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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho é apresentar uma reflexão sobre o pensamento de Heráclito 

acerca do lógos e sobre a filosofia parmenídica acerca do ser e em que medida os dois podem 

ter viabilizado o pensamento de Górgias desenvolvido por este no Tratado do não-ser. Em seu 

tratado, Górgias apresenta a hipótese de que as coisas externas ao discurso [lógos] não são 

traduzíveis em palavras, portanto não são comunicáveis. Ao fazê-lo o sofista impede que 

qualquer discurso fale fielmente da realidade, atitude a qual inviabiliza o Poema de Parmênides 

de realmente tratar do ser. Feito isso, Górgias dá ao nosso conhecimento apenas acesso ao 

discurso [lógos], o qual receberá o poder de atribuir sentido à realidade que será um constante 

fluxo de discursos pontuais. E, ao refletirmos sobre a questão do sofista, nos perguntaremos se 

o lógos heraclítico – na medida em que este rege a realidade através do movimento dos opostos 

– e o ser parmenídico – na medida em que este é confundido com o pensamento no Poema – 

possivelmente abriram espaço para os postulados gorgianos.   

 

Palavras-chave: Górgias de Leontini; Parmênides; Heráclito; lógos; ser. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to present a reflection on Heraclitus's thinking about the lógos and 

on the philosophy that Parmenides wrote about the being and how both may have affected the 

thought  developed by Gorgias in the On not being. In his writing, Gorgias presents the 

hypothesis that things external to the speech [lógos] cannot be translated into words, therefore 

they can’t be spoken. Due to that, the sophist prevents any speech from talking correctly about 

reality, which would unable Parmenides to talk about the being in the Poem. Gorgias thus gives 

us only access to the speech [lógos], which will receive the power to give meaning to the reality, 

which will be a constant flow of punctual discourses. And as we ponder on the point of the 

sophist, we will wonder whether the heraclitic lógos – as far as it governs reality through the 

movement of opposites - and the parmenidic being – as far as it is equal to the act of thought in 

the Poem - possibly made room for what Gorgias’s postulates. 

 

Key-words: Gorgias, Parmenides, Heraclitus, lógos, the being. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O atual trabalho de conclusão de curso tem como objetivo traçar um possível caminho 

no pensamento grego que levou à reflexão do sofista Górgias de Leontini apresentada no 

Tratado do não-ser. Bárbara Cassin (2015) faz algo semelhante ao que propomos em seu livro 

Se Parmênides ao apresentar o Tratado de M.X.G. explicando como o Anônimo apresenta o 

pensamento de Górgias como uma consequência das diferentes representações que o 

pensamento de Parmênides, apresentado no Poema acerca da natureza, adquiriu, 

principalmente devido à Melisso e Xenófanes. Porém nosso trabalho pretende seguir um rumo 

um pouco diferente do de Cassin na medida em que, além de também procurar os motivos que 

levaram Górgias ao seu “nada é”, procuramos algo que está além do texto, ou seja, propomos 

o estudo do pensamento filosófico emergente na época de Górgias, além da tradição oral que 

ainda era muito presente entre os gregos, e como isso oferece ao sofista um solo fértil de onde 

poderá nascer sua reflexão acerca do ser e do lógos. 

Ao adotarmos esse horizonte brevemente apresentado, optamos por eleger Heráclito (e 

sua reflexão a respeito do lógos) e Parmênides (devido à sua ponderação acerca do ser) como 

principais filósofos que possivelmente induziram Górgias a escrever sobre os temas lógos e ser; 

o que será melhor desenvolvido ao longo do trabalho. 

Para realizar o objetivo visado, propomo-nos fazer uma breve apresentação das 

concepções da palavra lógos dentro da cultura grega com o auxílio do dicionário Liddel & Scott 

(1996 [1843]), para, então, investigar o valor que tal palavra ganha dentro da filosofia de 

Heráclito. Em seguida, temos como meta fazer um breve estudo do Poema acerca da natureza 

de Parmênides, tendo como meta investigar o que o filósofo diz sobre o ser; isso porque há a 

possibilidade ter havido um contato de Górgias com o poema. E, como são utilizadas para maior 

compreensão da conclusão que o sofista tem em suas reflexões pelo Anônimo, identificaremos 

as leituras de Melisso e Xenófanes relativo ao ser parmenídico apresentadas no Tratado de 

M.X.G. e examinaremos como essas leituras induziram Górgias ao nada. 

Na esteira desses estudos, nosso trabalho tem como objetivo analisar como Górgias 

encontra a fonte de desdobramento do ser no lógos, através de um estudo do Tratado do não-

ser, principalmente aquele ao qual temos acesso através de Sexto Empírico (Adversus 

Mathematicos, VII 65-87), por este ter um foco mais epistemológico e ser composto por menos 
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jogos de linguagem (SALLES, 2018, p. 220) – uma vez que o Tratado será a fonte na qual 

buscaremos uma certa preocupação epistemológica da parte de Górgias. 

Adotamos, portanto, como corpus principal do trabalho o Tradado do não-ser de 

Górgias, o apresentado por Sexto Empírico - do qual utilizaremos a edição crítica de Barbosa 

(1993) e a tradução de Martinez (2008) -  e pelo Anônimo no Tratado de M.X.G. - do qual 

utilizaremos a edição crítica de Cassin (2015) e a tradução de Martinez (2008) - , e o Poema 

acerca da natureza de Parmênides - do qual utilizaremos a tradução de Cavalcante (1973) - e 

fragmentos dos aforismos de Heráclito - dos quais utilizaremos a tradução de Costa (2002). 

Além de também nos apoiarmos em um corpus complementar, com comentadores relevantes 

ao tema, como Bárbara Cassin (2005 e 2015), Lucio Lauro Barrozo Massafferri Salles (2018), 

Giovanni Casertano (2010), quando tratarmos de Górgias; Néstor Luis Cordero (2011), David 

Sedley (2008), quando tratarmos de Parmênides; e Edward Hussey (2008), G.S. Kirk (2013) 

quando tratarmos de Heráclito. 

         Ao estudarmos os sofistas - assim como os pré-socráticos - deparamos com um grande 

obstáculo, que também dificulta a pesquisa acerca de Górgias: a falta de textos destes aos quais 

temos acesso, impasse que nos leva ao estudo de fragmentos e comentários acerca destes que 

nem sempre são fiéis ao pensamento do sofista em questão. Devido à essa dificuldade de acesso 

aos textos originais de Górgias, nos vemos na posição de voltarmo-nos à filologia, com o intuito 

de fazer uma leitura cuidadosa dos textos que temos em mão. 

Na filologia, ao estudarmos um texto, deparamo-nos com um escrito que não tem 

relações confiáveis com fatos externos a ele, como diz Bárbara Cassin (2015, p.28): 

a filologia é constrangida por esse objeto paradoxal: ela se encontra 

confrontada com um texto que não é nada além de um texto, que não 

oferece meio de toma-lo do exterior, e deveria força-la a se tornar o que 

ela é:uma prática primeiramente e essencialmente interna. 

E, a partir de tal impasse, a filologia vai tentar estudar o texto pelo texto; mas tal atitude 

é inviável uma vez que o texto sozinho não revela nenhuma informação sobre o autor e qual 

assunto essencialmente este está interessado; isso leva o filólogo a buscar fontes semelhantes 

ao texto estudado que talvez contribua com algumas informações sobre o contexto externo à 

ele e, no Tratado de M.X.G., “para Górgias, a identificação não gera questão, por causa da 

versão correspondente de Sexto Empírico” (CASSIN, 2015). Tal identificação do autor através 

de comparações a outros textos congruentes com o que é objeto de estudo só é possível quando 

se identifica o Tratado como uma doxografia, ou seja, a reprodução do pensamento de alguém 

na tentativa de manter-se o mais fiel possível ao original; isso porque, apenas assumindo essa 
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postura que podemos atribuir um texto ao menos a uma “entidade histórica”, apesar das 

modificações que o doxográfico provavelmente fez no texto original ao tentar reproduzí-lo. 

Porém, por ser uma doxografia, este vai ser um texto escolar e, como todas as outras, haverá 

erros drásticos que podem distorcer completamente o dito do pensador e, por isso, o filólogo 

vai ser aquele que vai tentar encontrar a melhor versão comparando o texto atual com outros 

textos congruentes (CASSIN, 2015). 

Ao tomarmos consciência de tal dificuldade de lidar com fragmentos e doxografias do 

sofista em questão, a saber, Górgias, propomos fazer uso das duas versões do Tratado, na 

tentativa de aproximação do pensamento do sofista para, então, tentar compreender o que 

provavelmente foi sua reflexão acerca do ser e do lógos e qual seriam seus pontos de contato e 

divergência com o pensamento filosófico tanto de Heráclito quanto de Parmênides. 

Segue-se, portanto, que, para realizar o objetivo proposto na atual introdução - a saber, 

pesquisar como as reflexões heraclíticas acerca do lógos e as reflexões parmenídicas acerca do 

ser podem ter sido profícuas para o pensamento gorgiano -, iremos, primeiro, analisar o que 

Heráclito provavelmente pretendia comunicar ao escrever seus oráculos; para, então estudar o 

Poema de Parmênides e suas repercussões no pensamento Melisso e Xenófanes apresentadas 

pelo Anônimo: isso, com a finalidade de estudar como que o escrito destes podem ter 

influenciado Górgias e, para identificar tal influência examinaremos o Tratado do não ser. 
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2. O LÓGOS EM HERÁCLITO 

 No atual capítulo temos como horizonte tratar a questão do lógos1 no filósofo Heráclito 

e quais seriam as características desenvolvidas em sua filosofia que possivelmente abriram 

espaço para o pensamento do Górgias de Leontini. Mas, antes de fazê-lo e de nos debruçarmos 

sobre os fragmentos de Heráclito e o que eles contribuem para a compreensão do pensamento 

do Górgias, consideramos relevante fazer um levantamento preliminar acerca dos sentidos 

atribuídos ao lógos na cultura grega antiga (Liddell, Scott & Jones, 1996 [1843])  com o objetivo 

de pesquisar de que modo tais sentidos estão relacionados ao termo como se está na doutrina 

heraclítica.  

(1) O primeiro significado pertinente, é aquele que designa lógos como medida e 

discurso que pode ser encontrado em Idomeneus (II 5)2, mas também em Heráclito 

(3I); 

(2)  Outro significado é o de estima, consideração e valor atribuído à uma pessoa ou à 

uma coisa: tal significado pode ser encontrado não apenas em Heráclito (39)3 como 

“aquele que é mais valioso que todo o resto”4 (Bailly, 2000 [1894] e Liddell & Scott, 

1996 [1843]), mas também em Heródoto (8.102)5; 

(3) Outro significado é o de explicação, a declaração de uma teoria, um argumento, que 

pode ser encontrada em Heráclito (50)6, mas também em Parmênides (8.50)7 como 

“discurso e reflexo da realidade”8 (Bailly, 2000 [1894] e Liddell & Scott, 1996 

[1843]); 

(4) Também encontramos na cultura grega lógos como lei, regra de conduta, significado 

utilizado por Heráclito (72)9 e também em Demócrito (53)10;  

                                                
1 Como nos indica o verbete de um dos mais conceituados dicionários da língua grega antiga (Liddell & Scott, 

1996 [1843]) a palavra lógos tem várias traduções possíveis, dentre elas:  palavra, discurso, pensamento. Portanto 

decidimos não traduzí-la, tendo como horizonte também estudá-la no decorrer do trabalho. 
2 “ψυχῆς ὲστι λóγος έαυτὸν αὔξων” 
3 “οὗ πλείων λόγος ἢ τῶν ἄλλων” 
4 “who is of more worth than all the rest” 
5 “Μαρδονίου λóγος οὐδεὶς γíνεται” 
6 “οὐκ ἐμεῦ ἀλλὰ τοῦ λόγος ἀκούσαντας.” 
7 “λόγον ἠδὲ νόημα ἀμΦὶς ἀληθείης” 
8 “discourse and reflection on reality”. 
9 “ᾧ μάλιστα διηνεκῶς ὁμιλοῦσι λóγῳ” 
10 “πολλοὶ  λόγον μὴ μαθόντες ζῶσι κατὰ λόγον” 
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(5) Outro significado é o de razão, base (no sentido de causa, justificação epistêmica) 

que podemos encontrar em Heráclito (72)11 e em Melisso (8)12; 

(6) Outro significado é o de pensar, razoar, que pode ser encontrado em Heráclito (2)13 

e Parmênides (I.36)14. 

(7) Outro significado é o de conversa comum, relato, tradição que vai aparecer em 

Heródoto (3.32)15 e Idomeneus (2.47)16; porém tal significado vai aparecer como 

“boato” em Heráclito (87)17. 

 Diante de tais significados atribuídos à palavra lógos pela cultura grega podemos 

perceber uma pluralidade de sentidos que tal palavra adquiriu; pluralidade que dificulta a 

tradução desta, principalmente quando se trata do pensamento de Heráclito que, ao desenvolvê-

lo, provavelmente aproveitou-se de tal riqueza de significações que lógos poderia adquirir.  

A partir disso, aprofundaremos nosso estudo acerca da filosofia desenvolvida por este e 

como ele utiliza as várias significações de tal palavra para contribuir na formação de seu 

pensamento. Mas antes de fazê-lo, vale ressaltar que o acesso que temos ao material de 

Heráclito é escasso e fragmentado, isso porque é através de citações de outros pensadores da 

filosofia de Heráclito que nos foi possível receber suas reflexões, porém, em um cenário como 

este, há uma dificuldade: 

os comentadores, muito frequentemente, são vítimas de preconceitos 

originados pelas polêmicas de sua época e, como não são historiadores da 

filosofia, mas sim filósofos, comentam e combatem ideias, não textos, e as 
ideias costumam chegar já modificadas pela passagem do tempo. 

(CORDERO, 2011, p.77) 

Ou seja, no ato de citar Heráclito, os pensadores podem ter enviesado a leitura de tais 

passagens devido à vida e atitude do filósofo, o que exige um certo olhar crítico do material que 

nos é apresentado durante o estudo da obra de Heráclito e, além disso 

é verdade que o significado da maior parte de suas citações textuais não é 

evidente, mas certamente Heráclito pretendia que seu leitor lesse diversas 

vezes suas breves frases, que se esforçasse, de modo a comprometê-lo em sua 

busca, para que buscasse com ele. (CORDERO, 2011, p. 76) 

                                                
11 “πάντων γινομένων κατὰ τὸν λόγος τόνδε” 
12 “μέγιστον σημεῖον οὗτος ὁ λóγος” 
13 “τοῦ λόγος ἐόντος ξυνοῦ, opp. ἰδία Φρονησις” 
14 “κρῖναι δὲ λóγῳ .. ἔλεγχον” 
15 “διξὸς λέγεαι λóγος” 
16 “λóγος ὑπ' Αἰγυπτíων λεγόμενος” 
17 “ἐπὶ παντὶ λóγος ἐπτοῆσθαι” 
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 Ou seja, seu estilo de escrita não é transparente, apresentando muitas vezes contradições, 

ou enunciando de forma enigmática, como um oráculo, o que é coerente com sua filosofia uma 

vez que  

compromete o leitor para que leia várias vezes suas palavras com o objetivo 

que descubra o sentido da frase e compartilhe o prazer da descoberta; e, 
especialmente, ilustra inúmeras vezes a mesma ideia com imagens diferentes, 

para que se produza no leitor uma espécie de ‘impressão’ (no sentido 

tipográfico do termo) daquilo que quer dizer. (CORDERO, 2011, p.83). 

Tal forma de apresentar seu pensamento, a saber, na forma de oráculos, se realmente foi 

assim que Heráclito escreveu, pode ser considerada, talvez, um método provavelmente utilizado 

para induzir o leitor a engajar-se na proposta do filósoofo e ele mesmo entender a ordem da 

realidade, auxiliado pelos escritos de Heráclito.   

Portanto, há duas principais dificuldades no estudo da obra de Heráclito: o fato de sua 

obra chegar a nós por fragmentos citados por outros pensadores – por isso, não sabemos se 

Heráclito chegou a escrever um sistema contínuo, ou se escreveu todo seu pensamento através 

de aforismos, como chegaram para nós – e a forma de escrita enigmática e oracular que pode 

ser considerada fiel à sua filosofia, uma vez que esta visa não atribuir a verdade a um pensador 

particular – nesse caso, Heráclito – mas auxiliar as pessoas a acessarem a ordem invisível e 

latente da realidade: 

também isso estava em concordância com as suas opiniões sobre o 

conhecimento divino (205 e 206) e sobre a incapacidade da maioria dos 
homens para serem sensíveis à verdadeira natureza das coisas, mesmo quando 

auxiliados por um lógos ou explicação (revelação) como o do próprio 

Heráclito. (KIRK, 2013, p.190) 

Na citação anterior, Kirk destaca que a forma oracular de escrever revela uma 

característica do pensamento heraclítico, a saber, a capacidade que todos os homens possuem 

de compreender a realidade se guiados de forma correta (como Heráclito nos guia). Porém, 

alguns que, iludidos por um sonho particular, a interpretam de forma errônea e a distorcem para 

os outros através de um discurso equivocado; tal característica será melhor explorada no 

desenvolver do capítulo. 

Apesar de tais dificuldades, das “obscuridades e incertezas de interpretação, é evidente 

que o pensamento de Heráclito possuía uma compreensiva unidade, que (admissivelmente, 

devido à carência de informação sobre Anaximandro) se afigura inteiramente nova” (KIRK, 

2013, p.220), ou seja, quando pesquisamos os aforismos fragmentados que fazem referência ao 

pensamento de Heráclito, podemos perceber uma coerência sistemática de pensamento que nos 

permite relacioná-los. Além disso, estudos apontam que podemos conceber “Heráclito como 

alguém que persegue um amplo projeto reconhecidamente filosófico: uma crítica radical e uma 
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reformulação da cosmologia, e mesmo de todo conhecimento, a partir de novas e mais seguras 

fundações” (HUSSEY, 2008, p.140). Tais críticas eram voltadas principalmente à forma de 

conhecimento que tinha como base a tragédia – que era muito comum na cultura grega daquele 

período (MARTINEZ, 2008, p.20) – e a forma de conhecimento através da autoridade de 

pensadores que diziam ter a verdade sobre a realidade ao expô-las em suas respectivas obras: 

aprofundaremos tais críticas no decorrer do capítulo, na medida em que aprofundarmos nosso 

estudo sobre pensamento de Heráclito.   

 

2.1. LÓGOS E SER EM HERÁCLITO 

 

Como fora mencionado anteriormente, Heráclito era muito crítico em relação a outros 

pensadores, ele “combate esses personagens que o povo considerava como ‘sábios’ (Homero, 

Hesíodo, Arquíloco, Pitágoras, Hecateu, Xenófanes) e que não são, para ele outra coisa que 

acumuladores de conhecimentos, pessoas que sofriam de polimatia” (CORDERO, 2011, p.78), 

ou seja, para Heráclito, os supostos “sábios” eram apenas acumuladores que apresentavam 

como um conjunto várias experiências, mas que não conheciam a realidade que as dispunha de 

acordo com uma ordem. O fator principal para tal crítica apresenta-se na seguinte concepção 

do filósofo: este dizia que a confirmação vinha da interpretação dos fatos, ou seja, nós 

experienciamos uma pluralidade, repleta de opostos que, aparentemente, são inconciliáveis 

enquanto opostos; porém, quando interpretamos corretamente essa pluralidade, podemos 

perceber uma ordem que a unifica enquanto um movimento ordenado de diferentes.  

Porém, os fatos empíricos só são considerados uma vez que a alma que os apresenta domina 

a “linguagem correta” (falar de acordo com o lógos que diz a ordem das coisas), pois quem não 

a utiliza pode distorcer os fatos, proferindo, assim, um falso testemunho – o que seria o que os 

poetas faziam – que, quando recebido por almas que também não dominam a “linguagem 

correta”, estas passam a ver os fatos não como estes verdadeiramente são, mas sim moldados 

pelas preconcepções herdadas dos falsos testemunhos (HUSSEY, 2008, p.142). 

