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DIFERENCIANDO PROPRIEDADES NAS IDEIAS INTELIGÍVEIS PLATÔNICAS 

- UMA NOVA DISTINÇÃO-P PARA PARMÊNIDES 132B-C – 

André Luiz Braga da Silva
1
 

 
Pois veja bem, ó nobre Críton: o falar 

incorretamente não é apenas incorrer 

em erro, mas também fazer mal às 

almas. 
(personagem Sócrates platônico,  

minutos antes da cicuta)2 
 

RESUMO: Em Tópicos 137b3-13, Aristóteles diferencia duas perspectivas diferentes a partir das 
quais pode-se atribuir a uma Ideia ou Forma inteligível platônica suas qualidades. Com base neste 
texto, a literatura secundária estabeleceu um vocabulário para análise da dita Hipótese das Formas 
(vulgo “Teoὄia daὅ Ideiaὅ”) pὄeὅente naὅ obὄaὅ de ἢlatãoμ a difeὄenciação aristotélica de perspectivas 
ficou conhecida como “Diὅtinção-ἢ” (VδχSTἡS, 1λιβ), e aὅ qualidadeὅ daὅ Ideiaὅ, quando analiὅadaὅ 
ὅegundo uma daὅ peὄὅpectivaὅ identificadaὅ pelo eὅtagiὄita, foὄam chamadaὅ de “atὄibutoὅ ideaiὅ” ou 
“pὄedicadoὅ χ”, e quando analiὅadaὅ na outὄa peὄὅpectiva, de “atὄibutoὅ pὄópὄioὅ” ou “pὄedicadoὅ ἐ” 
(OWEN, 1968; KEYT, 1969 e 1971). Tendo em mente isso, o presente artigo partirá da necessária 
apresentação de dois pontos prévios, em cuja discussão não se entrará: a) a explicação dos conceitos 
utiliὐadoὅ no tὄatamento deὅta matéὄia peloὅ exegetaὅμ “atὄibutoὅ ideaiὅ”, “atὄibutoὅ pὄópὄioὅ”, 
“Diὅtinção-ἢ”, “ἢὄedicação ἢaulina”, “ἢὄedicação ἡὄdináὄia” e “χutopὄedicação”ν b) a explicação da 
incompatibilidade da “Diὅtinção-ἢ” aὄiὅtotélica com a ontologia apresentada nos próprios diálogos 
platônicos (VLASTOS, 1972 e 1973; CHERNISS, 1944). A partir da apresentação destes pontos, o 
pὄeὅente texto faὄá a ὅugeὅtão de uma nova “Diὅtinção-ἢ”, que ὅeja compatível com a ontologia doὅ 
diálogos. E, a fim de testar a utilidade da mesma, será feita a aplicação desta Distinção-P ao caso 
prático de uma afirmação sobre as Ideias contida em Parmênides 132b-c. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Platão; Ideias; Formas; Distinção-P; Autopredicação. 
 
ABSTRACT: At Topics 137b3-13, Aristotle establishes two different points of view from which it is 
possible to attribute qualities to Platonic intelligible Form or Idea. Based on this text, scholarship 
cὄeateὅ a vocabulaὄy to analyὅiὅ of Hypotheὅiὅ of ἔoὄmὅ (alὅo called “Theoὄy of Ideaὅ”) pὄeὅented in 
ἢlato'ὅ woὄkὅμ χὄiὅtotelian diὅtinction of pointὅ of view ὄeὅted known aὅ “Diὅtinction-ἢ” (VδχSTἡS, 
1972), and qualities of Ideas, when analyzed through one of the perspectives identified by Lyceum's 
foundeὄ, waὅ called “ideal attὄibuteὅ” oὄ “pὄedicateὅ-χ”, and when analyὐed thὄough the otheὄ 
peὄὅpective, “pὄopeὄ attὄibuteὅ” oὄ “pὄedicateὅ-ἐ” (ἡWEσ, 1λθκν KEYT, 1λθλ and 1λι1)έ Keeping it 
in mind, this paper will start with necessary presentation of two previous points, without discussion 
about themμ a) explanation of conceptὅ utiliὐed by ὅcholaὄὅ when dealing with thiὅ matteὄ, aὅ “ideal 
attὄibute”, “pὄopeὄ attὄibute”, “Diὅtinction-ἢ”, “ἢauline ἢὄedication”, “ἡὄdinaὄy ἢὄedication” and 
“Self-ἢὄedication”ν b) explanation of incompatibility of χὄiὅtotelian “Diὅtinction-ἢ” with ontology 
presented in Platonic dialogues themselves (VLASTOS, 1972 e 1973; CHERNISS, 1944). Since these 
two pointὅ, papeὄ will make the ὅuggeὅtion of a new “Diὅtinction-ἢ”, which can be compatible with 
dialogues' ontology. So, to test its utility, it will be made application of this  Distinction-P to the 
affirmations about Ideas in Parmenides 132b-c. 
 
KEYWORDS: Plato; Ideas; Forms; Distinction-P; Self-Predication. 
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1. Donde partimos 

 Para entrar no ponto da discussão que aqui me interessa, será preciso contar com 

alguns conceitos e com dois pressupostos. Tais conceitos e pressupostos foram por mim 

discutidos em outros trabalhos, alguns publicados inclusive por esta mesma universidade3. 

Dado os limites inerentes a um curto artigo como o presente, ser-me-á impossível repetir este 

percurso aqui, de modo que sou obrigado a pedir ao meu leitor, quanto a eles, a indulgência de 

mos conceder sem discussão, após brevíssima apresentação. Para as eventuais (bem-vindas) 

críticas sobre tais pontos prévios, convém direcioná-las também a estes trabalhos 

(mencionados na nota 2). Vejamos então os conceitos e os pressupostos: 

 

a) “Ideias” e “instâncias sensíveis”: o básico da ontologia apresentada nos diálogos 

platônicos é, em termos gerais, que existem dois modos de ser diferentes na realidade: o modo 

de ὅeὄ daὅ “ἔoὄmaὅ” ou “Ideiaὅ”, e o daὅ “inὅtânciaὅ ὅenὅíveiὅ”ν ὅão pὄopὄiedadeὅ daὅ Ideiaὅ 

mas não das instâncias sensíveis: serem eternas, únicas, imutáveis, essências (ousíai), com 

realidade em si e por si, e passíveis de intelecção mas não de sensação; são propriedades das 

instâncias sensíveis mas não das Ideias: serem 'perecíveis', múltiplas, mutáveis, da ordem da 

génesis, com ὄealidade dependente em ὄelação àὅ ἔoὄmaὅ (ao modo da “ὅemelhança” e 

“paὄticipação”), e paὅὅíveiὅ de ὅenὅação maὅ não de intelecção (cfέ, pέ exέ, República V, 

476a4-d4; 478c7-480a13; VI, 484b3-4; 485b1-3; 486d9-10; 490b2-4; 493e2-494a5; 500b8-

c5, 507b2-c2). 

