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RESUMO
O texto aborda a questão cosmológica em Empédocles ressaltando os
quatro elementos (água, terra, fogo e ar) e os dois princípios (amor e ódio) que
agem sobre aqueles elementos. Esta cosmologia do filósofo grego, todavia, foi
relida por Freud e aplicada à sua psicanálise na chamada “teoria das pulsões”.
Assim o artigo busca uma leitura que possa ajudar na compreensão dessa
aproximação entre as duas teorias.

PALAVRAS-CHAVE: Elemento. Princípio. Pulsão. Amizade. Ódio.
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INTRODUÇÃO
A cosmologia é forma natural da filosofia pré-socrática. Por esta razão
Aristóteles quando realiza uma leitura filosófica sobre os pensadores mais
antigos, ou seja, os jônicos e os eleatas, o estagirita os chama fisiólogos ou
filósofos da natureza, da physis ou do cosmo, se o quisermos.
Entre esses filósofos, Empédocles de Agrigento tem uma importância
particular, seja porque foi o primeiro a tentar uma síntese das teses jônicas e
eleatas, seja pelo desenvolvimento do conceito de princípio que tem nele um de
seus precursores. Entretanto, este artigo justifica-se na medida que ressalta a
importância da cosmologia de Empédocles sob um ângulo ainda pouco
explorado: a teoria das pulsões de Freud. Efetivamente, para fundamentar
filosoficamente sua teoria das pulsões de vida e de morte, o pai da psicanálise se
deixou guiar também pelas teses do filósofo grego. O objetivo deste artigo,
portanto, é responder à seguinte interrogação: quais os pontos de contato entre
a teoria das pulsões do inventor da psicanálise e a filosofia de Empédocles?
Para buscarmos uma resposta à pergunta acima vamos, numa primeira
seção, analisar a teoria dos quatro elementos ou raízes de Empédocles. Esses
elementos são animados por duas forças ou princípios responsáveis pela geração
e corrupção dos seres. Como essas forças ou princípios agem? É o que
investigaremos na segunda seção do texto. Finalmente na terceira e última seção
deste artigo veremos como Freud reinterpretou a teoria do filósofo grego.
Traçado o percurso a fazer não nos resta outra coisa se não começarmos a
caminhada.

