ASPECTOS DA PHYSIS GREGA

o presente texto trata de analisar a quesHlo da physis
no ambito do mais antigo pensamento grego. Sem duvida, a
noc;ao de physis consistiu em uma das mais importantes criac;oes
teoricas dos gregos. A amplitude conceitual do termo, bem como
suas implicac;oes filosoficas, constituiram urn campo fertil para
profundos estudos e discussoes, desde a Antigtiidade, na tentativa
de the atribuir uma definic;ao coerente. Essa tarefa, no entanto,
nao seguiu por caminhos univocos, pois logo apareceram varias
divergencias entre os estudiosos da questao. Alem do mais,
devemos reconhecer que urn conceito sempre carrega consigo urn
fator arbitrario, e nao foi diferente diante das interpretac;oes e
representac;oes que se atribuiram it physis no decorrer de sua
historia.
Desde Platao e Aristoteles que se havia nomeado pOI'
physis 0 objeto de investigac;ao pelo qual teriam se ocupado os
velhos jonios - a peri physeos historia - conforme chamou
Platao 1. Ja Aristoteles e seus seguidores vao denominar os mais
antigos pens adores de "physikof"
ou ''physioI6goi,,2, os
interessados no exame da physis. Todavia, segundo a tradic;ao
doxografica, e pelo que restou dos fragmentos dos chamados presocraticos, nao ha confirmac;ao do uso da palavra physis antes de
Heraclito de Efeso que viveu por volta de 500 a.C.
Nos
estudos
dos peripateticos
e de seus
comentadores, foi comum atribuir 0 titulo "Peri Physeos" ou "Da
Natureza" como nome de obras raras ou inexistentes de autores
Katsuzo Koike e professor da UFPE.
Fedon,96a.
12 A13 DK; 12 A16 DK. Cf. H. Die1s - W. Kranz, Die Fragmente der
Vorsokratiker,3 Y.; 7" ed., Berlin: Weidmann, 1954.