Estão iludidos os homens quanto ao conhecimento das coisas visíveis, mais 
ou menos como Homero, que foi mais sábio que todos os helenos. Pois 

enganaram-no meninos que matando piolhos lhe disseram: o que vimos e 

pegamos é o que largamos, e o que não vimos nem pegamos é o que trazemos 
conosco.18(DK 22 B56)  

                                                
18 “ἐξηπάτηνται, (φησίν) οἱ ἄνθρωποι πρὸς τὴν γνῶσιν τῶν φανερῶν παραπλησίως Ὁμήρῳ, ὃς ἐγένετο τῶν 

Ἑλλήνων σοφώτερος πάντων. ἐκεῖνόν τε γὰρ παῖδες φθεῖρας κατακτείνοντες ἐξηπάτησαν εἰπόντες· ὅσα εἴδομεν 

καὶ ἐλάϐομεν, ταῦτα ἀπολείπομεν, ὅσα δὲ οὔτε εἴδομεν οὔτ᾽ ἐλάϐομεν, ταῦτα φέρομεν.” 
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Nesse fragmento podemos perceber que Heráclito chama atenção para a questão de um dos 

maiores poetas gregos, Homero, que ao se deparar com meninos que matavam piolhos e receber 

o discurso destes que não compreendiam a ordem das coisas, viveu iludido com relação às 

coisas que experienciou visualmente, ou seja, ele foi afetado pelas preconcepções expostas 

pelos meninos que, por não falarem na linguagem correta, modelaram de forma errônea, a partir 

do seu dito, toda experiência de Homero posterior ao acontecido. 

Ainda nesse fragmento, podemos perceber a defesa da experiência por Heráclito uma vez 

que este considera enganador o dito pelos meninos. Eles dizem que “o que vimos e pegamos é 

o que largamos” e, apesar de estarem se referindo a piolhos, pode ser interpretada de uma forma 

em que aquilo que experienciamos através dos olhos – “o que vimos” – e as mãos – “o que 

pegamos”- deve ser desprezado – “é o que largamos” -; então os meninos seguem dizendo, 

ainda sobre os piolhos “e o que não vimos nem pegamos é o que trazemos conosco” o que pode 

ser interpretado que aquilo que deveria ficar conosco é o que não é experienciado pelos sentidos. 

Podemos concluir que Heráclito, nesse fragmento está apresentando que é errônea a 

concepção apresentada pelos meninos - em que devemos jogar fora aquilo que os sentidos nos 

revelam e devemos levar conosco aquilo que não vimos e que está apenas na “nossa 

cabeça”(como os piolhos que os meninos não viram nem pegaram) -; pelo contrário, devemos 

ignorar aquilo que se encontra apenas na nossa concepção particular e interpretar aquilo que 

nos é dado na experiência por todos compartilhada para, então, compreender a realidade. 

O falso testemunho, quando recebido por almas que também não dominam a “linguagem 

correta”, as induz a ver os fatos não como estes verdadeiramente são, mas sim moldados pelas 

preconcepções herdadas dos falsos testemunhos: “Más testemunhas para os homens são olhos 

e ouvidos, se almas bárbaras eles têm ” 19(DK 22 B107), ou seja, se a alma de um homem 

permitir-se moldar sua experiência a partir de preconceitos – que o impedem de ver a verdadeira 

ordem da realidade – aquilo que ele conhece através dos sentidos não será confiável.  

Devido a essa dificuldade mencionada acerca da linguagem – a saber, que ela pode distorcer 

fatos captados pelos sentidos, comprometendo nosso conhecimento – Heráclito disse que, para 

sua compreensão, precisa-se de um sentido, portanto torna-se necessário que o sentido venha 

da interpretação das experiências “almas bárbaras são aquelas que, não sendo capazes de 

compreender a linguagem dos sentidos, ou de os interpretar corretamente, são induzidas a um 

erro por aparências superficiais” (KIRK, 2013, p.194), ou seja, as almas que, ao perceberem 

uma experiência, a interpreta a partir da concepção que carrega, não compreende realmente a 

                                                
19 “κακοὶ μάρτυρες ἀνθρώποισιν ὀφθαλμοὶ καὶ ὦτα βαρϐάρους ψυχὰς ἐχόντων.” 
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ordem da realidade; mas, aquele que, a partir da experiência a atribui um sentido sem 

acrescentar características particulares, compreenderá a verdadeira ordem através da qual a 

realidade apresenta tal experiência. 

Quando os poetas proferem a aparência que sua alma bárbara captou na experiência – por 

tê-la interpretado errado – estes vão fazer com que outras almas bárbaras experienciem a 

realidade a partir dos preconceitos do sonho particular desses poetas, que não abrangem a ordem 

que a rege. Por sua vez, na experiência, aquilo que é verdadeiro é informado de forma 

enigmática, e pode ser encontrada quando nos permitimos escutar a ordem da realidade: o lógos 

(HUSSEY, 2008, p.142) que seria a verdade “não só válida para todas as coisas, como ainda 

acessível a todos os homens, bastando que para isso façam uso da observação e do entendimento 

e não forjem uma inteligência pessoal e falaz”  (KIRK, 2013, p.194), ou seja, quando 

interpretamos a experiência de forma correta - tal interpretação consiste em perceber os opostos 

como uma unidade em movimento - , podemos acessar o lógos invisível que rege as leis da 

realidade, sem moldá-la a partir de preconceitos de um sonho particular que forja um 

conhecimento da realidade, mas não é nada mais que uma acumulação de conhecimentos que 

não reconhece tal pluralidade de informações como momentos necessários em uma ordem que 

apresenta opostos que se complementam em um fluxo. 

Ao passo em que as almas bárbaras forjam um saber acumulador, “o autêntico sábio, de 

outra parte, possui um único conhecimento, mas essencial: conhece a ‘razão que governa tudo 

através de tudo’ (frag.41)20 ” (CORDERO, 2011, p.78), ou seja, o verdadeiro sábio não tem um 

conhecimento particular separado da experiência, pois isso o levaria a uma acumulação de 

percepções distorcidas. Pelo contrário, ele conhece um lógos único que rege a realidade 

explicando todas as experiências a partir de uma lei que as une; não em um acúmulo de 

experiências explicadas por uma concepção, mas como sendo uma ordem que é tais 

experiências e algo mais. 

Ao contrário do pensamento de outros filósofos, Heráclito não vai atribuir a si a autoridade 

desse lógos, mas sim à racionalidade, uma vez que esta é compartilhada por todos: 

(Os) que falam com inteligência é necessário que se fortaleçam com o comum 
de todos, tal como a lei a cidade, e muito mais fortemente: pois alimentam-se 

todas as leis humanas de uma só, a divina: pois, domina tão longe quanto quer, 

e é suficiente para todas (as coisas) e ainda sobra. (DK 22 B114)21  

                                                
20 “εἶναι γὰρ ἓν τὸ σοφόν, ἐπίστασθαι γνώμην, ὁτέη ἐκυϐέρνησε πάντα διὰ πάντων.” 
21 “ξὺν νόῳ λέγοντας ἰσχυρίζεσθαι χρὴ τῷ ξυνῷ πάντων, ὃκωσπερ νόμῳ πόλις, καὶ πολὺ ἰσχυροτέρως. τρέφονται 

γὰρ πάντες οἱ ἀνθρώπειοι νόμοι ὑπὸ ἑνὸς τοῦ θείου· κρατεῖ γὰρ τοσοῦτον ὁκόσον ἐθέλει καὶ ἐξαρκεῖ πᾶσι καὶ 

περὶγίνεται.” 
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 Nesse fragmento podemos perceber que Heráclito propõe a existência de uma lei divina 

que é comum a todos e, como ele diz que com ela os que falam com inteligência [νόῳ] se 

fortalecem, o filósofo, ao mencionar tal lei, pode estar se referindo ao lógos uma vez que o 

contato com este revelaria a ordem da realidade e a forma correta de dizer as coisas como são, 

ou seja, em uma linguagem que diz o que é comum, imanente a tudo e todos, e que é divino: 

não molda a realidade com preconcepções particulares. 

Por isso é preciso seguir o-que-é-com, (isto é, o comum; pois o comum é o-
que-é-com). Mas, o lógos sendo o-que-é-com, vivem os homens como se 

tivessem uma inteligência particular.22 (DK 22 B2) 

 Nesse fragmento, Heráclito se refere àqueles que, apesar de existir um lógos comum, ao 

qual todos têm acesso, insistem em anunciar-se como aquele que encontrou a verdade, como 

alguém exímio e particular que, apesar de não ter sido possível para os outros, encontrou 

sozinho a verdade do real. 

A todos os homens é compartilhado o conhecer-se a si mesmos e pensar 
sensatamente.23(DK 22 B116) 

O lógos é uma ordem imanente a todas as coisas e, portanto, é imanente aos homens e, 

de acordo com a citação acima, todo homem pode conhecer a si mesmo. Assim, a todos é 

possível conhecer o lógos imanente, o que nos permite pensar sensatamente, na medida em que 

conhecemos a lei que rege a realidade.  Heráclito expõe que o lógos é algo compartilhado por 

todos, ele é público, portanto, impessoal, universal e imparcial. Diferente dos outros filósofos 

que Heráclito diz viverem em um sonho individual - no qual o sonhador é autoridade quando 

se trata da posse da verdade -, o lógos, por sua vez, é o mundo compartilhado para aqueles que 

estão despertos, ou seja, aqueles que escutam esse lógos, que vivem a experiência sem moldá-

la de acordo com suas preconcepções:  

Deste lógos sendo sempre os homens se tornam descompassados quer antes 

de ouvir quer tão logo tenham ouvido; pois, tornando-se todas (as coisas) 

segundo esse lógos, a inexperientes se assemelham embora experimentando-
se em palavras e ações tais quais eu discorro segundo (a) natureza distinguindo 

cada (coisa) e explicando como se comporta. Aos outros homens escapa 

quanto fazem despertos, tal como esquecem quanto fazem dormindo. (DK 22 
B1)24 

Nesse fragmento Heráclito, tratando dos pensadores que se prendem a uma verdade 

particular, diz que estes fecham os olhos para uma realidade compartilhada por todos, para viver 

                                                
22 “διὸ δεῖ ἕπεσθαι τῷ (ξυνῷ, τουτέστι τῷ) κοινῷ· ξυνὸς γὰρ ὁ κοινός. τοῦ λόγου δὲ ἐόντος ξυνοῦ ζώουσιν οἱ 

πολλοὶ ὡς ἰδίαν ἔχοντες φρόνησιν.” 
23 “ἀνθρώποισι πᾶσι μέτεστι γινώσκειν ἑωυτοὺς καὶ φρονεῖν.” 
24 “τοῦ λόγου τοῦ δέοντος αἰεὶ ἀξύνετοι ἄνθρωποι γίνονται καὶ πρόσθεν ἢ ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον· 

γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον τόνδε, ἀπείροισιν ἐοίκασι πειρώμενοι καὶ ἐπέων καὶ ἔργων τοιουτέων 

ὁποῖα ἐγὼ διηγεῦμαι κατὰ φύσιν διαιρέων ἕκαστον καὶ φράζων ὅπως ἔχει· τοὺς δὲ ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει 

ὁκόσα ἐγερθέντες ποιοῦσιν ὅκωσπερ ὁκόσα εὕδοντες ἐπιλανθάνονται.” 



 

 

22 

 

uma mentira criada por eles; para exemplificar isso, Heráclito faz um paralelo com o sono e a 

vigília: tais pensadores abrem mão da vigília compartilhada com outros e real, para viver em 

um sonho solitário.  

Uma soma de conhecimentos não é mais que uma descrição (historie) de 

fenômenos, a qual conduz a uma sabedoria pessoal, que não capta o sentido 
total da realidade. Para Heráclito, a historie, que leva a uma polymathía, não 

é senão uma kakotekhníe, uma má técnica (frag. 129) (CORDERO, 2011, 

p.78) 

Ou seja, as almas bárbaras que vivem um sonho possuem um conhecimento fragmentado 

da realidade, que é capaz de realizar uma descrição de suas partes, mas sem compreender o todo 

que a ordena e a torna possível, como um mau técnico que, ao exercer seu conhecimento, apenas 

sabe seguir as instruções práticas para realizá-lo, sem saber o porquê de aquelas atitudes 

permitirem a produção do objeto final. 

Pensamos ser importante ressaltar que, para Heráclito, a forma correta de expressar a ordem 

da realidade, do lógos, é através de enigmas e oráculos, uma vez que esses são abertos para a 

interpretação, e, como todos têm acesso ao lógos, se escutarem a voz da realidade entenderão o 

significado. Além disso, se aquele que quer falar sobre o lógos o faz através de enigmas ou 

oráculos, este não vai atribuir aquela verdade ao seu nome, ou moldá-la a partir de suas 

preconcepções, fazendo daquele discurso universal e imparcial (HUSSEY, 2008, p.143). 

A chave latente da realidade que o lógos nos revela é a unidade-nos-opostos, “– critério 

racional – governa (kybernân) tudo (pánta, plural), mas não o faz a partir do exterior da 

realidade, e sim ‘através’ (e mesmo ‘mediante’, diá) o próprio todo. ” (CORDERO, 2011, p.79) 

ou seja, há uma regra de funcionamento da realidade que une os eventos em um todo e, quem 

conhece esse lógos conhece tal ordem obtendo um conhecimento não fragmentado. E, 

exatamente fato de o lógos ser como uma “liga” que une um “conjunto desordenado”, que torna 

a ordem da realidade inteligível à razão humana (CORDERO, 2011, p.80) e 

A própria vida do homem está indissociavelmente ligada a tudo que o rodeia. 
A sabedoria – e, por consequência, podemos nós concluir, o viver de um modo 

satisfatório – consiste em compreender o lógos, a estrutura análoga ou 

elemento comum da disposição das coisas, que incorpora o métron ou medida, 

sendo esta a garantia de que a mudança não produz uma pluralidade desconexa 
e caótica (KIRK, 2013, p.210) 

 Ou seja, Heráclito vai considerar que, para viver de acordo com o lógos, temos que 

conhecê-lo e, então compreender a unidade-nos-opostos que ordena a realidade e, sua obra nos 
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guiará no caminho de um sábio autêntico que busca o lógos em vigília, e não vive um sonho25. 

Para fazê-lo, ele apresenta a ordem da realidade através de três maneiras de exposição: 

(1)ele apresenta, em linguagem apropriadamente direta, na maioria das vezes 
sem comentários, exemplos de padrões extraídos à experiência cotidiana; (2) 

ele generaliza a partir destes exemplos, em sentenças na maioria a linguagem 

limita com o abstrato, aparentemente na tentativa de exprimir em si o mesmo 
padrão; (3) ele aplica o padrão na construção de teorias, em particular à 

cosmologia e à teoria acerca da alma. (HUSSEY, 2008, p. 146)  

Em síntese, o que Heráclito provavelmente quis expressar em seus aforismos é que, para 

que o movimento dos opostos da realidade que acompanhamos através dos nossos sentidos, é 

organizado por um lógos, uma ordem, que permite tal movimento conservando as diferenças 

pontuais; tal ordem revela uma unidade-nos-opostos: tema do pensamento heraclítico sobre o 

qual nos dedicaremos agora.  

 

2.2. O FLUXO HERACLÍTICO 

 

A primeira forma que exploraremos, através da qual Heráclito adota como meio de mostrar 

a unidade-nos-opostos, das três mencionadas acima, é a que ele expõe experiências cotidianas 

que revelam essa harmonia entre os opostos: “para desocultar o lógos da phýsis, Heráclito 

propõe exemplos. Poderia se falar mesmo de um método que consiste em acumular 

abusivamente imagens: é a reiteração de exemplos, analogias, metáforas que põem em 

evidência o lógos” (CORDERO, 2011, p.81); por exemplo: 

“um caminho: subida, descida, um e o mesmo” (DK 22 B60);  

“A rota do parafuso do pisão, reta e curva, é uma e a mesma.”26 (DK 22 B59);  

“o mesmo é em (nós?) vivo e morto, desperto e dormindo, novo e velho; pois 
estes, tombados além, são aqueles e aqueles de novo, tombados além, são 

estes. ”27 (DK 22 B88).  

Pensamos que esses fragmentos são uma forma de Heráclito mostrar experiências cotidianas 

que, apesar de nos parecerem inconciliáveis, são parte de uma unidade. Dessa forma, em um 

caminho desnivelado, dependendo da direção do viajante, nele estarão a possibilidade de subida 

e decida que, apesar de serem opostos, encontram-se unidos em uma única situação. Assim, 

                                                
25 Heráclito vai dizer que uma vez que a realidade tem uma “disposição segundo um plano ou medida comuns 

consiste no fato de que todas as coisas, apesar de aparentemente múltiplas e totalmente distintas, estarem realmente 

unidas em um complexo coerente (196), de que os próprios homens são uma parte, e cuja compreensão é por isso 
logicamente necessária para a adequação adequada de suas próprias vidas” (KIRK, 2013, p.194), portanto o 

conhecimento e adaptação ao lógos é algo necessário para o homem ter uma boa vida. 
26 “γναφείῳ ὁδὸς εὐθεῖα καὶ σκολιὴ (ἡ τοῦ ὀργάνου τοῦ καλουμένου κοχλίου ἐν τῷ γναφείῳ περιστροφὴ εὐθεῖα 

καὶ σκολιή· ἄνω γὰρ ὁμοῦ καὶ κύκλῳ περιέρχεται) μία ἐστί, (φησί,) καὶ ἡ αὐτή.” 
27 “ταὐτό τ΄ ἔνι ζῶν καὶ τεθνηκὸς καὶ τὸ ἐγρηγορὸς καὶ τὸ καθεῦδον καὶ νέον καὶ γηραιόν· τάδε γὰρ μετὰπεσόντα 

ἐκεῖνά ἐστι κἀκεῖνα πάλιν μεταπεσόντα ταῦτα.” 
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também nos é mostrado por Heráclito no exemplo do parafuso, o qual, em sua rota, une a 

possibilidade tanto do reto quanto do curvo. Ou o exemplo dos homens que em si unem a 

possibilidade da morte e  da vida, do novo e do velho, do desperto e do dormindo. 

Uma vez que “qualquer par, ou soma de pares, pode ser considerado ou (a)como 

heterogêneo e analisável em termos de polos separados ou extremos, ou (b) como tendente a 

formar consigo mesmo uma unidade” (KIRK, 2013, p.199), ao apresentar tal tensão e 

cooperação entre os opostos no cotidiano, Heráclito quer mostrar que um depende do outro para 

existir, que não há subida sem uma descida, não há a reta sem sua comparação com a curva.  

Tais exemplos do cotidiano vão levar estudiosos a concluir duas possibilidades: “(1) que as 

oposições em questão são irreais, porque os opostos são ilusórios ou, na verdade, idênticos; ou 

(2) que esses opostos são meramente relativos a um ponto de vista ou a um contexto”. 

(HUSSEY, 2008, p.147); porém ambas não se sustentam dentro do pensamento de Heráclito. 

Isso porque, com relação à primeira interpretação, quando ele diz que a curva e a reta são a 

mesma, ele não quer dizer que são idênticos, mas sim que a harmonia entre dois opostos é real: 

“uma harmonia é uma unidade composta por elementos diferentes, cada um dos quais tem sua 

própria personalidade, e é em função desse caráter próprio que se harmoniza com os demais. É 

a diversidade que permite a união” (CORDERO, 2011, p.82,83); e, por sua vez, a segunda 

leitura apresentada é também incapaz de expressar a totalidade do pensamento de Heráclito, 

uma vez que esse não tem como objetivo ressaltar como os opostos são percebidos, e sim como 

eles realmente são (HUSSEY, 2008, p.148):  

enquanto cada par separado de contrários forma um único contínuo, os vários 

contínuos estão, também, ligados entre si, embora de maneira diferente. Por 
conseguinte, a pluralidade total das coisas fora um complexo único, coerente 

e determinável – a que Heráclito chamou de ‘unidade’ (KIRK, 2013, p.198). 

 Portanto, quando ele fala que em um mesmo caminho há uma subida e uma descida, ele 

não quer enfatizar que há uma perspectiva diferente para quem sobe e para quem desce, e sim 

que em um caminho coexistem esses dois opostos e que “a união é efetivada em função das 

diferenças, e quanto mais diferentes são os componentes, mais sólida é a união” (CORDERO, 

2011, p.82). 

