizado) da tese que ele havia contribuído para 
difundir, mas por não se beneficiar da aura do “primeiro 
mestre”, seu caso permanecerá suspeito e mesmo litigioso 
(TERRIER, 2011, 378).

A teoria da “criação instantânea” reaparece nos ensi-
namentos do Mu‘tazilita Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Sayyār ibn 
Hāni al-Naẓẓām [al-Niẓām] (c. 760 ou 775–c. 836 ou 845), que 
sugeriu que Deus criou o universo de uma só vez (duf‘atan 
wāḥidatan) e em um só todo (jumlatan wāhidatan); “Deus criou 
seres humanos, bestas, animais, minerais e plantas a um 
mesmo tempo, e a criação de Adão não precedeu aquela de 
sua prole” (cit. em AL-A‘SAM, 1977, 187). A mesma teoria 
aparece na Epístola [ou Tratado] sobre o Conhecimento (Risālat 
al-‘Īlmiyya)129 do Shaykh Aḥmad ibn Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm 

128 “Dúvidas; incertezas; dificuldades; afirmações duvi-
dosas ou equívocas; sofismas” (pl. de de shubha), por vezes sinônimo de 
aghālit (“questões; dúvidas; falácias; sofismas”), por vezes usado como 
enfatizador deste vocábulo, como na sentença “al-aghālit wa al-shuba (ou 
shiba)”.

129 Essa obra se intitula Comentário da Epístola [ou do 
Breve Tratado] sobre o Conhecimento de Deus (Sharḥ Risāla fī ‘Īlm Allāh), 
Epístola [ou Breve Tratado] ou Comentário Epistolar [ou Tratadístico] sobre o 
Conhecimento (Risāla fī Sharh Risālat al-‘Īlm) ou Epístola sobre o Conhecimento 
(Risālat al-‘Īlmiyya). Risāla é o título na obra que consultamos (AL-AḤSĀ’Ī, 
1993), com texto baseado na edição litográfica de Tabriz [Aḥmad al-Aḥsā’ī, 
Jawāmi‘ al-Kalim (“Discurso Abrangente” ou “Discurso Compreensivo”), 
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al-Aḥsā’ī (1753–1826) (AL-AḤSĀ’Ī, 1993, 256-58), associando-se 
à ideia de “frescor perpétuo” da criação (abadan ṭariyyatan; 
AL-AḤSĀ’Ī, 1993, 268).

O QUE VEM POR AÍ
Sabemos que Abū Bakr Muḥammad ibn Yaḥyā ibn 

Zakariyā’ al-Rāzī (o Rhazes latino, m. c. 925) escreveu um 
tratado intitulado [Livro das] Dúvidas que há contra Proclo 
([Kitāb] al-Shukūk allatī ‘alā Buruqlus)130, que se perdeu131, e que 
Paul Kraus estava preparando uma edição de um manuscrito 
inédito contendo esse título132, mas sem o nome do autor, 
antes do seu suicídio em 1944. Após a morte de Kraus esse 
material foi transferido para o Institut Français d’Archeologie 
Orientale, no Cairo, onde ainda aguarda uma reavaliação 
com vistas à sua publicação. Uma edição crítica apropriada 
certamente trataria da diferença de opiniões entre Rhazes e 
seu conterrâneo Abū Ḥātim Aḥmad ibn Ḥamdān al-Rāzī (m. 
c. 934), um ismaelita (ismā īʿlī) que no seu Livro dos Sinais da 

ed. ‘Abd al-Ḥamīd Rawdha-Khān, 5 partes em 2 volumes. Tabriz: 
Muḥammad Tāqī Nakhjavānī, 1856-59, Vol. 1 (partes 1-3), pp. 166-200]. 

130 Conforme o Fihrist de Ibn al-Nadīm, o Ta’rīkh 
al-Ḥukamā’ de Al-Qifṭī e o Uyūn al-Anbā de Ibn Abī Uṣaybi‘a (cf. ENDRESS, 
1973, 17-18; Majid Fakhry, A History of Islamic Philosophy, 3ª ed., revisada. 
N. Iorque: Columbia University Press, 2004, p. 29 n. 117).