mais antigos. Assim foi feito com Anaximandro, XenOfanes ,
Parmenides, entre outros. Indicar 0 nome de tais obras como
prova do usn de physis entre esses filosofos nao e urn recurso
convincente, ja que a denominayao e tardia. No seculo VI a.C.,
quando comeyaram a se multiplicar trabalhos escritos na Grecia, e
mesmo depois, nao foi comum que os autores fizessem usa de
titulos em suas obras. Desse modo, os escritos mais antigos eram
intitulados de acordo com 0 assunto que traziam ou por alguma
sentenya expressiva no inicio da obra. Eram formas de
identificayao dos escritos, metodo utilizado principalmente na
epoca das grandes coleyoes, como as de Alexandria. Por exemplo,
foi 0 que ocorreu com Herodoto e suas Historie e ate com 0
lendario Homero, em relayao a Iliada e a Odisseia.3 E dificil,
entao, assegurar se os Milesios ou outros pensadores da epoca
haviam ou nao feito usa do termo physis . Por outro lado, e
possivel supor que eles ja tinham consciencia do conceito. E
seguro, pelo menos, que seus estudos se concentraram na
explicayao e descriyao do contexto da physis. Anaxagoras de
Clazomenas, reconhecido intelectual da Atenas de Pericles, foi
considerado urn grande estudioso da physis. Ha a tradiyao de que
ele seguira os passos de Anaximenes de Mileto 4, enquanto
Ciceros chega a afirmar ate que 0 mesmo fora aluno do milesio.
Mesmo sendo este urn fato cronologicamente impossivel6, nao M
duvida que as noticias de afinidade entre esses pens adores se
deveu pelas semelhanyas de suas ideias. Nao foi por acaso que os
peripateticos chamaram de physikoi
a praticamente todos os
filosofos conhecidos por nos hoje como pre-socrMicos.
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Cf. W. A. Heidel, On Anaximander's Book, p.24J; In: Proceedings of the
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Devemos reconhecer a antiguidade da ideia de physis,
posto que a palavra ja aparece no texto homerico, porem ainda
longe de uma formalizayao teorica, da forma como foi realizada
por Aristoteles. Quando observamos seu usa na reflexao de urn
Heraclito, Parmenides e nos escritos medicos dos hipocrMicos, no
sec. V a.C., todos educados dentro da tradiyao intelectual jonia,
nao e absurdo pensar que os mais antigos filosofos tenham dado
os primeiros passos para lanyar uma teoria da physis. E tudo
indica que eles 0 tenham feito.
Antes de questionar 0 que veio a ser a "peri physeos
historia" dos jonios, e fundamental buscar entender 0 que eles
entendiam por physis, considerando a extraordinaria riqueza de
significado do termo. 0 problema da physis movimentou grandes
debates em filosofia e filologia antigas, sobretudo na primeira
metade do nosso seculo. Trabalhos fundamentais de autores como
A. Lovejoy?, W. Heidel8, W.Veazie9, J.Burnet10 e W. Jaeger!!
garantiram e confirmaram a imporhlncia da questao ate hoje.
Basicamente, a palavra physis chegou ate nos com 0
sentido de "natureza", visto que as linguas modemas herdaram a
traduyao latina natura. Mas a dimensao de nossa Natureza nao
consegue compreender 0 significado de physis na forma que foi
entendida e utilizada pelos gregos antigos. Por exemplo, coloca
G . B 0rnh·elm,!2 e, comum em nossos d'las contrapor a natureza ao
psiquico, ao espiritual, quando para os pre-socrMicos a physis
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exprimia 0 todo existente, a totalidade do real, desde as coisas
materiais ao mundo dos deuses.
A faha de uma analise sistematica do teqno poi; parte
dos chamados pre-socniticos nos obriga a subentender os
provaveis sentidos que aparecem em seus exiguos fragmentos.
Em epoca anterior a eles, Hesiodo nem sequel' se referiu a ideia
de physis, e Homero a cita uma (mica vez, na Odisseial3, quando
faz Hermes mostrar para Ulisses a physis de uma erva rasteira significando nao mais que 0 aspecto ou forma corp6rea da planta
em sua maturidadel4. Mesmo que, pOI'urn lade, este sentido tenha
se manti do em epocas posteriores, em autores como Her6doto e 0
poeta Pindaro, pOI' outro, foi com os pre-socraticos, ja desde 0
seculo VI a.C., que recebeu conota<;oes mais complexas.
Heraclito, no inicio de sua obra, e claro nas condi<;oes para
explicar as coisas; ele pretende "distinguir cada coisa segundo sua
physis". Esse e 0 primeiro fragmento de Heraclito, citado pOI'
Sexto Empirico, no seculo IId.C.15. Segundo a tradi<;ao, Heraclito
havia escrito urn tratado chamado "Da Natureza", dedicado em
honra de Aliemis e depositado no temple da deusa em Efesol6.
Para ele, quem quisesse ser fil6sofo, deveria investigar (historas)
muitas coisas 17. Entretanto, tal condi<;ao era, para 0 fil6sofo, uma
condi<;ao necessaria mas nao suficiente em sua forma<;ao, pois em
outro fragmento afirma: "a polymathia (0 saber variado ou
erudito) nao ens ina a tel' inteligencia,,18. Definindo a sophia
(sabedoria), declarou que era precise "conhecer a razao, que tudo
govema atraves de tudo,,19. A forma aforistica de suas senten<;as
lhe trouxe fama e ainda 0 deixou conhecido como "skoteinos"
13
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Od. X, 303.
Charles Kahn, Anaximander and the Origins of Greek Cosmology. New
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(Obscuro). 0 conhecimento da physis era fundamental para
Heraclito, como pudemos observar, muito embora nao fosse essa
uma tarefa facil, ja que "a physis adora ocultar-se,,2o. A physis e 0
que aparece e se manifesta no mundo. Como disse G. Colli, ela
"carrega 0 sensivel de vibra<;oes interiores,,21. Em outros termos,
o sensivel nao consegue contemplar a essencia profunda das
coisas, dai a physis de Heraclito constituir aquilo que e essencial
nas coisas, a sua razao de ser, aquilo que fundamenta e promove 0
existir. Observamos ja uma avan<;ada teoriza<;ao da ideia de
physis, sendo expressivos os sentidos de "produzir", "emergir",
"surgir", que sempre acompanharam os sistemas pre-socraticos e
dos fi16sofos posteriores. Nesse aspecto, Empedocles, no mesmo
seculo V a.C., vai utilizar physis como a a<;ao de phyesthai,
"nascer" ou "criar-se,,22. Mas antes de Empedocles e de Heraclito,
o poeta-fil6sofo Xen6fanes de C610fon ja vinha refletindo acerca
desses problemas, pois declarou: "tudo 0 que nasce e ere see
(phyontai) e terra e agua,,23. Estaria implicito aqui 0 usa do verbo
phyein, cuja raiz e a me sma de physis, significando "produzir",
"formar-se", "engendrar". Lembra W. Jaeger24 que na essencia de
physis encontram-se dois conceitos inseparaveis: "0 da origem
das coisas e 0 que se pode conhecer - pOl' investiga<;ao empirica do que existe no presente". Ha, assim, clara rela<;ao entre 0
processo de surgir (pode-se dizer, a geneSiS)25 e a capacidade de
se desenvolver a paIiir de alguma substancia (arche ou substrato
primordial). A genesis e mais que "nascimento" em termos
bio16gicos. Desde Homer026 ja estava implicito, tamb6m, 0
sentido de "vir a existir" e "a a<;ao de tomar-se". E assim que
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Op. cit. p. 196.
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Anaximandro vai utilizar a palavra em sua famosa sentenya27,
cujo inicio e : "de onde os seres tern sua genesis, ai devem
retornar em sua destruiyao (phthoran) (...)", indicando claramente
"inicio" em oposiyao a "fim" ou "destruiyao" das coisas.
Aristoteles dizia que, em certo sentido, a physts era "0
nascimento(genesis) das coisas que crescem,,28. Essa concepyao
era nuclear, pois mais de dois seculos apos Anaximandro, ainda
vemos sua expressao nos meios intelectuais da Helade, por
exemplo, com AristOfanes em Atenas29.
Em relayao a arche, 0 sentido que Aristoteles atribuiu
aos physikoi foi alvo de criticas30. A questao e saber se os presocraticos tinham ou nao consciencia da ideia de arche e, em caso
afirmativo, em que sentido. A classica passagem da Metafisica I e
bastante elucidativa: "A maioria dos que primeiro filosofaram
sustentaram que apenas os principios (archas) em forma de
materia (hyles) fossem os principios de todas as coisas,,31.
Dessa forma, os antigos pensadores desejaram
"encontrar na physis a explicayao ultima do universo material,,32.
Eles perguntavam como 0 mundo veio a ser 0 que e. Devia haver
algo de primordial, gerador de todas as coisas, sempre existente,
permanente e indestrutivel. Foi essa a conclusao do professor J.
33
Burnet
, baseado em uma passagem de Euripedes (fr.910),
"evidencia clara que, no seculo V a.C. 0 nome physis era dado ao
perpetuo algo de que 0 mundo era feito". Assim, Tales chegara a
ideia de que a essencia continua e formadora do mundo era a agua
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Met. 1014 b 16-17.
Cf. Aves 691.
POl' exemplo, cf. J. Bumet, op. cit. p. 22-23.
Met. 983 b 6-8.
Augustin Mansion, Introduction a fa Physique Aristotelicienne.
Neuve: L'Institut Superieur de Philosophie, 1987. p. 83.
Op. cit. p. 22.