 

b) “Participação”: é a relação causal entre instância e Ideia, sendo regida por aquilo que vou 
                                                                 
3 Os inframencionados o eitos d , e , f , g , h. , h. , e o p essuposto  e o t a -se 

elho  expli ados e dis utidos e : “ILVA, A. L. B. Ideias de Be  e de Belo, os f to s da filosofia? - uma 
dis ussão o  Ge asi os “a tas a it ada po  G. Vlastos . Investigação Filosófica, Vol. 6 - Edição especial do I 
Encontro Investigação Filosófica (2015), p. 62-79 (disponível em 
http://periodicoinvestigacaofilosofica.blogspot.com.br/ - página de internet, acesso em 18/12/2015, às 15:03); 
os o eitos a ,  e  e o t a -se melhor apresentados e discutidos em SILVA, A. L. B. Nossa, Apolo, 

as ue exage o ext ao di á io!  - Algumas notas sobre Ontologia e a Ideia de Bem em Platão República VI 
508e-509c. In: CARVALHO, M.; CORNELLI, G.; MONTENEGRO, M. A. (org.). Platão. São Paulo: ANPOF, 2015 
(Coleção XVI Encontro ANPOF) (disponível em 
http://www.anpof.org/portal/images/Colecao_XVI_Encontro_ANPOF/CarvalhoM.CornelliG.MontenegroM.A._P
latao._Colecao_XVI_Encontro_ANPOF.pdf - página de internet, acesso em 23/12/2015, às 10:55); e também 
e  “ILVA, A. L. B. “o e u  p o le a a i te p etação de eînai  e ousía  o sí ile do “ol de Platão 
(República VI 5 9 . Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM-UFRJ, V. 5, n. 1 (2014) (disponível em 
https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/  - página de internet, 
acesso em 23/12/2015, às 11:15). Já o pressuposto (2) encontra-se discutido em SILVA, A. L. B. Um riso ou um 

sorriso em torno ao  contrato? - notas de Aristóteles sobre a ontologia platônica (Tóp. 137b)., apresentado na 
XVI Semana de Filosofia Mackenzie de 2015. 

http://periodicoinvestigacaofilosofica.blogspot.com.br/
http://www.anpof.org/portal/images/Colecao_XVI_Encontro_ANPOF/CarvalhoM.CornelliG.MontenegroM.A._Platao._Colecao_XVI_Encontro_ANPOF.pdf
http://www.anpof.org/portal/images/Colecao_XVI_Encontro_ANPOF/CarvalhoM.CornelliG.MontenegroM.A._Platao._Colecao_XVI_Encontro_ANPOF.pdf
https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/
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chamaὄ de “Regὄa de ἑauὅalidade”ν 

 

c) “Regra de Causalidade”μ ὄegὄa que ὄege a dinâmica da “paὄticipação” na Hipóteὅe daὅ 

Formas apresentada nos diálogos platônicos, e que pode ser assim enunciada: a instância 

possui a qualidade X unicamente devido à ὄelação de “paὄticipação” na Ideia de X, Ideia eὅta 

a qual é o correspondente inteligível da qualidade X (Fédon 100b5-c8 e alhures);  

exemplo: Helena de Esparta é bela devido a nenhum outro motivo além do fato de ela 

participar na Ideia de Belo; 

 

d) “Autopredicação”:  dizer que ocorre a uma Forma ou Ideia o fenômeno da 

“χutopὄedicação” (ou “χutoexemplificação”, “χutocaὄacteὄiὐação”) ὅignifica diὐeὄ que a 

Forma não é apenas o correspondente inteligível de determinada qualidade, mas que efetiva e 

liteὄalmente a pὄópὄia ἔoὄma é uma “inὅtância” da qualidade a que ela coὄὄeὅponde, iὅto é, que 

ela “exemplifica” ou “poὅὅui” a qualidade da qual ela é o coὄὄeὅpondente (χδδEσ, 1λθίν 

VLASTOS, 1965, 1965/1966, 1969, 1972,  1973a e 1973b4; NEHAMAS, 1972; etc); 

exemplo: se as Ideias forem autopredicáveis, então a Ideia de Justiça será ela mesma uma 

coisa justa, a Ideia de Mesa será ela mesma uma mesa e a Ideia de Animal será ela mesma um 

animal; 

 

e) “Distinção-P” aristotélica: distinção estabelecida no texto dos Tópicos (137b3-13) entre 

dois tipos de propriedades identificáveis numa Ideia platônica, a partir da relativização da 

posse dessas qualidades a certos aspectos dessa Ideia; tais tipos de propriedades foram 

posteriormente batizadoὅ, entὄe outὄaὅ alcunhaὅ, de “ἢὄopὄiedadeὅ ἢὄópὄiaὅ” e “ἢὄopὄiedadeὅ 

Ideaiὅ” (KEYT, 1λθλ e 1λι1ν SχσTχS, 1λλλν cfέ também ἡWEσ, 1λθκ)ν 

 

f) “Propriedades Próprias” a partir do texto de Aristóteles5: propriedades da Ideia de X 

que ela possui enquanto X, i.e, com relação ao fato de ser X; 

exemplos de Propriedades Próprias da Ideia de Cavaloμ “ὅeὄ mamífeὄo” e “ὅeὄ quadὄúpede”ν 

                                                                 
4 VLASTOS, DEGREES OF REALITY in Plato (1λθην doὄavanteμ “DέRέ”)ν A Metaphysical Paradox 
(1λθηή1λθθν doὄavanteμ “εέἢέ”)ν REASON AND CAUSES in the Phaedo (1λθλν doὄavanteμ “Rέἑέ”)ν THE UNITY OF 