131 Cf. RASHED, 2013, 266 n. 22.
132 Cf. Paul Kraus (ed.), Abi Bakr Mohammadi Filii 

Zachariae Raghensis (Razis) Opera Philosophica fragmentaque quae supersunt. 
Collegit et edidit Paulus Kraus. Pars Prior (vol. 1; único publicado). Cairo: 
Universitatis Fouadi I Literarum Facultatis, 1939 (reprod. Beirute: Dār 
al-Āfāq al-Jadīda, 1973 e 1982; Frankfurt: Institut für Geschichte der 
arabisch-islamischen Wissenschaften, 1999), p. 114.
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Profecia (Kitāb A‘lām al-Nubuwwa)133 registrou um diálogo134 
com um mulḥid (“apóstata; herege”) [= Rhazes] no qual pre-
tendia levar à demonstração de que seria contraditório fazer 
do tempo um princípio eterno. 

Rhazes considerou o Tempo, junto com o Demiurgo, a 
Alma Universal, a Matéria Primeva e o Espaço, como um dos 
cinco princípios eternos (qadīm), e distinguiu entre um tempo 
mensurável, ligado ao movimento dos astros no céu, e um 
tempo não mensurável, independente do céu e até mesmo da Alma 
Universal, porquanto referente a um plano superior a esta. 
A distinção feita por Rhazes entre o tempo absoluto (zamān 
muṭlāq) ou duração perpétua (mudda; dahr)135 e tempo limitado 

133 Aḥmad ibn Ḥamdān Abū Ḥātim al-Rāzī, Kitāb 
A‘lām al-Nubuwwa, ed. Salāḥ al-Sāwī (Sawy) e Gholām-Ridhā A‘wānī 
(Gholamreza Aavani); introd. em inglês Seyyed Hossein Nasr (Sayyid Ḥusain Naṣr). Teerã: Anjuman-i Shāhanshāhī-yi Falsafahi-i Īrān/Royal 
Iranian Philosophical Society, 1977; Paul Kraus, “Raziana II: Extraits du 
kitāb a‘lām al-nubuwwa d’Abū Ḥātim al-Rāzī”. Orientalia (Roma), 5, 1936: 
35-56 e 358-78.

134 Essa discussão preserva fragmentos do [Fī] Naqdh 
(Naqḍ) al-Adyān (“[Da] Refutação das Religiões”) de Rhazes, uma de 
suas duas obras consideradas como ostensivamente ateístas (kufrīyāt), 
junto com o Kitāb Makhāriq al-‘Anbiyā (“Livro dos Truques [Fraudulentos] 
dos Profetas”) – possivelmente a mesma obra conhecida como Ḥiyal 
al-Mutanabbiyīn (algo como “Estratagemas dos que Alegam ser Profetas”).

135 Conforme Corbin, trata-se de algo que equivale a 
uma combinação entre a ideia [plotiniana; cf. Enéades, III.7.11] de “distensão 
(árabe mudda) da vida [da Alma]” (διάςτασις τῆς ζωής) e o eão (αιών), o 
tempo eterno do mundo inteligível, acompanhando Simplício e Alexandre 
de Afrodísias [Q. v. Henry Corbin, “Cyclical Time in Mazdaism and 
Ismailism” (1951), trad. Ralph Manheim. Em: Joseph Campbell (ed.), 
Man and Time: Papers from the Eranos Yearbooks (Bollingen Series XXX.3). 
N. Iorque: Pantheon Books, 1955 e 1961 (reimp. N. Iorque: Princeton 
University Press, 1957, 1973, 1983, Londres: Routledge & Kegan, 1958), pp. 
115-172, cf. p. 146 n. 11; outra ed.: Cyclical Time & Ismaili Gnosis. Londres/
Boston: Kegan Paul International, 1983; Abingdon, Oxford/N. Iorque: 
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(zamān maḥsūr) ou relativo (z. mudhāf [muḍāf]) corresponde, 
no vocabulário de Proclo136, à diferença entre tempo separado 
(chốristos chrónos) [sem relação (áschetos)] ou transcendente 
(não-participável; “hipercósmico”, supramundano)137 e tempo 
não separado (achốristos chrónos) ou limitado (participável), 
e assemelha-se à distinção entre o tempo ilimitado [Zervān 
(Zamān) i akanārak; Zurwān i akanārag (pálavi); Zrvān akarana 
(avéstico)] ou infinito e o tempo limitado ou de longo domínio 
[Zervān (Zamān) i kanarākōmand (brīnōmand) ou Z. i derangxva-
tāi; Zurwān i derang khwadāy (pálavi); Zrvān dareghō-chvadhātā 
(avéstico)] ou finito, na cosmologia zurvanita iraniana138.