(hydor), suporte fisico da propria Terra34e fundamento basico dt
tudo.
Para os peripateticos, 0 problema da definis:ao dt
arche seria paralelo a nos:ao de "elemento" (stoicheion)35. En
Aristoteles, os termos aparecem ora com 0 sentido de caus:
material ora com 0 de causa eficiente, sem qualquer distins:a(
rigorosa. Mas nao ha comprovas:ao que os mais antigo:
pensadores tenham utilizado 0 termo arche em qualquer sentid(
que seja. No seculo passado, Hegel escreveu: "Possivelmente :
palavra arche era ja corrente na epoca de Tales, talvez com (
sentido de comes:o no tempo, porem nao com pensamento dt
fundamento, de universal,,36. Vale salientar que 0 sentido acim:
oferecido pelo filosofo alemao foi 0 utilizado por Homero
Hesiodo e Herodoto. 0 certo e que Aristoteles viu na agua dt
Tales urn exemplo de arche, substancia material originaria, caus:
suprema de tudo, muito embora seja provavel que 0 milesio nen
tivesse tal ideia em mente. A reflexao acerca da "materia" e
produto
do pensamento
posterior
sistematizado
pelo:
peripateticos. Basta notar, pOl' exemplo, conforme alegou Dv(
HOlscher, que 0 conceito de apeiron ou Ilimitado de
Anaximandro "nao foi descoberto pela busca da substanci:
primaria,. mas pela especulayao continua e tradicional acerca d:
Origem,,37.