VIRTUES IN THE PROTAGORAS (1λιβν doὄavanteμ “UέVέἢέ”)ν  An AMBIGUITY IN THE SOPHIST (1973; doravante: 
“χέSέ”)ν The ‘Two-Level’ Paradoxes in Aristotle (1λιγν doὄavanteμ “Tέδέἢέχέ)έ 
5 A nomenclatu a P op iedades P p ias  e P op iedades Ideais  é u hada pelos o e tado es 
aludidos o ite  e  a i a e ão se e o t a os textos a istotéli os, o o os Tópicos, Metafísica, etc. 
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g) “Propriedades Ideais” a partir do texto de Aristóteles: propriedades da Ideia de X que 

ela possui enquanto Ideia, i.e, com relação ao fato de ser Ideia;  

exemplos de Propriedades Ideais da Ideia de Cavaloμ “ὅeὄ imutável” e “ὅeὄ eteὄna”ν 

 

h) “Predicação Ordinária” e “Predicação Paulina”: 

 Gregory Vlastos identifica (T.L.PA., 1972; A.S., 1973a)6 dois tipos de maneiras de um 

enunciado atὄibuiὄ uma pὄopὄiedade a (ou “pὄedicaὄ um atὄibuto de”) uma qualidadeν e ele 

chamou eὅὅaὅ duaὅ maneiὄaὅ de “ἢὄedicação ἢaulina” e “ἢὄedicação ἡὄdináὄia” (eὅta última 

também chamada poὄ algunὅ de “não-ἢaulina”)έ χ novidade é a pὄimeiὄa, a “paulina”, haja 

vista ela fazer apelo a uma demora maior, por parte do intérprete do enunciado, sobre o real 

sentido da assertiva que a contém. De início, Vlastos procurará mostrar justamente que, ainda 

que seu esmiuçamento possa nos causar espécie, esse tipo de predicação é recorrente e 

perfeitamente normal na linguagem a que estamos todos habituados a empregar. Para 

evidenciar isso, o estudioso dará (VLASTOS, 1972) dois exemplos de ocorrência 

perfeitamente detectável de Predicação Paulina: um em grego antigo (em koiné), outro em 

inglês – ambas as passagens citadas já traduzidas: 

Ἡ ἀ π  α υ ῖ, α ,  ἀ π   ῖ,  π π α ,  
φυ ῦ α ,  ἀ ῖ,  ῖ ὰ αυ ,  πα α ,  α  
ὸ α ,  α  πὶ  ἀ ᾳ, υ α  ὲ  ἀ ᾳμ π α , 

π α π , π α π , π α π έ Ἡ ἀ π  π  π π έ 
A caridade é paciente, é benigna. A caridade não arde em ciúmes, não se 
ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura 
os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal; não se alegra com 
a injustiça, mas regozija-se com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, 
tudo suporta. A caridade jamais acaba. 
(1 Corínthios 13, 4-8 – tradução J. F. de Almeida, com modificações7) 
 
O melhor tipo de coragem (aquela a qual faria um homem agir sem egoísmo 
num campo de concentração) é inabalável, calmo, temperante, inteligente, 
amável […]έ 
(MURDOCH, 1970, p. 57, apud VLASTOS, 1972, p. 253) 

 
 Em relação ao primeiro exemplo, o comentador turco afirma que, seja os próprios 

destinatários (os coríntios), seja nós mesmos hoje em dia, qualquer um que lesse a epístola do 

apóὅtolo ἢaulo entendeὄia que ele eὅtava “obviamente pὄedicando 'paciência' e 'bondade' 

daqueleὅ que têm a viὄtude da caὄidade”, e nada de difeὄente diὅὅo (VδχSTἡS, 1972, p. 253). 
                                                                 
6 Cf. nota 3. 
7 BÍBLIA SAGRADA. Tradução J. F. de Almeida. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 1993. 
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Isto é, seria absurdo arguir que algum homem são entenderia que, na sentença bíblica acima, 

uma qualidade moral como paciência estivesse literalmente sendo atribuída a uma outra 

qualidade moral, a caridade, que como tal é uma entidade igualmente abstrata e sem 

poὅὅibilidade de ὅeὄ ela meὅma “paciente” ou “impaciente”έ E o meὅmo vale paὄa a ὅentença 

de Murdoch, citada na sequência: o único sentido razoável que existe na mesma é: quem quer 

que tenha coὄagem (iὅto é, que ὅeja “coὄajoὅo”), ὅeὄá também “inabalável”, “calmo”, 

“tempeὄante”, “inteligente” e “amável”έ Senão, que ὅentido podeὄia haveὄ em diὐeὄ que a 

coὄagem ela meὅma, enquanto qualidade moὄal, éέέέ “inteligente”ς ἢodeὄia uma qualidade 

abstrata8 ὅeὄέέέ “amável” ou “intὄatável” com alguémς 

 A partir dessas explicações, podemos agora definir os dois tipos de predicação 

identificados por Vlastos em sentenças envolvendo qualidades (U.V.P., 1972, p. 235-239; 253-

254; A.S., 1973, p. 272-2749): 

h.1) “Predicação Ordinária”: é, numa sentença envolvendo uma qualidade X, a atribuição 

de uma propriedade a esta qualidade X de modo literal (VLASTOS, 1972; 1973a);  

exemplos de ocorrência de Predicação Ordináriaμ “χ juὅtiça é definível” e “χ caὄidade é uma 

qualidade moὄal”ν iέe, tomaὄ eὅteὅ caὅoὅ como “ἢὄedicação ἡὄdináὄia” ὅignifica que “ὅeὄ 

definível” e “ὅeὄ uma qualidade moὄal” ὅão pὄopὄiedadeὅ literalmente da própria justiça e da 

própria caridade, respectivamente; 

 

h.2) “Predicação Paulina”: é, numa sentença envolvendo uma qualidade X, a atribuição de 

uma propriedade a esta qualidade, mas não significando a atribuição literal à própria 

qualidade X: nesse caso o significado real é a atribuição da propriedade a toda e qualquer 

instância que houver dessa qualidade, e isso de maneira necessária (VLASTOS, 1972; 1973a);  

exemplos de ocorrência de Predicação Paulinaμ “χ juὅtiça é cega” (iέe, “impaὄcial”) (ditado 

populaὄ) e “χ caὄidade é paciente” (1 Corínthios 13, 4); em tais sentenças a predicação não é 

paὄa ὅeὄ lida de modo liteὄal em ὄelação a “juὅtiça” e “caὄidade”, maὅ em ὄelação àὅ coiὅaὅ que 