A questão da incipiência (ḥudūth; tb. “originação; ins-
tauração, criação”) versus eternidade “a parte ante” (qidam) do 

Routledge, 2010, pp. 1-58, cf. 32 n. 11. Cf. tb. Joel L. Kraemer, Philosophy in 
the Renaissance of Islam: Abū Sulaymān Al-Sijistānī and His Circle. Leiden: 
E. J. Brill, 1986, pp. 167-168]. 

136 Proclo, In Plat. Tim., III.26-27, 30 (q. v. tb. In Parm., 
1217.17 e ss.); Simplicius, Corollaries on Place and Time, trad. J. O. Urmson, 
notas Lucas Siorvanes. Londres: Gerald Dukworth/Ithaca, N. Iorque: 
Cornell University Press, 1992 (reed. Londres/N. Iorque: Bloomsbury 
Academic, 2014), p. 65 n. 89 e pp. 116-117; S. Pines, Beiträge zur islamischen 
Atomenlehre, 1936/1987 (op. cit.), p. 52 e ss  (cf. p. 54), Studies in Islamic 
Atomism, 1997 (op. cit.), p. 61 e ss. (cf. p. 63).

137 Cf. L. Siorvanes, Proclus: Neo-Platonic Philosophy and 
Science. New Haven: Yale University Press, 1996, pp. 134-136.

138 Cf. Robert Charles Zaehner, Zurvan: A Zoroastrian 
Dilemma. Oxford: Clarendon Press, 1955 (reed. c/ nova introd. N. Iorque: 
Biblo and Tannen, 1972), pp. 5, 57, 368, 391. Abū’l-Abbās al-Irānshahrī, 
que foi mestre de Rhazes, era bem versado em zoroastrismo e acredi-
tava na eternidade do tempo [cf. Seyyed Hossein Nasr (Sayyid Husain 
Nasr), Mehdi Aminrazavi (Mahdī Amīn Rażawī), Mohammad Reza Jozi 
(Muḥammad Ridhā Jawzī; eds.), Anthology of Philosophy in Persia, vol. I, 
From Zoroaster to ‘Umar Khayyām. Oxford/N. Iorque: Oxford University 
Press: 1999 (reed. Londres/N. Iorque: I. B. Tauris/Londres: The Institute 
of Ismaili Studies, 2008), pp. 130-133].
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cosmos foi objeto de muitos debates filosóficos e teológicos na 
civilização islâmica. Os mutakallimūn consideraram a qidam 
como o mais importante “meta-atributo” divino (predicável 
tanto de Deus quanto de seus outros atributos). Como a 
aceitação da eternidade desses atributos poderia levar a que 
se pensasse ser possível a existência de uma multiplicidade 
de coisas incriadas e eternas – o que seria contrário à ideia 
de que só Deus possui eternidade “a parte ante” (“pré-eter-
nidade”) -, sofisticou-se o ideário e o vocabulário acerca de 
diferentes instâncias de eternidade.

Sayyid Muḥammad Bāqir ibn al-Dāmād (Mīr Dāmād, 
m. em 1631 ou 32), fundador da escola filosófica de Isfahã, 
ofereceu importantes reflexões sobre essa questão. Sua teoria 
da “originação permanente” ou “criação perpétua” (ḥudūth 
dahrī139 pode ser apreciada no seu Livro das Brasas (Kitāb 
al-Qabasāt)140, onde se propõe a explicar como é que Deus, 
desde a perpetuidade (dahr) – uma instância menos elevada 
que a eternidade (sarmad) divina, imutável141 -, produz a partir 