A physis para os antigos estava em etemo devir, tinh:
movimento e por isso se manifestava com vida. 0 processo de
crescimento essencial a physis pode ser visto como sua mudanya
uma transformayao vital. W. Heidel resume a situayao afirmando
"crescimento implica vida, e vida implica movimento,,38. (
34
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pr6prio Tales, relata Arist6teles, declarava que 0 ima estava vivo
(tinha alma) pOl'mover 0 ferr039. Em um fragmento remanescente
de Anaximenes, vemos a mesma ideia de vida: "Assim como a
nossa alma, sendo ar (aer) nos mantem juntos, assim a respirayao
(pneuma) e 0 ar englobam 0 mundo todo,,40. E. Zeller e sucinto
ao dizer: ''Luna natureza privada de principio vital era algo
inimaginavel para um grego,,41 as antigos physikai jonios foram
chamados de 'hilozoistas', os que pregavam a vida da materia. W.
B. Veazie, em seu valioso artig042, apoiando-se nos testemunhos
basicos de AristOfanes, Platao e Arist6teles, vai defender que os
pre-socraticos haviam compreendido a physis como principio de
movimento, em vez de "subsHincia primeira", como quis Burnet.
Eis uma questao fundamental, conforme veremos.
AristOfanes, 0 famoso comedi6grafo ateniense, foi um
grande critico dos physikai, conforme transparece na peya "As
Nuvens" e utiliza a palavra physis dentro dos padroes da prosa
atica da epoca, uma qualidade inata ou um carater pr6prio do
ser43. PlaHio, pOl' sua vez, foi um autor da primeira metade do
seculo IV a.C. e, embora nao nos tenha legado uma verdadeira
tearia da physis, seus diaIogos nos d~o um formidavel esboyo
daquilo que ficou conhecido como a peri physeas histaria, a
primeira investigayao filos6fica grega. Para ele, 0 mundo sensivel
e material estaria it mar gem de merecer atenyao do verdadeiro
conhecimento humano. Entretanto, se poderia oferecer apenas um
"relato verosfmil", uma opiniao segura do que se observava,
segundo esta explicado no Timeu44. De fato, 0 idealismo
platonico vai deslocar 0 mundo natural para um plano inferior em