                                                                 
8 O p ese te t a alho ão é o asião pa a e t a  o é ito de se o t ata e to o o ualidades 
a st atas  ou o o o eitos l gi o-li guísti os  é ou ão ap op iado pa a as Fo as plat i as. E t eta to, 
sobre isso, eu gostaria de opinar apenas duas coisas: i)  eu considero legitima a critica empreendida a este 
tratamento por autores como Dixsaut (2001); contudo ii)  eu não considero que as questões (como a respeito 
de Autopredicação e Predicação Paulina) levantadas por Vlastos nos artigos mencionados na nota 3 deixem de 
existi  es o se efetua os a o eção  e la ada po  Dixsaut  da isão 'l gi a' pa a a 'o tol gi a'. Po  
exe plo, o fato de eu ha a  as Fo as de e tidades i teligí eis eais  e  ez de e tidades a st atas  ou 

o eitos  ão faz o  ue a auto a a te ização delas, o o eg a ge al, deixe de o duzi  a a su dos. 
9 Ver nota 3. 
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possuem essas qualidades (suas instâncias); traduzindo as assertivas em Predicação Ordinária 

teríamos: 

“χ juὅtiça é impaὄcial” (ἢὄedέ ἢaulina) ο “Se houveὄ algum homem juὅto (iέe, uma inὅtância 

de Justiça), ele necessariamente ὅeὄá também impaὄcial” (ἢὄedέ ἡὄdináὄia)  

“χ caὄidade é paciente” (ἢὄedέ ἢaulina) ο “Se houveὄ algum homem caὄidoὅo (iέe, uma 

instância de Caridade), ele necessariamente poὅὅuiὄá também a paciência” (ἢὄedέ ἡὄdináὄia)  

i) Pressuposto (1) a ser assumido: a assunção pura e simples da Autopredicação como regra 

geral para as Ideias inteligíveis implicaria estes entes possuírem propriedades que não podem 

possuir (p.ex., a Ideia de Animal seria ela mesma um animal, possuindo assim alma e corpo), 

i.e, propriedades incompatíveis com a ontologia platônica (segundo a qual, p. ex., Ideias são 

incorpóreas: Fedro 247c6-7); logo, a Autopredicação como regra geral não se coaduna com o 

texto dos diálogos sobre as Ideias10 e não pode ser aceita nestes termos para interpretação dos 

mesmos; e, dado que a Distinção-P aristotélica que eu expus acima está fundamentada numa 

lógica autopredicativa, tampouco ela pode ser aceita para se pensar as Ideias platônicas 

(CHERNISS, 1944; VLASTOS, 1965; 1965/1966; 1972; 1973b). 

j) Pressuposto (2) a ser assumido: mas, apesar de a distinção realizada por Aristóteles não 

poder ser aceita, distinguir as propriedades pertencentes a uma Ideia platônica parece poder 

ser útil para pensar alguns problemas aparecentes nos diálogos (conforme também veremos à 

frente); paralelamente a isso, a relativização da posse das qualidades de um ente a certos 

aspectos desse ente, que é o que deu origem à distinção aristotélica, é de fato valorizada pelo 

personagem Sócrates platônico com alguma frequência em diferentes contextos (Mênon, 

71d4-72d3; República, V 454a1-d3; 455d7-9; Fédon 102b8-d3). 

2. Nosso ponto 

 Ex positis, a peὄgunta éμ ὅeὄia poὅὅível uma “nova Distinção-ἢ”, iέe, uma diὅtinção 

entre os tipos de propriedades pertencentes a uma Ideia platônica, a qual, diferentemente 

daquela realizada por Aristóteles, fosse compatível com as afirmações dos diálogos sobre 

estes entes inteligíveis? 

                                                                 
10 É necessário diferenciar a inaceitável assunção da Autopredicação eidética como regra geral do 
reconhecimento de casos fortuitos, específicos e não problemáticos de autopredicação. Para maiores detalhes, 
cf. SILVA, 2015a - especialmente p. 72, nota 40. 
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3. Haveria utilidade para uma nova Distinção-P? - um exemplo de caso 

 Enfim, tendo como ponto de partida estes conceitos e pressupostos, abramos agora a 

cortina do teatro filosófico. A cena não poderia ser mais propícia para discutir ontologia: o 

encontro entre nosso conhecido Sócrates, então um jovem e inseguro aspirante a filósofo, com 

os já consagrados pensadores eleatas, Parmênides e Zenão. Todos, obviamente, personagens 

platônicos. O preciso momento da discussão: na assim chamada primeira parte do diálogo 

Parmênides, Sócrates postula como saída para algumas aporias a existência de Formas ou 

Ideias inteligíveis. Diante do pesado criticismo do velho eleata, Sócrates tenta com toda 

dificuldade manter a sua postulação das Ideias, lançando novas e novas tentativa teóricas de 

escapar da refutação completa da sua hipótese. A certa altura o menino lança a seguinte 

tentativa: 

ἀ  […] ὦ Πα , ὸ  , ὴ  ἰ  α    
α, αὶ α ῦ α  π  α  ἄ    υ αῖ  […] 

 ὲ ν […]  ἀ   ἆ α φ   ἰ    ῖ   
 α  ἶ α  αὶ π α ῖ ,  α α α ἀ α ἶ α ν 

ἀ ᾽ ὲ ῦ  […]   […] ὦ Πα  

[Sἡἑέ] εaὅ ἢaὄmênideὅ […], vai veὄ cada uma deὅὅaὅ Ideiaὅ é penὅamento, 
a surgir em nenhum outὄo lugaὄ ὅenão naὅ almaὅ […] 

[ἢχRεέ] ἢoiὅ bem […]έ ἢela neceὅὅidade que tu afiὄmaὅ de aὅ outὄaὅ coiὅaὅ 
participarem das Ideias, [sendo as Ideias pensamentos] não te parece que ou 
cada coisa é feita de pensamento e todas pensam, ou, sendo pensamentos, 
não pensam? 