Uma vez apresentados alguns fragmentos que expõem os opostos manifestos no cotidiano, 

seguimos para a generalização, uma vez que “de todas as coisas se forma uma unidade, e 

também que a partir dessa unidade é possível separar-se o aspecto superficial, distinto e 

múltiplo de todas as coisas. ” (KIRK, 2013, p.197), portanto, Heráclito busca leis gerais, 

invisíveis, que ordenam o movimento superficial:  
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Não compreendem como o divergente consigo mesmo concorda; harmonia de 

tensões contrárias, como de arco e lira. 28 (DK 22 B51)  

Nessa primeira lei Heráclito apresenta de forma “explícita, em termos gerais, do que julga 

ser essencial no padrão observado ” (HUSSEY, 2008, p.149) que, no caso da citação acima, 

seria uma harmonia que confere uma unidade aos opostos. Tal colocação - acerca de como os 

opostos se organizam em um - podemos também encontrar no seguinte fragmento: “Conjunções 

o todo e o não todo, o convergente e o divergente, o consoante e o dissoante, e de todas as coisas 

um e de um todas as coisas. ”29 (DK 22 B10), ou seja, um padrão no qual os opostos se conciliam 

em uma unidade formando, juntos, uma harmonia. 

Hussey (2008, p.151) sugere que há “a presença dos opostos em uma unidade e a 

manifestação daqueles nesta”, ou seja, em uma unidade, há potencialmente a manifestação de 

opostos, como o homem que, sendo uma unidade, tem nele a possibilidade da morte e da vida, 

do sono e da vigília, do velho e do novo, e tais potencialidades vão se manifestar 

momentaneamente no mesmo, apesar de serem opostas.  

Portanto, os opostos são manifestos na unidade temporalmente, mesmo que dois viajantes 

ao mesmo tempo vejam um caminho como subida e outro como descida, simultaneamente, é 

necessário que os viajantes passem ali pontualmente para que um dos opostos se manifestem – 

sendo que um mesmo viajante pode ver um caminho como subida, na ida, e descida, ao retornar; 

mas a forma que os opostos são manifestos são contextualizados, apesar de sempre serem em 

potencialidade na unidade que “une, controla e dá sentido aos opostos. ” (HUSSEY, 2008, 

p.152).  

Além disso, consideramos importante destacar “que a realidade seja dinâmica não significa 

que esteja em perpétuo vir a ser, em permanente devir. É exatamente o contrário: a harmonia 

de tensões opostas serve de garantia de identidade de cada coisa” (CORDERO, 2011, p.85), ou 

seja, apesar de os opostos se apresentarem temporalmente, a realidade não é um constante 

movimento desordenado, um devir, pelo contrário, ela é um constante movimento ordenado o 

qual confere uma unidade real para a qual a mudança é essencial na sua existência. Cordeiro 

também apresenta que, diferentemente de um devir desordenado, os opostos não 

necessariamente são sucessivos, ou dependem que seu oposto não seja presente para 

efetivarem-se, pelo contrário, a efetivação de um oposto é possível tanto pela existência do 

outro tanto potencialmente – como a vida, que tem a morte como potencial – quanto enquanto 

                                                
28 “οὐ ξυνιᾶσιν ὅκως διαφερόμενον ἑωυτῷ ὁμολογέει· παλίντροπος ἁρμονίη ὅκωσπερ τόξου καὶ λύρης.” 
29“ συνάψιες ὅλα καὶ οὐχ ὅλα, συμφερόμενον διαφερόμενον, συνᾷδον διᾷδον, καὶ ἐκ πάντων ἓν καὶ ἐξ ἑνὸς 

πάντα.” 
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efetividade simultânea – como um caminho que pode ser ao mesmo tempo uma subida e uma 

descida – e “o que tinha importância vital era a ideia complementar de medida inerente à 

mudança, a estabilidade que persiste através dela e a governa” (KIRK, 2013, p.192), portanto a 

efetividade dos opostos vai seguir uma medida, uma lei – o lógos – que “determina, ativamente, 

a sua ordem e comportamento – que garante não apenas a oposição dos contrários, mas também 

a sua unidade através da ‘discórdia’” (KIRK, 2013, p.206).  

A ordem entre tais opostos terá uma medida que vai determinar a proporção de um oposto 

a outro, sua efetividade simultânea ou respectiva e, tal proporção irá “ser descrita como o fogo, 

de que certas porções estão a extinguir-se, ao passo que porções equivalentes estão a reacender-

se; nem todo o fogo está a arder ao mesmo tempo. O fogo sempre esteve, e estará, em tal estado 

(217)” (KIRK, 2013, p.205). Tal relação unidade-nos-opostos e o movimento do fogo nos leva 

à cosmologia de Heráclito: 

Este mundo, o mesmo de todos os (seres), nenhum deus, nenhum homem o 

fez, mas era, é e será um fogo sempre vivo, acendendo-se em medidas e 
apagando-se em medidas. 30 (DK 22 B30) 

Nesse fragmento podemos perceber que Heráclito vê o funcionamento do mundo como um 

processo. Assim como o fogo realiza um movimento de mudança, alternando entre o estar aceso 

e o estar apagado, o cosmos vai ser um processo no qual as coisas estão em movimento, assim 

como o fogo: 

todo fogo (mesmo a sua espécie mais baixa e terrena), devido à sua 

regularidade com que absorve combustível e emite fumo, enquanto mantém 
uma espécie de estabilidade entre eles, incorpora, de forma evidente, a regra 

da medida na mudança, inerente ao processo cósmico, da qual o lógos é uma 

expressão (KIRK, 2013, p.206)  

Portanto, além de estar em constante movimento, há uma razão nele, uma regularidade que, 

representa o lógos que, por sua ordenação, permite-nos conhecer a medida de suas mudanças.  

 A partir dessa concepção do lógos (que expressa a ordem da realidade e esta, por sua vez, 

é a unidade-nos-opostos que se revela como um processo) desenvolve-se uma teoria do fluxo, 

na qual o que é observável no mundo nos revela um processo fluído no qual, apesar das 

mudanças, algo não observável permanece: “Harmonia invisível à visível superior. ”31 (DK 22 

B54). Portanto o lógos vai ser aquele que revela a harmonia no fluxo, a unidade-nos-opostos e, 

tal harmonia entre os opostos pode ser classificadas de duas principais formas: “contrários que 

são inerentes a, ou são simultaneamente produzidos por um só sujeito” e “contrários que estão 

                                                
30“ κόσμον τόνδε, τὸν αὐτὸν ἁπάντων, οὔτε τις θεῶν οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἦν ἀεὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔσται 

πῦρ ἀείζωον, ἁπτόμενον μέτρα καὶ ἀποσϐεννύμενον μέτρα.” 
31 “ἁρμονίη ἀφανὴς φανερῆς κρείττων.” 
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ligados, devido a serem diferentes fases de um processo invariável e único” (KIRK, 2013, 

p.195/196). 

Mas, como o fogo sempre vivo é uma atividade e, por não ser um processo em si (HUSSEY, 

2008, p.155), esta necessita de uma força que atua:  

O deus é dia noite, inverno verão, guerra paz, saciedade fome; mas se alterna 

como fogo, quando se mistura a incensos, e se denomina segundo o gosto de 
cada.32 (DK 22 B67). 

 Neste trecho podemos perceber a importância que Heráclito dá a linguagem e a forma que 

esta é usada para expressar a ordem da realidade; isso porque ele faz alusão a Hesíodo (B57) 

que compreendia a noite e o dia como duas coisas completamente separadas, o que, como vimos 

nesse capítulo, vai contra o pensamento de Heráclito, uma vez que os opostos não estão 

separados, mas são manifestações diferentes de um mesmo que realiza esse movimento. O 

sujeito que realiza tal movimento seria o deus e, portanto, deve-se  dizer o deus em estado de 

dia e o deus em estado de noite; o deus em estado de paz e o deus em estado de guerra; sendo 

ele, portanto, o agente do fluxo expresso pelo lógos. 

 Porém “o deus não pode ser aqui essencialmente diferente do lógos; e o lógos é, entre outras 

coisas, o constituinte das coisas que as torna contrárias, e que garante que a mudança entre os 

contrários seja, a todos os títulos, proporcional e equilibrada” (KIRK, 2013, p.198), ou seja, 

mesmo que Heráclito refira-se ao deus e ao lógos, e também ao fogo, separadamente, 

essencialmente eles não se diferem uma vez que o deus é o agente unificador dos opostos no 

movimento, que é representado pelo fogo; enquanto o lógos é a expressão desse movimento e 

dessa harmonia na realidade “deus, com a sua visão sinóptica, é assim ‘a única coisa que é 

(completamente) sábia’. O fogo (220) e o próprio lógos (196) são em larga medida coextensivos 

com este ser completamente sábio, ou diferentes aspectos dele” (KIRK, 2013, p.211).33  

Também foi dito que o último fragmento de Heráclito por nós citado expressa sua 

preocupação pela linguagem: isso porque, uma vez que Hesíodo proferiu um discurso errado 

com relação à linguagem, decidindo viver seu sonho solitário ao invés de escutar o lógos, a fala 

de Hesíodo vai modelar as almas bárbaras – as que não sabem falar a linguagem correta – 

tornando suas experiências sobre o mundo falsas e seus olhos cegos. 

Não é no componente do universo que encontra sua razão de ser (sua ‘causa’ 
em sentido amplo), mas sim naquilo que o estrutura para que possa ser, 

precisamente, um kósmos, quer dizer, um todo ordenado. Uma descrição 

                                                
32 “ὁ θεὸς ἡμέρη εὐφρόνη, χειμὼν θέρος, πόλεμος εἰρήνη, κόρος λιμός (τἀναντία ἅπαντα· οὗτος ὁ νοῦς), 

ἀλλοιοῦται δὲ ὅκωσπερ (πῦρ), ὁπόταν συμμιγῇ θυώμασιν ὀνομάζεται καθ΄ ἡδονὴν ἑκάστου.” 
33 Heráclito “teve a tendência para descrever a mesma coisa (ou aproximadamente a mesma coisa) ora como um 

deus, ora como uma forma de matéria, ora como uma regra de conduta ou princípio que era, não obstante, um 

constituinte físico das coisas” (KIRK, 2013, p.192). 
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interminável de fenômenos e de transformações de um elemento em outro não 

explica nada se não for capaz de captar por que esse conjunto variado é, na 
realidade, um todo ordenado, que obedece às leis imutáveis, válidas para tudo 

aquilo que existe. (CORDERO, 2011, p.78,79) 

E, Hesíodo, por tratar da noite e do dia separadamente, não expressa de forma fiel o lógos 

que ordena os opostos em uma unidade: “as coisas tomadas em conjunto são verdadeiramente 

descritas, num sentido, com o todo, isto é, formando um todo contínuo, noutro sentido, como 

não-todo, isto é, como simples componentes” (KIRK, 2013, p.197). As palavras de Heráclito, 

por sua vez, por não serem de sua autoria, e sim o que é proferido por tal lógos a respeito da 

realidade levará as pessoas a procurar esse lógos34 compartilhado que revela que “um todo 

complexo, como o mundo, deve permanecer ‘o mesmo’, ao passo que as suas partes 

constituintes estão sempre a mudar” (KIRK, 2013, p.204) – sua ordem que é a unidade 

escondida nos opostos experimentados: “Natureza ama esconder-se”35 (DK 22 B123). 

Resumidamente, no atual capítulo, ao estudarmos os fragmentos de Heráclito e alguns de 

seus comentadores, percebemos que o filósofo concebe que nossa experiência imediata da 

realidade é como se esta fosse um devir desordenado de opostos. Mas, ao buscarmos 

conhecimento verdadeiro sobre essa realidade, somos capazes de escutar o lógos que nos 

revelará que a realidade é uma unidade que é composta por um movimento ordenado dos 

opostos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 “fórmula unificadora ou método proporcionado de disposição das coisas, o que podia ser quase classificado 

de plano estrutural das coisas. Tanto individuais como em conjunto” (KIRK, 2013, p.194) 
35 “φύσις δὲ καθ  ́Ἡράκλειτον κρύπτεσθαι φιλεῖ.” 
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3. O SER EM PARMÊNIDES 

 

 No atual capítulo temos como objetivo apresentar algumas reflexões acerca do Poema 

sobre a natureza de Parmênides e suas repercussões – mais especificamente, o pensamento de 

Melisso e Xenófanes -, na medida em que, como veremos de forma mais detalhada no decorrer 

do capítulo, estas podem ser consideradas relevantes para o desenvolvimento do Tratado do 

não-ser de Górgias. Para, então, que o atual capítulo seja uma ponte para chegarmos ao 

pensamento de Górgias não nos dedicaremos apenas ao Poema, mas também suas repercussões 

e as característica de ambos que podem ter contribuído para o levantamento da problemática do 

Tratado de Górgias. 

 Como mencionado na introdução, há obstáculos que complexificam o estudo de 

pensadores dos quais apenas temos acesso ao texto através de fragmentos ou menções indiretas 

deles. Portanto, para realizar o objetivo proposto no atual capítulo, utilizaremos como fonte de 

Melisso, Xenófanes e Górgias o Tratado de M.X.G.; pois este, como nos indica Cassin (2015, 

p.66), os apresenta de forma que o pensamento de todos parecem surgir de uma certa fidelidade 

a Parmênides, além de apresentar Górgias dialogando com as postulações destes. 

 

3.1. O SER UNO EM PARMÊNIDES E SEU DESDOBRAR EM ENTE 

 

 O fato de Parmênides ter desenvolvido seu pensamento através de um poema faz-nos 

levantar a questão do porquê de tal escolha, afinal, nas palavras de Kirk (1983, p.251), há uma 

dificuldade particular na transmissão de um pensamento, principalmente quando se trata da 

fundamentação de uma ideia filosófica, no formato que um poema incorpora – e, com relação 

a isso, Kirk (1983, p.251) ainda acrescenta que tal decisão de formato torna o pensamento mais 

obscuro sintaticamente.  

 Cordero (2011a, p.92), ao observar detalhes do Poema apresentou uma resposta para tal 

questionamento: Parmênides desenvolve seu pensamento através da métrica do hexâmetro, 

antes utilizada por Homero e Hesíodo. Isso o induz a levantar a hipótese de que a escolha de 

Parmênides pelo estilo poético possa ter relação a um método que indicaria que ele estaria 

apresentando a verdade divina, assim como faziam as tragédias:  

“uma consideração da métrica escolhida por Parmênides nos ajuda a encontrar 

a resposta: trata-se do hexâmetro épico, o mesmo de Homero e de Hesíodo. 

Esse tipo de poesia, para além de seu valor estético, pretendia contar 
‘verdades’”  
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Além disso, como a poesia era mais comum aos ouvidos dos gregos – uma vez que a 

tradição da época era majoritariamente oral – estes, ao escutarem um formato familiar, com 

imagens míticas parecidas com as da tragédia, estariam prontos para ouvir sobre a verdade: 

Também Parmênides tem a intenção de contar ‘verdades’ – como todos os 

filósofos, aliás – e sabe que a poesia é mais didática que a prosa, especialmente 
se o leitor (e, fundamentalmente, o ouvinte, já que pouca gente sabia ler por 

essa época) reconhece não apenas um ritmo habitual (Homero e Hesíodo 

faziam parte do patrimônio cultural dos gregos), como também imagens 
míticas tradicionais, como as que se reconhecem no Poema de Parmênides. 

Uma vez capturado por essa atmosfera familiar, o ouvinte-leitor estará 

preparado para receber a verdade parmenídica. (CORDERO, 2011a, p.92) 

 Parmênides parece iniciar o Poema fazendo uma reflexão filosófica da língua grega, 

uma vez que, nela, não há uma palavra para expressar “coisas”, mas sim a substantivação do 

particípio presente plural do verbo “ser” que pode ser traduzido como as coisas que “estão sendo 

no presente”. Portanto, sua substantivação poderia ser traduzida como “ente” (tá ónta). Diante 

deste detalhe da língua grega - a saber, que, no dizer das coisas, se diz elas sendo - Parmênides 

desenvolve o núcleo de sua filosofia: a manifestação do que é, supõe o fato de ser; ou seja, para 

que algo possa se manifestar sendo, é necessário, antes, a existência de um ser: “segundo ele, 

antes de responder a questão da origem ou causa da realidade, é preciso admitir, e, vá lá, 

demonstrar que ‘há coisas’, que ‘há uma realidade’” (CORDERO, 2011a, p.93). 

 No início do Poema podemos perceber que Parmênides não atribui imediatamente um 

sujeito ao verbo ser, ao qual o verbo incrementaria com atributos (X é azul, por exemplo). Esse 

fato se dá como provável expressão do objetivo de fazer o leitor refletir sobre esse verbo, sobre 

o fato de ser; uma vez que, por estar na linguagem, a característica do verbo já mencionada – 

que não há palavra para “coisas”, mas apenas para “entes”, que seriam o verbo “ser” no 

particípio, ou seja, referente às coisas que estão sendo – era algo dado, imediato, sobre a qual 

as pessoas não refletiam e, por isso, Parmênides chama atenção para ela:  

Por não haver sujeito, o valor do verbo seria ‘[se] está presente’, e a 

continuação do texto mostra porque é preciso admitir esta presença sem 

sujeito: porque não é possível que haja ser, já que ser é necessário. Essa 
banalidade é ‘fato da língua’, como vimos, pois essa presença que Parmênides 

postula encontra-se no particípio presente tá ónta, ‘os entes’, e os entes estão 

sendo porque há ser (CORDERO, 2011a, p.97). 

Isso não quer dizer que Parmênides se abstenha de postular um sujeito para o verbo éstin 

(ser) em todo o decorrer do poema, mas apenas pontualmente 36  para demonstrar que, a 

efetividade de algo que está sendo, só é possível pela existência do ser: “se Parmênides decidiu 

                                                
36 “Graças a essa anomalia sintática, o filósofo propõe uma autêntica tese (etimologicamente este é o termo que 

melhor corresponde a seu desejo: estabelecer, colocar, sustentar uma afirmação): a presença, a existência, a 

efetividade do fato de ser” (CORDERO, 2011b, p.73) 
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não explicitar um sujeito X – ao menos nessa primeira etapa de seu raciocínio – para que se 

reflita sobre o verbo” (CORDERO, 2011a, p.97).  

 E isso é revolucionário na filosofia de Parmênides, ele utilizou uma característica dada 

da língua grega e, a partir dela, desenvolveu seu pensamento filosófico. Mas parece-nos que ele 

não simplesmente concedeu essa descoberta ao leitor de forma imediata – afinal, se o fizesse, 

sua filosofia não estaria tão distante de apenas dizer “sendo” em grego – pelo contrário, ele, no 

início do poema, não atribuiu sujeito ao verbo ser, provavelmente com a intenção de fazer o 

leitor refletir sobre a necessidade de, antes de conhecer as coisas, certificar-se de que elas são. 

Essa forma de apresentar o problema, como veremos, foi utilizada no decorrer de todo o Poema; 

isso porque, mesmo que seja uma deusa revelando a verdade, ela demonstra todo um processo 

racional de suas escolhas para que o jovem possa acompanhá-la37 e, depois, refazer o processo 

e confirmá-lo como legítimo. 

 Ainda com relação à ausência do sujeito, Sedley (2008, p.169) afirma 

Quanto a por que nenhum sujeito é explicitado, a resposta mais segura é que, 

nesse estágio, ainda estamos investigando o comportamento lógico do verbo 

‘ser’. Apenas à luz dessa investigação poderemos responder à questão: ‘O que 
pode ser sujeito do verbo ‘ser’?’. Assim, identificar o sujeito próprio do verbo 

‘ser’ é objetivo final da Via da Verdade; não devemos, pois, concebê-lo de 

antemão.  