relayao ao mundo do espirita e das ideias. No livro X das Leis,
ele deseja denunciar 0 erro basico de "todos aqueles que
exerceram investigayao fisica,,45. Isso se referia aos pensadores
anteriores a ele, precisamente aos divulgadores da tradiyao
filos6fica jonia iniciada com os Milesios: e 0 caso de Di6genes de
Apolonia, Anaxagoras, Arquelau e outros. Em relayao a todos que
lanyaram teorias acerca da origem das coisas, incluindo
Parmenides, vai dizer: "parece-me que nos contam fabulas para
•
,,46 S
nos entreter, como se I::lossemos cnanyas
. e na poesla" arcalca 0
myth as significava "palavra" ou "mensagem", seja ela verdadeira
ou falsa, acerca dos deuses, dos homens ou do mundo, com Platao
havera ja a distinyao diante do logas, que representaria 0 relato
racional e veridico oposto it fabula ou ficyao.47 Mas apesar se sua
critica aos physikai, ele reconheceu que a histaria acerca da
physis era um tipo de saphia48. Pelo que podemos observar nos
fragmentos dos primeiros fil6sofos gregos, a sua preocupayao
central estava voltada para a descriyao do mundo orden ado - 0
Cosmos - sobretudo pelas coisas mais curiosas, ins6litas e
maravilhosas, que eles chamavam "ta th6ma" (0 que espanta)49,
alem daquilo que dizia respeito a "ta meteara" (literalmente, as
coisas celestes). Tudo isso incluia descriyoes geograficas e
etnograficas, como as anotayoes de viajantes. Quem melhor
desenvolveu essa tese, com grande influencia em autores
posteriores, foi William Heidel, atraves do seu artigo que trata da
obra de Anaximandro50. Sobre as pesquisas filos6ficas jonias, 0
mesmo autor chega a declarar que "elas podiam, quase
indiferentemente, ser caracterizadas como peri meteoran ou peri

39 11 A 22 DK.
4°13B2DK.
41 E. Zeller, Outlines of the History of Greek Philosophy; New York: Dover
Publications, 1990. p. 25.
42 Gp. cit.
43 Cf. Nuvens, 225-234; 330-334; 370-384; etc. e As Vespas, 1458; As Aves
685 ss.
44 A. Mansion, op. cit. p. 82.
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Leis X, 891 c.
Sofista, 242c.
Cf. Fedro, 61 b; Tim. 26e.
Fed.96".
Elemento de curiosidade bem caracteristico na tradivao jonia, como pOl'
exemp!o, em I-Ier6doto. Sobre 0 "thama", vel' Franvois Hartog, Le Miroir
d'Herodote. Paris: Gallimard, 1980. pp. 243-249.
50 W. Heidel, op. cit., 1921.
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physeos historia".51 Realmente, do que se pode concluir da
tradiyao doxografica, e diffcil deixar de concordar com Heidel.
Platao des creve os chamados "sophotaton", ("os mais
sabios"), ou seja, os antigos filosofos, como aqueles que
"discorrem e escrevem acerca da physis e de todas as coisas (tou
holou)".52 Assim, esses antigos pensadores haviam entendido a
physis como a gerayao do que e primari053. 0 que era inaceitavel
para Platao na visao antiga era a forma de "poder irracional
inerente aos elementos materiais,,54. Pelo contrario, devia haver,
segundo dizia, uma inteligencia (nous) que tudo organizava, uma
caracteristica
divina que os homens
usufruiam.55 Nas
preocupayoes mais urgentes de Platao estavam a vida do homem,
suas concepyoes da realidade, valores morais, ayoes e
organizayoes politicas, mas nao a physis em si. Nao e dificil
pensar porque ele, no confronto 'mundo da cultura' x 'mundo
natural', pos a techne ou atividade inteligente do homem, em
proeminencia diante da physis e da tyche (0 acaso). Mas 0
homem faz parte da physis e vice-versa. A techne , e celio, faz
patie da produyao humana, entretanto, alcanya 0 que ha de mais
espiritual no homem, que e 0 "criar". Mais sensato seria admitir,
com K. Axelos56, que a physis (cosmica) e a techne (muito mais
que human a) se encontram ligadas por liames indiscerniveis.
Se Platao e Aristoteles, bem como 0 proprio Socrates, reclamavam do mecanicisnlo antigo, devemos reconhecer que
existiu, no sentido pre-socrMico de physis, uma concepyao
verdadeil'amente humanizada e ao mesmo tempo racional. Como
ja haviam observado Jaeger57, Mondolf058 e Vernant59, as