[Sἡἑέ] εaὅ nada diὅὅo faὐ ὅentido […], ἢaὄmênideὅέ 

(PLATÃO. Parmênides 132b3-c12 – tradução de M. Iglésias e F. Rodrigues, 
com modificações) 

 Embora a colocação do personagem Parmênides envolva vários elementos de 

importância reconhecida entre os comentadores11, a parte dela que de fato me interessa no 

presente trabalho é apenas a seguinte: se as Ideias são pensamentos e as coisas participam 

nelas, então as coisas seriam também pensamentos. Este raciocínio soa estranho. Mas não 

parece ser fácil determinar o motivo da estranheza. Por outro lado, fácil parece ser deixar 

                                                                 
11 Para uma ampla análise destes elementos e da discussão na literatura secundária sobre eles – com 
rico aparato bibliográfico -, ver HELMIG, 2007. 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 6, n. 1, 2015. (ISSN: 2236-0204) 
 
 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 
 

21 

escapar algo de problemático que o trecho apresenta. O quão indiscutivelmente competentes 

sejam, alguns dos mais clássicos comentários a este diálogo não apontam para aquilo que eu 

irei demarcar como estranho nestas palavras de Parmênides, como p. ex. os comentários de H. 

F. Cherniss, G. Ryle, F. M. Cornford, R. E. Allen e F. Ferrari12; S. Scolnicov, ainda que sem se 

aprofundar, representa uma exceção13. C. Helmig, por seu turno, demorando-se mais sobre o 

pὄoblema, aponta que o ὄaciocínio acima do peὄὅonagem eleata “pὄeὅὅupõe o que foi dito em 

Parm. 129a3-θ, nomeadamente que oὅ paὄticipanteὅ ὅe toὄnam paὄecidoὅ com aὅ ἔoὄmaὅ” 

(2007, p. 324; cf. também p. 310 e p. 310, nt. 16). Esta explicação do comentador certamente 

parece fazer sentido, mas precisa ser melhor averiguada. Antes dessa averiguação, vejamos, 

para comparação com o afirmado pelo personagem Parmênides, alguns exemplos mais banais 

de afiὄmação de “paὄticipação” ὄealiὐadoὅ em termos análogos àqueles dos diálogos 

platônicos: Helena de Esparta é bela porque participa na Ideia de Belo (cf. Hípias Maior 

292c8-d4; Fédon 100b5-c8).  Outro exemplo: este instrumento de madeira na oficina do 

tecelão é uma lançadeira porque participa na Ideia de Lançadeira (cf. Crátilo 389b1-c2). A 

qualquer leitor dos diálogos, estes casos não parecem causar nenhuma espécie dentro da 

dinâmica pὄópὄia à “paὄticipação”έ ἡ que há então de tão diferente entre aquela afirmação do 

personagem ancião de Eleia e estas outras? 

 A busca pela resposta a esta pergunta implica também avaliar a explicação citada 

acima do comentador. Com a sua afirmação de que há um pressuposto anteriormente 

apresentado para o raciocínio do personagem eleata, Helmig parecia apontar par algo como 

uma “coeὄência inteὄna” ao pὄópὄio texto do diálogo paὄa que ἢaὄmênideὅ daquela maneiὄa 

pensasse. Conforme vimos, o comentador afirmou (HELMIG, 2007, p. 310; 310, nt. 16) que 

há duas ocorrências anteriores no diálogo de que as coisas participantes se tornam parecidas 

com (become like) as Formas: Parmênides 129a e 130e-131a. Todavia, que isso esteja mesmo 

dito nessas passagens, precisa ser averiguado. Vejamo-las: 

 

[Sócὄateὅ] […] σão julgaὅ haveὄ alguma ἔoὄma em ὅi e poὄ ὅi da 

                                                                 
12  Conforme seus comentários ao trecho citado do diálogo: CHERNISS, 1932, p. 137; RYLE, 1939, p. 136; 
CORNFORD, 1950, p. 90-92; ALLEN, 1997, p. 167-179; FERRARI, in PLATONE, 2004, p. 80-81. 

13  SCOLNICOV, 2003, p. 64. 
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semelhança, e, por outro lado, alguma outra, contrária àquela, aquilo que é 
deὅὅemelhanteς […] E que algumaὅ coiὅaὅ, tendo paὄticipação na 
semelhança, se tornam semelhantes, por causa disso e na medida em que 
nela tenham participação, e que outras, tendo participação na dessemelhança, 
[ὅe toὄnam] deὅὅemelhanteὅ […]ς 

(PLATÃO. Parmênides 128e6-129a6 – tradução de M. Iglésias e F. 
Rodrigues) 

[ἢaὄmênideὅ] […] εaὅ diὐe-me o seguinte: parece-te, como dizes, haver 
certas Formas, em tendo participação nas quais essas outras coisas aqui 
recebem suas denominações (eponymías)? Por exemplo: se têm participação 
na semelhança, as coisas se tornam semelhantes, se na grandeza, grandes, se 
no belo e na justiça, justas e belas? 

(PLATÃO. Parmênides 130e4-131a3 – tradução de M. Iglésias e F. 
Rodrigues) 

 

 A atenção ao afirmado pelos personagens Sócrates e Parmênides nestas passagens 

mostra que na verdade o comentário de Helmig a elas foi muito impreciso: os personagens 

não falam em a inὅtância ὅenὅível “ficaὄ paὄecida” com a ἔoὄma, eleὅ falam num nível maioὄ 

de especificidade: a instância recebe sua denominação da Forma, ela recebe a característica 

específica da qual a Forma é o correspondente inteligível: a Forma Semelhança causa a 

qualidade “ὅeὄ ὅemelhante”, a ἔoὄma Juὅtiça, a qualidade “ὅeὄ juὅto”, etcέ “ἔicaὄ paὄecido” é 

uma imprecisão de Helmig sobre qual(is) qualidade(s) é(são) causada(s) na relação de 

participação: os dois personagens falam acima em causalidade de qualidades específicas. E é 

num sentido próximo a esse que se encontra a diferença entre os exemplos acima de Helena e 

da lançadeiὄa, e o ὄaciocínio ὅobὄe “inὅtânciaὅ viὄaὄem penὅamento” do peὄὅonagem 

Parmênides. Entre aqueles dois exemplos e este último, a diferença está no tipo de qualidade 

que, em cada caso, a Ideia está causando na(s) sua(s) instância(s), no que diz respeito à 

relação dessa qualidade com a própria Ideia. A participação, como expus no início, é talhada 

pela “Regὄa de ἑauὅalidade”, ὅegundo a qual a Ideia cauὅa à inὅtância a qualidade específica 

da qual a Ideia é o específico correspondente inteligível. Assim, a Ideia de Belo causa a 

qualidade “ὅeὄ belo”ν a Ideia de ἕὄande, a qualidade “ὅeὄ gὄande”ν etcν exatamente como eὅtá 

dito nas duas passagens do diálogo Parmênides aludidas por Helmig, e citadas por mim 

acima. O problema inicial que podemos notar naquele raciocínio do personagem de Eleia é 

que a participação não está operando nesse plano da especificidade de cada Ideia, porém está 

operando no plano de uma qualidade que Sócrates supôs como sendo geral de todas as Ideias: 
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se todas as Ideias forem pensamentos, então as coisas participantes nelas serão pensamentos. 

