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Cabeça de Aristóteles, conservada no Kunsthistorisches Museum, de Viena

I. A METAFÍSlCA

1. Conceito e características da metafísica

Aristóteles distinguiu as ciências em três grandes ramos: a) ciên-
cias teoréticas, que buscam o saber por si mesmo, b) ciências prá-
ticas, que buscam o saber para alcançar, através dele, a perfeição
moral e c) ciências poiéticas ou produtivas, que buscam o saber em
vista do fazer, isto é, com a finalidade de produzir determinados
objetos. As mais elevadas por dignidade e valor são as primeiras,
constituídas pela metafísica, pela física (na qual está incluída a psi-
cologia) e pela matemática',

Convém iniciar a nossa exposição pelas ciências teoréticas e,
antes, pela mais elevada dentre elas, pois é dela e em função dela que
todas as outras ciências adquirem o justo significado.

Que é a metafísica?
Comecemos com um esclarecimento do termo. É sabido que

"metafísica" não é termo aristotélico (talvez tenha sido cunhado pelos
peripatéticos, se não nasceu por ocasião da edição das obras de Aristó-
teles feita por Andrônico de Rodes, no século I a.C.? Aristóteles usava,
normalmente, a expressão filosofia primeira ou também teologia em
oposição à filosofia segunda' ou física. Mas o termo metafísica é cer-
tamente mais significativo, ou melhor, foi sentido como mais signifi-
cativo e preferido pela posteridade, e assim definitivamente consagrado.
A metaffsica aristotélica é, com efeito, como logo veremos, a ciência
que se ocupa das realidades que estão acima das físicas, das realidades
transfísicas ou suprafísicas, e, como tal, opõe-se à física. E metafísica
foi denominada definitivamente e de maneira constante, na trilha do
pensamento aristotélico, toda tentativa do pensamento humano de ultra-
passar o mundo empírico para alcançar uma realidade meta-empírica.

1. Cf. Metafísica, E 1, passim.
2. Cf. Reale, Aristóteles, A Metafísica, vol. I, p. 28ss. e as indicações bibliográ-

ficas dadas ali. Desta nossa tradução extraímos todas as passagens apresentadas no
curso deste capítulo e dos sucessivos.
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Feito este esclarecimento de caráter geral, devemos caracterizar
pontualmente as precisas valências que Aristóteles deu àquela ciên-
cia, que ele chamou de "filosofia primeira" e os pósteros de "meta-
física".

As definições dadas pelo filósofo são pelo menos quatro: a) a
metafísica indaga as causas e os princípios primeiros ou supremos', b)
a metafísica indaga o ser enquanto ser", c) a metafísica indaga a subs-
tância', d) a metafísica indaga Deus e a substância supra-sensivel':

Quem nos seguiu até aqui não terá dificuldade em compreender
o sentido, histórico ou teorético, das quatro definições da metafísica:
elas dão forma e expressão perfeita às linhas de força segundo as
quais se desenvolveu toda a precedente especulação de Tales a Platão,
linhas de força que agora Aristóteles reúne em poderosa síntese. a)
Em primeiro lugar, todos os filósofos monistas da natureza não bus-
cavam senão a arché, isto é, o princípio ou a causa primeira; as
causas e os princípios primeiros também foram buscados pelos físicos
pluralistas, e as "causas verdadeiras" foram buscadas pelo próprio
Platão com a sua teoria das Idéias: portanto, a determinação aristotélica
da metafísica como "aitiologia" ou "eziologia" (pesquisa de causas e
princípios) está em perfeita sintonia com todo o pensamento prece-
dente. b) Em segundo lugar, Parmênides e a sua Escola indagaram o
ser, o puro ser, e Platão, desenvolvendo a instância eleática, construiu
toda uma ontologia (das Idéias) muito elaborada (sem contar que a
própria doutrina da physis é uma doutrina do ser ou uma ontologia,
porque a physis é a verdadeira realidade, isto é, o verdadeiro ser):
portanto, a determinação da metafísica como "ontologia" era inevitá-
vel. c). Também a terceira determinação da metafísica (que podere-
mos chamar de "usiologia") explica-se bem: uma vez superado o
monismo eleático e acertado que existem muitos seres, diversas for-
mas e diversos gêneros de realidade, era necessário estabelecer qual
era o ser fundamental, qual era a ousía ou substância, ou seja, era
necessário estabelecer as coisas que se deviam considerar "ser" no
sentido mais forte e mais verdadeiro da palavra (ousía ou substância

3. Cf. sobretudo Metafísica, livros A, a, B.
4. Cf. especialmente Metafísica, livro r (assim como os livros E 2-4; K 3).
5. Cf. sobretudo Metafísica, Z, H, e, passim.
6. Cf. sobretudo Metafisica, E I e todo o livro A.
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indica, justamente, o ser mais verdadeiro). d) Por último, também a
determinação da metafísica como "teologia" explica-se perfeitamen-
te. Vimos que todos os naturalistas indicaram como Deus (ou como
o Divino) os seus princípios; o mesmo, em nível mais elevado, fez
Platão ao identificar o Divino com as Idéias, e Aristóteles não podia
deixar de fazer o mesmo.

Mas _ note-se - as quatro definições aristotélicas de metafísica
não estão em harmonia apenas com a tradição especulativa preceden-
te ao Estagirita, mas também em perfeita harmonia entre si: uma leva
estruturalmente à outra e às outras, e cada uma a todas as outras, em

perfeita unidade 7
•

Vejamos mais de perto. Quem indaga as causas e os primeiros
princípios, necessariamente deve encontrar Deus: Deus é, com efeito,
a causa e o princípio primeiro por excelência. A pesquisa aitiológica
desemboca estruturalmente na teologia. Mas também partindo das
outras definições chega-se a idênticas conclusões: perguntar o que é
o ser significá perguntar se só existe o ser sensível ou também um ser
supra-sensível e divino (ser teológico). O problema "que é a substân-
cia?" implica também o problema "que tipos de substâncias exis-
tem?" Só as sensíveis ou também as supra-sensíveis e divinas. Por-
tanto, está posto o problema teológico. ,.

Com base nisso, compreende-se bem que Aristóteles tenha utili-
zado o termo teologia para indicar a metafísica, à medida que as
outras três dimensões levam, estruturalmente, à dimensão teológica.
A pesquisa sobre Deus não é só um momento da pesquisa metafísica,
mas é o momento essencial e definidor. O Estagirita, de resto, diz
com toda clareza que se não existisse uma substância supra-sensível
nem sequer' existiria a metafísica:

Se não subsistisse outra substância além das sensíveis, a física seria a

ciência primeira".
E compreende-se bem a razão: se não existisse o supra-sensível,

as causas e os princípios seriam só os sensíveis, ou seja, os físicos;

7. Para a precisa documentação destes pontos e do que dissemos em todo o curso
do parágrafo, cf. Reale, Il concetto di filosofia prima ... , passim.

8. Cf. Metafísica, E 1, 1026 a 27 e K 7, 106~ b 9-14.
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se não existisse o ser supra-sensível, todo o ser se reduziria ao ser
natural, isto é, físico; se não existissem substâncias supra-sensíveis,
só existiriam substâncias naturais, isto é, físicas. Em suma: se não
existisse uma realidade supra-sensível, não restariam senão a natureza
e as causas naturais, e a ciência mais elevada seria a da natureza e das
causas naturais, a física.

Da "segunda navegação" platônica nasceu, fundamentalmente, a
nova ciência, que, querendo alcançar a substância ou o ser suprafísico,
de fato e de direito merece o apelativo de meta-física",

Dissemos acima que as ciências teoréticas são superiores às prá-
ticas e às produtivas e que, por sua vez, a metafísica é superior às
outras duas ciências teoréticas. A metafísica é a ciência absolutamen-
te primeira, a mais elevada e a mais sublime": Mas para que serve?,
alguém poderá perguntar. Pôr-se esta pergunta significa situar-se do
ponto de vista antitético ao de Aristóteles. A metafísica é a ciência
mais elevada, diz ele, justamente porque não está ligada às necessi-
dades materiais. A metafísica não é uma ciência dirigida a fins prá-
ticos ou empíricos. As ciências dirigidas a tais fins a eles estão sub-
metidas, não valem em si e para si, mas só à medida que alcançam
aqueles fins. Ao invés, a metafísica é ciência que vale em si e para

9. Embora não seja de cunho aristotélico, o termo é, todavia, no seu espírito,
perfeitamente aristotélico. Na Metaftsica, r 3, 1005 a 33 s. Aristóteles qualifica aquele
que se ocupa de tal conhecimento como "alguém que está acima do físico" (TOV

<jlVO,%OV TIS àVWTÉpW), enquanto o físico ocupa-se da natureza, a qual constitui
somente um gênero de ser (enquanto acima deste existe um outro gênero de ser). Ver
também Metafisica, A 8, passim (onde são criticados os Físicos, justamente por terem
admitido só um gênero de ser); E 1 e A passim.

10. Cf. Metafisica, E 1, 1026 a 18-23: "Três são, conseqüentemente, os ramos
da filosofia teórica: a matemática, a física e a teologia l= metafísica). Com efeito,
não há dúvida de que se o divino existe, existe numa realidade daquele tipo. E não
há dúvida, também, de que a ciência mais elevada deve ter como objeto o gênero
mais elevado de realidade. E enquanto as ciências te6ricas são, de longe, preferíveis
às outras duas ciências, esta é, por sua vez, de longe, preferível às outras ciências
te6ricas"; A 2, 983 a 4-10: "Esta [a metafísica], de fato, entre todas as ciências, é a
mais divina e mais digna de honra. Mas uma ciência pode ser divina s6 nesses dois
sentidos: ou porque ela é a ciência que Deus possui em grau supremo, ou, também,
porque ela tem como objeto as coisas divinas. Ora, s6 a sapiência [= metafísica]
possui ambas as características: com efeito, é convicção comum a todos que Deus é
uma causa e um princípio, e, também, que Deus, ou exclusivamente ou em grau
supremo, tem este tipo de ciência".
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si, porque tem em si mesma o seu fim e, neste sentido, é ciência
"livre" por excelência".