 Portanto, há a possibilidade de Parmênides não ter determinado o sujeito do verbo logo 

no início da fala da deusa, também para demonstrar um método no qual, antes de conhecer não 

apenas o objeto da pesquisa, mas também o sujeito do que é, temos, antes, que conhecer o ser 

enquanto existente - que há o ser - e que, este ser, será o caminho que nos levará ao seu sujeito. 

o primeiro, que é e portanto que não é não ser, 

de Persuasão é o caminho (pois à verdade acompanha); 

o outro, que não é e portanto que é preciso naõ ser 

(DK 28 B2.3-5)38 

 Nesse trecho do Poema, podemos perceber que a deusa, ao falar das vias, atribui a elas 

a característica de ser e não ser. Em tal movimento poderíamos interpretar o uso do verbo ser 

com o sentido de existência (uma via existe e a outra não). Porém, quando fala do primeiro 

caminho ele, através da deusa, diz que este não é não ser; ou seja, Parmênides reconhece a 

                                                
37“A Deusa diz que o caminho conduz ao reconhecimento da necessidade do ser (dado que é impossível não ser), 

é ‘o caminho que persuade, pois acompanha a verdade’ (fr.2.4). A verdade não se impõe dogmaticamente, mas 

sim pela persuasão, mediante argumentos, e o conjunto desses argumentos é chamado por Parmênides de lógos 

(fr. 7.5), termo que, contrariamente ao que ocorre em Heráclito, tem mais o sentido de ‘argumentação’. E como a 

Deusa (quer dizer, Parmênides) não impõe sua verdade, diz ao jovem estudioso que teste com esses argumentos 

as consequências de seu axioma” (CORDERO, 2011a, p.98) 
38 “ἡ μὲν ὅπως ἔστιν τε καὶ ὡς οὐκ ἔστι μὴ εἶναι, 

Πειθοῦς ἐστι κέλευθος (᾿Αληθείηι γὰρ ὀπηδεῖ), 

ἡ δ᾿ ὡς οὐκ ἔστιν τε καὶ ὡς χρεών ἐστι μὴ εἶναι” 
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oposição entre ser e não ser não apenas como verbos utilizados na construção sintática de uma 

frase, mas também como algo que é (enquanto ser) e algo que não é (enquanto não ser) e o 

primeiro, como veremos no desenvolver do capítulo, teria que se desdobrar em algo que é, ou 

seja, seu sujeito. 

 Mas o sujeito não é a única exigência do verbo ser: 

Leitores modernos podem querer aqui atribuir ao verbo ‘ser’ um significado 

diferente, equivalente a ‘existir’, mas o ouvido grego aí reconhece apenas um 

uso não específico do significado fundamental. Dizer, existencialmente, ‘Fido 
é’ é apenas dizer que ele é algo (não especificado) (SEDLEY, 2008, p.169) 

 Ou seja, para um grego, quando se é dito que algo ou alguém é, tal ato é interpretado 

como a atribuição de uma característica não especificada ao sujeito da frase. A partir disso, 

podemos pensar que Parmênides também teve como objetivo fazer seu leitor refletir sobre a 

atribuição de predicado ao sujeito do verbo. Portanto, parece-nos que a proposta do filósofo é 

que, na busca do conhecer, primeiro deve-se conhecer se há o ser, se os objetos de pesquisa 

existem (KIRK, 1983, p.255), para, então poder dizer quem é o sujeito do ser e, quando 

reconhecido que este também existe, poder reconhecer os atributos que caracterizam esse ser – 

o que, como veremos, é exatamente o que a deusa faz ao, primeiro, escolher a via do ser, não 

optando pela do não ser; para, depois, postular o sujeito do ser, o ente; e, finalmente, dizer seus 

atributos: não gerado e imperecível, um todo único, imóvel, esférico. 

Em contrapartida aos filósofos anteriores a ele, Parmênides usa a expressão sobre as 

coisas que são no singular, enquanto os outros usavam no plural. Podemos pensar que isso 

traduz muito sobre a reflexão do filósofo, pois, enquanto os outros tratavam das coisas sem 

refletir sobre o verbo ser, melhor, sobre o fato de elas serem, estes se referiam à todas elas no 

plural; Parmênides, por sua vez, por propor uma reflexão do verbo ser anterior a uma reflexão 

sobre os entes, usará a expressão no singular, na medida em que, apesar de os entes serem 

múltiplos, o fato de eles serem é apenas um: 

 Os primeiros filósofos usavam a expressão ‘tá ónta’ (plural) para fazer 

referência a todas as coisas; Parmênides, por outro lado, introduz uma 

revolução que vai permanecer na terminologia filosófica: utiliza o singular, tó 
ón, já que todas as coisas compartilham o fato de ser, que é único (CORDERO, 

2011a, p.99) 

 O Poema tem início com o jovem sendo guiado para um local diferente do nosso mundo 

cotidiano, onde o dia e a noite marcam o vir a ser que engana a alma dos mortais; um local onde 

pode ser conhecida a verdade imutável que está sempre sendo, nunca foi e nunca virá a ser: 

Parmênides procura deixar o mundo familiar da experiência comum, onde 

alternam noite e dia, alternância regulada – como Anaximandro teria admitido 

(110) – pela lei ou ‘justiça’. Em troca, dirige-se para uma via do pensamento 
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(‘uma estrada principal’) que conduz a uma compreensão transcendente tanto 

da imutável verdade como da opinião mortal (KIRK, 1983, p.254) 

 Tal movimento nos indica uma característica interessante com relação ao próprio “ser”. 

Isso porque, mesmo que ele seja colocado distante da realidade que vivenciamos, ele é igualado 

ao pensamento por Parmênides: “pois o mesmo é a pensar e portanto ser”39 (DK 28 B6.1). Uma 

vez que o acesso humano ao ser encontra-se sua possibilidade no pensamento, quando a deusa 

decide utilizar-se da via do ser como o caminho que conduz à realidade, se ela realmente 

apresenta a verdade, e não quer fazê-lo de maneira dogmática, o que existe deve ser  concebível 

no pensamento do jovem: “um não existente (‘um nada’) não pode ser (é inconcebível que não 

existentes existam); portando, o que e pode falar ou pensar não pode ser uma não existente; em 

outras palavras, ele deve existir ” (SEDLEY, 2008, p.171).  

E, por conseguinte, a deusa teria que validar que seu raciocínio através de um 

movimento do qual poderíamos encontrar características de uma “demonstração lógica”, 

inteligível e, portanto, existente no pensamento do jovem que vivia no mundo dos mortais. Com 

o objetivo de demonstrar a verdade para o jovem, a deusa teria que livrá-lo da barreira para 

escapar à opinião mortal que “é de respeito, mas cede perante uma ‘branda argumentação’” 

(KIRK, 1983, p.254) e, portanto, a deusa começa a defesa do ser como realidade através de 

argumentos racionais: 

Nenhuma caracterização do cosmos, nem mesmo aquela ora proposta por 

Parmênides, é digna de total confiança – como, por outro lado, o é a 

caracterização recém-apresentada d’ ‘o que é’, aquela em que a ‘verdadeira 
confiabilidade’ afasta o vir-a-ser e o perecer (B8.28-30). (LESHER, 2008, 

p.313) 

Ou seja, em uma pesquisa acerca da realidade, aquele que a procura deve desconfiar de 

colocações dogmáticas acerca desta; apenas cedendo ao seu convencimento depois de uma 

branda e inteligível argumentação. E, se nos perguntarmos o porquê do distanciamento da 

localização da deusa, podemos postular que provavelmente, ao fazê-lo, Parmênides tinha o 

objetivo de, com essa passagem, não apenas aproximar o Poema das tragédias gregas e de suas 

imagens, mas também destacar o distanciamento da verdade imutável do mundo dos sentidos 

no qual vivem os mortais. 

Os portões e a revelação divina são para “exprimir tanto o imenso abismo, 
que, na opinião de Parmênides, separa a investigação racional da compreensão 

humana comum, como o inesperado do que a sua própria razão lhe revelou” 

(KIRK, 1983, p.254) 

                                                
39 “τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι.” 
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 Outro detalhe que reforça essa possibilidade é o fato de que a apresentação da filosofia 

parmenídica é toda feita pela deusa, o que pode indicar que ela representa o “olhar divino”40 

sobre a filosofia deste. Isso porque, uma vez que o Poema não é apenas uma revelação divina, 

mas sim uma argumentação racional de por que este está apresentando o ser como a verdade, a 

deusa não cumpre necessariamente um papel de agente revelador da verdade inquestionável41, 

talvez ela represente o plano superior em que a verdade se encontra. Afinal, como ela sugere 

depois, se o jovem mortal seguir seu raciocínio, se perguntando se este é legítimo, ele chegaria 

à mesma conclusão em que a deusa chegou: “mas discerne em discurso controversa tese por 

mim exposta” (DK 28 B7.5-6).42 

A deusa de Parmênides vai nos apresentar apenas duas possibilidades com relação às 

coisas e, portanto, duas formas de conhecê-las: admitir que elas são como um todo ou que elas 

não são como um todo: “assim ou totalmente é necessário ser ou não”43 (DK 28 B8.11). Temos 

aqui a apresentação daquilo que Sedley (2008, p.170) chama de “Primeira lei: Não há meias-

verdades. Nenhuma proposição é verdadeira e falsa. A nenhuma pergunta se pode 

coerentemente responder ‘sim e não’ ”. Dito isso, a deusa apresenta a via do ser como a 

verdadeira, e argumentos do porquê é possível chegar a essa conclusão através do pensamento 

racional. Tais argumentos consistem em dizer que, a via na qual se admite que as coisas não 

são é autocontraditória – uma vez que, para dizermos que algo não é, temos que conhecer aquilo 

que é - então nos será possível investigar apenas a via do ser.  

Outro argumento que reforça a impossibilidade de conhecer e/ou mostrar que o não ser 

existe é por este não ter atributos verdadeiramente seus44, ou uma identidade a qual podemos 

classificá-la como sua. Portanto, se levantarmos a hipótese de que é possível conhecer o não 

ser e tentarmos fazê-lo, apenas o conheceremos e o mostraremos através de negações e 

comparações45 a outros. Porém, no início, a deusa postula que se é ou não é, terá de ser ou não 

                                                
40  “A exposição filosófica é inteira feita pela deusa. Pode-se considerar que ela representa a perspectiva do olho 

divino sobre o ser que os argumentos de Parmênides tentam alcançar por si próprios. Não se questiona se o discurso 

dela é mera revelação divina: cada passo rumo à verdade é a muito custo conquistado por argumentos” (SEDLEY, 

2008, p.168) 
41 “E a revelação religiosa igualmente revela a profunda seriedade da filosofia e um apelo à autoridade – uma 

autoridade que, apesar de tudo, não está isenta de controvérsia: ‘Julga com a razão a minha tão contestada 

refutação’, diz a deusa mais adiante” (KIRK, 1983, p.254) 
42 “κρῖναι δὲ λόγωι πολύδηριν ἔλεγχον ἐξ ἐμέθεν ῥηθέντα.” 
43 “οὕτως ἢ πάμπαν πελέναι χρεών ἐστιν ἢ οὐχί.” 
44 “Impossível é, segundo parece, conhecer ou dar a conhecer o que não é uma coisa ou outra, i.e. o que não possui 

atributos e não tem predicados verdadeiramente seus” (KIRK, 1983, p.256) 
45 “Quando se pretende falar do ser, deve-se falar o que ele é, não o que ele não é em comparação com algo – 

isso é um ato errôneo dos mortais: “Segundo a Primeira Lei, pode apenas contemplar o ser total ou o total não 
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ser como todo e, se precisamos de diferentes para postular o não ser, ele não seria o todo; ou 

seja, “afigura-se-nos por certo impossível conhecer ou mostrar o que não existe” (KIRK, 1983, 

p.255). Portanto, de acordo com a deusa, aquilo que existe, por ter atributos verdadeiramente 

seus, possibilitará um pensamento genuíno46 e claro que permite o discernimento47 do real sem 

a necessidade de comparações, o que nos leva a pensar, então, em como Parmênides vai utilizar 

o verbo estin:  

E o que torna uma coisa real é seguramente o facto de ela ter um predicado 
verdadeiramente seu (e.g. ‘ocupa espaço’). Se esta linha de interpretação está 

correta, o emprego que Parmênides faz de estin é simultaneamente existencial 

e predicativo (como KR defendeu), mas nem por isso confuso (como concluiu 
KR) (KIRK, 1983, p.256). 

Uma vez estabelecido que as coisas são, o que nos localiza na trilha do ser, não há como 

admitir que, enquanto há ser, algumas coisas não-são, pois, se o ser existe, ele é todo e perfeito 

e atribuirá a característica de ser a todas as coisas existentes: “o fato de ser é homogêneo e 

inalterável, único e completo: nada lhe falta. Não há ‘vários’ fatos de ser, há vários ‘entes’, que 

são porque possuem ser” (CORDERO, 2011a, p.100).  

 Posto que não há como conhecer o não-ser, e este ser o todo da realidade, a deusa 

concluirá, portanto, que o ser é; conclusão a partir da qual irá buscar o sujeito do ser e, mais 

uma vez encontramos a impossibilidade do não ser, uma vez que este não teria como se 

desdobrar em sujeito, uma vez que é o nada:   

E como um verbo recebe um sujeito? Ou (i) pensando-se nesse sujeito ou (ii) 

nomeando-o. Porém, (i) para pensar em algo, deve-se, no mínimo, conhecer o 

que esse algo é, mas o que for capaz de ser o sujeito de ‘...não é’ não é 
absolutamente nada (dada a Primeira Lei); nesse caso, não podemos conhecê-

lo. Segundo o mesmo argumento, (ii) visto que o item em questão é um não 

existente, fica difícil imaginar como se poderia nomear: simplesmente não há 
nada a que se possa referir (SEDLEY, 2008, p.170/171)  

 Para pensar o sujeito, ou nomeá-lo, Parmênides inicia um desdobramento do ser - o 

primeiro “é”: inicialmente ele era uma palavra única – um verbo – que se desdobra em sujeito 

(CASSIN, 2015, p.64) que será, então, definido (nomeado) como ente, ele mesmo sendo seu 

próprio predicado: o ente é ente. E, para produzir o sentido do predicado “ente”, Parmênides 

apresenta vários signos que provam a impossibilidade de predicado contrário: “Essa identidade 

                                                
ser. Especificar o que uma coisa é, como fazem os mortais, é implicitamente especificar igualmente o que uma 

coisa não é, infringindo, assim, a Primeira Lei.” (SEDLEY, 2008, p.170). 
46  “Que qualquer objeto de pensamento deve ser um objeto real, vem confirmar, a despeito da sua obscuridade, 

que a rejeição que faz de ‘não é’ é motivada por uma preocupação acerca do que é um conteúdo possível para um 

pensamento genuíno.” (KIRK, 1983, p.258) 
47 “A partir da incognoscibilidade do que não existe, Parmênides conclui diretamente que a via negativa é 

‘indiscernível’, i.e. que nenhum pensamento claro é expresso por uma afirmação existencial negativa” (KIRK, 

1983, p.256) 
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é enfim adequadamente apresentada pela esfera, totalidade fechada integralmente definida por 

um desdobramento centrífugo e centrípeto” (CASSIN, 2015, p.65). 

Quando concluímos que o não ser não existe e, como a realidade é um todo ou não ser 

ou ser, ela será, portanto, ser – aqui foi satisfeita uma necessidade do verbo estin: este como 

conotação de existência. Em seguida foi incluído o desdobramento do ser em ente, que será o 

sujeito do verbo, e, a partir deste definido, podemos satisfazer a outra necessidade do verbo 

estin: a do predicado. E, como foi sugerido, através da negação da existência do não ser, que 

Parmênides “entende a não-existência como sendo absolutamente nada, i.e. sem atributos. 

Portanto, para o filósofo, existir é efetivamente ser uma coisa ou outra” (KIRK, 1983, p.256), 

em vista disso, resta-nos conhecer o que o ser é, uma vez que, quando postulada realidade como 

ser, não há como dizer o que ela não é. Desta maneira, não podemos falar sobre ela através de 

negações e/ou comparações, pois não existe o que o ser todo da realidade não é. 

 Uma vez que o sujeito do verbo foi postulado e “que a escolha das vias estava completa, 

a deusa nos conduziu por uma série de provas em larga medida independentes que 

demonstravam cada predicado d’o-que-é” (SEDLEY, 2008, p.178). E quando se trata do ser, 

podemos destacar quatro principais predicados designados a ele: não gerado e imperecível, um 

todo único, imóvel e que o-que-é é esférico. 

A característica que diz que o ser é não gerado e imperecível trata da atemporalidade48 

deste. Tal característica se apresenta como fundamental uma vez que “se alguma coisa existe, 

não pode nascer nem perecer, transformar-se ou mover-se, nem estar sujeita a nenhuma 

imperfeição” (KIRK, 1983, p.251), ou seja, para nos enganarmos entendendo que as coisas vêm 

a ser, tem de haver algo atemporal, espacial para que tais coisas possam se dar, este algo, é o 

ser. Com relação a isso, Cordero (2011a, p.99) comenta que 

Os primeiros ‘signos’ são deduzidos do caráter necessário do fato de ser, que 
o obrigam a ser não gerado e incorruptível, pois a partir do que se geraria? O 

que restaria depois, se fosse corruptível? Nada. Mas o nada não existe, porque 

é impensável. 

 Ou seja, se há algo que perece, é necessário algo incorruptível do qual ele possa ser 

gerado, pois não há como sair do nada uma vez que o nada não existe49 - uma vez que foi 

                                                
48“Sugiro que esse ser todo (= ‘o todo’?) e, portanto, espacialmente todo-includente significa que não pode haver 

mudança externa que forneça uma medida do tempo, com o ser imóvel eliminando igualmente qualquer medida 

interna do tempo” (SEDLEY, 2008, p.176) 
49  “O ponto em que Parmênides insiste é que, se alguma coisa nasce, então não deve ter previamente existido – 

e nessa altura seria verdade dizer dela ‘não é’; mas a premissa proíbe fazer tal afirmação; portanto não há 

nascimento. Ora ‘nascer’ nesse contexto deve ser manifestamente interpretado como ‘chegar a existir’. Aqui, 

pois, ‘não é’ significa ‘não existir’.” (KIRK, 1983, p.256) 
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estabelecido que o nada como todo da realidade é algo contraditório e impensável e, para 

Parmênides, o que é é pensável e é impossível pensar algo que não seja50. 

 Na medida em que nos encaminhamos para a próxima característica, podemos perceber 

a complementaridade entre elas: uma vez que o ser é imperecível e condição de existência das 

coisas perecíveis, este será um uno contínuo que permeia todas as coisas que são: “o que está 

sendo é ‘completamente homogêneo, uno e contínuo’, e não pode ser de outro modo, já que 

está presente em tudo o que é” (CORDERO, 2011a, p.100). 

 Se o ser é uno, contínuo, homogêneo e permeia todas as coisas que existem e, se para 

que as coisas sejam tem de haver um ser, então, no momento em que um pensamento emerge, 

este encontra sua condição de possibilidade no ser e, quando ele passa a ser efetivamente, ele 

também é permeado pelo ser: “é ‘todo igual a si’, de modo a que nele não se possam encontrar 

intervalos ou distinções” (SEDLEY, 2008, p.174). Tal consequência do monismo pode fazer 

parecer que não há limites sobre o que é e o que pode ser objeto de estudo51, o que pode levar-

nos a pensar o ser como múltiplo. Porém, para evitar tal pensamento de multiplicidade que 

compõe a ilusão que temos sobre a realidade, Parmênides irá introduzir o monismo, no qual o 

único objeto de um conhecimento verdadeiro é o ser como um todo, como uno que é condição 

de possibilidade de todas as coisas: 

O resultado do argumento subsequente de Parmênides para estes requisitos é 

uma forma de monismo: o que dá, certamente, a entender que tudo o que existe 

deve ter um só e mesmo caráter; e é de duvidar que alguma coisa possa ter de 
fato, esse caráter, exceto a realidade como um todo (KIRK, 1983, p.259).   

 Ou seja, quando Parmênides postula a realidade como um ser uno, ele exclui a 

possibilidade da multiplicidade uma vez que, mesmo que tenhamos a ilusão de uma realidade 

múltipla, haverá o fato de o ser tudo permear e dar a possibilidade de existência às coisas que 

são; portanto, a realidade é uma única existência: a do ser. 