1. AS RAÍZES OU OS ELEMENTOS
Empédocles emprega a palavra “raízes” e não “elementos”, como a
tradição o fez, para descrever aquelas unidades que estão à base de tudo o que
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existe (fogo, ar, terra e água)1. Segundo Almeida, o termo “raiz” se torna mais
acertado do que “elemento”, porque evoca uma função, um “canal”, uma “via”
ou um “meio” através do qual a vida e a morte se escoam e se repetem
incessantemente (cf. ALMEIDA, 2007, p. 79).
Empédocles é um filósofo que se situa entre os pensadores jônicos e
eleatas. É por essa razão que, segundo Reale, ele acolhe a água de Tales, o ar de
Anaxímenes, o fogo de Heráclito e, em certo sentido, a terra de Xenófanes,
entretanto realiza uma modificação substancial nas precedentes concepções do
princípio2. De fato, Reale observa que “o” princípio dos Jônicos se transformava
qualitativamente, tornando-se todas as coisas; enquanto em Empédocles, a água,
a terra, o ar e o fogo permanecem inalteráveis e “intransformáveis”, dois adjetivos
que nos remetem à concepção eleática do ser. Assim nasce a noção de
“elemento”, como algo originário e qualitativamente imutável, capaz apenas de unirse e separar-se especial e mecanicamente de outro elemento. Dessa maneira,
continua o historiador da filosofia, surge a chamada concepção pluralista, com
a finalidade de superar a visão monística dos filósofos jônicos: a raiz ou o
princípio das coisas não é único, mas estruturalmente o múltiplo; essa também
é uma perspectiva que só podia afirmar-se, no nível de consciência crítica,
depois do monismo radical dos eleatas e em vista de superá-lo (cf. REALE,
2002, pp.134-135).
Almeida lembra também para o filósofo de Agrigento nenhum desses
elementos tem prioridade sobre os outros e nenhum deles se gera a partir dos
demais, pois igualmente eternos, eles são basilares a todas as coisas e todas as
coisas diminuem ou crescem conforme a sua separação e união infinitamente
repetidas, reiniciadas, recomeçadas (cf. ALMEIDA, 2007, p. 80).
Mesmo que a palavra mais apropriada seja “raiz”, usaremos também o termo “elemento”.
A razão pela qual Empédocles creu serem quatro as raízes, pode vir de uma influência
pitagórica, pois na sua época era popular a “trétade” pitagórica, isto é, a convicção de que a
natureza privilegiara o número quatro. Mas parece ter sido determinante também a
constatação da experiência. De fato, Simplício transmitiu um fragmento segundo o qual
Empédocles convida-nos a olharmos o sol e quantas são as coisas que se banham na sua
forma e no seu brilho, a chuva sempre friorenta e nevoenta e a terra que é de onde
prorrompem coisas firmes e sólidas (cf. EMPÉDOCLES, Frag. 21)
1
2
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Por outro lado, convém lembrar que Aristóteles, na Metafísica, ao
interpretar a doutrina dos quatro elementos, pensa que, mesmo o filósofo da
Sicília, tendo sustentado que os elementos são quatro em número, se serve
deles como dois, pois o fogo se oporia ao conjunto formado pelo ar, pela terra
e pela água; é isso que, segundo Aristóteles, se pode extrair do poema, Sobre a
natureza, de Empédocles (cf. METAFÍSICA, II: A 4, 985).
O problema é que, dificilmente, como relembra Almeida e como
expomos anteriormente, se encontra uma primazia do fogo sobre os outros
elementos. Essa preeminência é difícil de ser identificada – senão impossível –
porque todos os elementos representam, para o mundo, aquilo que para o
pintor representam as cores na composição de um quadro, ou seja, cada um é
fundamental (cf. ALMEIDA, 2007, p. 80).
Na verdade, essa analogia entre as quatro raízes e as tintas dos pintores
provavelmente foi feita pelo próprio Empédocles, conforme um fragmento
transmitido por Simplício. Segundo esse fragmento, os pintores, pondo um
pouco de sombra aqui e uma tonalidade acolá, se servem das diferentes cores,
misturando-as, combinando-as e harmonizando-as ao seu bel prazer. Dessa
maneira, eles põem em marcha, a partir do seu segredo e da sua arte, bem
como da matéria que plasmam e modelam, a composição de figuras e formas
que imitam toda espécie de coisas. De maneira similar, o par amizadediscórdia, ao se servirem das quatro raízes, formam todo tipo de seres (cf.
EMPÉDOCLES, Frag. B, 23). Com relação a esses dois princípios que as
animam? Em que sentido eles atuam?

2. NEIKOS E PHILIA, AMIZADE E DISCÓRDIA, AMOR E ÓDIO
Se no universo de Empédocles toda mudança acontece unicamente
através de combinações e dissociações é porque duas forças, ou duas potências
ativas, constantemente animam a sorte dos elementos: a potência que os reúne
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quando eles se encontram separados, e que se chama philia (concórdia,
amizade, vida), e aquela que os separa quando eles estão unidos, que se chama
neikos (discórdia, contenda, litígio, morte). É através de um jogo e de uma luta
sem trégua, sem descanso e sem fim que discórdia e amizade, ódio e amor, vida
e morte disputam o domínio sobre o curso do mundo. E eles o fazem sem
selarem uma paz definitiva, isto é, sem nunca chegarem a um acordo que, de
uma vez por todas, colocaria fim à expansão infinita do desejo e do querer
mais (cf. ALMEIDA, 2007, p. 84).
Ainda nessa mesma linha de reflexão, num fragmento transmitido por
Aécio, Empédocles teria dito que o mundo se destrói em virtude mesmo da
dominação

“sucessiva”

desenrolada

entre

discórdia

e

amizade

(cf.