Mas, objetar-se-a, como nasce, e qual é a sua razão de ser? A
metafísica, responde Aristóteles, não nasce senão da admiração e do
estupor que o homem experimenta diante das coisas: nasce, por isso,
de um puro amor ao saber, da necessidade, radicada na natureza
humana, de conhecer o porquê último; de fato, prescindindo de qual-
quer vantagem prática que tal saber possa trazer, o homem ama-o só
por ele mesmo. A metafísica é, pois, ciência que tende exclusivamen-
te a apaziguar essa exigência humana do puro conhecimento. Essa é
a mais verdadeira e autêntica defesa e justificação da metafísica e,
com ela, da filosofia em geral, pelo menos da filosofia classicamente
entendida, que, como já se viu no curso do precedente volume, é
filosofia puramente especulativa, ou seja, contemplativa. '

Agora estão claras todas as razões pelas quais - como já disse-
mos - Aristóteles chamou a metafísica de ciência "divina". Só Deus
pode ter esse tipo de ciência que tem em si mesma o seu único fim.
Deus a possui inteiramente, perfeitamente e de maneira continuada;
nós, ao contrário, parcialmente, imperfeitamente e de modo
descontínuo. Porém, mesmo dentro desses limites, o homem tem um
ponto de contato com Deus. , "

Portanto, o homem que faz metafísica aproxima-se de Deus, e
nisso Aristóteles indicou a máxima felicidade do homem. Deus é feliz
conhecendo e contemplando a si próprio; o homem é feliz conhecen-
do e contemplando os princípios supremos das coisas, portanto, Deus
in primis et ante omnia. Nesse conhecimento o homem realiza perfei-
tamente a sua natureza e a sua essência, que, justamente, consistem
na razão e na (inteligência. E, como veremos na ética, realiza desse
modo também a sua mais autêntica felicidade.

Neste sentido, Aristóteles pôde dizer:

Todas as outras ciências serão mais necessárias aos homens, porém,
superiores a esta, nenhuma".

Esta afirmação pode, corretamente, ser transformada nesta outra:
as outras ciências serão mais necessárias em função das realizações

11. Cf. Metafisica, A 2, passim, também para os conceitos que seguem.
12. Metafisica, A 2, 983 aIOs.
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de fins práticos e pragmáticos particulares, mas a metafísica perma-
nece, em todo caso, a mais necessária, porque nela e com ela o
homem realiza a sua natureza de ser racional, a sua mais elevada
areté, e apazigua a mais profunda, original e imprescindível necessi-
dade que brota dessa natureza: a pura necessidade de saber.

2. As quatro causas

Examinadas e escIarecidas as definições de metafísica do ponto
de vista formal, passamos agora a enuclear o seu conteúdo.

Dissemos que a metafísica é, em primeiro lugar, apresentada por
Aristóteles como pesquisa das causas primeiras. Devemos, pois,
estabelecer quais e quantas são essas "causas".

Aristóteles afirmou que as causas devem ser necessariamente
finitas quanto ao número, e estabeleceu que, relativamente ao mundo
do devir, reduzem-se às seguintes quatro causas (já entrevistas _
embora confusamente -, segundo ele, pelos seus predecessores): 1)
causa formal, 2) causa material, 3) causa eficiente, 4) causa final I3.

As duas primeiras são a forma ou essência e a matéria, que
constituem todas as coisas, e das quais falaremos mais amplamente
adiante. (Recorde-se que "causa" e "princípio", para Aristóteles, sig-
nificam o que funda, o que condiciona, o que estrutura) 14. Por ora
note-se: matéria e forma, se considerarmos o ser das coisas estatica-
mente, bastam para explicá-lo; não bastam, ao invés, se o considerar-
mos dinamicamente, isto é, no seu desenvolvimento, no seu devir, no
seu produzir-se e no seu corromper-se. De fato, é evidente que se
considerarmos, por exemplo, determinado homem estaticamente, ele
se reduz à sua matéria (carne e ossos) e à sua forma (alma); mas se
o considerarmos dinamicamente e perguntarmos: "Como nasceu?",
"quem o gerou?", "por que se desenvolve e cresce?", impõem-se duas
outras razões ou causas: a causa eficiente ou matara, isto é, os que o
geraram, e a causa final, ou seja, o telas ou o fim ao qual tende o
devir do homem.

l3. Metafísica, A 3-10.
14. Cf. Reale, li concetto di filosofia prima ... , pp. 34ss.
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Examinemos, brevemente, cada uma dessas quatro causas.

1) A causa formal é, como dissemos, a forma ou essência (doas,
TO Tí Jív E1VOl) das coisas: a alma para os animais, as relações
formais determinadas para as diferentes figuras geométricas (para a
circunferência, por exemplo, o lugar preciso dos pontos eqüidistantes
de um ponto chamado centro), determinada estrutura para os diferen-
tes objetos de arte, e assim por diante.

2) A causa material ou matéria (üÀr")) é "aquilo de que" (TO eç
ou, id ex quo) é feita uma coisa: por exemplo, a matéria dos animais
são a carne e os ossos; a matéria da esfera de bronze é o bronze, da
taça de ouro é o ouro, da estátua de madeira é a madeira, da casa são
os tijolos e cimento, e assim por diante.

3) A causa eficiente ou motora é aquilo de que provêm a mudan-
ça e o movimento das coisas: os pais são a causa eficiente dos filhos,
a vontade é a causa eficiente das várias ações do homem, o golpe que
dou nessa bola é a causa eficiente do seu movimento, e assim por
diante.

4) A causa final constitui o fim ou o escopo das coisas e das
ações; ela constitui aquilo em vista de que ou em função de que (TO
ou EVE%a, id cuius gratia) cada coisa é ou advém; e isso, diz Aris-
tóteles, é o bem (àya'Ôóv) de cada coisa.

O ser e o devir das coisas exigem em geral essas quatro cau-,
sas. Estas são as causas próximas; mas, além delas, são necessárias
as ulteriores causas fomecidas pelo movimento dos céus e a causa
suprema do primeiro Motor Imóvel, das quais falaremos em seguida".

. (

3. O ser e os seus significados e o sentido da fórmula "ser
enquanto ser"

Vimos que, além de doutrina das causas, a metafísica é definida
por Aristóteles como doutrina do "ser" ou, também, do "ser enquanto
ser". Vejamos que é o ser (óv, E1VOl) e o ser enquanto ser (ôv íJ õv),
no contexto da especulação aristotélic~.

15. Cf. Metafisica, A 4-5 e 6-8.
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Que é, pois, o ser?
Parmênides e o eleatismo acreditaram que o ser só podia ser

absolutamente idêntico, ou seja (em termos aristotélicos), que só se
podia entender num único sentido, isto é, univocamente. Ora, a
univocidade, no caso particular do ser, comporta também a unidade.
De fato, através de Zenão, Melisso e a Escola de Megara, o eleatismo
cristalizou-se na doutrina do Ser-Uno com absorção integral de toda
a realidade nesse Ser-Uno, e levou à imobilização do Todo. Ora,
Aristóteles diagnostica perfeitamente a raiz do erro dos eleatas e, em
polêmica com eles, formula o seu grande princípio da originária
multiplicidade dos sentidos de ser, que constitui a base da sua onto-
logia. O ser não tem sentido unívoco, mas polívoco (o OV não se diz
llovaxwÇ, mas T!OÀÀaxwç) 16.

A essa conquista essencial, segundo Aristóteles, não souberam
chegar, não obstante as suas críticas a Parmênides, nem Platão nem
os platônicos. Platão e os platônicos tentaram uma dedução do múl-
tiplo; mas, ao fazer isso, permaneceram vítimas do pressuposto eleático;
em particular, eles entenderam o Ser como gênero transcendente,
como universal substancial, subsistente em si e para si, além das
coisas: por esse motivo escapou-lhes a verdadeira recuperação do
múltiplo e do devir. E assim os platônicos não puderam verdadeira-
mente superar Parmênides'".

Eis como, exatamente, Aristóteles caracteriza o ser:

a) Como dissemos, o ser não pode ser entendido univocamente
ao modo dos eleatas, nem como gênero transcendente ou universal
substancial ao modo dos platônicos.

b) O ser exprime originariamente uma "multiplicidade" de signi-
ficados. Não por isso, porém, é mero "homônimo", isto é, um "equí-
voco". Entre univocidade e equivocidade pura há uma via de meio, e
o caso do ser está, justamente, nessa vida intermediária. Eis a célebre
passagem na qual Aristóteles enuncia a sua doutrina:

16. Cf. Física, A 2-3. (Remetemos, para um aprofundamento da questão, ao
nosso ensaio: L'impossibilità di intendere univocamente l'essere e Ia tavola dei significati
di esso secondo Aristotele, in "Rivista di Filosofia Neoscolastica", LVI [19641, pp.
289-326).

17. Cf. Metafisica, N 2, passim.

A MET AFÍSICA 35

o ser se diz em múltiplos sentidos, mas sempre em referência a uma
unidade e a uma realidade determinada. O ser não se diz por mera homonímia,
mas do mesmo modo em que dizemos "sadio" tudo o que se refere à saúde:
ou enquanto a conserva, ou enquanto a produz, ou enquanto é o seu sintoma,
ou enquanto é capaz de recebê-Ia; ou também do modo em que dizemos
"médico" tudo o que se refere à medicina: ou enquanto possui a medicina ou
enquanto é bem disposto a ela por natureza, ou enquanto é obra da medicina;
e podemos aduzir ainda outros exemplos de coisas que se dizem do mesmo
modo destas. Assim, portanto, também o ser se diz em muitos sentidos, mas
todos em referência a um único princípio [...]18.