Tal colocação, de que o ser é uno e homogêneo nos leva à próxima característica que a 

complementará: o ser é imóvel. Isso porque, uma vez que consideramos o ser como atemporal 

e imperecível e não gerado, ele não realiza um movimento, não podemos falar o que ele foi ou 

será, pois ele é sempre o mesmo, está em um estado constante, ele é sempre presente52. A partir 

                                                
50 “O preço de não identificar pensamento e ser é solapar o monismo, ao separar o sujeito pensante do objeto de 

pensamento, o-que-é” (SEDLEY, 2008, p.175) 
51

 “O requisito de que qualquer assunto a investigar deve existir quase nenhuma restrição parede impor ao que 

sobre ele poderemos ser capazes de descobrir; e o argumento de que aquilo que está ao nosso dispor para ser 

pensado deve existir (293, 1-2) leva-nos a crer que a série de assuntos possíveis de investigação é por assim dizer 

enorme.” (KIRK, 1983, p.259) 
52 “Provavelmente, o que Parmênides pretende atribuir a o que é, é uma existência num eterno presente, não 

sujeito a distinções temporais sejam elas de que espécie forem. ” (KIRK, 1983, p.261) 
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disso, podemos pensar o ser como um eterno contínuo, “contudo, é provável que o argumento 

de 296 tenha já negado sua existência no tempo” (KIRK, 1983, p.261), pois, se ele fosse um 

contínuo dentro do tempo, poderíamos dizer que ele foi o mesmo que ele é hoje, e será sempre 

o mesmo, mas, como dito anteriormente, não devemos falar do ser em comparação com as 

coisas que ele não é - o que seria seu passado que não é mais presente - apenas de forma 

afirmativa: 

Essa observação talvez pretenda justificar o uso do que ‘é’ a esfera: não há 
nada a ser dito do que ela foi ou será, porque assim que percebemos que ela é 

uma unidade imutável apreciaremos que seu passado e seu futuro não podem 

ser distinguidos de seu presente. (SEDLEY, 2008, p.173) 

Portanto parece-nos que Parmênides pensa em um ser que é e que ocupa a dimensão 

espacial: “‘imóvel’ é aqui frequentemente interpretado como ‘imutável’, tomando-se o limite 

como símbolo de ‘invariância’” (SEDLEY, 2008, p.174). 

Isto posto, tal dimensão espacial nos leva à última característica mencionada: a sua 

esfericidade. O ser, por ser uno, atemporal e homogêneo, não poderia ser carente de nada53 e, 

por isso, Parmênides vai designar, a este, limites: “preenchendo-se todo espaço disponível até 

esse limite, não há espaço para esse movimento” (SEDLEY, 2008, p.174), portanto, colocando 

um limite espacial, Parmênides tira do ser essa característica temporal do movimento.  

Mas devemos interpretar esses limites como uma forma tanto metafórica quanto literal54 

de apresentar o acabamento do ser. Literal porque, quando se trata de tal acabamento, este será 

esférico55, uma vez que a esfera não permitirá uma assimetria e, portanto, uma definição de 

suas partes por comparação às outras nas suas diferentes características56. Porém há objeções à 

essa limitação do ser, a saber, que, se o ser é limitado e esférico, nada impede que no seu exterior 

esteja o não-ser (SEDLEY, 2008, p.172); e, é nesse momento que introduzimos a interpretação 

metafórica da esferecidade do ser. 

Talvez a expressão ‘nos limites’ seja antes uma maneira metafórica de falar 

de determinação. Nesse caso Parmênides estará a dizer, em (2a), que o que é 
não tem potencialidade para ser diferente – em qualquer ocasião ou a qualquer 

respeito – do que é presentemente. (KIRK, 1983, p.262) 

                                                
53 “Parmênides começa por traçar um breve esboço do seu principal argumento, de que o que é, se limitado ou 

determinado, não pode ser deficiente e, se não é deficiente, não pode ser imperfeito (32-3). ” (KIRK, 1983, 

p.263) 
54 “E bem se pode imaginar Parmênides a concluir que se a realidade é, ao mesmo tempo, espacialmente extensa 

e determinada, ela deve ser limitada em extensão espacial. No fim de contas devemos decidir-nos tanto por uma 
leitura literal como metafórica do termo. ” (KIRK, 1983, p.264)  
55 “Não pode haver explicação para assimetria, isto é, para qualquer formato que não uma esfera” (SEDLEY, 

2008, p.177). 
56“A importância de sua esfericidade é que a esfera seja a única forma que se pode conceber como um todo único 

sem distinção de partes: qualquer forma assimétrica poderá ser apreendida apenas se se distinguirem cantos, faces, 

arestas etc.” (SEDLEY, 2008, p.177). 
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 Ou seja, metaforicamente, podemos entender que Parmênides, ao designar o ser como 

limitado, talvez esteja pensando o ente como limitante: aquilo que permitirá as coisas serem. E, 

por este ser uno e todo, colocará limite às coisas que são existentes e não permitirá a existência 

do não ser, ou seja, do não existente - ele limitará a existência às coisas que são. Além disso, 

“dado que a esfera de Parmênides é imaginada a partir do seu interior, como a esfera do nosso 

mundo fenomênico, não de fora, como uma bola de futebol, a necessidade de um espaço vazio 

além não lhe pode ser imposta ” (SEDLEY, 2008, p.172). 

Então, pois limite é extremo, bem terminado é, 
de todo lado, semelhante a volume de esfera bem redonda, 

do centro equilibrado em tudo; pois ele nem algo maior 

nem algo menor é necessário ser aqui ou ali; 

pois nem não-ente é, que o impeça de chegar 
ao igual, nem é que fosse a partir do ente 

aqui mais e ali menos, pois é todo inviolado; 

pois a si de todo igual, igualmente em limites se encontra.57 

(DK 28 B8.41-49) 

 Podemos perceber nessa passagem do Poema que a deusa coloca o ser como limitado e 

circular, uma vez que o círculo impediria uma comparação negativa - na qual uma parte teria 

atributos que outra parte não tem - excluindo a possibilidade do não ser de dentro do ser. Isso 

resulta em um ser todo idêntico a si mesmo e que impossibilita a diferença dentro de seus 

limites. 

Portanto é coerente Parmênides atribuir limites ao ser uma vez que “a ausência de um 

limite seria uma forma de incompletude e, portanto, uma falta; visto que, segundo a Primeira 

Lei, não pode tanto ser falto como não ser falto, seria totalmente falto e, portanto, não existente” 

(SEDLEY, 2008, p.174) e, se há uma escolha entre adotar o ser ou o não ser como o todo da 

realidade58, se Parmênides não atribuísse a característica de esfera ao ser, lhe restaria apenas 

trilhar pelo caminho do não ser. 

 Podemos, então, concluir sobre o ser que:  

“(1)É impossível para o que é nascer ou morrer. Assim (2) ele existe imutável 

nas cadeias de um limite” (KIRK, 1983, p.262) 

“(2a)é retido nas cadeias de um limite, que de ambos os lados o encerra.  

                                                
57 “αὐτὰρ ἐπεὶ πεῖρας πύματον, τετελεσμένον ἐστί 

πάντοθεν, εὐκύκλου σφαίρης ἐναλίγκιον ὄγκωι, 

μεσσόθεν ἰσοπαλὲς πάντηι· τὸ γὰρ οὔτε τι μεῖζον 

οὔτε τι βαιότερον πελέναι χρεόν ἐστι τῆι ἢ τῆι.  

οὔτε γὰρ οὐκ ἐὸν ἔστι, τό κεν παύοι μιν ἱκνεῖσθαι 

εἰς ὁμόν, οὔτ᾿ ἐὸν ἔστιν ὅπως εἴη κεν ἐόντος 

τῆι μᾶλλον τῆι δ᾿ ἧσσον, ἐπεὶ πᾶν ἐστιν ἄσυλον· 

οἷ γὰρ πάντοθεν ἶσον, ὁμῶς ἐν πείρασι κύρει.” 
58  “Tais via são claramente assumidas como logicamente exclusivas: se seguires uma, não consegues, 

consequentemente, seguir a outra” (KIRK, 1983, p.255) 
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Assim, (2b) permanece o mesmo e no mesmo lugar, e sozinho se mantém. ” 

(KIRK, 1983, p.262). 

 Podemos perceber, então, que os predicados do ser se complementam59, o que faz a 

argumentação da deusa coerente, uma vez que “ela tenciona afirmar que todos os argumentos, 

de onde quer que partam, remontam de novo ao ser, já que, em última análise, ele é o único 

sujeito possível de discurso racional” (SEDLEY, 2008, p.178). Por conseguinte, a deusa é bem-

sucedida em demonstrar que o ser é a realidade uma vez que dele surgem as coisas que são e, 

como ele é todo, não há espaço para o não ser. 

 Em poucas palavras, no presente momento do trabalho, percebemos que Parmênides, 

através da deusa, coloca no Poema que a realidade ou é toda ser ou é toda não ser. Uma vez que 

o não ser se mostra contraditório – por ele não ter atributos próprios, na medida em que não 

podemos afirmar nada sobre ele, apenas que ele não é; e, além disso, mesmo que tentemos 

atribuir uma identidade à ele, necessitaríamos do ser “não ser é não ser”. Tal necessidade mostra 

que não ser não poderia ser o todo da realidade, afinal, para que ele tenha uma identidade 

consigo mesmo ele precisaria abrir um espaço para a existência do ser – o ser é nomeado o todo 

da realidade. Isso feito, desdobra-se do ser seu sujeito: o ente. A partir de um sujeito 

acompanhamos a postulação de seus atributos: ele é não gerado e imperecível, um todo único, 

imóvel e esférico. 

 

3.2. O ALGO DE MELISSO E O DEUS NEUTO DE XENÓFANES 

 

 Depois de postulado pela deusa que o caminho do conhecimento, da Persuasão, é 

unicamente o do ser e que não se poderia pensar o não-ser, algumas dificuldades podem ser 

percebidas em tal pensamento a partir da fidelidade - fidelidade essa entendida como uma 

tentativa de repetição do texto original mas que acaba produzindo apenas heterodoxias - de 

Melisso, Xenófanes que terá fim em Górgias que, exatamente através da tentativa de ser fiel à 

deusa60 (CASSIN, 2015, p.66), vai encontrar, no discurso, o não-ser. 

 No Tratado de M.X.G. o Anônimo nos apresenta o caminho dessa fidelidade até se 

desdobrar no nada de Górgias: “a cadeia Melisso – Xenófanes e Górgias deve, assim, ser 

interpretada, ao mesmo tempo retroativamente, desde o último elo, e em referência a uma 

                                                
59

 “Só depois é que a conclusão de uma prova serviu como premissa de outra, quando (B8.27-28) (a) a rejeição da 

geração e do perecer foi invocada como fundamento para (c) a negação do movimento” (SEDLEY, 2008, p.178) 
60Achamos importante destacar que, apesar de adotarmos a tese de que Górgias chega ao nada por fidelidade a 

Parmênides é defendido pela Bárbara Cassin (2015), outros comentadores, como Casertano (2010), dizem que 

Górgias, ao escrever seu Tratado, nunca teve o objetivo de ser fiel à deusa, pelo contrário, o Tratado é um 

movimento que o sofista faz para destruir o Poema a partir dele mesmo.    
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origem não inscrita na cadeia” (CASSIN, 2015, p.39) e, essa origem, seria provavelmente o 

Poema de Parmênides explorado acima. E, enquanto Melisso e Xenófanes não têm identidade, 

apenas relação com Parmênides, Górgias o aparentemente contradiz de forma direta: “A cadeia 

teórica iria, portanto, de Parmênides a Górgias” (CASSIN, 2015, p.40). 

O Anônimo começa nos apresentando o “algo” de Melisso, que transforma o ser, o ente, 

em “algo” vazio, e a metafísica se torna predicação, ou seja, a atividade realizada na realidade 

é o preenchimento deste algo com atributos. Tal predicação determina um sujeito 

essencialmente plural, mutante dos predicados e ele só ganha consistência de ente quando 

consegue englobar todos eles: Melisso transforma a característica espacial do ente em temporal 

- na medida em que os atributos não são seus eternamente, mas são adquiridos temporalmente, 

havendo um passado e um futuro do algo - e deixa de ser uma “esfera única” para ser uma 

identidade “necessariamente inacabada e infinitamente incompleta” (CASSIN, 2015, p.42). 

Melisso, com a ilimitação do ente, tira a possibilidade deste como corpo; ele exclui o 

mundo da doxa e confunde o parecer com o não-ente (CASSIN, 2015, p.43), ou seja, ao trocar 

a característica de esfericidade do ente pela ilimitação, Melisso tira a determinação do ser, sua 

completude, permitindo que nele haja uma gama de possibilidades infinitas que, dentre as quais, 

poderíamos, talvez, aos olhos do Anônimo - por este apresentar Melisso como um passo em 

direção a Górgias-, incluir e encontrar dentro dessas infinitas possibilidades o nada.  

“Enquanto o Poema desdobra ele próprio como o ‘é’”, Melisso escreve demonstrações 

“submetidas de saída a princípios lógicos” (CASSIN, 2015, p.43), ou seja, enquanto o Poema 

parte do ser e dele desdobra seus argumentos lógicos, Melisso desenvolverá argumentos lógicos 

a partir dos quais irá prosseguir o “algo”.  

O “algo”, diferentemente do “ente” uno e todo inteiro presente, poderia muito 

bem sem contradição ser uma multiplicidade em devir. É que, com o “algo”, 

Melisso parte, em uma sintaxe já reflexivamente constituída, do sujeito como 

possibilidade adquirida e o assinala de início como lugar gramaticalmente 
vazio. Trata-se então de reencontrar o sujeito presente, ente – “o ente” 

propriamente dito -, por meio da predicação que se torna assim o centro da 

metafísica (CASSIN, 2015, pág.41) 

Portanto, Melisso transforma o ente parmenídico em um algo receptor de atributos que, 

quando capaz de receber todos esses atributos ele se torna ente: tal definição pode ser suscetível 

a uma interpretação do ser como múltiplo, ao passo que Parmênides o declarava ser uno e 

incorruptível. Dessa forma, Melisso teria atribuído ao ser características que são diferentes das 

colocadas por Parmênides, ainda que também de forma lógica e persuasiva. 

 Em seguida nos é apresentado o deus de Xenófanes: enquanto Melisso transformou o 

ente uno de Parmênides em uma multiplicidade, Xenófanes irá transformá-lo em um deus  
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neutro, sobre o qual é impossível emitir juízos - acerca dele só nos é possível falar negações, 

apenas um “nem... nem...” -, o que, como veremos mais adiante, parece-nos um passo crucial 

para que Górgias possa chegar ao nada: “se o ente e o algo, ainda que de modo essencialmente 

diferente, eram todos dois ‘eternos’, do deus dir-se-á que ele é ‘impossível’” (CASSIN, 2015, 

p.44). 

 Xenófanes, ao evitar a armadilha da representação corporal e da refutação aristotélica 

(CASSIN, 2015, p.48), faz com que, no desenvolver de seu pensamento, não haja dedicação à 

exigência de predicação do verbo ser e, quando tenta-se satisfazer tal carência, os predicados 

acerca do ser passam a ser negativos. E “esse algo, suporte da predicação, mas de uma 

predicação não efetuável, não pode mais então se não se aniquilar” (CASSIN, 2015, p.44), ou 

seja, uma vez que temos uma realidade a qual não podemos atribuir uma identidade consigo 

mesma, nos restando apenas negações e comparações desta com um outro, este deus 

impredicável acabará sendo abandonado como substância da realidade – assim como 

Parmênides fez com o não ser.  

Visto que, para Parmênides atribuir predicados negativos ao ser é uma atitude errônea 

dos mortais quando definem algo através da negação em comparação a algo que o objeto de 

estudo não é; e, se sobre o ser só podemos afirmar o que ele é, pois se há ser ele é todo e 

completo não deixando espaço para o não ser, não seria possível dizer o que ele não é como 

Xenófanes faz com seu deus neutro. 

E, uma vez adotado o monismo parmenídico, no qual pensamento é ser - na medida em 

que é impossível pensar o não ser - e Xenófanes postula que é impossível atribuir positivamente 

qualidades ao ser, nos restando apenas falar sobre ele negativamente - “o ser não é … nem …” 

- , inaugura-se a possibilidade de pensar que o ser não é. Isso pode ter contribuído para que 

Górgias concluísse que o não ser existe e, se for como a deusa afirmou: que ou se é todo ou não 

se é todo e, se o não ser é, então isso exclui a possibilidade de nem ser  nem não ser serem - o 

que será melhor explorado no próximo capítulo - e, por conseguinte, nada é: o ente é 

necessariamente ou isto ou não-isto, e que o “nem-nem” corre o risco de ser nada (CASSIN, 

2015, p.45). 

 Como resultado da dificuldade de predicação, Xenófanes torna impossível a 

representação de deus e essa “diferença fiel produz um efeito catastrófico aniquilando na 

verdade, o que ela garante” (CASSIN, 2015, p.46), ou seja, na medida em que Xenófanes 

impossibilita a expressão da verdade, ele a aniquila. Isso porque, se, de acordo com Parmênides, 

o ser confunde-se com o pensamento, se não podemos nele representar o ser, então o ser não é. 
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Em Parmênides, enquanto o não-ente só é suscetível a negações e o ente a afirmações; em 

Xenófanes o ente pode ter afirmações, privações e negações podendo, devido a tais negações, 

portanto, ter características do não-ser, de acordo com o Anônimo (CASSIN, 2015, p.46/ p.47). 
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4. O SER E O LÓGOS NA OBRA DE GÓRGIAS 

 

 Uma vez apresentados o lógos nos oráculos de Heráclito e o ser no Poema de 

Parmênides podemos, então, partir em direção ao objetivo principal do presente trabalho: 

apresentar como esses dois aspectos dessas filosofias provavelmente abriram espaço para a 

reflexão de Górgias sobre o ser, como o conhecemos, e o lógos, no sentido de como nos 

expressamos. 

 Para fazê-lo, iremos primeiro explorar o problema que Górgias levanta no Tratado do 

não-ser, nos apoiando nas duas versões que temos acesso - a de Sexto e do Anônimo, autor do 

De M.X.G. - como complementares. Enquanto refletimos sobre o Tratado, já exploraremos a 

relação deste com a filosofia sobre o ser de Parmênides, por elas já estarem diretamente ligadas: 

“o Tratado não é simplesmente o antílogo do Poema: ele se apresenta também como sua 

consequência” (CASSIN, 2015, p.66). 

 Feito isso, apontaremos as semelhanças e diferenças entre o lógos como organizador da 

realidade em Górgias e em Heráclito; além de indicarmos algumas possíveis consequências da 

escolha discursiva de Górgias. 

 

4.1. A QUESTÃO COLOCADA POR GÓRGIAS NO TRATADO DO NÃO-SER 

 

No Tratado de Górgias “estão os fundamentos ontológicos de seus discursos, que são 

uma espécie de exercícios de retóricas apoiados em certa concepção da linguagem” 

(CORDERO, 2011, p.138). Na versão do Tratado que temos acesso através do Anônimo, nos 

é apresentando, primeiro, a conclusão para, depois, serem desenvolvidos os argumentos que 

levaram Górgias a ela: 

Nada, diz Górgias, é. Se é, é incognoscível; se é e é cognoscível, não pode ser 

mostrado a outros. (Tratado do não-ser, §1) 

 Podemos perceber nessa passagem que Górgias apresenta-se em desacordo ao que foi 

revelado pela deusa de Parmênides, uma vez que esta anuncia que o ser é e que o não-ser não 

é. Porém, ao anunciar que “nada é” Górgias, além de indicar que podemos falar sobre o não ser 

e, portanto, o pensarmos também, o sofista parece ir de encontro à filosofia de Parmênides, 
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desafiando-a e derrubando a segurança que essa apresentava na relação direta entre pensamento 

e realidade em seu monismo61. 

Além disso, vale destacar que Górgias, nessa frase inicial do Tratado, ao anunciar que 

“nada é”, começa com uma afirmação absoluta. Ao fazê-lo, ele apresenta sua suposta conclusão 

final: se a deusa anuncia que só pode haver, na realidade, o ser como todo ou o não ser como 

todo e, se o pensamento é critério do ser - uma vez que o monismo parmenídico coloca o ser 

como condição de existêcia das coisas, se um pensamento é, portanto seu conteúdo será 

permeado pelo ser; ou seja, na medida em que penso, o que é pensado é -, e, se Melisso e 

Xenófanes pensaram sobre o ser de forma diferente da deusa; e, se o ser não é contraditório, 

então ele não poderá ser uno – como Parmênides o colocou - e múltiplo – como Melisso o 

colocou – ao mesmo tempo e também não poderá ser nem uno nem múltiplo, ou seja, apenas 

negações – como o deus neutro de Xenófanes -, portanto não há ser. 