EMPÉDOCLES, Frag. A, 52). E Simplício é ainda mais explícito ao declarar
que, para Empédocles, amizade e discórdia reinam “alternadamente”, no
sentido em que a primeira reúne todas as coisas no Uno, destrói o mundo de
discórdia e cria, a partir deste mesmo mundo, o inteiro, redondo, imóvel e
perfeito sphairos, onde é notória a influência dos eleatas. Em seguida ressurge
discórdia, que novamente desencadeia a guerra entre os elementos e, desta sorte,
faz aparecer uma nova e diferente realidade (cf. EMPÉDOCLES, Frag. B, 71).
Mais emblemático ainda é um longo texto, transmitido também por Simplício,
onde Empédocles teria asseverado que ora o Uno aumenta, a partir do
múltiplo, até se tornar o único a existir, ora se divide, a partir de si mesmo, até
mais uma vez se tornar uma multiplicidade de seres. De maneira que
nascimento e morte, geração e corrupção, construção e destruição se
alternariam sob os efeitos incessantes de uma reunião e de uma separação. No
entanto, continua Almeida (cf. 2007, p. 84), são precisamente esses efeitos
“incessantes” que vêm introduzir uma relevante ambiguidade no texto
transmitido por Simplício, pois em seguida lemos: “jamais (...) os elementos
cessam de prover à sua recíproca permutação” (EMPÉDOCLES, Frag. B, 62).
Note-se que acima asseveramos que Empédocles afirmara que o Uno
aumenta “a partir do mesmo” até se tornar o único a existir. Se o Uno se tornou
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o único a existir como é que discórdia novamente ressurgiu e construiu3 tudo de
novo?
Para responder a essa pergunta é necessário nos determos num
fragmento onde o próprio filósofo expressa a necessidade de voltar atrás no
que afirmara e fazer do seu discurso um novo discurso ressurgir (cf.
EMPÉDOCLES, Frag. B, 35). Nesse discurso assistimos novamente ao jogo
de reunião e dissociação que se desenvolve através da disputa entre amizade e
discórdia. Mas de que forma? Quando discórdia, afirma Empédocles, fora
jogada ao fundo do vórtice e amizade lançada ao centro do turbilhão, os
elementos a esta última acorreram para formarem um só Uno. Empédocles
ajunta, porém, que nem todos os elementos se reunirão imediatamente, pois
voluntariamente uns vinham de uma parte e outros de alhures (cf.
EMPÉDOCLES, Frag. B, 35). É interessante ver, e este ponto deve ser tirado
à luz, o próprio filósofo afirmar que numerosos objetos ficaram sem misturarse, separados que permaneciam entre as coisas que se iam, mais uma vez,
misturando e se reunindo. Esses “objetos” eram todos aqueles que discórdia
ainda retinha suspensos, pois ela ainda não se tinha, satisfatoriamente, retirado
para as bordas extremas do círculo. Se em parte ela já havia sido, vamos assim
dizer, “eliminada”, em parte ainda perdurava. Quanto mais a discórdia tentava
escapar, tanto mais a benéfica e imortal amizade, continuava isenta de qualquer
cesura. Por fim, Empédocles “termina” essa descrição, deixando supor, de
forma alegórica, que houve uma “inversão de papéis”, porque aquelas coisas
3