Deixemos por ora as questões da individuação desse princípio e
prossigamos na caracterização geral do conceito de ser.

c) O ser, em conseqüência do que se estabeleceu, não poderá ser
um "gênero" e muito menos uma "espécie". Trata-se, pois, de um
conceito trans-genérico, além de trans-específico, vale dizer, mais
amplo e mais extenso do que o gênero e a espécie. Os medievais
dirão que é um conceito analógico, mas Aristóteles não usa este
termo com relação ao ser: poder-se-ia usá-lo, mas só tendo presente
que a analogicidade do ser aristotélico é diferente da analogicidade do
ser medieval, e que esta é definida por características bem precisas,
a serem em seguida explicadas. ' "\.

d) Se a unidade do ser não é unidade nem de espécie nem de
gênero, que tipo de unidade é? O ser exprime significados diversos,
mas todos eles tendo uma precisa relação com um idêntico princípio
ou uma idêntica realidade, como bem ilustram os exemplos de "sa-
dio" e "médico", na passagem acima citada. Portanto, as várias coisas
que são ditas "ser" exprimem sentidos diferentes de ser, mas ao mesmo
tempo todas implicam uma referência a algo que é uno.

e) Que é esse algo uno? É a substância. Aristóteles o diz com
toda clareza na conclusão da passagem que lemos acima:

Assim, pois, também o ser se diz em muitos sentidos, mas todos em
referência a um único princípio: algumas coisas são ditas ser porque são
substâncias, outras porque são afecções da substância, outras porque são vias
que levam à substância, ou porque são corrupções ou privações, ou qualida-
des ou causas produtoras ou geradoras, seja da substância, seja do que se

18. Metafísica, r 2, 1003 a 33-b 6.
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refere à substância, ou porque são negações de algumas dessas, ou negações
da substãncia'",

Em conclusão, o centro unificador dos significados de ser é a
ousía, a substância. A unidade dos vários significados de ser deriva
do fato de serem ditos em relação à substância.

Disso tudo se deduz claramente que a ontologia aristotélica de-
verá distinguir e estabelecer quais os vários significados de ser; mas
ela não poderá reduzir-se absolutamente a mera fenomenologia ou
descrição fenomenológica dos diversos significados de ser, porque
todos os diferentes significados que o ser pode assumir implicam uma
referência fundamental à substância: excluída a substância, seriam
excluídos todos os significados de ser. Então, é claro que a ontologia
aristotélica deverá, fundamentalmente, centrar-se na substância, que é
o princípio em relação ao qual todos os outros significados subsistem.
E, nesse sentido, podemos dizer que a ontologia aristotélica é, funda-
mentalmente, uma usiologia.

Essas observações devem alertar o leitor para a interpretação da
célebre fórmula "ser enquanto ser" (ôv D óv). Essa fórmula não pode
significar um abstrato uniforme e unívoco ens generalissimum, como
muitos crêem. Vimos, com efeito, que o ser não é uma espécie nem
tampouco um gênero, e que ele exprime um conceito trans-genérico
e trans-específico. Portanto, a fórmula "ser enquanto ser" só pode
exprimir a própria multiplicidade dos significados de ser e a relação
que formalmente os liga e faz, justamente, com que cada um seja ser.
Então, o "ser enquanto ser" significará a substância e tudo o que, de
múltiplos modos, se refere à substância". Em todo caso, é indiscutí-
vel que, para Aristóteles, a fórmula "ser enquanto ser" perde todo
significado fora do contexto do discurso sobre a multiplicidade dos
significados de ser: quem a ela atribui o sentido de ser generalíssimo
ou de puro ser, aquém ou além das múltiplas determinações do ser,
permanece vítima do arcaico modo de raciocinar dos eleatas e trai
completamente o significado da reforma aristotélica".

19. Metafisica, r 2, 1003 b 5-10.
20. Cf. o nosso ensaio citado na nota 16 e o nosso comentário aos livros F, E e

K da Metafisica
21. Para um aprofundamento dos problemas ver: J. Owens, The Doctrine of Being

in the Aristotelian Metaphysics, Toronto 1963'.
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4. A tábua aristotélica dos significados do ser e a sua estrutura

Tendo adquirido o conceito de ser e o princípio da original e
estrutural multiplicidade dos significados de ser, devemos examinar
quantos e quais são esses significados, dado que Aristóteles traça uma
exata "tábua".

Eis o elenco e a elucidação dos significados de ser",

a) O ser se diz, por um lado, no sentido acidental, ou seja, como
ser acidental ou casual (õv xaTà aVI1!3E!3f]XÓS). Por exemplo, quan-
do dizemos "o homem é músico", ou "o justo é músico", indicamos
casos de ser acidental: de fato, o ser músico não exprime a essência
do homem, mas apenas que ao homem ocorre ser, um puro aconte-
cer, um mero acidente.

b) Oposto ao ser acidental, é o ser por si (ôv xa{)' mrró). Este
indica, não o que é por outro, como o ser acidental, mas o que é por
si, isto é, essencialmente. Como exemplo de ens per se, Aristóteles
indica, normalmente, só a substância; mas às vezes todas as catego-
rias: além da essência ou substância, a qualidade, a quantidade, a
relação, o agir, o padecer, o onde e o quando. Com efeito (diferen-
temente do que ocorre na especulação medieval), em Arist6teles as
categorias, além da substância, são algo muito mais sólido do que o
puro acidente (que exprime o Pyro fortuito), enquanto são, como logo
veremos, fundamento em segunda ordem dos outros significados de
ser, embora subordinadamente à substância.

c) Em terceiro lugar, vem o significado de ser como verdadeiro,
contraposto aó significado do não-ser como falso. Este é o ser que
podemos chamar "lógico": de fato, o ser como verdadeiro indica o ser
do juízo verdadeiro, enquanto o não-ser como falso indica o ser do
juízo falso. Esse é um ser puramente mental, ou seja, um ser que só
subsiste na razão e na mente que pensa.

22. Cf. Metafisica, Ll 7, E 2-4 e as ulteriores indicações que damos no nosso
ensaio citado na nota 16, e a nossa Introdução à Metafísica, pp. 30ss. Recordemos que
a primeira sistematização da tábua aristotélica dos significados de ser foi feita por F.
Brentano, numa obra agora clássica: Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden
nach Aristoteles, Friburgo 1862; Darmstadt 196Q2.
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d) O último elencado é o significado de ser como potência e
como ato. Por exemplo, dizemos que vê, seja quem tem a potên-
cia para ver, isto é, quem pode ver (isto é, o que tem a capacidade
de ver, mas, momentaneamente, digamos, tem os olhos fechados),
seja quem vê em ato; ou dizemos que é sábio, seja quem pode
fazer uso do próprio saber (por exemplo, quem sabe aritmética,
mas não está no momento contando), seja quem dele faz uso em
ato. Analogamente, dizemos também que é em ato uma estátua já
esculpida e, ao invés, que é em potência o bloco de mármore que
o artista está esculpindo; e nesse sentido dizemos que é trigo a
muda de trigo, no sentido que é trigo em potência, enquanto da
espiga madura dizemos que é trigo em ato. O ser segundo a po-
tência e segundo o ato, esclarece Aristóteles, estende-se a todos
os significados de ser acima descritos: pode haver um ser aciden-
tal em potência ou em ato, pode haver o ser de um juízo verda-
deiro ou falso em potência ou em ato e, sobretudo, pode haver
uma potência e um ato segundo cada uma das diferentes catego-
rias. (Mas disso falaremos mais amplamente adiante).

A tábua dos significados de ser consta, pois, de quatro significa-
dos. Porém seria mais exato dizer de quatro grupos de significados.
Já vimos, com efeito, implicitamente, mas o explicitaremos logo em
seguida, que o ser não se entende de modo unívoco, nem no âmbito
de cada um dos quatro significados.

Para reduzir a esquema o que foi dito e para concluir, diremos
que os significados de ser são os quatro seguintes, ordenados do
significado mais forte ao mais fraco:

a) ser segundo as diferentes figuras de categorias;
b) ser segundo o ato e a potência;
c) ser como verdadeiro e falso;
d) ser como acidente ou ser fortuito.

Os significados do não-ser são, ao invés, somente três:

a) não-ser segundo as diferentes figuras de categorias;
b) não-ser como potência (= não-ser-em-ato);
c) não-ser como falso.
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O ser acidental não tem o relativo não-ser, como têm os outros
três significados de ser, porque já é, por si, segundo Aristóteles, "algo
próximo ao não-ser':", isto é, quase um não-ser.

s. Especificações sobre os significados de ser

Notamos acima que os quatro significados de ser são, na realida-
de, quatro grupos de significados: de fato, cada um deles agrupa,
ulteriormente, significados semelhantes, mas não idênticos, vale di-
zer, não unívocos, mas análogos.

a) Em primeiro lugar, as diferentes figuras de categorias não
oferecem significados idênticos ou unívocos de ser; noutros termos,
o ser transmitido por cada uma das "figuras de categorias" constitui
um significado diferente do significado de cada uma das outras.
Conseqüente~ente, a expressão "ser segundo as figuras das catego-
rias" designa tantos significados diferentes de ser quantas são, justa-
mente, as figuras de categorias".

Aristóteles diz expressamente que o ser pertence às diversas
categorias, não do mesmo modo, nem no mesmo grau: ' .. \.

o é predica-se de todas as categorias, porém não do mesmo modo, mas
da substância de modo primário e, das categorias de modo derivado".

E ainda:

É preciso dizer ou que as categorias são ser apenas por homonímia, ou
que são ser só se acrescentarmos ou extraírmos de ser determinada qualifi-
cação, como.ipor exemplo, quando se diz que também o não-cognoscível é
cognoscível. Com efeito, o correto é afirmar que as categorias são ditas ser,
não em sentido equívoco, nem em sentido univoco, mas do mesmo modo que
o termo médico, cujos diferentes significados implicam a referência a uma
única e mesma coisa, mas não significam uma única e mesma coisa, e, não

23. Metafisica, E 2, 1026 b 21.
24. São oito, se nos atemos ao elenco da Metafisica e da Física, dez, ao invés,

segundo o elenco das Categorias e dos Tópicos (mas a nona categoria é redutível à
quarta e a décima à sétima; ver abaixo a tábua).

25. Metafisica, Z 4, 1030 a 21-23.
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obstante, não são puros homônimos: médico, de fato, designa um corpo, uma
operação ou um instrumento, não por homonímia, nem por sinonímia, mas
em virtude de uma referência a uma única coisa",

Essa última realidade é, obviamente, a substância. Como se vê,
o que vale em geral para os diversos significados de ser, vale em
particular para as categorias: as restantes categorias só são ser em
relação à primeira e em virtude dela.