Isso é um dos motivos de, no capítulo anterior, ter sido mencionado que Górgias chega 

a essa conclusão por fidelidade à deusa de Parmênides: ele segue os passos que ela ordena, 

porém não é persuadido pela verdade revelada. Dizemos isso porque, no Tratado, Górgias 

provavelmente reconhece62 as heterodoxias63 de Melisso e Xenófanes64 que exploramos no 

capítulo anterior ao dizer “de todos que, falando acerca dos entes, declaram entre si coisas 

contrárias” (Tratado do não-ser, §2). Porém, como a deusa anuncia que os atributos do ser são 

apenas os anunciados por ela, e dele não se pode dizer o contrário, no Tratado lemos que “é 

necessário, diz ele, se algo é, que não seja nem uno nem múltiplo, nem não-engendrado nem 

gerado; logo, nada seria, pois, se fosse alguma coisa, seria um ou outro desses atributos” 

(Tratado do não-ser, §2), ou seja, fielmente à deusa, Górgias concorda que o ser não pode ser 

duas coisas ao mesmo tempo, assim como na realidade: ou ela é todo ser ou todo não ser, ou 

uno ou múltiplo, ou gerado ou não-gerado. Porém, como, depois de Parmênides, quando outros 

falaram sobre o ser, produziam heterodoxias65, eles caracterizam este ser de forma diferente da 

                                                
61 “A tese a ser demonstrada demonstra-se admitindo por absurdo a sua contrária, e mostrando-a insustentável” 

(CASERTANO, 2010, p.67) 
62 “Górgias seria então um representante da tendência que tantas vezes assinalamos que consiste em atacar os 

fundamentos de uma filosofia em função de sua evolução posterior” (CORDERO, 2011, p.138) 
63 “E de ‘contestável’ a tal ponto que a única prova de falsidade consiste em uma repetição em um ponto nomeado 

disso que o adversário já disse” (CASSIN, 2015, p.110) 
64 “Os filhos que buscavam salvar ‘o ente’ dos riscos que uma representação espacial lhe faz correr só teriam 

trabalhado para melhor nadificá-lo” (CASSIN, 2015, p.67) 
65 “Toda transmissão é impossível, já que a pura repetição de um absolutamente idêntico é ela mesma impossível. 

Toda tentativa desse gênero, toda palavra escolar, portanto, é essencialmente perversa, pervertendo e invertendo a 

origem.” (CASSIN, 2015, p.67) 
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deusa e, se esta estivesse dizendo a verdade, isso seria impossível. Assim, Górgias, nesse 

momento, poderia estar exemplificando como a fidelidade à deusa o levou ao nada. 

Tal movimento é crucial pois, uma vez que na filosofia sobre o ser parmenídico “a 

descoberta do modo correto de se falar (légein) e pensar (noeîn) a respeito d‘o que é’ está 

associada à aquisição de completa convicção ou persuasão” (LESHER, 2008, p.309), e Górgias 

apresenta um motivo para não ser persuadido pela a deusa - a saber, a possibilidade de fazer um 

discurso dizendo que nada é -, torna questionável a lei parmenídica de que “não se pode nem 

conhecer ‘o que não é’ (tò mè eón) nem torná-lo conhecido a outros” (LESHER, 2008, p.310). 

Lei a qual, como veremos no desenvolver no texto, não se sustentará, uma vez que o Tratado 

Sobre aquilo que não é parece-nos uma reflexão que evidencia bem a 

complexidade e relatividade de todo discurso que queira propor-se como um 

nosso discurso cognoscitivo sobre a realidade exterior a nós. A complexidade 
é fornecida pelo inevitável entrelaçamento entre o nível do nosso discurso 

sobre a realidade e o nível da realidade que permanece fora do nosso discurso; 

e, ao mesmo tempo, da necessidade de ter bem distintos esses dois planos, 
mesmo na dificuldade em fazer isso coerentemente. (CASERTANO, 2010, 

p.68) 

 Ou seja, Górgias mostra como a relação entre pensamento/linguagem (lógos) e a 

realidade é complexa e, de acordo com o sofista, inconciliável. Enquanto para Parmênides era 

algo tão simples que o pensamento era considerado critério do real, uma vez que o que é, é 

pensado; e o que não é, é impensável; portanto, se o ser é e, para que ele seja, ele precisa ser 

pensado apenas uno, imutável, homogêneo e fechado. Se é possível pensar sobre o ser diferente 

do que ele é - o algo múltiplo de Melisso, por exemplo -, então o ser não pode ser o todo e, se 

Górgias ainda pretende ser fiel à deusa concebendo a realidade como um todo ser ou um todo 

não ser, uma vez que o ser como todo foi excluído, o que resta para o sofista é atribuir ao todo 

o não ser: 

Se, contudo, o não-ser é, o ser, diz Górgias, seu oposto, não é. Com efeito, se 

o não-ser é, convém que o ser não seja, de sorte que, assim, nada seria, diz ele, 
caso não seja a mesma coisa ser e não-ser. Mas, se é a mesma coisa, ainda 

assim nada seria, pois o não-ente não é, tal como o ente, se, de fato, é o mesmo 

que o não-ente. (Tratado do não-ser, §3) 

 No trecho acima o Anônimo apresenta que Górgias postula que, se ele admite que o não 

ser é, então o ser não poderia ser - atitude que estaria de acordo com as palavras da deusa, uma 

vez que ela postula a realidade como um todo ser ou um todo não ser, ou seja, a existência de 

um exclui a do outro. No texto é ainda ressaltado que é coerente que, se o não ser é, que o ser 

não seja; uma vez que, se a realidade é composta por não ser, nela, nada seria. Górgias chega a 

tal conclusão concebendo ser e não ser como distintos, mas o sofista ainda faz mais uma 
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ressalva: ainda que ser e não ser fossem o mesmo, nada seria, pois ser seria não ser e, este 

último, não é.   

Podemos perceber, então, que Górgias ainda tem a pretensão de seguir as regras 

postuladas pela deusa quando se trata de falar sobre a realidade - a saber, que esta é todo ser ou 

todo não ser. No parágrafo 3 do Tratado, o sofista parece demonstrar que, uma vez provada a 

existência do não-ser, este não permitiria a coexistência do ser, como a deusa havia dito com 

relação ao ser. Porém, não há como ser não ser, uma vez que seu sujeito, como anunciado pela 

deusa, não existe, é não ente. 

 Mas, ainda assim, se há não ser, e este exclui a possibilidade do ser, Górgias concorda 

que, para que haja não ser, para se dizer que não é, seria necessário o desdobramento das coisas 

deste não ser: assim como em Parmênides, do ser se desdobravam os entes, em Górgias, do não 

ser deveriam se desdobrar os não entes. Mas, para que isso aconteça, o não ser deveria ter 

atributos próprios, como o ser, o que não é o caso, uma vez que o não ser é contraditório - ele 

é não ser - ele é idêntico e diferente de si ao mesmo tempo. E, se o não ser permite contradição, 

nada impede o ser - que seria o oposto do não ser com o qual este coexiste na contradição - de 

existir em uma realidade dominada por não ser. Afinal, é necessário o ser para afirmar que o 

não ser é. 

À vista disto, Górgias chega a um impasse: 

E ainda que o não ente seja não-ente, nem assim o não-ente seria de modo 

idêntico ao não-ente, pois por um lado é não-ente, mas, por outro, ainda é. 

(Tratado do não-ser, §4) 

 Ou seja, mesmo que ele quisesse explorar a trilha do não ser, como a deusa já havia dito, 

é uma missão quase impossível, uma vez que o não ser, se é, é contraditório; pois ele será, ao 

mesmo tempo, idêntico a si mesmo - ao não ente - e diferente de si - o não ser é66.  

 Mas, se ele decidir, portanto, seguir a via do ser, ele não saberá se está realmente a 

explorando; uma vez que o sofista, ao ter se deparado com o discurso da deusa acerca da 

verdade e, por ela anunciar que o caminho do ser é aquele da persuasão, Górgias parece ter 

testado os enunciados divinos do Poema e o Tratado foi o que resultou do teste: ao lermos o 

Poema, percebemos que a deusa nos orienta a apenas percorrer a via do ser e, é apenas sobre 

                                                
66 “Se ‘algo’ é, esse algo não pode ser nem o que é, dados os paradoxos expostos, nem o que não é, que, por 

definição, não é. E, em consequência, tampouco pode ser uma mistura de algo que é com algo que não é, já que 

nenhum deles existe.” (CORDERO, 2011, p.139) 
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tal via que ela fala67. Com o intuito de seguir tal mandato, Górgias decide identificar68 qual 

seria a via do não-ser, uma vez que, sabendo do que esta se trata, ele saberá sobre o que não se 

pode pensar, uma vez que “uma equivocidade funciona se e somente se a identidade de todas 

as ocorrências é evidente” (CASSIN, 2015, p.87). Porém, ao fazê-lo e perceber que ele 

consegue sim pensar o não-ser - este visto como caracterizações do ser diferentes das 

apresentadas no Poema - ele acaba desobedecendo a deusa e se perdendo sem saber em que 

caminho estaria vagando: “impossível, portanto, saber se o caminho sobre o qual nos 

encontramos engajados é efetivamente aquele do ‘é’ ou aquele do ‘não é’ ” (CASSIN, 2015, 

p.68/69). Ou seja, mesmo enquanto Górgias tentava vagar na via do ser, ele foi interpelado pelo 

não ser, concluindo que “desde que se tente garantir a distinção das duas vias, elas se 

confundem” (CASSIN, 2015, p.70). 

Isso deixa Górgias com duas opções: ou tudo é (ser e não ser coexistem), ou nada é 

(nem ser nem não ser existem)69. E como  

o interesse da crítica é apontar com violência para o fato de que não há razão 

para exibir uma proposição em vez de outra, ou que, se razão há, isso não tem 

a ver com um constrangimento interno ao discurso, mas com uma escolha  
deliberada (CASSIN, 2015, p.96)  

O sofista se vê na posição de fazer uma escolha, e decide ser fiel à deusa dizendo que 

nada é, pois, se ele optasse pelo tudo é, ser e não ser coexistiriam70. Segue-se então que, 

diferente da deusa, Górgias não percebe o caminho do ser como persuasivo, o que vai levá-lo a 

dizer que nem ser nem não ser são, ou seja, nada é (CASSIN, 2015, p.69). 

Mas, logo em seguida, Górgias recua de sua posição radical. Ele o faz, melhor, permite-

se fazê-lo, uma vez que é indiferente ao conteúdo do discurso - não importa se o ser é ou não, 

pois, como veremos, mesmo que seja, não há como ser dito, então não há porque o discurso 

                                                
67  “O Poema parte do enunciado de um ‘é’ e de um ‘não é’, sustentados como originários por terem sido 

enunciados pela deusa, por serem o produto de uma enunciação divina. A distinção entre as duas vias é, no interior 
do Poema, um puro efeito dessa enunciação” (CASSIN, 2015, p.86) 
68 “Ele funda cada objeto em sua identidade, o que quer dizer que ele garante como igual a si mesmo e diferente 

de todos os outros, idêntico e identificável. Sabe-se que Górgias o aplica primeiramente a esse objeto proposto 

pelo Poema que é o ‘não ser’, e a seu sujeito, o não-ente, a fim de fundar seu reconhecimento possível e estabelecer 

assim a distinção entre as duas vias: a proposição de identidade aplicada ao ‘não ser’ é o requisito mínimo de 

engajamento.” (CASSIN, 2015, p.86) 
69

 “Se, por um lado, “ser” e “não ser” são opostos, por outro lado eles não podem ser ao mesmo tempo, sem que 

isso não implique em dizer que, ou bem nada é, uma vez que tanto “ser” e “não ser” não são, ou bem, inversamente, 

tudo é, pois tanto “ser” e “não ser” são.” (SALLES, 2018) 
70 “Segundo o raciocínio de Górgias, esse impasse se apresenta porque, de acordo com a observância de uma regra 

de não contradição, ou de identidade, “é perfeitamente absurdo que uma coisa seja e não seja ao mesmo tempo” 

(Tratado do não ser. §67)”  (SALLES, 2018) 
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ocupar-se dele - além disso, o ser não nos parece ser o principal foco do Tratado, e sim o lógos 

e seus limites71. 

A estrutura de recuo das três teses de Górgias se apresenta como um tipo de 
auto-refutação, dialética, que conclui com o pensamento de que as coisas 

podem ser, sim, assim como elas também podem ser conhecidas. Mas, em 

contrapartida, o campo da palavra não seria exatamente o campo da 
comunicação plena do que subsiste dessas coisas, de uma pessoa para outra, 

mas, talvez, seja o campo em que se compartilham as percepções, via 

linguagem. (SALLES, 2018) 

A partir da citação acima, temos também a possibilidade de sugerir que Górgias faz os 

recuos no Tratado não apenas para se mostrar indiferente com relação ao ser, mas também, de 

certa forma, para fundamentar sua indiferença. Isso visto que, como diz Salles, ele pode 

considerar a possibilidade da existência das coisas e até capacitar o ser humano de conhecê-las; 

porém, uma vez que tais coisas são de uma natureza diferente da do discurso, não faz diferença 

de como este último as apresenta. 

Górgias, então, recua um pouco de sua hipótese inicial - de que “nada é” - e anuncia a 

hipótese de que “se é, é incognoscível”, hipótese a qual estabelece a indiferença mencionada 

(CASSIN, 2015, p.101). Isso porque, com relação a essa realidade objetiva apresentada por 

Parmênides, não importa, para ele, se o ser realmente é, porque se ele for, não há como o 

conhecermos e, portanto, produzir um discurso sobre ele, como Parmênides o fez. “O princípio 

de indiferença se funda assim em uma certa compreensão do que é: se o discurso não tem que 

dizer isso de preferência àquilo, é porque nada é assim de preferência a de outro modo. ” 

(CASSIN, 2015, p.102), portanto, Górgias, ao recuar um pouco da sua hipótese inicial radical, 

mostra que, quando se trata do discurso, não há um critério objetivo que indique qual a verdade 

que se deve defender, é uma escolha arbitrária que não segue necessariamente regras lógicas. 

Isso nos leva, então, ao segundo recuo72 em direção à sua terceira hipótese, na qual Górgias 

apresenta a seguinte sentença: “se é e é cognoscível, não pode ser mostrado a outros”. Ao dizer que 

o que é não pode ser mostrado aos outros, Górgias impossibilita o discurso de falar sobre objetos 

externos à ele, a saber, objetos que não são palavras organizadas em um discurso, logo, Górgias 

                                                
71 “Enfim, o Tratado do não-ser tem isso de particularmente notável: que ele não é apenas discurso, mas discurso 

sobre o discurso, ou, antes, discurso do discurso, praticando uma teoria prática. Como uma phúsis invertida, em 

vez de crescer e se enriquecer, ele se dá de saída a velocidade e a despesa máximas: ‘nada é’; depois, ele se reduz 

com recuos sucessivos: ‘se é, é incognoscível’ - não há nada a dizer -. ‘se é cognoscível, é incomunicável’ - não 

há ninguém a quem dizê-lo” (CASSIN, 2015, p.110) 
72 “No Tratado, Górgias manuseia as flexões do verbo “ser” na medida em que vai gradativamente recuando, da 

absoluta negação inicial, de que nada existe, ou que nada é – uma negação que se for levada a termo diz, inclusive, 

que nem ele, nem os ouvintes e leitores, assim como o próprio texto também não existe – para conduzir o leitor ao 

que provavelmente é a sua grande questão referente à linguagem.” (SALLES, 2018) 
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impede que o discurso [lógos] tenha conteúdo73, se tornando apenas forma (CASSIN, 2015, p.101).  

E, quando o sofista logifica o ser - ou seja, quando o sofista faz o movimento de impossibilitar a 

atribuição de um conteúdo objetivo a um discurso, fazendo do ser ao qual ele se refere apenas uma 

palavra -, o discurso será a única realidade que temos acesso e, a partir dele, criamos o sentido da 

realidade objetiva74. 

Portanto, é nessa última colocação, que o leontino inaugura uma cisão entre realidade e 

linguagem que não era problematizada no Poema e que impossibilita qualquer discurso de 

carregar consigo a verdade (CORDERO, 2011, p.139). Ele limita todo discurso à sua 

discursividade, ou seja, o discurso apenas anunciará palavras, ele será sempre sua própria 

referência, nunca lhe será possível anunciar uma realidade objetiva que é de uma natureza 

diferente da sua75: “na realidade, cada uma dessas teses pretende destruir um dos pilares da 

filosofia de Parmênides, que sustentava que ‘há ser’; que o que é, se pensa (ver fr. 3: ‘o mesmo 

é ser e pensar’); e que o que se pensa, se expressa (fr. 6.1: ‘é necessário dizer e pensar que 

sendo, se é’)” (CORDERO, 2011, p.139). 

Depois de alguns argumentos76 reforçando sua tese, Górgias vai rebater o monismo 

parmenídico dizendo que se o não ser realmente não fosse, ele não poderia ser pensado, dando 

lugar apenas ao ser, mas tanto os pensadores que falaram sobre o ser depois de Parmênides, de 

forma diferente deste último, quanto o fato de ter sido possível Górgias escrever um tratado 

sobre aquilo que não é, não apenas solapa o monismo de Parmênides como também cria uma 

cisão entre lógos e realidade irreversível: 

Se, portanto, nada é, as demonstrações dizem tudo. Pois é preciso que as coisas 
pensadas sejam, e que o não-ente, se realmente não é, não seja pensado. 

(Tratado do não-ser, §9) 

Até o momento do atual do trabalho, exploramos o que o Anônimo apresenta sobre o 

pensamento de Górgias no Tratado de M.X.G., pois neste há exemplos que não se encontram 

                                                
73 “O sofista, pelo contrário, o erista, é aquele que permanece ligado à fenomenicidade, que não possui o critério 

seguro para distinguir as coisas; portanto, os seu discursos não são outra coisa senão simples palavras sem 

referências objetivas, que mudam continuamente os termos de referência, que são, portanto, direcionados não à 
descoberta da verdade, mas à obtenção de um consenso temporâneo, como se sabe, de uma simples vitória verbal 

sobre o interlocutor” (CASERTANO, 2010, p.44) 
74 “É preciso que nada seja, que a fala, a física, a ontologia se desencadeiem, para que o discurso possa ser tomado 

em consideração enquanto tal.”  (CASSIN, 2015, p.111) 
75 “A novidade sofística consiste em afirmar o contrário: o discurso nada tem a ver com a verdade, ou, se se 

prefere, ele cria performaticamente a sua própria verdade. Há tantas verdades quantas pessoas fazendo discursos, 

ou seja, não há uma verdade absoluta.” (CORDERO, 2011, p.134) 
76 Por exemplo, quando Górgias diz “além disso, se realmente é, diz Górgias, é um ou mais. Mas, se não é nem 

um nem muitos, nada seria” (Tratado do não-ser, §7), onde ele faz referência a Melisso, no primeiro momento - 

uma vez que Parmênides postulou o ser como uno, se este realmente fosse, não haveria como Melisso pensar nele 

como um múltiplo - e Xenófanes - pois, se o ser é e ser é ser pensado, não haveria como Xenófanes postular seu 

deus como algo sobre o qual podemos apenas fazer negações. 
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na versão de Sexto Empírico e, assim sendo, este último poderia ser complementado pelo 

primeiro. Como temos um objetivo de explorar com mais cuidado os aspectos filosóficos da 

obra de Górgias, dedicar-nos-emos agora à apresentação deste por Sexto, que tem como foco a 

apresentação das consequências epistemológicas dos ditos do sofista (SALLES, 2018, p.220). 

 Aqui damos início ao desenvolvimento, justificação, da terceira hipótese: 

Com efeito, o meio pelo qual revelamos é o discurso, e o discurso não é as 

coisas que subsistem e que são. Logo, não são os entes o que revelamos ao 

próximo, mas o discurso, que é diferente das coisas subsistentes. Portanto, 
assim como o visível não se tornaria audível, e vice-versa, assim, uma vez que 

o ente subsiste fora, ele não se tornaria o nosso discurso [lógos] (Tratado do 

não-ser, §84) 

Górgias argumenta que, mesmo que possamos conhecer aquilo que é subsistente, o ser 

parmenídico, por exemplo, este não é discurso, portanto, ao tentarmos traduzi-lo em palavras, 

não somos bem-sucedidos. Isso se dá pois, ao tentarmos traduzir em palavras coisas que não o 

são, não nos é possível mudar sua natureza para expressarmos fielmente as coisas objetivas 

sobre as quais queremos tratar: a cor verde, que é algo visível - nós a captamos com os olhos - 

para ser transformada em palavras, teríamos que torná-la audível - captamos as palavras ao 

ouvir um discurso - o que não é possível fazer sem alterar a natureza visível da cor. Posto isso, 

se o ser não é discurso, ao falarmos sobre ele, sua natureza não muda o transformando em 

palavras audíveis. Portanto, as coisas objetivas que talvez conheçamos não nos é possível 

expressá-las através do discurso, uma vez que estas são de natureza diferente deste. 