Segundo Aristóteles, se seguirmos Empédocles, cuidando para não perdermos o fio lógico
de sua explicação, haveremos de convir que, para ele, a amizade é a causa de todos os bens,
enquanto a discórdia é a causa de todos os males. Dessa maneira, se dissermos que
Empédocles afirmou (foi o primeiro a afirmar) que o bem e o mal são princípios,
provavelmente estaríamos certos, pois a causa de todos os bens é o próprio bem e causa de
todos os males é o próprio mal. Porém, o problema é que, numa análise mais acurada, de
acordo com o mesmo Aristóteles, nas entrelinhas do discurso de Empédocles, amizade
separa e discórdia une. Lembremo-nos, antes de tudo, que Aristóteles opta por uma
“simplificação” dos quatro elementos em dois, já que, como apresentamos anteriormente, o
fogo seria um conjunto oposto a outro composto pelos três elementos restantes. Quando
discórdia age, unifica o fogo aos outros elementos, formando, assim, as coisas particulares.
Quando amizade, por sua vez, reinicia sua ascensão, os separa de novo para formar o Uno
(cf. METAFÍSICA, III: A 4, 25).
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que haviam conhecido as alegrias de se tornarem imortais, agora cederam essa
condição àquelas que antes estavam separadas e, por isso, submetidas ao jugo
da discórdia.
Podemos concluir disso que uma força avança na medida, e somente na
medida, em que a outra recua e, de forma inversa, uma desfalece na medida, e
somente na medida, em que a outra se impõe e se coloca na iminência de exercer
totalmente o seu domínio. Dessa forma,
(...) se Amizade fosse a única a reinar, a vida não tardaria, por
falta de tensão, e portanto, de Discórdia, a tomar aspectos de
uma máscara lívida, gélida e imóvel da morte. Por outro lado, o
caos ou a Discórdia já pressupõe uma referência da qual e com a
qual ela possa discordar, discrepar e diferir. Neste sentido uma
identidade única e absoluta – admitindo-se que isso fosse possível
– redundaria inelutavelmente numa morte total da alteridade e,
consequentemente, da identidade (ALMEIDA, 2007, p. 87, grifo
do autor).

Como se observa na citação que acabamos de fazer, a amizade só pode
ser pensada juntamente com a discórdia, já que sem esta aquela não tomaria os
aspectos que lhe são próprios. Assim, podemos entender melhor por que
Empédocles, ao falar da necessidade de “reconstruir” o seu discurso, como
expomos anteriormente, chamou-nos a atenção para o fato de que numerosos
objetos ficaram sem se misturem, permanecendo entre o ódio e o amor, entre a
morte e a vida. Não pertencendo, dessa forma, nem a um nem a outro, mas
fazendo parte, simultaneamente, de um e de outro. É que a própria discórdia,
em parte, perdurava nos membros dos objetos separados e, em parte também,
perdurava naqueles objetos que já se tinham retirado, na medida em que neles
penetrava a força benéfica e imortal do impulso do amor. Disso se conclui que,
sublinhe-se mais uma vez, em Empédocles, a vida não pode ser pensada sem a
morte; elas se juntam e se separam através da influência de uma na outra, de
uma sobre a outra (cf. ALMEIDA, 2007, p. 89).
Outro ponto que não deve ser deixado de lado, é que, ordinariamente,
definimos amizade como um sentimento puro, fiel de afeição, de estima ou de
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ternura, quer dizer, não carrega dentro de si qualquer hostilidade, combate e
destruição. Mas, paradoxalmente, é isso que percebemos acontecer com ela na
perspectiva empedocliana. Essa hostilidade, combate e destruição ocorrem na
incessante tentativa de amizade impor-se, estabelecer-se e reinar como amor.
Dado que o amor é uma força eterna e infinita, se não fosse a interferência
contínua de discórdia, que desune, separa e aniquila os elementos que àquela
primeira força acorrem para formarem o Uno, já se teria chegado, como
refletimos anteriormente, à “identidade absoluta” ou, em outros termos, à
ossificação, imobilidade e petrificação daquilo que uma vez se teria chamado
vida (cf. ALMEIDA, 2007, p. 89).
Não nos esqueçamos, porém, que não somente amizade é hostil, mas
também discórdia. Assim, como o próprio Empédocles chama a atenção num
fragmento transmitido por Hipólito de Roma, “(...) como antes eram, também
serão, e jamais, penso, destes dois nunca ficará vazio o interminável tempo”
(EMPÉDOCLES, Frag. B, 16). Muito menos será preenchido o espaço em que
essas duas forças, ou, como mais tarde dirá Freud, estas duas pulsões, lutam
uma contra a outra e com a outra. Dessa maneira, nesse espaço que está entre
uma e outra fica a tensão daquilo que resta eternamente suspenso, que ainda
não foi inteiramente assimilada nem por uma e nem por outra e que,
conseqüentemente, se encontra no meio do caminho e, assim, faz parte de
ambas (cf. ALMEIDA, 2007, pp. 90-91).