Mas, então, perguntar-se-á, além da unidade que é própria de
todos os significados de ser, qual é o laço específico que une as
diversas "figuras de categorias" num único grupo, que é, justamente,
o das categorias? A resposta é a seguinte: as figuras das categorias
oferecem os significados primeiros e fundamentais de ser: são a dis-
tinção originária sobre a qual, necessariamente, se apóia a distinção
dos ulteriores significados. As categorias representam, pois, os signi-
ficados nos quais originalmente se divide o ser", são as supremas
divisões do ser, ou, como também diz Aristóteles, os supremos "gê-
neros" do ser". E, nesse sentido, compreende-se bem que Aristóteles
tenha indicado nas categorias o grupo de significados de ser "por si",
justamente porque se trata dos significados originários.

Como Aristóteles deduziu as categorias e a sua tábua? Este pro-
blema é complexíssimo, até agora não resolvido e, provavelmente,
insolúvel. Devem ter contribuído as pesquisas lógicas, lingüísticas,
mas sobretudo deve ter sido decisiva a análise fenomenológica e
ontológica".

26. Metaftsica, Z 4, 1030 a 32-b 3.
27. Metafisica, Z 3, 1029 a 21.
28. Cf. a maciça documentação aduzida por Brentano, in Von der mannigfachen

Bedeutung ..., pp. 98ss. e passim.
29. Sobre o problema, debatidíssimo no século passado, ver os seguintes estudos,

agora clássicos: F. A. Trendelenburg, Geschichte der Kategorienlehre, Berlim 1846 (pp.
196-380); H. Bonitz, Über die Kategorien des Aristoteles, in "Sitzungsberichte der
KaiserJichen Akad. d. Wissensch. Philos.-hist. Klasse", Bd. 10, Heft 5, Viena 1853, pp.
591-645; O. Apelt, Die Kategorienlehre des Aristoteles, in Beitrãge zur Geschichte der
griech. Philos., Leipzig 1891, pp. 101-216, e o já citado volume de Brentano, passim.
Trende1enburg sustenta que Aristóteles deduziu as categorias da gramática, Apelt fala,
antes, de uma dedução lógica, Bonitz e Brentano tendem, ao invés, para uma dedução
ontológica. O leitor italiano encontra uma ampla discussão dessas teses no nosso ensaio:
Filo conduttore grammaticale e filo conduttore ontologico nella deduzione delle categorie
aristoteliche, in "Rivista di Filosofia Neoscolastica", XLIX (1957), pp. 423-457.
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Eis a tábua das categorias:

[1] Substância ou essência (oúckr. Tí ÊOTI, TO Tí ~V elvcn)
[2] Qualidade (TIOIÓV)

[3] Quantidade (TIOOóv)

[4] Relação (rrpóç TI)

[5] Ação ou agir (TIOIEIV)

[6] Paixão ou padecer (TIáOXEIV)

[7] Onde ou lugar (TIoO)
[8] Quando ou tempo (TIOTÉ)

[9] Ter (eXElv)

[10] Jazer ('Xeloitat)

b) Também o ser segundo a potência e o ato não tem só um
significado. Em primeiro lugar é claro que com a expressão "ser
segundo a potência e o ato" indicam-se dois modos de ser muito
diferentes e, ~m certo sentido, opostos. Aristóteles, de fato, chama o
ser da potência até mesmo de não-ser, no sentido de que, com relação
ao ser-em--ato, o ser em potência é não-ser-em-ato. A expressão,
ademais, não deve levar a engano, pois Aristóteles considera ter ad-
quirido um conceito essencial em vista da explicação da 'reàlidade e
do ser, justamente com a descoberta do ser potencial, como decorre
da polêmica com os megáricos. A experiência diz, com efeito, que
além do modo de ser em ato, há o modo de ser em potência: isto é,
o modo de ser que não é ato, mas capacidade de ser em ato: quem
nega a existência de outro modo de ser além daquele em ato, acaba
fixando a realidade num imobilismo atualístico que exclui qualquer

i ,

forma de devir ou de movimento. E claro, pois, por que Aristóteles dá
à distinção ser-em-potência e ser-em-ato um grandíssimo destaque".

Porém - e este é o ponto ao qual devemos chegar - o ser
potencial e o ser atual, mesmo tomados singularmente, não têm um
único significado, mas, de novo, revestem muitos significados. Efeti-
vamente, o ato e a potência estendem-se a todas as categorias e as-

30. Cf. sobretudo Metafisica, livro e, passim. Para um exato exame da doutrina
remetemos ao nosso ensaio: La dottrina aristotelica della potenza, dell'atto e
dell' entelechia nella Metafisica, in Studi di filosofia e di storia della filosofia in onore
di Francesco Olgiati, Milão 1962, pp. 145-207.
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sumem tantos significados diferentes quantas são as categorias. Isso
quer dizer que há uma forma de ser em ato e uma de ser em potência
segundo a substância, uma forma de ser em ato e uma de ser em
potência segundo a qualidade, outra forma ainda diferente de ato e de
potência segundo a quantidade, e assim por diante.

À parte as numerosas questões que essas afirmações poderiam
suscitar, mas que não podem ser tratadas nesta sede, um ponto fica
claríssimo: o ser como potência e o ser como ato (recolhidos num
único grupo, porque só se compreendem e se especificam um em
função do outro), não existem fora ou além das categorias, mas são
modos de ser que se apóiam no ser das categorias, são modos de ser
que se estendem segundo toda a tábua das categorias, e são diversos
segundo se apóiem nas diferentes figuras de categorias.

c) Também o terceiro significado de ser, o ser como verdadeiro
e como falso, entende-se em diferentes modos, e ele também se apóia
no ser das categorias. Mas, como não compete à metafísica ocupar-
se dele, mas à lógica, não nos deteremos em ilustrá-Ia.

d) Por último, resta falar do ser acidental. Digamos inicialmente
que a questão do acidente (e, por conseqüência, do ser acidental) é
bastante complexa, enquanto o termo "acidente", em Aristóteles, é
dos mais flutuantes. Em todo caso, quando o Estagirita fala de ser
acidental (ôv %oTà OV~I3EI3T]%Ó»),entende sempre o ser fortuito ou
casual, vale dizer, um ser que depende de outro ser, ao qual, porém,
não é ligado por nenhum vínculo essencial. É, pois, um tipo de ser
que não é sempre e nem sequer na maioria das vezes, mas às vezes,
fortuitamente, casualmente":

Amiúde se confundiu o ser categorial e o ser acidental, mas isso
é um grave erro. Não deve levar a engano o fato de Aristóteles .ãs
vezes (mas, sobretudo, a especulação posterior) chamar de "acidente"
as próprias categorias. Com efeito, veremos que, entre as categorias,
só a primeira é um ser autônomo, e as outras supõem esta primeira
e são estruturalmente inerentes a ela. Neste sentido, tudo o que não
é substância não pode ser por si em sentido estrito e, por isso, é

31. Sobre esses dois últimos significados de ser cf. Metafísica, E 2-4 e o nosso
comentário, vol. I, pp. 506-516.
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acidente. Mas quando Aristóteles fala de "ser acidental", não visa à
simples inerência a outro, ou ao ser em outro, mas à casual, fortuita,
ocasional união com outro e o ser no outro. O ser acidental é o que
pode não ser, é o que não é sempre nem na maioria das vezes. Ora,
é óbvio que das categorias, ou seja, do ser categorial como tal, não
se pode absolutamente dizer que é ser casual, nem se pode dizer que
tanto pode ser como não ser, ou que não é sempre nem na maioria das
vezes. O ser (ao menos o ser sensível) é impensável sem as catego-
rias; o que significa que, enquanto tal, elas são necessárias. Um exem-
plo servirá para esclarecer o pensamento e concluir. Não é absoluta-
mente necessário que um homem seja pálido ou irado: que o homem
tenha estas qualidades é acidental, fortuito, casual, no sentido de que
elas poderiam, indiferentemente, ser ou não ser; porém é necessário
que o homem tenha qualidades (não importa se estas ou outras). O
exemplo pode repetir-se para todas as categorias. Pode ser casual o
fato de uma coisa ter certa medida, mas não é casual e não é acidental
que tenha medida (uma coisa sensível sem quantidade é impensável).
Pode ser acidental que algo se encontre em determinado lugar, mas
não é puramente acidental o seu ser num lugar. E assim os exemplos
poderiam multiplicar-se. Em conclusão: o acidente, em sentido pró-
prio, e o ser acidental só podem fundar-se (como, de resto, também
os outros significados de ser) sobre as categorias, mas distinguem-se
totalmente delas, enquanto a btegoria é necessária, e o acidente é
afecção ou acontecimento meramente fortuito, que tem lugar segundo
cada uma das categorias. Em suma: o ser acidental é a afecção con-
tingente ou evento contingente que se realiza segundo as diferentes
(necessária~) figuras das categorias.

Recapitulemos os resultados da discussão deste parágrafo. De-
monstrou-se que os quatro significados de ser são, na realidade, qua-
tro grupos de significados, encabeçados, todos eles, pelo primeiro,
isto é, pelas categorias. O ser como potência e como ato tem lugar
segundo as diferentes categorias e só segundo elas; ele não subsiste
fora delas ou além delas. O ser como verdadeiro, que consiste na
operação mental de somar ou dividir, só pode basear-se nas catego-
rias que, justamente, são o que é unido ou separado. Enfim, também
o ser acidental funda-se sobre o ser categorial e não é senão uma
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afecção acidental ou um evento segundo as várias figuras das catego-
rias. Portanto: todos os significados do ser pressupõem o ser das
categorias; mas - e este ponto já emergiu outras vezes e agora é o
momento de aprofundá-lo - as várias categorias, por sua vez, não
estão todas no mesmo plano: entre a substância e as outras catego-
rias há uma diferença radical, uma diferença de algum modo com-
parável à que existe entre as categorias em geral e os outros signi-
ficados de ser. Todos os significados de ser pressupõem o ser das
categorias; por sua vez, o ser das categorias depende inteiramente do
ser da primeira categoria, ou seja, da substância.