E este modo de raciocinar prova ser nitidamente absurdo se tomarmos uma qualidade não 

“ὅupoὅta”, maὅ que ὄeconhecidamente é, pelo texto dos diálogos, comum a todas as Ideias. 

Tomemoὅ poὄ exemplo a qualidade “ὅeὄ intangível”, que é dita ὅeὄ compaὄtilhada poὄ todaὅ aὅ 

Ideias platônicas. Se o raciocínio do personagem Parmênides apresentado acima estivesse 

correto, então, pelo mesmo modo de raciocinar, sendo todas as Ideias intangíveis, por 

participarem nelas, todas as suas instâncias sensíveis seriam também intangíveis; o que 

obviamente ὅeὄia um abὅuὄdo (cfέ KEYT, 1λι1)έ σa dinâmica da “paὄticipação” 

costumeiramente apresentada no corpus platonicum, um objeto como a cama de Sócrates 

participa de várias Ideias, e mesmo assim não possuímos relatos de este personagem cair no 

chão ao ὅe deitaὄμ taiὅ “paὄticipaçõeὅ” não implicam que eὅte objeto, a cama de Sócὄateὅ, 

manifeste qualidades gerais das Ideias, como inteligibilidade e incorporeidade.  

 Isto é, o problema daquele raciocínio de Parmênides é o mesmo problema da 

interpretação feita por Helmig dos dois trechos do diálogo citados acima. Ao dizer que os 

personagens entendem que as coisas participantes se tornam parecidas com as Formas, o 

comentador dá um sentido mais genérico para as afirmativas dos personagens, as quais eram 

no plano da especificidade de a Forma causar uma qualidade, ou um tipo de qualidade, 

preciso, e não qualquer um. 

 Quando uma inὅtância paὄticipa numa Ideia, poὄtanto, ela “paὄticipa de” algumas 

qualidades desta Ideia, mas não “paὄticipa de” outὄaὅ (OWEN, 1986 (1968), p. 236-237). 

Nesse sentido, como notado também por Scolnicov (2003, p. 64), parece de fato ser útil traçar 

distinções entre tais qualidades, distinção essa que possa inclusive ajudar a clarear o absurdo 

presente no afirmado pelo Parmênides platônico no trecho citado. 

4. Uma nova Distinção-P 

[...] Isto iria requerer uma distinção, na Forma, de 

propriedades que são participadas daquelas que 

não são. E uma tal distinção nós não possuímos. 

Samuel Scolnicov14 
 

                                                                 
14 SCOLNICOV, 2003, p. 64. 
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 Como rapidamente exposto no início do meu texto, o grande problema da Distinção-P 

traçada por Aristóteles era o fato de ela estar sedimentada em cima de uma concepção 

autopredicável das Ideias platônicas. Abdicando desta concepção, mas mantendo a 

relativização da posse de uma qualidade a certos aspectos identificáveis na Ideia, eu gostaria: 

- de ὅugeὄiὄ uma “nova” diὅtinção de pὄopὄiedadeὅ naὅ Ideiaὅν 

- averiguar sua legitimidade; e 

- demonstrar sua utilidade. 

 Eu sugiro então uma distinção das propriedades daὅ Ideiaὅ platônicaὅ (“Diὅtinção-ἢ”) 

nos seguintes três tipos: 

i) “Propriedades Ideais”: São as propriedades que são exclusivas das Ideias e que as 

diferenciam das instâncias sensíveis. Nesse sentido, é perfeitamente possível dizer que tais 

qualidades são aὅ cauὅaὅ do que ἔὄanco ἔeὄὄaὄi (βίίγ) chamou de “ὅepaὄação ontológica”έ 

Chamo atenção, ainda, que com este conceito pretendo incorporar as contribuições de G. E. L. 

Owen (1968) e D. Keyt (1969; 1971) à matéria a partir do texto aristotélico: trata-se as 

“ἢὄopὄiedadeὅ Ideaiὅ” daquelaὅ que todaὅ aὅ Ideiaὅ têm, cuja auὅência de algo implicaὄia que 

eὅte algo não foὅὅe uma Ideia platônica (noção de “neceὅὅidade”)ν e ὅão também pὄopὄiedadeὅ 

da Ideia qua Ideia, i.e, com relação ao fato de ser Ideia; 

ii) “Propriedades Definidoras”: São as propriedades que definem a Ideia específica que 

cada Ideia é. E, lembrando dos tipos de predicação que expus no início, Predicação Paulina e 

Predicação Ordinária, as “ἢὄopὄiedadeὅ Definidoὄaὅ” ὅão atὄibuídaὅ àὅ Ideiaὅ na modalidade 

de Predicação Paulina – o que significa que, se houver alguma instância dessas Ideias, tais 

propriedades lhe são necessariamente atribuídas em modalidade de Predicação Ordinária. Esta 

minha colocação é simples e um exemplo deixá-la-á clara: ao dizer que são Propriedades 