categorias jurfdicas, politicas, morais e religiosas da sociedade
polfade, estruturadoras do Cosnws humane, serviram de base para
o entendimento da propria physis. De modo que "0 nascimento da
reflexao filosofica sobre 0 mundo implica 0 conceito de lei: de
uma lei universal que intervem para sistematizar 0 material
caotico das experiencias oferecidas pela vida".60 A physis carrega
em si 0 sentido de "harmonia". Ha no Cosmos uma harmonia
imanente produzida pela mesma physis. Como exemplo prMicos
no pensamento antigo, citamos 0 equilibrio de foryas em
Anaximandro, 0 Universo matemMico e harmonioso dos
pitagoricos, 0 equilibrio dos opostos em Heraclito, entre outros.
Da mesma forma, 0 mundo da polis precisa viver em equilibrio,
pois caso contrario, estani condenado a desintegrayao total, ao
caos.
Enquanto Platao concedeu a physis um plano
secundario em suas pesquisas, seu discipulo Aristoteles, pelo
contrario, desenvolveu um estudo assaz meticuloso da questao.
Para nossa sorte, foi grande 0 seu interesse pelas concepyoes dos
antigos physikoi. Sobretudo no livro V da Metafisica e no II da
Fisica, 0 mestre estagirita vai analisar realmente as possiveis
concepyoes para a physis, desde os velhos jonios do seculo VI
a.C. ate seus dias, em pleno seculo IV a.C .. Tal situayao conferiu
ao nome de Aristoteles grande autoridade na historia da filosofia
antiga, apesar das criticas modernas.61 Aristoteles, ao buscar
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Lisias, 214b; Protag.31 Sc; Xenof. Mem. I, I, II.
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A. Mansion, op. cit., p.8S.
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dispor 0 amplo sentido da ideia de physis, foi \evad~ a envolver,
nesta tarefa, muitos principios e muitos processos. ElS um resumo
62
do que significaria a physis para ele :
a) A genesis das coisas que crescem;
.
b) 0 principio imanente e originario pelo qual as cOlsa~ crescem;
c) 0 principio do movimento presentel:o.s :e~'es naturals,; .
d) 0 principio potencial e material ongll1ano de que e felto ou
deriva qualquer ser natural;
e) A substancia dos seres natura is, ou sua essencia;
f) A forma (eidos) que cada substancia pode toma~·.
."
.
Em seguida, Arist6teles lan<;;a0 que diz ser 0 sent~d~ ongll1ar:o e
fundamental da physis, baseando-se nas defim<;;oes refer:das
acima: "a substancia (ousfa) das coisas que possuem, como tals, 0
principio imanente do movimento,,63..
. _
Ja no livro II da Fisica, as defil1l<;;5esde phYSlS nao
mudam muito em rela<;;ao as da Metafisica, embora a analise
agora estivesse centrada nos principios p~'im:iros e no ~estudo
abstrato do movimento. A base para a exphca<;;ao dos fenomenos
estaria na experiencia. Sinteticamente, a physis seria tanto. arche
quanta causa (ailia) do movimento e do repou,so, q~l~h.dades
imanentes dos seres.64 Dentro da tradi<;;ao filosofica Joma, da
tradi<;;aodos eleatas, atomistas e mesmo da dos medicos, a ideia
de physis nao estaria muito distante dos significados ~presentados
pOI' Arist6teles, muito embora seria plausivel acredltar que eles
tivessem sistematizado a ideia. A physis sofreu desdobramentos
conceituais em virtude dos debates filos6ficos e pelo usa cada vez
mais tecnico do termo dentro de cad a saber humano. As ideias de
deturpa<;ao daquelas concep<;5es. POl' outro lado, William l~. C. Gut]~'ie~
em seu "Aristotle as Historian", (In: Journa/ oj He//eme Studies, 77 (19)7).
35-4]) considerou a critica de Cherniss exagerada, alegando que ~s ~S~l'Itos
aristotelicos SaG valiosos e imprescindiveis para 0 estudo da 11lStona do
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6-1

pensamento pre-socratico.
Met. V, 4,1014 b 16-1015 a 2.
Met. V, 4,10]5 a 13-]5.
Phys. II, 192 b.