Se, pois, todos os significados de ser supõem o ser das catego-
rias, e se, por sua vez, o ser das categorias supõe o ser da primeira
e funda-se inteiramente sobre ele, é evidente que a pergunta radical
sobre o sentido de ser deve centrar-se na substância. Agora compre-
endem-se bem as precisas afirmações de Aristóteles:

Na verdade, desde os tempos antigos, assim como agora e sempre, o que
constitui o eterno objeto da pesquisa e o eterno problema "que é o ser",
equivale a isso: "Que é a substância" [... ]; por isso também nós, principal-
mente, fundamentalmente e unicamente, por assim dizer, devemos examinar
que é o ser entendido nesse sentido".

Deve-se, pois, .concluir, que o sentido último de ser é desvelado
pelo sentido da substância,

Que é, então, a substância?

6. A questão da substância

Comecemos por dizer que o problema da substância é o mais
delicado, o mais complexo e, em certo sentido, também o mais
desconcertante, para quem queira entender a metafísica aristotélica,
renunciando às soluções sumárias, às quais a sistematização manua-
lística nos habituaram".

32. Metafisica, Z I, 1028 b 2-7.
33. Aquilo que dizemos aqui em síntese, o leitor poderá encontrar mais ampla-

mente documentado na Introdução à Metafisica, pp. 45ss. (cf. também Reale, La
polivocità della concezione aristotelica della sostanza, in Scritti in onore di Carlo
Giacon, Pádua 1972, pp. 17-40) e, sobretudo, no comentário aos livros Z e H, passim.
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Antes de tudo, deve ficar claro que a questão geral da substância
envolve dois problemas essenciais estreitamente conexos, um dos quais
desenvolve-se ulteriormente em duas direções.

Esclareçamos preliminarmente estes problemas. Os predecesso-
res de Aristóteles deram à questão da substância soluções antitéticas:
alguns viram na matéria sensível a única substância; Platão, ao invés,
indicou nos entes supra-sensíveis a verdadeira substância, enquanto o
senso comum parecia indicá-Ia nas coisas concretas.

Aristóteles afronta ex novo a questão, estruturando-a de maneira
exemplar. Depois de ter reduzido o problema ontológico geral ao seu
núcleo central, isto é, à questão da ousía, diz, com toda clareza, que
o ponto de chegada consistirá em determinar que substâncias existem:
se somente as sensíveis (como querem os naturalistas) ou também as
supra-sensíveis (como querem os platônicos). Note-se: este é o pro-
blema dos problemas e a quaestio ultima, a pergunta por excelência
da metafísica aristotélica, assim como de toda metafísica em geral.
Trata-se, em última análise, de decidir da validade ou não dos resul-
tados da "segunda navegação" de Platã034

•

Mas, para poder resolver esse problema específico, Aristóteles
quer primeiro resolver o problema do que é a substância-em geral.
Eis, portanto, o outro problema da usiologia aristotélica: que é'a subs-
tância em geral? É a matéria? É aforma? É o sínol034a? Este problema
geral deve ser resolvido antes do outro, por exigência metodológica:
poder-se-á, com efeito, com maior precisão, dizer se existe só o sen-
sível ou também o supra-sensível, se for estabelecido, primeiro, que é
a ousía em geral. Se, por exemplo, se chegasse à conclusão de que
ousía é só a 'matéria ou o concreto sínolo de matéria e forma, é claro
que a questão da substância supra-sensível resultaria eo ipso excluída;
se se concluísse, porém, que ousía é também outra coisa ou, até mes-
mo, prioritariamente outra coisa que a matéria, então a questão do
supra-sensível se apresentaria sob uma luz totalmente diferente.

E em que se baseará Aristóteles para tratar da substância em
geral? Obviamente as substâncias não contestadas por ninguém: as
substâncias sensíveis. Escreve expressamente o Filósofo:

34. Cf. Z 2, passim.
34a. Por sínolo (de oúvoÀov), traduzimos o composto de matéria e forma. N.d.T.
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Todos admitem que algumas coisas sensíveis são substâncias; portanto
deveremos desenvolver a nossa pesquisa partindo delas. De fato, é de grande
utilidade proceder gradualmente na direção daquilo que é mais cognoscível.
Com efeito, todos adquirem o saber desse modo: procedendo através das
coisas que são menos cognoscíveis por natureza [= as coisas sensíveis] na
direção das que são mais cognoscíveis por natureza [= as coisas inteligfveis]".

Em conclusão, dos dois problemas da usiologia aristotélica, o
primeiro, "que é a substância em geral", é preliminar ao segundo,
"que substâncias existem" (problema teológico); além disso o primei-
ro (preliminar) não se pode resolver senão com base na substância
sensível, a única que se conhece, antes de aceitar se existe ou não
também uma substância supra-sensível.",

7. A questão da "ousía" em geral: a forma, a matéria, o
sínolo e as notas definidoras do conceito de substância

Perguntemo-nos agora, finalmente: que é a ousía em geral?
Aristóteles, como já recordamos, encontrava nos predecessores res-
postas contrastantes: para os naturalistas, substância era a matéria ou
o substrato material; para os platônicos, a forma e o universal; segun-
do o senso comum, ao invés, parece ser substância o indivíduo e a
coisa concreta. Quem tem razão? A resposta do Estagirita é: todos e
ninguém ao mesmo tempo; a resposta ao problema não pode ser
simples; deve ser necessariamente complexa.

Tudo o que foi dito até aqui já terá, provavelmente, orientado o
leitor acerca da resposta aristotélica ao problema posto. O Estagirita
diz que por ousía podem-se entender, a título diverso, seja 1) s forma,
seja 2) a matéria, seja 3) o sínolo de matéria e forma. Com isso
Aristóteles reconhece a cada um dos seus predecessores uma parte de
razão e indica o seu erro na unilateralidade.

35. Z 3, 1029 a 33 ss. Para Aristóteles, é por natureza primeiro inteligível, o que
é ontologicamente primeiro; para nós, ao invés, é primeiro o sensível, que é ontolo-
gicamente segundo, porque aquilo a partir do qual nos movemos para conhecer são os
sentidos e o sensível, e ao inteligível chegamos só através e depois do sensível.

36. Cf. também Metaftsica, Z 2, passim; Z 11, 1037 a 10-17; Z 16, 1040 b 34-
1041 a 3; Z 17, 1041 a 6-9.
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Ilustremos brevemente os três significados.

1) Substância é, num sentido, a forma (E18os, uoprprt), "Forma",
segundo Aristóteles, não é obviamente a forma extrínseca ou a figura
exterior das coisas (ou melhor, só subordinadamente o é), mas é a
natureza interior das coisas, o que é ou essência íntima (ró Tí Tjv slvcn)
das mesmas. A forma ou essência do homem, por exemplo, é a sua
alma, ou seja, o que faz dele um ser vivo racional; a forma ou essência
do animal é a alma sensitiva e a da planta, a alma vegetativa. Ou ainda,
a essência do círculo é o que faz com que ele seja aquela figura com
aquelas determinadas qualidades; e o mesmo pode-se dizer das outras
coisas. Quando definimos as coisas, referimo-nos à sua forma ou es-
sência e, em geral, as coisas só são cognoscíveis na sua essência".

2) Todavia, se a alma racional não informasse um corpo, não
teríamos um homem, e se a alma sensitiva não informasse certa matéria,
não teríamos um animal; e, ainda, se a alma vegetativa não informas-
se outra matéria, não teríamos as plantas. Assim diga-se - e isso
resulta ainda mais evidente - de todos os objetos produzidos pela
atividade da arte: se não se realizasse na madeira a essência ou forma
da mesa, ela não teria nenhuma concretude, e o mesmo deve--se dizer
de todos os outros casos. Neste sentido, também a matéria.resulta
fundamental para a constituição das coisas e, portanto, poderá ser dita
- pelo menos dentro de certos limites - substância das coisas. É
claro, ademais, que esses limifes são bem definíveis: de fato, se não
existisse a forma, a matéria seria indeterminada e não bastaria abso-
lutamente para constituir as coisas.

3) Com .base no que dissemos, resulta plenamente esclarecido
também o terceiro significado: o do sínolo (oúvoàov). Composto é a
concreta união de forma e matéria. Todas as coisas concretas não são
mais que sínolos de forma e matéria.

Portanto, todas as coisas sensíveis, sem distinção, podem ser
consideradas na sua forma, na sua matéria, no seu todo; e substância
(ousía) são, a título diverso (no sentido em que vimos), tanto a forma
como a matéria e o sinolo",

37. Cf. Metafisica, Z 4-12 e H 2-3 com o nosso comentário, vol. I, pp. 572-621
e vol. lI, pp. 19-30. '

38. Cf. Metafisica, Z, H, passim.
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Dissemos que a título diverso Aristóteles atribui a qualificação
de substância à forma, ao sínolo e à matéria. Ora, o Estagirita, desen-
volvendo o problema da substância em geral numa segunda direção,
buscou também determinar quais são esses "títulos" com base nos
quais algo tem o direito de ser considerado substância. Esta segunda
direção, nos textos, não é sempre explicitamente diferenciada da pri-
meira e, amiúde, mescla-se com ela de vários modos; porém, é essen-
cial distingui-Ia para compreender a fundo o pensamento aristotélico.

O Estagirita parece estabelecer as características definidoras da
substância em número de quatro, antes, de cinco, se contarmos tam-
bém uma característica que está, contudo, num plano um pouco dife-
rente dos outros.

1) Em primeiro lugar, só se pode chamar substância o que não
inere a outro e não se predica de outro, mas é substrato de inerência
e de predicação de todos os outros modos de ser.

2) Em segundo lugar, substância só pode ser um ente que pode
subsistir por si ou separadamente do resto (um XWpIOTÓV), dotado
de uma forma de subsistência autônoma.

3) Em terceiro lugar, pode-se chamar substância só o que é um
algo determinado (TÓOE TI): não pode, portanto, ser substância um
atributo geral, nem algo universal e abstrato.

4) Em quarto lugar, substância deve ser algo intrinsecamente
unitário (EV) e não um mero agregado de partes ou uma multiplici-
dade qualquer não-organizada.

5) Enfim, deve ser recordada a característica do ato ou da atua-
lidade (EVÉpyEIO. EVTEÀÉXEIO): só é substância o que é ato ou em
ato. E esta característica, que está num plano diferente, como disse-
mos, é importantíssima.