Ora, não sendo discurso, não poderia ser mostrado a outrem. Quanto ao 

discurso, diz Górgias, ele se constitui a partir das coisas que nos sobrevêm de 
fora, isto é, das coisas sensíveis. (Tratado do não-ser, §85) 

 Górgias aqui diz que a única coisa que revelamos aos outros são palavras, através do 

discurso. E, além disso,  parece atribuir ao objeto do discurso as coisas sensíveis, externas a nós 

e ainda acrescenta:  “e se isso, o discurso não é explicativo do de fora, mas é o de fora que se 

torna indicativo do discurso” (Tratado do não-ser, §85); ou seja, como as coisas sensíveis não 

são da mesma natureza do discurso - assim como as coisas subjacentes – ele  não é capaz de 

revelá-las, explicá-las, mas elas serão o ponto de partida para o desenvolvimento de um 

discurso. 

se o discurso subsiste, diz Górgias, difere, contudo, das demais coisas que 
subsistem, e os corpos visíveis são os que em maior grau diferem dos 

discursos, pois o que é visível é apreendido por um órgão, e o discurso, por 

outro. Logo, o discurso não mostra a maior parte das coisas que subsistem, 

assim como essas não revelam a natureza umas das outras (Tratado do não-
ser, §86) 

 Como dito anteriormente, o motivo principal de o discurso não ser capaz de expressar 

os objetos externos que experienciamos, é porque estes são de natureza diferente das palavras 
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“e, portanto, não exprimimos nem comunicamos as ‘coisas que são’, mas apenas o discurso que 

construímos sobre elas, e é ‘outro’ em relação aos objetos que estão fora de nós” 

(CASERTANO, 2010, p.67). Neste último trecho citado, Sexto nos informa que Górgias ainda 

acrescenta que outro motivo para essa impossibilidade de comunicação vem da diferença dos 

órgãos77 em que captamos as sensações - os olhos, por exemplo, captam a cor verde - e o órgão 

através do qual dizemos as palavras - ao dizer a palavra verde, tentamos traduzir o que nossos 

olhos captaram em palavras para que nossas cordas vocais sejam capaz de expressá-la e, além 

disso, tais palavras serão captadas por outro órgão diferente destes dois últimos: os ouvidos.   

 Tal conclusão do Tratado é uma provável consequência do Poema de Parmênides e suas 

repercussões e, por ser uma dessas prováveis repercussões, o texto de Górgias provoca um 

contra efeito - assim como Melisso e Xenófanes - ao ser de Parmênides: o ser anunciado pela 

deusa perde seu valor ontológico e passa a ser apenas uma palavra que um discurso emite: 

‘Se Parmênides então Górgias’ significa que, ao tomar ao pé da letra o 

imperativo do Poema, ao aplicar Parmênides a Parmênides, é o Tratado que 
se escreve: pois o Tratado não faz senão repetir o Poema, mas de maneira tal 

que a exigência de identidade, o princípio universal, seja nele efetivamente 

respeitada. O Tratado é a escrita da falta constitutiva da origem, o que quer 

dizer que o Poema não é, por sua vez, senão a falha do Tratado, falha equívoca 
já que ela repousa em uma distinção não sustentável, insustentável, entre ‘é’ e 

‘não é’ (CASSIN, 2015, p.70) 

  Parmênides sustenta sua ontologia em palavras, apresentando o ser em um poema - 

pois, de acordo com o Tratado, o discurso não vai traduzir nem enunciar o que é subjacente, 

mas sim apenas as palavras (Tratado do não-ser, §84)  - e anuncia duas vias, a saber, a do ser 

e a do não ser, e apenas apresenta a do ser na sua identidade - ser é ser. Diante disso o Tratado 

supre a necessidade da enunciação da identidade78 do não ser - não ser é não ser - o que tem 

como consequência dar existência ao não ser enquanto idêntico a si. 

                                                
77 “O exterior (as coisas) é percebido pelas sensações, porém o ‘sentido’(lógos) das coisas não entra por nenhum 

órgão sensorial. Esse sentido, sem embargo, existe, porém é forjado no ‘interior’ do indivíduo a partir das 

sensações. E quando comunicamos a outro esse sentido, o lógos torna-se um discurso, veículo de comunicação. 
Porém, o que é que comunicamos? ‘Nosso’ lógos, que não é ‘exibidor’ do exterior, ao contrário, o lógos é fabricado 

a partir do exterior, porém o exterior nos chega pelas sensações, e essas são irremediavelmente subjetivas. Não há 

duas pessoas que sintam o mesmo. Comunicamos palavras, não o sentido das coisas.” (CORDERO, 2011, p.141) 
78 “Mas ele as toma, por sua vez, ao pé da letra e leva até o fim a identidade, a não-contradição e a exigência de 

dar razão; ele aplica a lei sem limite e sem restrição, isto é, sem levar em conta nuances, domínios, exceções 

simplesmente costumeiras ou evidentes e que não são explicitamente tematizadas por ela; ele ultrapassa a pegada 
do adversário.” (CASSIN, 2015, p.109); com isso, queremos dizer que Górgias utiliza-se da regra de identidade 

do ser consigo mesmo, para buscar a identidade do não ser, porém, ao dizer “não ser é não ser”, temos uma 

contradição pois, ao identificar o não ser com ele mesmo, dizermos que o não ser é e isso seria também a sua 

diferença consigo: o não ser é e não é ao mesmo tempo -  que seria uma contradição. 
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 O Tratado é um discurso que, ao tentar salvar as lacunas do Poema - como Melisso e 

Xenófanes fazem ao tentar eliminar as características materiais do ser original - acaba o 

corroendo em sua “efetividade destrutiva” (CASSIN, 2015, p.67). 

O Tratado, que só pode se escrever após a origem e para estabelecê-la, aparece 

no entanto como fundamento, requisito, condição de possibilidade, origem 
dessa origem, como arquiorigem, fundo sobre o qual a origem se destaca como 

golpe sofístico necessário a essa sequência que é a ontologia. (CASSIN, 2015, 

p.70) 

Portanto, o Tratado apresenta-se como consequência do desdobramento do raciocínio 

do Poema o qual Parmênides não explorou, ou seja, ao tentar preencher a carência da identidade 

do não ser para fortalecer a origem do Poema – o ser – Górgias acaba por destruí-lo ao encontrar 

nessa lacuna a possibilidade de o Poema, afinal, não necessariamente revelar a verdade acerca 

da realidade. 

O Poema de Parmênides, é essa sua falha original, não identifica as duas vias 
e não demonstra a diferença entre elas, mas designa-a, mostra-a, como produto 

da esfera do ser, simplesmente pelo fato de nomeá-las, dizendo-as, deixando-

as se dizer. O Tratado, da mesma forma e em sentido inverso, produz a aporia 
da identificação simplesmente pelo fato de deixar a identidade se dizer: como 

o ‘é’, o ‘não ser é não ser’ obedece às suas próprias leis e produz seus próprios 

efeitos (CASSIN, 2015, p.71) 

Ou seja, no Poema, a deusa apenas apresenta e identifica a via do ser, mostrando seus 

atributos e o que desdobra dela - os entes - identificando o ser consigo mesmo, mas ela não faz 

o mesmo com a via do não ser, apenas a anunciando e, por não desenvolvê-la, não a diferencia 

da via do ser. Górgias, no Tratado, também não diferencia as duas vias, levantando até a 

possibilidade de ser e não ser serem o mesmo (Tratado do não-ser, §3), e, à vista  disso, segue-

se a consequência da identidade do não ser consigo mesmo - não ser é não ser - e da confusão 

entre as duas vias: se é necessário o ser para não ser ser não ser; e, se os dois se confundem, o 

não ser exclui o ser seguindo, portanto, que nada é.  

E, pelo fato de esses efeitos não serem fiéis ao que a deusa prevê e coloca como verdade, 

Górgias infere que a realidade e o lógos não estão em um diálogo direto, comprometendo o 

sucesso do último ao expressar o primeiro79 e, ainda, revelando a ambiguidade deste último ao 

tentar traduzir o que é subjacente. 

Quando Parmênides propõe um monismo no qual o ser se confunde com o pensar 

(CASSIN, 2015, p.75), a possibilidade de cogitar algo será o critério de verdade do objeto 

                                                
79 “O que Górgias parece propor é que o “ser subsiste exteriormente” e que essa existência exterior não implica a 

possibilidade de uma transformação, isto é, de uma transformação das coisas em palavras. Porém, as palavras não 

são exatamente nem aquilo que se vê e nem são o “ser” das coisas vistas.” (SALLES, 2018) 
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conhecido, basta pensar para que ele seja (CASSIN, 2015, p.75) e, basta pensar para que ele 

possa ser proferido80. 

A obra de Górgias, ao contrário, deseja sublinhar como esse princípio 
parmenídico, que regula os termos da relação linguagem-realidade, é tudo 

menos pacífico, visto que comporta toda complexa série de problemas que, na 

aparente simplicidade do seu enunciado, são calados ou ignorados 
(CASERTANO, 2010, p.63) 

Porém Górgias ao promover tal cisão entre as coisas e o discurso que as expressa, na 

medida em que os coloca como não possuidores da mesma natureza 81 , impossibilita a 

comparação entre estes na busca de uma possível fidelidade – ou não – do discurso para com a 

realidade, fazendo com que o discurso nunca diga as coisas, mas apenas palavras82 e, portanto, 

perde-se o critério de verdade, pois do que não é, do que não pode ser 

conhecido, e do que não é de natureza a ser transmitido a outrem, não poderia 
haver critério (Tratado do não-ser, §87) 

 A partir da reflexão de Górgias, uma vez que ele impede o discurso de traduzir os objetos 

sobre os quais ele deseja falar, não há mais critério para definir qual discurso está realmente 

falando a verdade acerca da realidade o que nos impossibilita, portanto, de falar sobre o ser 

parmenídico83. Portanto, ao problematizar a relação entre discurso e realidade, Górgias mostra 

que os objetos, enquanto entes, são completamente diferentes dos objetos enquanto palavras 

discursadas e, assim, 

Instaura outra fratura dentro do compacto sistema parmenídeo, a fratura entre 
pensar e dizer. A impossibilidade da comunicação, ou seja, da transmissão a 

outro de uma experiência sensível ou até de um pensamento, é inteiramente 

decidida na antítese entre to ektós e to eméteron, entre aquilo que está fora e 
aquilo que está em nós, não obstante exista uma relação entre os dois níveis. 

(CASERTANO, 2010, p.66) 

E, quando o monismo de Parmênides é lido pelo sofista, este tem a oportunidade de 

justificar a prática sofística. Isso porque, quando consideramos o pensamento como critério da 

verdade, não estamos tão distantes de considerar o discurso, uma vez que esses estão 

interligados no homem; e, se a única forma que pensamos é através da linguagem 

                                                
80 “Se o pensamento é o critério do ser, é também pelo fato de que o ser e o pensar se entrepertencem no dizer, de 

que o lógos é o lugar da identidade deles” (CASSIN, 2015, p.76) 
81  “O que Górgias parece propor é que os pensamentos não devem ser considerados entes (§78), enquanto 

pensamentos. Pois, na medida em que se considerar que os pensamentos são entes passa a ser logicamente 

necessário se conceber que todo o conteúdo do que é pensado, por correspondência, exista necessariamente (§79), 
enquanto ente.” (SALLES, 2018) 
82 “As palavras dizem as palavras, e não exatamente as coisas em si mesmas, do modo como elas são, parece ser 

esse um dos problemas ontológicos que desembocam na questão da linguagem” (SALLES, 2018) 
83 “A tradução lógica, na linguagem, da realidade de um ‘objeto’ o torna justamente ‘objeto do discurso’, e a 

coincidência do ‘ser objeto’ e do ‘ser objeto do discurso’ não é por nada imediata e pacífica” (CASERTANO, 

2010, p.65). 
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(CASERTANO, 2010, p.69), não haverá discursos falsos: o discurso proferido pelo sofista 

sempre corresponderá à realidade, uma vez que este determina o sentido dela. 

A questão do falso não se põe tampouco, aliás, quanto a do verdadeiro, uma 
vez que os planos pensar/dizer por um lado, e ser, por outro lado, são 

confundidos, já que a possibilidade de toda (in)adequação é através disso 

suprimida (CASSIN, 2015, p.75) 

 Ou seja, não há um discurso falso ou verdadeiro, pois uma vez que não há a possibilidade 

de adequar o discurso à realidade, e nós, ainda assim, tentamos nos comunicar tratando de 

assuntos acerca dessa realidade, ela e o discurso vão se confundir. Isso porque, apesar de serem 

de naturezas diferentes, o discurso é o que dá sentido à realidade, a transformando, a 

determinando e, assim, sendo confundido com ela. 

Górgias, diante do Poema, tem a possibilidade de logificar o ser: Parmênides cria uma 

metafísica a partir de um verbo, das regras de predicação e atribuição de sujeito deste; mas, 

quando se é colocada  a impossibilidade de o discurso dizer a realidade, o ser de Parmênides 

não passa de um jogo de palavras que explicou momentaneamente como as coisas são e, por 

isso, Górgias pôde utilizar-se do Poema e a forma em que ele foi pensado e levar seus princípios 

lógicos ao extremo levando o ser ao nada (CASSIN, 2015, p.85). 

Enfim, o Tratado do não-ser tem isso de particularmente notável: que ele não 

é apenas discurso, mas discurso sobre o discurso, ou, antes, discurso do 
discurso, praticando uma teoria prática. Como uma phúsis invertida, em vez 

de crescer e se enriquecer, ele se dá de saída a velocidade e a despesa máximas: 

‘nada é’; depois, ele se reduz com recuos sucessivos: ‘se é, é incognoscível’ - 

não há nada a dizer -. ‘se é cognoscível, é incomunicável’ - não há ninguém a 
quem dizê-lo (CASSIN, 2015, p.110) 

 Ou seja, como dito no início do presente capítulo, o Tratado do não-ser se revela como 

um discurso que não está preocupado em tratar do ser como o Poema de Parmênides. Pelo 

contrário, ele trata do discurso e sua impossibilidade de traduzi o ser. 

 

4.2. O LÓGOS COMO A ÚNICA TRILHA SONDÁVEL 

 

 Para avançarmos na pesquisa acerca do pensamento gorgiano, pensamos ser importante 

destacar que, do Tratado do não-ser, consideramos como a principal tese de Górgias a terceira, 

uma vez que nela o sofista apresenta o ponto crucial de sua obra: por mais que tentemos, nunca 

poderemos traduzir nossas experiências no discurso, uma vez que este só revela palavras:  

Ora, é possível compreender que o Tratado do não ser se conclui com a 

terceira tese, de que se há “ser” e de que se “há conhecimento”, a comunicação 
a respeito desse conhecimento, isto é, a sua transmissão, puramente baseada 

na linguagem, é ela mesma bastante problemática, tanto por ser o 

conhecimento obtido via contato com o real algo sempre parcial e limitado, 
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devido às características e possibilidades limitadas do aparato sensível e do 

psiquismo humano, como também pelo fato da linguagem remeter sempre a 
ela mesma, não se prestando a garantir, em absoluto, nenhum tipo de 

transmissão de idênticas realidades percebidas. (SALLES, 2018) 

Isto posto, avaliaremos, então, algumas de suas possíveis consequências, como a 

questão de que nunca poderemos verificar nossas experiências sobre a realidade - uma vez que 

o fazemos as comunicando com os outros e Górgias impossibilita tal comunicação - e, portanto, 

nunca teremos critério para dizer se conhecemos as coisas ou não, mas teremos as opiniões 

proferidas através do discurso para nos ajudar a atribuir sentido para o externo; mesmo que este 

sentido não seja intrínseco à coisa. 

Ou seja, Górgias nos impossibilita de falar fielmente tanto da natureza de um possível 

ser subsistente quanto das coisas externas que captamos através dos sentidos - resultado da cisão 

entre palavras e mundo externo ao discurso 

A sua coerência pode-se desenvolver somente no acordo de envolver de modo 

necessariamente ambíguo mais níveis, o do ser, do pensar, do nomear: níveis 
que, de fato, não são mais ‘a mesma coisa’, como para Parmênides, são, 

porém, extremamente difíceis de tratar como coisas distintas nas palavras que 

usamos para construir o nosso discurso (CASERTANO, 2010, p.65) 

Com a cisão entre realidade e discurso, não temos critério para saber qual discurso 

acerca da realidade é o mais verdadeiro, é-nos, então, proibido de conhecê-la, explorá-la, uma 

vez que é através do discurso que produzimos tal conhecimento. E, uma vez que não podemos 

abranger o sentido das coisas fora do discurso, nos resta, então, apenas tal discurso [lógos] a 

ser explorado84 (CASSIN, 2015, p.73; CASERTANO, 2010, p.69): 

Na medida em que ‘não é’, as demonstrações podem tudo dizer já que 

nenhuma conformidade, de nenhum tipo, nenhuma correspondência, nenhuma 

adequação é nem exigível nem apenas possível; a única lei é aquela do próprio 

discurso em sua discursividade, sua demonstratividade próprias, em seu poder 

de dizer: o discurso é todo potente em um mundo ontologicamente inexistente, 

ele é ele mesmo toda realidade possível (CASSIN, 2015, p.72/73) 

Portanto, quando Górgias nos impossibilita de dizer o ser, e vivemos em um mundo do 

lógos, o discurso não tem de se preocupar em dizer o verdadeiro, ou de procurar um 

conhecimento deste; pois, no mundo do lógos, onde não há conteúdo ontológico ao qual se 

referir, o próprio discurso dirá o sentido (CORDERO, 2011, p.141), em conformidade com a 

vontade do falante. 

                                                
84 E enfim, pelo fato de que o nosso discurso, que é aquilo com o qual realmente temos o que fazer, é com efeito 

o único horizonte percorrível da nossa mente, e se nesse horizonte não é possível afirmar coerentemente um ‘ser’, 

então devemos concluir que além dele não há nenhum outro ‘ser’ (CASERTANO, 2010, p.65) 
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Quando a realidade recebe sentido apenas por desdobramento do discurso85 que trata 

sobre ela, esta adquire características do discurso: temporal, parcial, sem um todo, revelado 

pontualmente em quantidades atômicas. Portanto, a realidade estará em constante movimento 

(SALLES, 2018, p.231) - um fluxo, semelhante ao que foi apresentado por Heráclito; mas 

consideramos válido diferenciar o lógos deste do de Górgias. 

O discurso, quando pensado oralmente (temos que considerar que a Grécia na qual 

Górgias viveu, apesar de a escrita já ter sido desenvolvida, a atividade oral era muito frequente, 

uma vez que o letramento ainda não era tão valorizado como é na contemporaneidade86), estará 

sujeito à forma como recebemos os fenômenos: temporalmente em uma ordem linear. Quando 

pensamos no ser de Parmênides, pensamos no lugar ontológico apresentado por este, a partir 

do qual todas as coisas vão desdobrar. E, no Poema, a deusa traz o ser como realidade e, uma 

vez que este não é contraditório, ele tem atributos próprios os quais ele sempre é, ou seja, se o 

ser é postulado como uno, ele nunca será, ao mesmo tempo, múltiplo; se ele tem limites, ele 

nunca será ilimitado e, por último, mas não menos importante, se ele é eterno, ele nunca será 

fragmentado e diferente de si em algum momento: ele não é temporal, apenas espacial. 