Definidoὄaὅ da Ideia de Homem “ὅeὄ animal” (iέe, teὄ alma e coὄpo) e “ὅeὄ bípede”, não ὅe eὅtá 

atribuindo literalmente (i.e, em Predicação Ordinária) à própria Ideia de Homem a posse de 
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alma e corpo, ou de dois pés, posto que uma Ideia possuir alma, corpo ou pés não faria 

nenhum sentido. A afirmativa é um caso de Predicação Paulina, o seu real sentido sendo: se 

houveὄ alguma inὅtância deὅta Ideia (ὅe exiὅtiὄ algum “homem”), ele neceὅὅaὄiamente deveὄá 

ter alma e corpo, bem como lhe ser natural andar sobre dois pés. Como não é difícil ver, a 

atὄibuição deὅtaὅ “pὄopὄiedadeὅ definidoὄaὅ” àὅ inὅtânciaὅ poὄ uma Ideia é a tὄadução, na 

linguagem da predicação (cunhada pelos comentadores analíticos), da relação causal entre 

Ideia e instância conhecida no corpus poὄ “participação”έ ἑom meu conceito de 

"Propriedades Definidoras", eu tento absorver o que de positivo havia nas contribuições de 

Keyt (1969; 1971) e Owen (1968), não me vendo contudo obrigado a assumir a 

autopredicação que tais comentadores, a partir do texto aristotélico, assumiram em suas 

colocações; 

iii) “Propriedades Existenciais”: São comuns a Ideias e instâncias na modalidade de 

Predicação Ordinária para ambas. Exemplos de “ἢὄopὄiedadeὅ Exiὅtenciaiὅ”μ exiὅtência, 

identidade e alteridade. Frise-se que os entes, instâncias e Ideias, recebem estas propriedades 

através da participação nas Ideias correspondentes inteligíveis destas próprias propriedades. 

De fato, poὅὅuímoὅ obὄa platônica que deixa claὄo que aὅ pὄopὄiedadeὅ acima (“exiὅtência” 

incluída, como mais uma qualidade entre as outras duas) são causadas por três dos chamados 

“ἕêneὄoὅ Supὄemoὅ”μ Ideia de Seὄ, Ideia de εeὅmo e Ideia de ἡutὄo (confoὄme o tὄecho ὅobὄe 

os mégista géne, Sofista 250-259). Nesse sentido, p. ex. a inὅtância ὅenὅível “eὅte eὅcudo de 

madeiὄa” não é a meὅma que ὅi meὅma poὄ paὄticipação na Ideia de Eὅcudo, maὅ ὅim poὄ 

participação na Ideia de Mesmo. 

 Se pudermos aceitar essa nova versão da Distinção-P, então poderemos ver a sua 

utilidade para iluminar alguns aspectos da ontologia platônica, como, p.ex., a dinâmica da 

“paὄticipação”έ ἑonὅideὄando a enunciação que foὄneci, no início do meu texto, da “Regὄa de 

ἑauὅalidade” que ὄege eὅὅa dinâmica (abὅtὄaída da paὅὅagem Fédon 100b5-c8), é possível 

agora reescrevê-la uὅando eὅὅa “nova” Diὅtinção-P: quando um ente participa numa Ideia, é 

a posse das Propriedades Definidoras da Ideia que a Ideia causa neste ente. Isto é, a 

participação de um ente em uma Ideia faz com que o ente possua não as Propriedades 

Ideais da Ideia, nem as Propriedades Existenciais da mesma, mas sim as Propriedades 

Definidoras dela. 
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 Apliquemos esta distinção de propriedades a um exemplo, para ver se a nova 

classificação procede. Vejamos o caso da Ideia de Cama, apresentada nas páginas 596 e 597 

do texto do Livro X da República estabelecido por Burnet. Procuremos identificar os três 

tipoὅ ὅupὄacitadoὅ de pὄopὄiedadeὅ deὅta Ideiaέ Ela poὅὅui “pὄopὄiedadeὅ ideaiὅ”, daὅ quaiὅ 

comunga como todaὅ aὅ Ideiaὅμ “ὅeὄ eteὄna”, “ὅeὄ imutável”, “ὅeὄ inviὅível”, etcέ E eὅta Ideia 

também poὅὅui “pὄopὄiedadeὅ exiὅtenciaiὅ”, que compaὄtilha com todaὅ aὅ Ideias e com todos 

oὅ enteὅ ὅenὅíveiὅμ ela “exiὅte” (“exiὅtência”), ela “é meὅma que ὅi meὅma” (“identidade”), ela 

“é outὄa que oὅ outὄoὅ enteὅ” (“alteὄidade”), etcέ χlém diὅὅo, a Ideia de ἑama poὅὅui 

características que lhe são específicas (mas não necessariamente exclusivas), i.e, as suas 

“pὄopὄiedadeὅ definidoὄaὅ”, taiὅ como “ὅeὄ cama”, “ὅeὄ um aὄtefato”, etcέ ἑomo já explicado, 

não há aqui “χutopὄedicação" stricto sensu, haja vista a Ideia de Cama possuir a qualidade 

“ὅeὄ cama” na modalidade de ἢὄedicação ἢaulinaέ Iὅto é, quem poὅὅuiὄá eὅtaὅ “pὄopὄiedadeὅ 

definidoὄaὅ” na modalidade de ἢὄedicação ἡὄdináὄia ὅeὄão aὅ inὅtânciaὅ da Ideia de ἑama, o 

que lheὅ é cauὅado pela ὄelação de “paὄticipação”έ ἢelo paὄticipaὄ na Ideia de ἑama, poὄtanto, 

não ficam as camaὅ ὅenὅíveiὅ aὄὄiὅcadaὅ a “ὄecebeὄem” da Ideia de ἑama qualqueὄ uma de 

ὅuaὅ “pὄopὄiedadeὅ ideaiὅ” ou “pὄopὄiedadeὅ exiὅtenciaiὅ”, poὄém apenaὅ aὅ “pὄopὄiedadeὅ 

definidoὄaὅ”, como “ὅeὄ cama” e “ὅeὄ um aὄtefato”έ 

5. Encaminhamentos finais 

 Agora podemos ver com mais clareza qual era o problema daquele raciocínio do 

personagem Parmênides no trecho inicialmente citado do diálogo homônimo. A partir da 

colocação de Sócὄateὅ de uma hipotética “pὄopὄiedade ideal” daὅ Ideiaὅ (“ὅeὄ penὅamento”), o 

eleata concluiu que as instâncias participantes receberiam por participação esta propriedade. 