Reexaminemos e comparemos agora com essas notas definidoras
das características da substancialidade a matéria, a forma e o sínolo,
vale dizer, aquilo que dissemos ser - a título diverso - significados
de ousia. Em que medida matéria, forma e sínolo realizam essas notas?

A matéria possui, sem dúvida (1) a primeira das características:
ela não inere a outro nem se predica de outro; a ela inere e dela se
predica, de algum modo, todo o resto: a própria forma inere e, em
certo sentido, refere-se à matéria. A matéria, todavia, não possui al-
gumas das características da substancialidade. Ela (2) não subsiste
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por si, porque não há matéria que já não possua a forma; (3) não é
algo determinado, porque tal só pode ser algo que já possui forma;
(4) tampouco é algo unitário, porque a unidade deriva da forma; (5)
enfim, não é em ato, mas apenas em potência. Diremos, pois, que a
matéria só é substância em sentido muito fraco e impróprio. Isso
explica muito bem por que às vezes Aristóteles negue que a matéria
seja substância e, às vezes o afirme: ela só possui a primeira carac-
terística da substancialidade e não as outras.

Ao invés, a forma e o sínolo, embora não de maneira idêntica,
têm todas as características da substancialidade.

A forma (1) não deve o seu ser a outro e não se predica de outro:
é verdade - note-se - que a forma inere à matéria e refere-se, em
certo sentido, à matéria, mas, justamente, em sentido totalmente ex-
cepcional (inere à matéria como aquilo que informa a matéria e possui
mais ser - como logo veremos - que a matéria; hierarquicamente é
a matéria que dispõe da forma, não o contrário). (2) A forma pode
separar-se da Ínatéria em dois sentidos: a) é a forma que dá ser à
matéria e não vice-versa e, portanto, a forma é, em geral, pelo menos
conceitualmente, sempre separável; b) existem substâncias que se esgo-
tam inteiramente na forma e não têm matéria, e, nesses casos, .li forma
é absolutamente separada. (3) A forma é algo determinado (TóBE TI),
como repetidamente afirma Aristóteles. Mais ainda, a forma é algo
determinado e também determinante, porque é o que faz com que as
coisas sejam o que são e não outras. (4) A forma é unidade por exce-
lência; antes, é princípio que dá unidade à matéria que informa. (5)
Enfim, a forma é ato por excelência, é princípio que dá ato, a ponto
de Aristóteles usar freqüentemente forma e ato como sinônimos.

E o sinolo't Também o sínolo de matéria e forma possui as ca-
racterísticas acima indicadas, pois o sínolo é, de fato, a união de
matéria e forma. O sínolo, que é a coisa concreta individual, (1) é
substrato de inerência e de predicação de todas as determinações
acidentais; (2) subsiste por si e independentemente de modo pleno;
(3) é um TÓOE TI em sentido concreto; (4) é uma unidade, enquanto
possui todas as suas partes materiais unificadas na forma; (5) é em ato
porque as suas partes materiais são atualizadas pela forma.

A matéria - como vimos - é menos substância que a forma e
o sínolo. E entre aforma e o sínolo, há uma diferenciação ulterior no
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que se refere ao seu grau de substancialidade? A questão é complexa.
Em certas passagens, Aristóteles parece considerar o sínolo ou o in-
divíduo concreto como substância por excelência; em outras passa-
gens, ao invés, parece considerar assim a forma. Mas nisso não há
contradição, como poderia parecer à primeira vista. Com efeito, se-
gundo o ponto de vista no qual nos situemos, deve-se responder
conforme o primeiro ou conforme o segundo sentido. Do ponto de
vista empirico e da constatação, é claro que o sinolo ou o indivíduo
concreto parece ser substância por excelência. Não, porém, do ponto
de vista estritamente especulativo e metafísico: de fato, a forma é
princípio, causa e razão de ser, vale dizer, fundamento, e, com relação
a ela, o sínolo é principiado, causado e fundado; pois bem, neste
sentido, a forma é substância por excelência e no mais alto grau. Em
suma: quoad nos, substância por excelência é o concreto; em si e por
natureza, a forma é substância por excelência.

Por outro lado, isso é plenamente confirmado se pensarmos que
o sínolo não pode esgotar a substância enquanto tal: se o sínolo es-
gotasse o conceito de substância enquanto tal, nada que não fosse
sínolo seria substância. Assim Deus e, em geral, o imaterial e o supra-
sensível não seriam substância! A forma pode ser chamada substância
por excelência: Deus e as inteligências motoras das esferas celestes
são puras formas imateriais, enquanto as coisas sensíveis são formas
que informam a matéria. A forma é essencial a estes e àqueles entes,
embora de maneira distinta":

Para concluir diremos que, desse modo, o sentido de ser é ple-
namente determinado. O ser no seu significado mais forte é a subs-
tância; e a substância num sentido (impróprio) é matéria, num segun-
do sentido (mais próprio) é o sinolo, e num terceiro sentido (e por
excelência) é a forma: ser é, pois, a matéria; ser, em grau mais ele-
vado, é o sinolo; e ser é, no sentido mais forte, a forma. Assim
compreende-se por que Aristóteles chamou a forma até mesmo de
"causa primeira do ser"?", justamente enquanto informa a matéria e
funda o sinolo.

39. Cf. as exatas referências que damos na Introdução à Metafisica, vol. T, pp.
51ss, assim como o comentário ao livro Z, passim.

40. Metafisica, Z 17, 1041 b 28.
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8. A "forma" aristotélica não é o universal

Entendida do modo acima proposto, a doutrina .aristotélica da
substância mostra-se muito menos aporética do que, sobretudo, Zeller"
e, com ele, muitos dos estudiosos modernos, supuseram. A distinção
dos múltiplos significados de ousia não é de modo algum proposta
num plano de pesquisa meramente lingüístico e para satisfazer a ins-
tâncias lingüísticas, mas situa-se num plano de análise ontológica e
para satisfazer à exigência de compreensão da realidade nos seus
múltiplos aspectos. A Zeller escapou que, a propósito dos três signi-
ficados de ousia e, em particular, dos dois principais (sínolo e forma),
não se deve - por razões estruturais - discorrer em termos de aut-
aut, como se a qualquer custo devesse permanecer só um dos signi-
ficados, mas, ao contrário, deve-se discorrer em termos de et-et, como
vimos: a metafísica aristotélica não é levada, como as sucessivas, à
reductio ad unum a todo custo, mas visa, principalmente, distinguir
os vários aspeétos da realidade, e tendo-os distinguido, não só não
procede a ulteriores unificações, mas declara-os irredutíveis e, justa-
mente como tais, considera-os expressões do caráter estruturalmente
poliédrico da realidade. , ..

Assim resolve-se facilmente outra dificuldade levantada por Zeller.
É difícil - diz ele - pensar como não-advindas as formas do que
advém, como pretende Aristóteles. Na verdade, Aristóteles afirma
com muita energia o caráter não-advindo do eidos. Ora, como pode
Aristóteles afirmar o eidos como não-advindo, sem recair nas teses da
"transcendência das formas", por ele insistentemente reprovada aos
platônicos? Simples: o caráter não-advindo do eidos aristotélico não
é senão o caráter não-advindo da causa, ou da condição, ou do prin-
cípio metafísico, com relação ao causado, ao condicionado e ao prin-
cipiado empírico".

Queremos, enfim, concluir sobre a substância, detendo-nos num
ponto amiúde descuidado e do qual, por outro lado, a concepção
zelleriana, aceita pela maioria, fatalmente impede a compreensão.
Falamos da relação entre a forma e o universal. Aristóteles, como

41. Zeller, Die Philos. d. Griechen, lI, 2, pp. 344ss.
42. Cf. Metafisica, Z 7-9.
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vimos, demonstra que matéria, forma e sínolo podem ser considera-
dos ousía, enquanto o universal, elevado pelos platônicos ao posto de
substância por excelência, não pode absolutamente ser considerado
substância, porque não possui nenhuma das características que vimos
serem próprias da substancialidade".

Mas, dir-se-á, o eidos aristotélico não é um universal? A resposta
é inequivocamente negativa. Muitas vezes Aristóteles qualifica o seu
eidos como Tóoe TI, expressão que indica o determinado que se opõe
ao universal abstrato; e, de resto, vimos que todas as características
da substancial idade competem ao eidos. O eidos aristotélico é um
princípio metafísico, uma condição ontológica: em termos modernos,
diríamos uma estrutura ontológica. Trazemos como prova apenas uma
passagem - a mais significativa -, que é a conclusão do livro
dedicado à substância. Depois de dizer que a substância é "um prin-
cípio e uma causa", Aristóteles mostra como se deve buscar tal prin-
cípio e tal causa. A coisa ou o fato dos quais se buscam o princípio
e a causa devem ser precedentemente conhecidos, e a pesquisa deve
ser conduzida assim: por que esta coisa ou este fato são assim e
assim? O que equivale a dizer: por que a matéria é (ou constitui) este
determinado objeto? Eis como Aristóteles especifica o problema:

Este material é uma casa: por quê? Porque está presente nele a essência
de casa. E assim se procederá: por que esta coisa determinada é homem? Ou,
.por que esse corpo tem essas características? Portanto, na pesquisa do porquê,
busca-se a causa da matéria, vale dizer, a forma pela qual a matéria é
determinada coisa: e esta é, justamente, a substância",

Eis O exemplo mais eloqüente com o qual Aristóteles sugere a
sua pesquisa:

O que é composto de alguma coisa, de tal modo que o todo constitui
uma unidade, não é um amontoado, mas é como uma sílaba. E a sílaba não
é só as letras das quais é formada, nem BA é idêntica a B e A, nem a carne
é simplesmente fogo e terra: de fato, uma vez que os compostos, isto é, carne
e sílaba, tenham-se dissolvido, não mais existem, mas as letras, o fogo e a
terra continuam a ser. Portanto, a sílaba é algo não redutível unicamente às
letras, ou seja, às vogais e consoantes, mas é algo diferente delas. E assim a