3. EMPÉDOCLES E FREUD
O leitor seguramente notou que este artigo tem um tom psicanalítico.
Termos como “vida”, “morte” e “pulsão” foram usados aqui para ilustrarmos,
a partir de agora, o quanto Freud aproveitou a cosmologia de Empédocles para
fundamentar filosoficamente a sua psicanálise. O conceito mais importante
aqui é o de “pulsão”. Segundo Freud, uma pulsão é uma tendência própria do
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organismo vivo à reconstrução de algo anterior, que o animado teve que abandonar sob
o influxo de forças exteriores, perturbadoras; uma espécie de elasticidade orgânica,
ou, se se quer, a manifestação da inércia na vida orgânica (cf. FREUD, 1981b,
p. 2524).
Interessante notar que para o autor de Além do princípio de prazer, parece
haver uma espécie de retardamento na vida do organismo. Enquanto um dos
grupos de pulsão se precipita para adiante a fim de alcançar o fim último da
vida, o outro grupo retrocede ao chegar a determinado ponto do caminho e
volta a empreendê-la de novo, desde um ponto anterior, e, assim, prolongar,
sua duração. Esta afirmação do pai da psicanálise revela uma “oposição”. Na
verdade, no contexto de nossas reflexões, seria mais ajustado afirmar que estas
duas pulsões estão num combate no qual o entrelaçamento e, portanto, as
trocas de forças, se desenrolam indefinida e continuamente, como em
Empédocles.
Com efeito, essa proximidade que podemos detectar entre o filósofo da
Magna Grécia e o pai da psicanálise não é mera coincidência. Num escrito
intitulado Análise terminável e interminável, Freud cede o prestígio da originalidade
em favor de Empédocles. O pai da psicanálise ressalta ainda, depois de tecer
elogios ao pensamento de Empédocles, ressalta que de suas intuições a que
mais especialmente merecia interesse era justamente aquela que mais se
aproximava da teoria das pulsões. É-se tentado, sublinha o pai da psicanálise, a
sustentar que as duas teorias são idênticas. O que não é possível, segundo ele,
porque a teoria do filósofo agrigentino é uma espécie de fantasia cósmica ou
mesmo mitológica, ao passo que a teoria das pulsões reivindica uma validação
biológica4, conforme vimos acima (cf. FREUD, 1981a, p. 3359) 5.