ἡὄa, iὅto obviamente ὅeὄia abὅuὄdo, poὄque iὄia de encontὄo à “Regὄa de ἑauὅalidade” da 

Hipótese das Formas, considerada agora em sua nova redação: quaisquer que sejam as 

“pὄopὄiedadeὅ ideaiὅ” e “exiὅtenciaiὅ” daὅ Ideiaὅ, ὅuaὅ inὅtânciaὅ ὅó ὄecebeὄiam poὄ 

paὄticipação aὅ “pὄopὄiedadeὅ definidoὄaὅ” delaὅέ χinda que aὅ Ideiaὅ foὅὅem penὅamentoὅ, a 

“paὄticipação” nelaὅ não faὄia com que aὅ coiὅaὅ do mundo o foὅὅemέ Se não, ὅendo ὅabido o 

fato de a Ideia de Eὅcudo ὅeὄ “incoὄpóὄea”, que utilidade o magnânimo eὅcudo feito poὄ 

Hefeὅtoὅ teὄia paὄa χquileὅ, χjax e ἡdiὅὅeu, ὅe eὅte objeto “ὄecebeὅὅe” poὄ participação a 

“incoὄpoὄeidade” daquela Ideia,  e aὅὅim não pudeὅὅe pὄotegeὄ nem da maiὅ débil das flechas 

(KEYT, 1971; SHIELDS, 2011)? E que sentido haveria na reiterada demarcação de diferença 
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entre as Ideias e entes sensíveis levada a cabo pelo personagem Sócrates (p. ex., República V, 

476a4-d4; 478c7-480a13; VI, 484b3-4; 485b1-3; 486d9-10; 490b2-4; 493e2-494a5; 500b8-

c5, 507b2-c2), se propriedades como imperecibilidade e eternidade fossem passadas por 

participação das primeiras para os segundos? 

 Portanto, aquele raciocínio do personagem Parmênides para refutar a colocação 

hipotética de Sócrates é um raciocínio inválido, porque supõe a dinâmica da participação 

operar em um desrespeito à Regra de Causalidade. E aqui importa demarcar a minha 

estranheza quanto às conclusões de Helmig sobre este mesmo trecho do diálogo. Por um lado, 

o comentador ὄeconhece que, no que tange àquele ὄaciocínio do peὄὅonagem eleata, “o 

problema é que as Formas qua Formas possuem certas qualidades de que os participantes 

ceὄtamente não paὄticipamέ ἢoὄ exemplo, aὅ ἔoὄmaὅ ὅão poὄ definição eteὄnaὅ ou imóveiὅ” 

(HELMIG, 2007, p. 334-335); e com isto estou em total acordo. Contudo, mesmo após essa 

colocação, sobre a qual ele alude a certa bibliografia com a qual eu também trabalho15, o 

comentador concluirá, no fim de seu artigo, que aquele raciocínio do personagem Parmênides 

pode “ὅeὄ conὅideὄado válido num contexto platônico” (βίίι, pέ γγθ) (!)έ Emboὄa foὄneça 

argumentação para demonstrar outras de suas conclusões, para provar esta conclusão 

especificamente,  Helmig não fornece argumentação anterior – sua alusão en passant a Proclo 

certamente sendo incapaz de fazê-lo (2007, p. 335). E, diante do que o comentador afirmou, 

sobre as propriedades da Forma qua Forma, admito que não consigo ver como ele pode 

concluiὄ que aquele ὄaciocínio do peὄὅonagem eleata poὅὅa ὅeὄ “válido”έ 

  Mas, deixando de lado o comentador, e voltando à  minha proposta de nova 

Distinção-P, para um último ponto quanto a sua utilidade eu gostaria de chamar atenção: ela 

só ajuda a iluminar a incorreção naquele falar do velho personagem eleata no Parmênides, 

sendo contudo incapaz de explicar o porquê de ele assim falar, nem de explicitar como esse 

falar foi recebido pelo seu interlocutor, o jovem Sócrates. Todo o contexto indica que 

ἢaὄmênideὅ apὄeὅentou aquele ὅeu ὄaciocínio “falacioὅo” (KEYT, 1λι1, pέ η-8) sobre a 

participação com a pretensão de refutar a colocação hipotética de Sócrates das Ideias como 

pensamentos. E a falácia presente no raciocínio de Parmênides, embora retire qualquer 

                                                                 
15  Cf. HELMIG, 2007, p. 334, nt. 85, que faz menção ao mesmo texto de Aristóteles (Tópicos 137b3-13) e 
artigos de Vlastos (T.L.P.A., 1972) e Owen (1968) mencionados por mim no início do meu texto 
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legitimidade da sua pretensa refutação do jovem Sócrates, também não prova que o rapaz 

estivesse certo. Por outro lado, a resposta de Sócrates a essa tentativa de refutação do 

peὄὅonagem eleata não podeὄia ὅeὄ maiὅ ambíguaμ “εaὅ nada diὅὅo faὐ ὅentido […], 

ἢaὄmênideὅ” (Parmênides 132c12). Aos olhos do leitor, parece ser impossível ficar claro se o 

que o rapaz considerou absurdo foi i) a sua própria colocação hipotética anterior, ou ii) o 

raciocínio do ancião à sua frente, ou iii) as duas coisas. Isto é, o que Sócrates está dizendo que 

não faz sentido: i) as Ideias serem pensamentos? ii) as instâncias das Ideias, devido à 

participação, virarem pensamentos? ou iii) estas duas hipóteses? 

 ἔicamoὅ então tentadoὅ a peὄguntaὄ diὄetamente ao pὄópὄio autoὄ da obὄaμ “maὅ que 

ὅentido faὐ iὅὅo, ἢlatãoς” χ ὄeὅpoὅta, eὅpeὄadamente, paὄeceὄia ὅer um silêncio, um silêncio de 

25 séculos. O silêncio da abertura exegética, o hiato que incita o leitor ao esforço de 

pensamento para preenchê-lo. Silêncio, o qual, inclusive, parece estar muito em consonância 

com o que o personagem Sócrates vigorosamente insistiu durante toda a sua vida dramática 

nos diálogos, desde esta sua primeira conversa no Parmênides, cheia do frescor da juventude, 

até a idosa serenidade da última, no Fédon: investigar é sempre necessário, mas um silêncio 

parece ser melhor do que mal falar. 

Pois veja bem, ó nobre Críton: o falar 

incorretamente não é apenas incorrer 

em erro, mas também fazer mal às 

almas. 
(personagem Sócrates platônico,  

minutos antes da cicuta)16 
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