"originario", "potencia geradora" ou "qualidade permanente ou
essencial" sao talvez mais basicas que as de "causa material" ou
"principio
de movimento",
conforme
apresentados
pOl'
Arist6teles. As qualidades da physis sao empregadas, na literatura
grega, nao apenas para os humanos ou seres vivos, mas tambem
para coisas e personifica<;;5es divinas. E interessante notal' 0 usa
de physis em Her6doto, autor que escreveti no periodo em que
despontavam os gran des sofistas, como Protagoras, G6rgias e
Pr6dicos. Teve atras de si toda a tradi<;;aointelectual j6nia, e seus
pr6prios escritos (em prosa) foram redigidos em dialeto j6nio,
entao 0 veiculo da educa<;;ao erudita. Quando Her6doto
apresentava a physis de algo, ele descrevia as qualidades inatas
das coisas. Assim fez com 0 crocodilo e 0 hipop6tamo, animais
estra nhos para os gregos. 66 E' como se d'lssesse que 0 "na t ura I"
deles fosse tel' tais e tais caracteristicas, 0 que nao impedia que
..
d e mo d 0 d'Iverso a esse " na t ura 1,,67. C erca d e uma
eXlstIssem
gera<;;ao antes de Her6doto, 0 poeta Pindaro, na tradi<;;ao
aristocratica grega, falou do contexto da physis como algo inato
ao ser: "0 sabio e 0 que sabe muito pOI'natureza; POl'em, os que
aprendem, a barulhentos corvos se parecem (.,.),,68. Em outra
passagem, ele vai considerar a physis como aspecto externo ou
forma, pois canta: "POl'em em algo, contudo, nos aproximamos seja em nosso espirito (noun), seja pela physin - aos imortais
( ..,),,69.

Pelo que foi ate aqui apresentado, ja e possivellan<;;ar
algumas conclus5es acerca das antigas concep<;;5es de physis.
Parece urn aspecto concorde entre os autores 0 fato de que a
physis grega designasse a realidade, a pr6pria manifesta<;;ao do

66
67

68

69
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Hist. II, 68 e 71.
Vel' a discussao em G. Vlastos, 0 Universo de Platao. Trad. Maria Luiza
M.S. Coroa; Brasilia: Ed. UnB, 1987. pp. 20-23.
"soph6s ho polla eidos phyai, mathontes de, labroi panglossiai korakes os
(..)" Olymp. II, 83-87.
Neill. VI, 5.
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real, a totalidade do que existe, 0 inicio e 0 fim de tudo 0 que se
Qrigina, a realidade como fonte, e assim 1301' diante. Nao ha
motivos para discordar dessas conceps:5es. Porem, e importante
assinalar que 0 potencial filosofi~o da ideia de physis nao devera
se. esgotar. Como um fenomeno lingliistico, tende a se
.transformar. A titulo de exemplo, basta vel' como se
mu~tiplicaram as discuss5es em tomo da palavra "Natureza" e
"filosofia natural", nada mais que uma decorrencia teorica da
physis grega. Os esfors:os especulativos dos primeiros filosofos,
observando 0 rnundo pela lente do logos, tomaram a realidade
racionalizavel. Estava celio Charles Kalm quando afirmou que
"em celio sentido, a COnCepyaOgrega de um universo ordenado
racionalmente e tambem essa da ciencia modema".70 Eles
tomaram 0 Cosmos capaz de ser investigado logicamente, capaz
de ser me dido e calculado 71,da mesma forma que se pode medir e
calcular as dimens5es de uma piramide egipcia. Sua abordagem
para compreender a realidade rompe com a causalidade
individualizadora do mito e busca' explicas:5es gerais para as
coisas, para 0 todo da physis.

79! Gp. cit., p.211.
71

Sabre a questaa, ver a excelente livra de Michel Serres, Les Origines de fa
Geometrie. Paris: Flammarion, 1993.
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