139 Cf. RAHMAN, 1980.
140 Kitāb al-Qabasāt, ed. Mahdī Muḥaqqiq (Mehdi 

Mohaghegh; Mohaqeeq), com uma introd. em inglês por Toshihiko Izutsu. 
Teerã: Mu‘assasah-i Mutāla‘āt-i Islāmī, Dānishgāh-i Tihrān/Dānishgāh-i 
MakGīl//Institute of Islamic Studies, Teheran University/McGill University 
(Teheran Branch), 1977 (2ª ed. Dānishgāh-i Tihrān/Teheran University 
Press, 1988); Mīr Dāmād, Kitāb al-Qabasāt: The Book of Blazing Brands. A 
Provisional English Translation, Introduction, and Notes. Including Selections 
from Sayyed Ahmad ‘Alawī’s Sharh Kitāb al-Qabasāt, ed. Keven Brown. Nova 
Iorque: Global Scholarly Publications, 2009; Sajjad Rizvi (Sayyid Rizvī), 
“Mīr Dāmād’s (c. 1631) Al-Qabasāt”, 2017 (op. cit.), pp. 438-464.

141 Cf. Kitāb al-Qabasāt, 7; Keven Brown, Time, Perpetuity, 
and Eternity: Mīr Dāmād’s Theory of Perpetual Creation and the Trifold Division 
of Existence: An Analysis of ‘Kitāb al-Qabasāt: The Book of Blazing Brands’. 
Tese de doutoramento. Los Angeles: University of California, 2006, p. 70.
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da inexistência um cosmos inteiro com um certo começo 
(ḥudūth) no tempo (zamān). Um discípulo de Mīr Dāmād, 
o Mulá (Mullā) Shamsā Gīlānī (m. em 1654), analisou esse 
tema no seu tratado A Incipiência do Mundo (Ḥudūth al-‘Ālam, 
sobre a temporalidade do cosmos)142, onde apoiou a posição 
do seu mestre, reiterando a defesa da ação criativa de Deus, 
mas ao mesmo tempo tratando de analisar criticamente as 
implicações filosóficas da teoria da eternidade do cosmos, 
defendida por Proclo. A discussão sobre ḥudūth al-‘Ālam teve 
uma importante repercussão no período Safávida143, e veio a 
influenciar o Mulá (Mullā) Ṣadrā144 (Ṣadr al-Dīn Muḥammad 
al-Shīrāzī, 1571-1635 ou 40), o maior dos filósofos iranianos 
desde Avicena, a desenvolver sua própria versão da teoria de 

142 Sajjad H. Rizvi, “Mullā Shamsā Gīlānī and his 
Treatise on the Incipience of the Cosmos”, 2015 (op. cit.); Mullā Shamsā 
Gīlānī, Ḥudūth al-‘Ālam/The Incipience of the Cosmos, ed., notas e introd. 
em persa (farsi) por Alireza Asghari (ʿ Alī-Ridhā Asghārī), Gholamreza 
(Gholām-Ridhā) Dadkhah, introd. em inglês por Sajjad Rizvi. Costa 
Mesa: Mazda Publishers, 2015.

143 Cf. Qādhi (Qāḍi) Saʿ īd al-Qummī (Qomī), [Risāla 
al-rābiʻa wa-hiya al-musammā bi-] Mirqāt al-Asrār wa Miʿ rāj al-Anwār fi Bayān 
Rabṭ al-Ḥādith bi-al-Qadīm wa Ḥudūth al-ʿĀlam (“… Escada dos Segredos e 
Ascensão das Luzes elucidando a Reportada Conexão [Rabṭ] entre o Eterno 
e a Incipiência do Cosmos”, 1674). Em: Najafqulī Ḥabībī (Najaf Golī-Ḥabībī) 
(ed.), Al-Arbaʿ īnīyāt (Arbaʿ īniyyāt) li-Kashf Anwar al-Qudsīyāt (“Quarenta 
Tratados do Desvelamento da Luz Sagrada”, ou “Os Quarenta Tratados 
Desvelando a Luz dos Seres Sagrados”). Teerã: Mirath Maktub, 2002 ou 
2003, pp. 115-155 [há ed. manuscrita em Princeton, http://arks.princeton.
edu/ark:/88435/fb494847r, fólios 42b-66a]. O Mulá ‘Ismā‘īl Khwājūī (m. 
em 1760) e seu discípulo Mulá Muḥammad Mahdī Narāqī (m. em 1795) 
também escreveram sobre Ḥudūth al-‘Ālam.