O discurso, por sua vez, apenas nos é apresentado temporalmente e pontualmente, 

portanto, quando Górgias diz que a realidade se desdobra dele, ela adquirirá características 

temporais, ela estará sujeita a uma constante mudança; diferente da realidade composta pelo ser 

de Parmênides: este, por sua vez, não pode, dentro de sua reflexão, colocar atributos para o ser 

diferentes dos que a deusa postulou ou os modificar de alguma forma, pois, se ele o fizer, estaria 

se contradizendo. Na medida em que a linguagem não é eterna, ela é fragmentada e temporal e, 

para que uma teoria seja contraditória, ela tem que ter um lugar ontológico. O ser parmenídico, 

por assumir como seu lugar ontológico o ser, oferece um espaço no qual o ente possa ter dois 

atributos auto excludentes coexistindo - o que, se acontecer, desqualificaria seu discurso como 

válido por cair em contradição. Mas, no discurso, como é impossível apresentar atributos 

diferentes simultaneamente, apenas um após o outro, estes atributos nunca coexistirão, eles 

serão um seguido do outro e, portanto, o discurso quando se assume sem um conteúdo externo 

sobre o qual trata, nunca entra em contradição. Tal característica permite Górgias recuar no 

início do Tratado, no qual ele postula que nada é, mas logo depois levanta a possibilidade de 

                                                
85

 “Górgias não teria como finalidade somente negar a ontologia presente nas proposições do Poema, mas, sim, 

para além disso, afirmar a soberania das práticas discursivas, mostrando, pela via dos equívocos da língua, de que 
modo o “ser” é, sob certos aspectos, um efeito do dizer o ser” (SALLES, 2018) 
86 “a escrita grega arcaica parece estar a serviço da fala, repetindo versos, permitindo aos objetos “falar” como se 

fossem animados. Preservando e reforçando os hábitos pré-letrados da sociedade, estendendo e aprofundando os 

costumes dos memoriais poéticos e visuais. ” (THOMAS, 2005, p.91).  
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ser: “se é”, uma vez que ele não estaria recuando dentro do espaço ontológico em que o nada é, 

mas sim em um discurso fluído e, portanto, ele não produz uma contradição. 

O equívoco significante produz um excesso de identidade, obrigando a 
identificar os diferentes sentidos do ‘é’ e tomar finalmente por modelo da 

identidade a autodiferença do não-ser. Ao mesmo tempo, ele bloqueia o 

funcionamento do princípio de não-contradição” (CASSIN, 2015, p.93) 

 Ou seja, enquanto Parmênides mantinha uma identidade no seu lugar ontológico87 – do 

ser com ele mesmo: ser é ser – Górgias vai radicalizar tal identidade atribuindo-a a cada ponto 

do discurso, ou seja, cada postulação deste será idêntica a si e não idêntica ao todo88, ou à 

postulação que virá posteriormente a ela. Isso provoca uma fragmentação da realidade na qual 

a identidade pontual vai provocar uma constante diferença entre os momentos pontuais do 

discurso. E, como deste se desdobra a realidade, ela será, portanto, repleta de momentos 

diferentes entre si e idênticos a si mesmo, sem produzir contradições. Isso porque tais 

momentos, apesar de excludentes, são consecutivos e não simultâneos e, como, de acordo com 

o sofista, o discurso não conseguirá apresentar um conteúdo, mas apenas significar a realidade, 

por falta de um lugar ontológico ao qual se referir (CASSIN, 2015, p.94), o discurso irá referir-

se a si mesmo. Isso se dá pela postulação de que o discurso só consegue falar fielmente sobre 

aquilo que é da mesma natureza que este, ou seja, suas próprias palavras e, além disso, podemos 

pensar em mais uma restrição ao discurso – seus momentos só se referem a eles mesmos, 

quando consideramos que o discurso, assim como a realidade que ele provoca, é fragmentado, 

sem uma unidade e que esses fragmentos são idênticos apenas a si: 

O ao mesmo tempo do significante é estritamente pontual, e cada ponto só tem 

identidade em sua relação com os outros, posta em questão a cada novo outro 
até o ponto final:  sua identidade, constituída por essa diferença a cada vez 

diferente, é pura autodiferença. A linha dos significantes não é, portanto, uma 

figura estável cujo traçado subsiste e se alonga.  (CASSIN, 2015, p.94) 

A partir desta consequência do pensamento gorgiano, a verdade vai ser logificada 

(CASSIN, 2015, p.88)  - entendemos tal logificação da verdade como um movimento no qual 

                                                
87 “A retenção memorizante reconstitui um novo espaço, o do sistema. O discurso sofístico não conhece 

acumulação sistemática, ele não tem memória, já que, ao contrário, ele não cessa de se esvanecer. Mas a 

contradição se produz pelo fato de que se pode fazer apelo a ele a qualquer momento, em qualquer ponto 
evanescente da linha, a qualquer proposição: basta exibí-la, sustentá-la, enunciando-a; e ela é tanto mais 

sustentável na medida em que ela já foi sustentada ou que, pertencendo ao tesouro da doxa, ela se sustenta a si 

própia” (CASSIN, 2015, p.95), ou seja, Poema tem a preocupação de sempre dizer a mesma coisa acerca do ser, 

enquanto Górgias, devido ao fato de recorrer ao discurso para, dele, desdobrar a realidade e, uma vez que este é 

pontual, e cada momento sendo idêntico apenas a si, há uma diferença que não permite a memória apelar para 

coisas já ditas dizendo haver contradição, pois os pontos não dividem um espaço, são fechados em sua 

singularidade. 
88 “É sob a condição de se agarrar à inadequação radical da figuração, ao caráter ‘excepcional’ da linha do tempo 

- suas partes, em vez de serem ‘simultâneas’, são ‘sempre sucessivas’ - excluindo assim que um ‘ao mesmo tempo’ 

de dois pontos possa jamais fornecer o espaço-tempo necessário à contradição” (CASSIN, 2015, p.94) 



 

 

60 

 

o sofista desconsidera o conteúdo de um discurso, como quando Górgias impossibilita o ser 

parmenídico de ser expresso por palavras, e, ao fazê-lo, foca na forma do discurso como 

suficiente para distorcê-lo e refutá-lo, o restringindo à sua superfície (CASSIN, 2015, p.88) e 

tirando sua possibilidade de recorrer a um critério89 objetivo de verdade  

O discurso sofístico, ao contrário, se apresenta essencialmente como não tendo 

nada a dizer e, através disso, lhe acontece de não ter nada a dizer. Ele é 
autárquico, autosuficiente. Porque ele simplesmente é e não é nada além de 

discurso, todo o resto ‘é’ simplesmente seu efeito. (CASSIN, 2015, p.106) 

Portanto, o que dirá a realidade será o discurso: ele não vai explicar o objeto externo, 

porém vai construir interpretações que, quando colocadas no discurso, se desdobrarão em uma 

realidade (CASSIN, 2015, p.102). 

A ontologia é assim, ao mesmo tempo, a partir da sofística, um discurso entre 
outros, nem mais nem menos verdadeiro que um outro, e um discurso 

fundamental já que ela fabrica o único ‘é’ discursivo. Ora, na exata medida 

em que o ‘é’ discursivo se tornou único ‘é’ possível, ele não se distingue mais 
do ‘é’ ontológico e justifica sua pretensão tirânica (CASSIN, 2015, p.73) 

Ou  seja, o lugar ontológico do ser apresentado pela deusa deixa de ser um discurso 

sobre a realidade para ser apenas um discurso entre outros e, como consequência, para 

confirmá-lo ou refutá-lo não é necessário recorrer à realidade como critério objetivo de verdade, 

mas apenas desenvolver um novo discurso que, por ter o mesmo conteúdo ontológico do de 

Parmênides – ou seja, nenhum – atualizará o sentido atribuído à realidade, promovendo o 

movimento dos sucessivos discursos que significam o externo. Quando Górgias dá tal poder ao 

lógos, este por ser devir, vai receber atributos que Heráclito já havia postulado como 

características do movimento da realidade 

Afinal, para Górgias, o lógos, ou as palavras enunciadas pelos humanos, são 

motivadas, provocadas, causadas e formadas, a partir de certo reflexo exterior 
proporcionado pelas coisas. Elas, palavras, apontam, indicam, mas não 

correspondem a um sentido absoluto do que essencialmente subsiste daquilo 

que as provocou, e nesse aspecto não seria exagero propor que Górgias 

pareceria ser um tanto quanto heraclítico. (SALLES, 2018) 

 Como vimos no capítulo 1, Heráclito pensava que a realidade era um equilíbrio de 

opostos, um fluxo constante que tem uma ordem, uma razão de ser; e, tal ordem, pode ser 

compreendida por aquele que escuta o lógos que rege a realidade. Portanto, na filosofia de 

Heráclito, temos o lógos como uma razão que põe ordem na movimentação dos opostos na 

realidade. 

                                                
89 “Se ‘nada’, um discurso produtor de ‘é’ é sustentável tanto quanto, mas não mais que um discurso produtor de 

‘não é’, sobre um fundo do qual, de novo, o discurso ontológico se sustentará ainda ou também” (CASSIN, 2015, 

p.73) 



 

 

61 

 

 Górgias, por sua vez, apesar de também atribuir à realidade um constante movimento 

ordenado pelo lógos, ao contrário de Heráclito, não postulará este lógos como um todo que une 

as pontualidades da realidade. Para o sofista, o lógos  que rege a realidade é no sentido de 

discurso, não de lei e, mesmo que houvesse esse lógos que revela a unidade-nos-opostos do 

qual Heráclito fala, mesmo que o conheçamos, não poderíamos expressá-lo e, uma vez que o 

lógos como discurso - não como ordem da realidade-  é a única coisa a que temos acesso, somos 

limitados ao devir do movimento dos opostos. 

É conservar algo da negação e recusar algo da unidade, fazer assim ouvir que 
o positivo não é jamais inicial e sempre produz a partir da negação do 

enfraquecimento de um negativo; mas é também e antes de tudo manifestar 

que não se trata de início de uma coisa e de um significado, mas de um som e 

de um significante (CASSIN, 2015, p.105) 

Assim, na realidade governada pelo lógos, a negação vem antes, pois, uma vez que cada 

ponto é apenas idêntico a si, ele negará o todo para manter-se solitário. E, quando se há o 

positivo, a união, ou seja, quando se há inicialmente o ser é, e não sua negação, há um comum 

que une a diversidade em sua unidade; o que promove um certo enfraquecimento dessa 

característica negativa fragmentária, excluindo a alteridade. Além disso, a realidade que tem 

como seu princípio o negativo (o não ser), a saber, a realidade regida pelo lógos, não 

corresponde às coisas externas ao discurso e aos significados intrínsecos a elas; ela expõe 

apenas o som proferido e os significantes das palavras dentro do discurso - sem nenhuma 

referência ao externo. 

Essa atitude de recusa da pesquisa acerca dos objetos externos se dá provavelmente pelo 

fato de Górgias ter impedido o ser humano de falar e/ou conhecer as coisas externas ao discurso, 

não cabendo ao homem buscar aquilo que é estável apesar das mudanças do devir, pois o 

homem só vive e tem acesso a esse devir; e, por isso, ele deve apenas dedicar-se ao fluxo 

(CASERTANO, 2010, p.62). Ao dedicarmo-nos ao fluxo, percebemos que o discurso acerca 

deste segue suas regras: ele também será devir, e, por isso, seguirá o movimento e, quando se 

impossibilita o conhecimento de um valor estável, perde-se o parâmetro de hierarquia entre 

discursos, o que causará a indiferença90 já presente no próprio Tratado.  

Em vista disso, seu discurso, assim como o devir e a realidade a qual ele originará, será 

efetivamente atômico, ou seja, dirá a verdade pontualmente (CASSIN, 2015, p.105), até que 

outro discurso seja proferido e tome seu lugar: 

                                                
90 “a verdade é assim atomizada em uma infinidade de designações (‘tal’ fenômeno ou ‘tal’ outro) sem hierarquia 

possível entre elas, sem razão de escolher, entre elas, uma preferência a outra” (CASSIN, 2015, p.77) 
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Sua identidade instantânea, que o executa de toda prova contraditória, é assim 

análoga à do discurso, sob a condição de ouvir de maneira ainda minimal sua 
discursividade: não organização demonstrativa, mas puro fluxo sonoro, 

sequência sem consistência e sem identidade, tempo. Desde então, o ser, que 

não é como na ontologia um dos termos da adequação com o pensamento, nem 

um objeto preexistente ao dizer, mesmo se desvelado por ele, também não é 
um efeito lógico, objeto produzido por uma demonstração; é ainda menos: um 

caos de átomos dos quais nada garante que eles formem o mundo (CASSIN, 

2015, p.78) 

 Górgias, então, atribui  à realidade, não a ordem do lógos de Heráclito, mas sim as regras 

lógicas da linguagem e sua temporalidade; ou seja, a realidade vai ser um constante movimento 

regido pela palavra91: toda vez que um discurso é proferido, a verdade que esse carrega será, 

pontualmente, até  que outro discurso contrário seja apresentado92 para, então, ocupar o lugar 

da verdade: “tudo o que é dito, mesmo se é evidentemente um erro, uma mentira ou uma ficção 

poética, como esses ‘carros que correm sobre o mar’, tudo o que é dito será” (CASSIN, 2015, 

p.75) 

Toda a substância deles lhes é conferida por seu status de serem enunciados e 

discorridos; eles só são porque são ditos, é por isso que eles são tanto uns 

quanto os outros: o discurso não tem nada a dizer, ele diz. Em uma tal 
perspectiva, o princípio de razão não pode mais funcionar, mas se transforma 

em um princípio de indiferença: ‘não há razão para dizer isto de preferência 

àquilo, para falar assim e não de outro modo’ (CASSIN, 2015, p.100) 

 Em síntese, uma vez que Parmênides, ao apresentar uma realidade monista, na qual o 

ser uno é condição de possibilidade para que todas as coisas que são, sejam; ele coloca o 

pensamento como critério do ser, ou seja, há uma relação pacífica entre realidade e pensamento 

na qual o que pode ser pensado é, e o que não é, é impensável. A partir disso, Górgias, ao 

perceber que era capaz de escrever um tratado defendendo que o nada é e, se Górgias pode dizer 

nada é, ele pode pensar que nada é. E, se o pensamento é critério do ser, então o não ser poderia 

sim existir. Tal movimento complexifica a relação entre pensamento e realidade, antes pacífica 

para Parmênides, a estendendo para o discurso [lógos], na medida em que este não vai poder 

expressar a realidade externa a ele, incluindo o ser, se este existe. Podemos concluir, portanto, 

que a reflexão de Parmênides acerca do ser pode ter contribuído para o pensamento de Górgias, 

na medida em que o filósofo permitiu que tudo o que é pensado, seja. 

 E, com relação à reflexão sobre o lógos de Heráclito que, apesar de ser essencialmente 

diferente da de Górgias, também possivelmente abriu espaço para a reflexão do sofista, na 

                                                
91

 “Se nada é e se o discurso é a única prática ontológica possível, então basta que o sofista fale para que ‘seja’” 

(CASSIN, 2015, p.108) 
92 “Ao colocar a consistência do discurso no próprio discurso, e não em uma relação com o ser exterior a ele e que 

ele seria encarregado de exprimir, o princípio de não-contradição é insustentável: basta, com efeito, para destruí-

lo, produzir, exibir duas proposições contraditórias, o que se faz simplesmente enunciando-as.” (CASSIN, 2015, 

p.99) 
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medida em que Heráclito reconhece o movimento do devir como parte da realidade. O filósofo 

dizia que havia intrínseca à realidade, uma ordem - o lógos - que a regia a partir da sua 

diversidade, ou seja, os movimentos pontuais entre os opostos aconteciam de acordo com uma 

ordem para manter uma unidade que os organizava, mas “exageros sofísiticos do século quinto, 

ao distorcer a importância dada por Heráclito a este aspecto” (KIRK, 2013, p.192). Desta forma, 

ao se deparar com a colocação de Heráclito sobre a importância das diferenças pontuais do 

devir para a composição da realidade, Górgias pode ter ignorado a ideia da unidade por trás do 

movimento - que é um aspecto muito importante da reflexão de Heráclito - e utilizado o 

movimento caótico do devir ao qual será atribuído sentido através do discuros [lógos], 

fundamentando, então, seus discursos sofísticos que não ocupam um lugar ontológico, apenas 

momentos pontuais e atômicos do devir. 
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5. CONCLUSÃO 

Em linhas gerais, no atual trabalho refletimos acerca do pensamento heraclítico e 

parmenídico com o objetivo de verificar se a forma como estes filósofos apresentaram a 

realidade possibilitou uma abertura para que Górgias desenvolvesse a reflexão que faz no 

Tratado do não-ser. 

No Poema, através da deusa, Parmênides apresenta duas vias possíveis: uma que é (a do 

ser) e outra que não é (a do não ser). Uma vez que a via do não ser mostrou-se contraditória, 

ela não poderia ser a via do conhecimento, nos restando apenas a via do ser. A deusa caracteriza 

o ser que compõe a realidade como uno, imutável, homogêneo e circular e, devido à tais 

atributos, o ser não poderia ser carente, abrangendo, assim, todas as coisas que são: inclusive o 

pensamento e, por isso, pensar se confunde com o ser.  

Escolhemos o ser parmenídico pelo aparente diálogo que o Tratado faz com o Poema. 

Dizemos isso pelo fato de Górgias estar discutindo exatamente a relação entre as coisas que são 

e os limites da linguagem quando se trata de expressar tais coisas. Enquanto Parmênides discute 

sobre o que é, o ser, faz deste o único objeto do pensamento e impossibilita que o não ser seja 

pensado. Górgias identifica o não ser na linguagem na medida em que consegue dizer que “nada 

é”, questionando a relação apresentada por Parmênides como pacífica entre o pensamento e o 

ser - na qual o que pensamos tem que ser, uma vez que o não ser é impensável. Ou seja, tal 

questionamento leva Górgias a também colocar em questão o monismo parmenídico que 

sustenta a equivalência de pensamento e ser. 

  Górgias o faz, primeiro, dizendo que “nada é” e, apenas com esta inicial frase, o sofista 

apresenta seu engajamento no Tratado: se as coisas são e o ser é o todo, não deixando espaço 

para o não ser, como é possível anunciar que nada é? E, pelo fato de Górgias levantar essa 

problemática, que suspeitamos tal reflexão parecer partir do Poema, o que nos levou a optar por 

levantar a possibilidade de o pensamento de Parmênides ter sido um ponto de partida de Górgias. 

Com relação à filosofia de Heráclito, vimos que este explica a realidade como um 

constante fluxo. Mas o movimento, que observamos como caótico, dos opostos no devir tem 

uma ordem que é dada pelo lógos; ordem a qual todos têm acesso se se proporem a escutá-la. 

O lógos garante que haja uma unidade entre esses opostos, ou seja, apesar do aparente caos que 

a sobreposição dos opostos apresenta, há uma unidade entre estes devido a ordem de suas 

ocorrências: um oposto só existe se houver ou outro, ou seja, só há quente pois há o frio, só há 
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o alto pois há o baixo e, assim, os opostos se dão devido a uma ordem entre eles que promove 

uma unidade na sua diferença. 

Tal reflexão de Heráclito pode ter sido de certa forma importante para que Górgias 

conceba a realidade organizada pelo discurso [lógos]. Isso porque o lógos, enquanto discurso, 

como Górgias o coloca, está no campo do devir e, apesar de não apresentar uma ordem como 

em Heráclito, ele vai ser o critério do sentido que a realidade adquire: se os opostos existem 

“potencialmente” na unidade de Heráclito, em Górgias, o discurso irá definir qual se 

manifestará. 

Em Heráclito a realidade é um movimento entre opostos que formam uma unidade, na 

medida em que estes deixam de ser potenciais se efetivando em uma sequência ordenada que 

promove um fluxo. Nesse movimento ordenado, os opostos não se efetivam simultaneamente, 

evitando que duas características excludentes sejam atribuídas ao mesmo tempo a um mesmo 

objeto, não havendo, portanto, contradição. Portanto, em Heráclito, os opostos não são ao 

mesmo tempo, eles se manifestam separadamente: a simultaneidade dos opostos só ocorre em 

perspectivas diferentes. Em Górgias, enquanto um discurso sobre algo domina, ele vai ser a 

manifestação dominante, porém podem surgir outras perspectivas que, ao serem traduzidas em 

discursos, definirão um novo diferente que se manifestará. E, assim, como os opostos de 

Heráclito, o discurso [lógos] oral é pontual, portanto fragmentado e, como, para Górgias, apenas 

conhecemos o que o discurso proporciona, e este não deixa nunca de ser devir, ficamos apenas 

no âmbito dos opostos, nunca conhecendo a harmonia superior que Heráclito propõe como 

existente. 
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