43. Cf. Metafieica, Z 13-16.
44. Metafisica, Z 17, 1041 b 5-9.
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carne não é só fogo e terra, ou quente e frio, mas algo diferente deles. Ora,
se esse algo devesse ser, também ele, um elemento ou um composto de
elementos, dar-se-ia o seguinte: se fosse um elemento, valeria o que dissemos
acima (a carne seria constituída por esse elemento com fogo e terra e por algo
diferente, de modo que iríamos ao infinito); se fosse, ao invés, um composto
de elementos, seria, evidentemente, composto não de um só, mas de vários
elementos (do contrário estaríamos ainda no primeiro caso), de modo que
deveríamos dizer, também aqui, o que dissemos a propósito da carne e da
sílaba. Por isso, deve-se reter que esse algo não é um elemento, mas a causa
pela qual esta coisa determinada é carne, esta outra é sílaba, e assim para todo
o resto. E isso é a substância de todas as coisas: defato, ela é causa primeira
do ser",

Como se vê, a ousia-eidos de Aristóteles, como estrutura
ontológica imanente da coisa, não pode absolutamente confundir-se
com o universal abstrato. O universal é, ao invés, o gênero (yÉVOS),
que não tem uma realidade ontológica separada. A alma do homem,
como eidos, é. um princípio que informa um corpo e faz dele um
homem, e tem a sua realidade ontológica; ao contrário, animal, enten-
dido como gênero, só é um termo comum abstrato, que não tem
realidade em si e não existe senão no homem ou em outra forma de
animal. , "

Ademais, deve-se observar que o eidos aristotélico tem dois as-
pectos: um deles é o ontológico, já visto, o outro é o que poderemos
chamar de lógico. O Estagirita não estudou e não tematizou os dois
aspectos e as relativas diferenças, mas passou, nos vários casos, de
um ao outro inconscientemente. Notamos a diferença, inclusive por
razões lingüísticas, melhor do que ele, porque amiúde somos cons-
trangidos a triduzir eidos de dois modos diferentes: às vezes por
forma e outras por espécie. Quanto ao aspecto ontológico do eidos,
vale dizer, a forma, Aristóteles tem razão ao dizer que não é um
universal. Mas e o eidos no sentido lógico de espécie? Evidentemente
a espécie não é senão o eidos enquanto pensado na mente humana.
E, portanto, poder-se-ia dizer que, enquanto estrutura ontológica ou
princípio metafísico, o eidos não é um universal; ao invés, enquanto
pensado e abstraído pela mente humana, torna-se um universal. Mas,
repetimos, preocupado em reafirmar o primeiro ponto, Aristóteles não

45. Metafisica, Z 17, 1041 b 11-28; cf. também H 2, 1043 b 10ss.
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destacou o segundo. (Tanto mais que, aos seus olhos, o eidos também
considerado como espécie é a "diferença" específica que dá concretude
ao gênero, justamente "diferenciando-o" e, portanto, resgatando-o da
sua abstrata universalidade", como veremos também na lógica.)

Em todo caso, essas dificuldades não nos devem desviar daquilo
que antes dissemos sobre a estrutura ontológica e real do eidos. O
eidos não só não é um universal, mas é mais ser que a matéria e mais
ser que o sínolo, enquanto é princípio que, estruturando a matéria, faz
subsistir o próprio sinolo":

9. O ato e a potência

As doutrinas expostas devem ser agora integradas com algumas
especificações relativas ao ato e à potência referidos à substância". A
matéria é potência, isto é, potencialidade, no sentido de que é capa-
cidade de assumir ou receber a forma: o bronze é potência para a
estátua, porque é efetiva capacidade, tanto de receber como de assu-
mir a forma da estátua; a madeira é potência para os vários objetos
que com ela podem ser feitos, porque é concreta capacidade de assu-
mir as formas dos vários objetos. A forma configura-se, ao invés,
como ato ou atuação da capacidade. O sínolo de matéria e forma será,
se o considerarmos como tal, predominantemente ato; se o conside-
rarmos na sua forma, será sem dúvida ato ou enteléquia, e, se o
considerarmos na sua materialidade, será, ao invés, misto de potência
e ato. Todas as coisas que possuem matéria têm sempre, como tais,
maior ou menor potencialidade". Se, como veremos, existem seres
imateriais, isto é, puras formas, eles serão atos puros, privados de
potencialidade'",

46. Cf. Metafisica, Z 12, passim.
47. Cf. Metafisica, Z 3, 1029 a 3-7: "Chamo matéria, por exemplo, o bronze,

forma, a estrutura e a configuração formal, composto, o que desta resulta, isto é, a
estátua. Ora, se a forma é anterior e maiormente ser (TTpÓTEpOV %al llãÀÀov õv) com
relação à matéria, pela mesma razão ela será anterior também ao composto".

48. Cf., supra, a nota 30.
49. Cf. Metafisica, H 2.
50. Cf. Metaftsica, A 6-8.
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O ato, como já acenamos, é chamado por Aristóteles também de
enteléquia: às vezes parece haver entre os dois termos certa distinção
de significado, mas na maioria das vezes, em particular na Metafisica,
os dois termos são sinônimos. Portanto, ato e enteléquia referem-se
à realização, perfeição atuante e atuada. A alma, enquanto essência e
forma do corpo, é ato e enteléquia do corpo; e, em geral, todas as
formas das substâncias sensíveis são ato e enteléquia. Deus, como
veremos, será enteléquia pura (e assim também as outras Inteligên-
cias motoras das esferas celestes).

O ato, diz ainda Aristóteles, tem absoluta "prioridade" e superio-
ridade sobre a potência: de fato, não podemos conhecer a potência
como tal, senão reportando-a ao ato do qual é potência. Ademais, o
ato (que é forma) é condição, regra e fim da potencialidade. Enfim,
o ato é superior à potência, porque é o modo de ser das substâncias
eternas".

A doutrina, da potência e do ato é, do ponto de vista metafísico,
de grandíssima importância. Com ela Aristóteles pôde resolver as
aporias eleáticas do devir e do movimento: devir e movimento correm
no álveo do ser, porque não assinalam uma passagem do não-ser
absoluto ao ser, mas do ser em potência ao ser em ato, isto' é;' 4,0 ser
ao ser52• Ademais, com ela Aristóteles resolveu perfeitamente o pro-

51. Cf. Metafisica, 8 8, passim. 'Esse teorema da prioridade do ato sobre a
potência é muito importante, e, como veremos, constitui um dos princípios sobre os
quais se apóia a inferência metaempírica do Motor Imóvel. Eis a passagem da Meta-
física (8 8, 1050 a 4 ss.), na qual é ilustrada a prioridade ontológica do ato sobre a
potência: "Mas o ato é anterior também para a substância. Em primeiro lugar, porque
as coisas que naordem da geração são últimas, na ordem daforma e da substância são
primeiras: por exemplo, o adulto é antes da criança e o homem é antes do esperma:
um, com efeito, possui a forma atuada, o outro, ao invés, não. Em segundo lugar, é
anterior porque tudo o que advém procede em vista de um princípio, ou seja, de um
escopo (ou fim): com efeito, o escopo constitui um princípio e o devir tem lugar em
função do fim. E o fim é ato, e graças a ele adquire-se também a potência: de fato, os
animais não vêem com a finalidade de possuírem a vista, mas possuem a vista com a
finalidade de verem [...]. Ademais, a matéria é em potência porque pode alcançar a
forma; e quando, depois, está em ato, então ela é na forma [...]. Mas o ato é anterior
à potência segundo a substância, também em sentido mais elevado: de fato, os seres
eternos são anteriores aos corruptíveis quanto à substância, e nada do que é em potên-
cia é eterno".

52. Cf. por exemplo Metafisica, K 9.
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blema da unidade da matéria e da forma: a primeira sendo potência,
a segunda, ato ou atuação da mesma", Enfim, o Estagirita serviu-se
dela, pelo menos em parte, para demonstrar a existência de Deus e
para compreender a sua natureza". Mas também no âmbito de todas
as outras ciências, os conceitos de potência e de ato têm em Aristó-
teles um papel muito relevante. .

E assim chegamos à última e decisiva questão da metafísica: a da
substância supra-sensível.

10. Demonstração da existência da substância supra-sensível

Existem substâncias supra-sensíveis, ou existem apenas substân-
cias sensíveis? Aristóteles tentou responder com precisão ao proble-
ma (que, como sabemos, era o problema levantado pela "segunda
navegação" platônica) e não só, como já acenamos, reconfirmou as
conquistas da "segunda navegação", mas alcançou posições que, pela
clareza metódica e pelas conclusões, vão além de Platão.

Digamos logo que, para o Estagirita, existem três gêneros de
substâncias hierarquicamente ordenadas; duas são de natureza sensí-
vel: 1) o primeiro é constituído pelas substâncias sensíveis que nas-
cem e perecem, 2) o segundo é constituído pelas substâncias sensí-
veis, porém incorruptíveis. Estas substâncias "sensíveis", porém
"incorruptíveis'', são os céus, os planetas e as estrelas, que, segundo
Aristóteles, são incorruptíveis porque constituídos de matéria incor-
ruptível (o éter, quintessência), capazes apenas de movimento ou
mudança local, não-passíveis de alteração, nem de aumento ou dimi-
nuição, muito menos de geração e corrupção. A substância sensível
corruptível, ao invés, está submetida a todos os tipos de mudança,
justamente porque a matéria da qual é constituída inclui a possibili-
dade de todos os contrários: por isso as coisas deste mundo (sublunar),
além de mover-se, estão sujeitas ao aumento e à diminuição, a alte-
rações, à geração e à corrupção. Acima destas existem 3) as substân-
cias imóveis, eternas e transcendentes ao sensível, que são Deus ou

53. Cf. Metafisica, K 6, passim.
54. Cf. Metafisica, A 6-9.
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Motor imóvel e as outras substâncias motoras das várias esferas que
constituem o céu, como veremos.

Os dois primeiros gêneros de substâncias são constituídos de ma-
téria e forma: as sensíveis corruptíveis são constituídas pelos quatro
elementos (terra, água, ar e fogo), as incorruptíveis, como já dissemos,
por éter puro. A substância supra-sensível é, ao invés, forma pura
absolutamente privada de matéria. Dos dois primeiros gêneros de subs-
tâncias ocupam-se a física e a astronomia; o terceiro gênero de subs-
tância constitui o objeto peculiar da metafísica, como sabemos.