144 Cf. Mullā Ṣadrā, Risāla fi’ l-Ḥudūth [al-‘Ālam], ed. S. 
H. Mūsawiyān (Musaviyan). Teerã: Bunyād-i Ḥikmat-i Islāmi-yi Ṣadrā/
The Sadra Islamic Philosophy Research Institute, 1999.
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“originação [ou criação] essencial” (ḥudūth dhātī)145 – percep-
tivelmente herdeira da argumentação islâmica em torno do 
Argumento 1 do tratado procleano Da Eternidade do Mundo.

Baseando-se principalmente em algumas pondera-
ções de Avicena146, Mīr Dāmād147 e o Mulá Shamsā Gīlānī148 
propuseram que o universo advém com o tempo a partir da 
perpetuidade, e se opuseram aos pensadores que admitiram 
que o universo devém no tempo149. RAHMAN (1986, 140) 
apontou o débito do esquema islâmico “sarmad – dahr (em 
Avicena, ‘perpetuidade com tempo’) - zamān” em relação 
ao equivalente neoplatonista/procleano “aiṓn[ios] (eterni-
dade) - aïdiótēs... katà chrónon (perpetuidade150 no tempo; 
‘sempiternidade’)151 – chrónos (tempo)”, cabendo recordar 
que a distinção procleana entre dois sentidos de aïdiótēs, um 

145 Cf. Ibrahim Kalim, “Will, Necessity, and Creation 
as Monistic Theophany in the Islamic Tradition”. Ишрак: Ежегодник 
Исламской Философии/Ishraq: Islamic Philosophy Yearbook (Moscou), 1, 2010: 
345-367, p. 356 [outra ed. em D. B. Burrel, C. Cogliati, J. M. Soskice, W. 
R. Stoeger (eds.), Creation and the God of Abraham. Cambridge/N. Iorque: 
Cambridge University Press, 2010, pp. 107-132, cf. pp. 119-120].

146 Sobre Ibn Sīnā e a questão do tempo cf. LAMMER, 
2006, 429-523.

147 Cf. S. Rizvi, “Mīr Dāmād’s (c. 1631) Al-Qabasāt”, 
2017 (op. cit.), passim.

148 Cf. RAHMAN, 1980, passim.
149 A Teologia de Aristóles propõe que decorreria das 

limitações da linguagem o entendimento de que a criação ocorre no 
tempo; cf. Cristina D’Ancona Costa, “The Theology Attributed to Aristotle 
– Sources, Structure, Influence”, 2017 (op. cit.), p. 20 e ss.

150 Na versão latina de Guilherme de Moerbeke, per-
petuitas é o equivalente de ἀϊδιότης.

151 Um princípio eterno em sua existência e temporal 
em sua atividade (Elementos de Teologia, prop. 106).
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eterno e outro temporal152, vincula-se a uma interpretação 
dual de aeì (“sempre”) no Comentário ao Timeu (I.239.2 e ss., 
I.278.9 e ss.): tò aiṓnion153 e tò chronikón.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O pensamento de Proclo é extremamente complexo154, 

e o estudo de sua assimilação numa civilização de língua e 
cultura muito diferentes daquelas de origem é laborioso e 
melindroso155, o que pode, por outro lado, ser bem gratificante 
para aqueles que gostam de desafios. A possível influência 
procleana no desenvolvimento do neoplatonismo ismaelita 
(ismāʿīlī), e na gnose islâmica como um todo, ainda merecem 
estudos aprofundados156.

152 Elementos de Teologia, prop. 55 (cf. 55.30 e ss. Dodds).
153 Assim como Simplício [Comentário à Física de 

Aristóteles, 1155.16 Diels], Proclo entendeu o αιών como o eterno ser 
(τὸ ἀεὶ ὄν), aquilo que sempre é [Elementos de Teologia, prop. 52 (cf. 52.14 
Dodds); Teologia Platônica, III.56.27 Saffrey-Westerink].

154 Cf. p. ex. Stephen Gersh (ed.), Interpreting Proclus: From 
Antiquity to the Renaissance. Cambridge/N. Iorque: Cambridge University 
Press, 2014; D. Layne, D. D. Butorac, Proclus and His Legacy, 2017 (op. cit.); 
Pieter d’Hoine, Marije Martijn (eds.), All From One: A Guide to Proclus. 
Oxford: Oxford University Press, 2017.

