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Forma, elemento e matéria

Giambattista della Porta
(1536-1615)

Magiae naturalis libri XX (1589)

Magia natural
revelar as propriedades e as qualidades ocultas da natureza
fenômenos considerados raros e que não podiam ser deduzidos
de princípios pré-estabelecidos

a ciência do extraordinário e incomum
parte prática da filosofia natural

a mais alta expressão das ciências (scientiae)
conhecimento perfeito (consummatus)

Propósitos da magia natural
Mapeamento de toda natureza
Imitar, simular, produzir
operar com a natureza de tal modo a poder obter sobre ela total
controle e produzir diferentes e grandes prodígios
Devir da natureza  Transformação da matéria

Estudo dos princípios materiais e suas especificidades

Magia natural

Substâncias naturais
Três princípios pela propriedade das substâncias naturais
Corpo é composto (mistus) = forma + matéria
Interação recíproca entre:
Forma
Matéria
Qualidade (qualitas)
Simpatia e Antipatia (concórdia e discórdia)

Elementos e qualidades
Terra, água, ar e fogo = corpos (mistus)

matéria

Qualidades primárias:
Ativas: quente e frio
Passivas: seco e úmido

Qualidades secundárias: subservientes às primárias
 operam de segundo modo: amolecer, endurecer, dissolver, etc.

Os princípios
“(...) Todos os peripatéticos e a maioria dos Filósofos mais
recentes não conseguiram contemplar como todas as operações

procediam daquelas causas que os Antigos estabeleceram. Pois
eles achavam que muitas coisas operavam de modo contrário às
suas qualidades (qualitates) e imaginaram que havia outros

elementos (elementa) e qualidades (qualitates) de modo que as
virtudes (virtutes) teriam surgido juntamente com as formas
substanciais (substantialibus formis) (...)”.
Magiae naturalis libri XX, I, 5.

“(...) Mas, agora, todas essas coisas podem ficar mais claras; nós

devemos considerar que será de grande ajuda para nós, para a
produção e descoberta de coisas estranhas, saber o que é e de
onde procedem as forças (vires) das coisas de tal modo que nós

possamos ser capazes de discernir e distinguir uma coisa de
outra sem confundir toda a ordem da verdade (...)”.

Existem 3 princípios que se ocultavam nos elementos

Magiae naturalis libri XX, I, 5.

Elemento, Matéria e Qualidade
Quando os elementos se reúnem para formar um composto, este
retém as qualidades principais e excelente dos elementos
A matéria não é destituída de força

Funções (functiones) ou forças da matéria:
Raro, denso, áspero, leve, duro, etc.

Essas forças procedem do “temperamento” (temperatura) dos
elementos e os seus efeitos de sua consistência

Forma, elemento e matéria
“(...) Aquele que não estava acostumado a tais contemplações,
supunha que o temperamento (temperatura) e a matéria
operavam todas as coisas, o que era verdadeiro, mas apenas nos
sentido de que eles eram instrumentos por meio dos quais a
forma (forma) operava (...)”
Magiae naturalis libri XX, I, 5.
Dentre as três causas eficientes, a forma era a mais nobre e a
mais ativa na produção dos efeitos

Forma
“(...) Portanto, embora existam três causas eficientes em

todo composto, nós não devemos supor que qualquer uma
delas esteja ociosa, mas sim que todas operam, algumas
mais, outras menos; mas que sobre todas as outras, a forma

é mais ativa e ocupada, fortalecendo o resto (...)”.
Magiae naturalis libri XX, I, 5.

Por que a forma ?

Forma
“ (...) se a forma lhes faltasse, eles não seriam capazes de
captar as influências celestes. Ainda, a forma por si mesma não
seria capaz de produzir tais efeitos (...)”
Magiae naturalis libri XX, I, 5.

A forma é divina e celeste

Forma
“(...) (Deus) ordenou que as coisas inferiores fossem regradas
pelas superiores por certa Lei (lex); e, por meio da influência
celeste, impôs sobre todas as coisas a própria Forma delas, cheia
de muita força e atividade: de modo que pudesse haver um

contínuo crescimento entre eles, ele ordenou que todas as coisas
se procriassem e se propagassem e derivassem suas Formas
onde quer que estivesse a matéria para recebê-la (...)”
Magiae naturalis libri XX, I, 6.

Forma
A forma revelava a virtude de um composto porque tinha sido
imposta por Deus a todas as coisas na natureza

“(...) o poder superior desce da primeira causa para estes
inferiores, derivando sua força internamente neles, como se
fosse uma corda distendida e que se estica do céu à terra de

tal modo que se a extremidade desta corda for tocada,
vibrará a corda toda (...)”

Magiae naturalis libri XX, I, 6.

Forma
“ (...) o Mago ... une o céu e a terra, ... ele realiza o casamento

e une as coisas inferiores por seus dons e poderes
maravilhosos que foram recebidos de seus superiores; e por
este meio, ele sendo tal como ele é, um servo da natureza, faz

manifestar seus segredos ocultos e os traz à luz, até onde ele
os descobriu verdadeiros por sua própria experiência diária,
de tal modo que todos homens possam amar, louvar e honrar

o poder do todo poderoso Deus que organizou e dispôs
maravilhosamente todas as coisas (...)”
Magiae naturalis libri XX, I, 6.

Forma
É por causa da natureza divina da forma que é possível atrair as
virtudes celestes
“ (...) o Mago, quando uma vez sabe qual e que tipos de matérias
a Natureza, parcialmente, moldou e, parcialmente, a arte

aperfeiçoou, e tomados juntos, tal como estão dispostos a
receber a influência de cima [celeste], ele especialmente prepara
e une estas matérias, num tal tempo sob uma influência

dominante, e por este meio recebe as virtudes e as forças dos
corpos celestes (...)”
Magiae naturalis libri XX, I, 9.

Considerações finais
Na magia natural de Della Porta, são as qualidades ocultas que
nascem da forma que dão a chave de interpretação dos milagres
da natureza.
Essas qualidades ocultas são desveladas por meio da
observação minuciosa e do estudo dos processos de combinação
e recombinação dos elementos através da simpatia e antipatia.

, e a manifestação das qualidades, isto é, quanto mais as
qualidades concordarem-se entre si, tanto mais fácil será a
combinação. E quanto mais as qualidades forem opostas entre si,
tanto mais dificilmente os elementos se combinarão