4

Na verdade, Freud fundamenta sua própria teoria utilizando outras, como esta de
Empédocles e aquelas dos biólogos Hering e Weismann.
5
Todavia, o próprio Freud atribui à sua teoria o predicado de mitológica. Ele o faz na
resposta a uma carta de Einstein, intitulada O porquê da guerra, na qual o físico pergunta
ao psicólogo se haveria alguma forma de evitar a guerra. Na sua resposta, Freud faz uma
síntese de sua teoria das pulsões, ressaltando o fato de que uma tendência para a agressão
faz parte da natureza humana. Freud afirma que sua teoria parece uma mitologia. Mas,
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Freud continua suas considerações sobre Empédocles, afirmando que
ele ensinou que são dois os princípios que dirigem o curso dos eventos na vida
do universo e da mente. Estes dois princípios estão em guerra um contra o
outro perenemente. Chamou-os de amizade e discórdia (ou amor e ódio).
Desses dois princípios – que ele concebeu como sendo forças naturais que
operam como pulsões, e de forma alguma como inteligências com intuito
consciente –, um deles se esforça por aglomerar os quatro elementos numa
unidade, ao passo que o outro, ao contrário, procura desfazer essas unidades e
separar um dos outros os elementos. Assim, segundo Freud, Empédocles
imaginou o processo do universo como uma alteração contínua e incessante de
períodos, nos quais uma ou outra das duas forças fundamentais se sobressai, de
forma que em determinada ocasião a amizade e noutra a discórdia realizam seu
intuito e dominam o universo, embora não o faça de maneira definitiva. Os
dois princípios fundamentais de Empédocles, tanto em nome quanto em
função, são os mesmos que os da sua teoria, afirma o inventor da psicanálise
(cf. FREUD, 1981a, p. 3366).
De resto, Freud também destaca algumas das diferenças entre a teoria
dele e a de Empédocles. Primeiro, a psicanálise não trabalha com base em
outros elementos senão os que dizem respeito às pulsões. Para sermos mais
precisos, ela atua na fusão e na separação dos elementos pulsonais. Ademais, a
psicanálise, afirma Freud, deu um fundamento biológico à “discórdia” de
Empédocles, remontando, dessa maneira, a pulsão de destruição, ou de morte,
a um impulso que o ser vivo tem de retornar ao inorgânico. Freud termina
afirmando que ninguém pode prever sob que guisa o núcleo da verdade
contida na teoria de Empédocles se apresentará à compreensão posterior (cf.
FREUD, 1981a, p. 3360).
Por fim, e com isso caminhamos para as considerações finais, em
Empédocles temos uma tensão que funciona como meio ou como ligação entre
pergunta ele, se não acontece o mesmo com toda espécie de ciência, inclusive com a física
de Einstein (cf. FREUD, 1981c, p. 3213).
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discórdia e amizade, o que torna impossível fixar um ponto no qual uma delas
deveria desembocar e finalmente reinar de maneira absoluta e independente.
Em Freud, temos uma situação parecida. As duas pulsões, eros e morte, lutam
uma contra a outra continuamente, num aproximar-se-distanciar-se, numa
atração-repulsão sempre recomeçada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando dei início a este artigo o objetivo era identificar os pontos de
contato entre a cosmologia de Empédocles de Agrigento e a “teoria da
pulsões” do inventor da psicanálise. Podemos considerar que alcançamos este
objetivo. Primeiramente foi necessário que estudássemos mais de perto a
cosmologia de Empédocles e vimos que o universo deste autor é composto de
misturas e separações, onde as forças que operam os elementos naturais são
duas e nenhuma delas domina de modo permanente a outra. Desta forma a
vida pode ser entendida não em uma síntese, mas na dissociação e no
contraste.
Depois estudamos, ainda que brevemente a teoria das pulsões e lá
notamos que Freud reconhece um tom cosmológico na sua teoria das pulsões
de vida e de morte, ou de amor ódio, se quisermos. Assim como no filósofo
grego, também o pai da psicanálise afirma que uma pulsão jamais domina de
modo final a outra. A vida segue numa batalha interna entre as pulsões de
morte, que tendem a levar o organismo a um estado inorgânico, de repouso
absoluto e as pulsões de vida que levam o organismo a desistir desse retorno.
Freud mesmo reconhece a originalidade de Empédocles, embora adicione à sua
teoria das pulsões um outro fundamento de ordem biológica.
Se há uma coisa em comum entre elas, além dessas guerras entre
princípios e pulsões, podemos dizer que é o comportamento intelectual de seus
autores. Em um e noutro este comportamento creio que possa ser sintetizado
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na palavra “observação”. Empédocles observando a natureza, se dedicando ao
problema que realmente incomodava a filosofia pré-socrática: a geração e a
corrupção dos seres. Como ou por que os seres nascem, se desenvolvem e
morrem de modo cíclico? O que está à base deste processo? Freud, por sua vez
observa o comportamento humano, a tendência a dizer e desdizer, fazer e
desfazer, sorrir e chorar, à atividade e ao repouso, a significar e re-significar e
se coloca o mesmo problema de Empédocles: o que está à base disso? Essa
discussão ainda pode render muitas boas reflexões e quem sabe o leitor mesmo
não se sinta interessando em investigar a problemática de vida e morte, de
neikos e philia que se desenrola história a fora...
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