155 “(...) o impacto de Proclo no pensamento árabe ainda 
é difícil de delinear com precisão, mas a evidência quanto ao mesmo está 
se acumulando gradualmente” (JANOS, 2012, 302 n. 245).

156 Djaffar Mohamed-Sahnoun (Jaʿ far Muḥammad-
Sahnūn), que fala de Proclo como “o mais sutil dos neoplatônicos” (La 
Perception Mystique en Islam: essai sur les origines et le développement du 
soufisme. Paris: Publibook, 2010, p. 272), acompanhando uma sugestão de 
Henri Corbin em l’Imagination Créatice dans le Soufisme d’Ibn Arabi (Paris: 
Flammarion, 1958 e 1977; reed. Paris: Aubier, 1993, p. 87 e ss.), acredita 
na influência do tratado procleano Περί τῆς καθ’ Έλληνας Ιερατικής (Sobre 
a Arte Sagrada dos Gregos, trad. por Marcilio Ficino em latim como De 
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Uma avaliação adequada da herança de Proclo na 
civilização islâmica deveria necessariamente levar em conta 
textos preservados não apenas em árabe157, mas também 
em persa, em turco, em hebraico e noutras línguas cultas 
dessa civilização, vez que mesmo sabendo-se que a grande 
maioria dos antigos textos filosóficos gregos foi vertida para 
o árabe – sendo esse o escopo do projeto europeu “Greek into 
Arabic”158 -, nada impede que haja noutras línguas versões 
desses textos (inclusive aquelas que se perderam em árabe). 
Uma investigação de textos siríacos e médio-persas que 
podem ter servido de ponte entre o grego e o árabe também 
seria importantíssima.

Sendo bastante restrita a bibliografia em português 
sobre a filosofia em terras do Islã, esperamos nesta revisão 
ter apresentado alguns importantes subsídios para os estudos 
da recepção do neoplatonismo, e em especial da filosofia de 
Proclo, na civilização islâmica.

Sacrificio et Magia) e sua “dialética do amor” sobre o sufismo (La Perception 
Mystique en Islam, pp. 188, 272-276 e 282).

157 A esse propósito cf. esp. ENDRESS, 1973, 15-27; 
‘ĀMIRĪ, WAKELNIG, 2006 48-66; E. Wakelnig, “Proclus, Arabic”. Em: 
H. Lagerlund (ed.), Encyclopedia of Medieval Philosophy. Philosophy Between 
500-1500. Dordrecht/Heidelberg/Londres/N. Iorque: Springer Science + 
Business Media, 2011, pp. 1078-1081; E. Wakelnig, “Proclus in Aristotelian 
disguise”, 2012 (op. cit.), G. Endress, “Proclus de Lycie: Œuvres transmises 
par la tradition arabe”. Em: R. Goulet (ed.), Dictionnaire des Philosophes 
Antiques, vol. V, 2e partie – Vb [5b]: De Plotin à Rutilius Rufus. Paris: CNRS 
Editions, 2012, pp. 1657-1674.

158 European Research Council (ERC); Seminar für 
Orientalistik und Islamwissenschaft, Ruhr-Universität Bochum; Centro 
di Studi Interuniversitario Greco Arabo Latino (GRAL) “Incontro di 
Culture”, Universitá di Pisa; Istituto di Linguistica Computazionale 
“Antonio Zampolli”, Consiglio Nazionale delle Ricerche/Universitá di 
Pisa. Cf. http://www.greekintoarabic.eu .  
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Este livro reúne estudos acerca da obra Pro-
clo de Atenas e da recepção que a mesma al-
cançou ao longo dos séculos, especialmente 
no período medieval. Um dos últimos repre-
sentantes do espírito pagão e expoente da 
tradição do neoplatonismo, Proclo é ana-
lisado por pesquisadores de sua obra que 
explicitam e aprofundam as concepções e 
conceitos fundamentais que nela tem lugar, 
bem como delineiam as fontes e as reper-
cussões que a mesma obteve no contexto 
do cristianismo e do islamismo. 
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