Resta-nos a examinar, brevemente, o procedimento através do
qual Aristóteles demonstra a existência da substância supra-sensível,
a sua natureza, se é única ou se são múltiplas, e a relação entre tal
substância e o mundo.

A existência do supra-sensível é demonstrada do seguinte modo.
As substâncias são as realidades primeiras, no sentido de que

todos os outros modos de ser dependem, como vimos amplamente, da
substância. Se: pois, todas as substâncias fossem corruptíveis, não
existiria absolutamente nada de incorruptível. Mas - diz Aristóteles
- o tempo e o movimento são certamente incorruptíveis. O tempo
não se gerou nem se corromperá: de fato, anteriormente à geração do
tempo, deveria ter havido um "antes", e, posteriormente à destruição
do tempo deveria haver um "depois". Ora, "antes" e "depois" são
tempo. Em outros termos: pelas, razões aduzidas, há sempre tempo
antes ou depois de qualquer suposto início ou término do tempo; o
tempo é eterno. O mesmo raciocínio vaIe para o movimento, porque,
segundo Aristóteles, o tempo não é mais que determinação do movi-
mento; não há tempo sem movimento e, assim, a eternidade do pri-
meiro postula a eternidade do segundo.

Mas sob que condição pode subsistir um movimento (e um tem-
po) eterno? O Estagirita responde (com base nos princípios por ele
estabelecidos ao estudar as condições do movimento na Física): só se
subsistir um Princípio primeiro que seja sua causa.

E como deve ser este princípio para ser causa dele?
Em primeiro lugar, diz Aristóteles, o Princípio deve ser eterno:

se eterno é o movimento, eterna deve ser a sua causa. Em outros
termos: para ser idônea a explicar um movimento eterno, a causa só
pode ser eterna.
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Em segundo lugar, o Princípio deve ser imóvel: só o imóvel, de
fato, é causa absoluta do móvel. Na Física, Aristóteles demonstrou
este ponto com rigor. Tudo o que se move é movido por outro; este
outro, se é movido, é movido por outro. Uma pedra, por exemplo, é
movida por um bastão, este, por sua vez, move movido pela mão, e
esta pelo homem. Em suma, para explicar todo o movimento é pre-
ciso admitir um princípio por si não ulteriormente movido, pelo menos
com relação àquilo que move. Seria absurdo, com efeito, pensar que
se poderia ir de motor em motor ao infinito, porque um processo ao
infinito é sempre impensável nesses casos. Ora, se é assim, não só
devem existir princípios ou motores relativamente móveis, dos quais
dependem os movimentos particulares, mas - e a fortiori - deve
haver um Princípio absolutamente primeiro e absolutamente imóvel,
do qual depende o movimento de todo o universo.

Em terceiro lugar, o princípio deve ser totalmente privado de
potencialidade, isto é, ato puro. Se, de fato, tivesse potencialidade,
poderia também não mover em ato; mas isso é absurdo, porque nesse
caso não existiria o movimento eterno dos céus, isto é, um movimen-
to sempre em ato.

Em conclusão: dado que há um movimento eterno, é necessário
haver um Princípio eterno que o produza, e é necessário que tal
Princípio seja a) eterno, se eterno é o que ele causa, b) imóvel, se a
causa absolutamente primeira do móvel é o imóvel, e, c) ato puro, se
é sempre em ato o movimento que ele causa".

Esse é o Motor imóvel, que não é senão a substância supra-
sensível que estávamos buscando.

Mas de que modo o Primeiro Motor pode mover, permanecendo
absolutamente imóvel? Existe, no âmbito das coisas que conhecemos,
algo que saiba mover sem mover-se a si mesmo?

Aristóteles responde indicando como exemplo de tais coisas o
desejo e a inteligência. O objeto do desejo é o que é belo e bom; ora,
o belo e bom atraem a vontade do homem sem se mover; assim
também o inteligível move a inteligência sem mover-se a si mesmo.
E desse tipo é também a causalidade exercida pelo Primeiro Motor,
isto é, a substância primeira: o Primeiro Motor move como objeto de

55. Cf. Metafisica, A 6-7.
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amor e atrai o amante (ws EpW~EVOV XIVEi)56, e, como tal, permane-
ce absolutamente imóvel.

Evidentemente, a causalidade do Primeiro Motor não é uma cau-
salidade de tipo eficiente, do tipo daquela exercida pela mão que
move um corpo, ou pelo escultor que esculpe o mármore, ou pelo pai
que gera o filho. Deus, contudo, atrai; e atrai como objeto de amor,
vale dizer, à guisa de fim; a causalidade do Motor imóvel é, pois,
propriamente, uma causalidade de tipo final. Os intérpretes discuti-
ram longamente esta questão, chegando a diferentes conclusões. Hou-
ve, por exemplo, quem pretendesse - escavando de vários modos
nos textos aristotélicos e explicitando os pressupostos de certas afir-
mações - encontrar em Aristóteles, e mais do que implicitamente, o
conceito de criação e, portanto, uma verdadeira causalidade eficiente
do Motor imóvel". Mas, na realidade, os textos aristotélicos e os seus
contextos não autorizam tal exegese: de resto, o teorema da criação
não foi conquistado pela especulação grega e é própria da especula-
ção medieval subeseqüente. Parece correto dizer, com Ross: "[00']
Deus é causa eficiente por força de ser causa final, mas de nenhum
outro modo?".

O mundo, embora totalmente influenciado por Deus, pela atração
que Ele exerce como supremo fim, pelo desejo do perfeito, não'teve
começo. Não houve um momento no qual havia o caos (o não-cos-
mo), justamente porque, se assim fosse, contradir-se-ia o teorema da
prioridade do ato sobre a potência: primeiro haveria o caos, que é
potência, depois haveria o mundo, que é ato. Mas isso é tanto mais
absurdo pelo fato de Deus ser eterno: sendo eterno, Deus, como
objeto de amor, sempre atraiu o universo, o qual, portanto, desde
sempre deve ter sido como é59

.

56. Metafisica, A 7, 1072 b 3.
57. Assim por exemplo F. Brentano, Über den Creationismus des Aristoteles, in

"Sitzungsberichte der Akademie der Wissensch. in Wien. Philos.-hist. Klasse", Bd.
101, 1882, pp. 95-126; Idem, Aristoteles und seine Weltanschauung, Lepzig 1911
(Darmstadt 1967), e, sempre do mesmo, Die Psychologie des Aristoteles, Mainz 1867
(Darmstadt 1967), pp. 234-250 (o apêndice intitula-se: Von dem Wirken, insbesondere
dem schõpferischen. Wirken des Aristotelischen Gottes).

58. D. Ross, Aristotle, Londres 1923; trad. ital. aos cuidados de A. Spinelli, Bari

1946, p. 269.
59. Cf. Metafisica, A 6, passim.
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11. Natureza do Motor Imóvel

Esse Princípio, do qual "dependem o céu e a natureza", é Vida.
Que vida? Aquela que, mais do que todas as outras, é excelente e
perfeita: a vida que só nos é possível por um breve tempo: a vida do
puro pensamento, da atividade contemplativa. Eis a maravilhosa pas-
sagem na qual Aristóteles - fato extremamente raro para ele _
comove-se, e na qual a sua linguagem se faz quase poesia, canto,
lírica:

De tal princípio, portanto, dependem o céu e a natureza. E o seu modo
de viver é o mais excelente: é o modo de viver que nos é concedido só por
breve tempo. E naquele estado ele é sempre. A nós isso é impossível, mas a
ele não, pois o ato do seu viver é prazer. E também para nós vigília, sensação
e conhecimento são sumamente aprazíveis, justamente porque são ato e, em
virtude dele, também esperança e recordações [...]. Se, pois, nessa feliz con-
dição na qual nos encontramos, às vezes, Deus se encontra perenemente, é
maravilhoso; e se ele se encontra numa condição superior, é ainda mais
maravilhoso. E nessa condição ele se encontra efetivamente. E ele também
é Vida, porque a atividade da inteligência é Vida, e ele é, justamente, aquela
atividade. E a sua atividade, que subsiste por si, é vida ótima e eterna. Di-
zemos, com efeito, que Deus é vivente, eterno e ótimo; de modo que a Deus
pertence uma vida perenemente contínua e eterna: esse, pois, é Deus'".

Mas, que pensa Deus? Deus pensa o que há de mais excelente.
Mas o que há de mais excelente é Deus mesmo. Deus pensa a si
mesmo: é atividade contemplativa de si mesmo: é pensamento de
pensamento (VÓTjOlS VOTÍoEWS). Eis as palavras textuais do filósofo:

o pensamento que é pensamento de si tem como objeto o que é por si
mais excelente, e o pensamento que assim é em máximo grau tem por objeto
o que é excelente em máximo grau. A inteligência pensa a si mesma, captan-
do-se como inteligível: de fato, ela se torna inteligível intuindo e pensando
a si, de modo a coincidirem inteligência e inteligível. A inteligência é, com
efeito, o que é capaz de captar o inteligível e a substância, e é em ato quando
os possui. Portanto, ainda mais do que aquela capacidade, essa posse é o que
a inteligência tem de divino, e a atividade contemplativa é o que há de mais
aprazível e mais excelente".

60. Metafísica, A 7, 1072 b 13-18 e 24-30.
61. Metafísica, A 7, 1072 b 18-24.
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Ainda:

Se, pois, a Inteligência divina é o que há de mais excelente, ela pensa
a si mesma, e o seu pensamento é pensamento de pensamento'",

Deus é eterno, imóvel, ato puro privado de potencialidade e de
matéria, vida espiritual e pensamento de pensamento. Sendo tal, ob-
viamente, "não pode ter nenhuma grandeza", mas deve ser "sem partes
e indivisível". E deve também ser "impassível e inalterãvel'<'.

12. Unidade e multiplicidade do Divino

Aristóteles, porém, acreditou que Deus não bastava, sozinho, para
explicar o movimento de todas as esferas das quais ele pensava serem
os céus constituídos. Deus move diretamente o primeiro móvel - o
céu das esferas fixas -; mas entre essa esfera e a Terra existem
muitas outras esferas concêntricas, graduadas e encerradas umas nas
outras. Quem move todas essas esferas?

As respostas poderiam ser duas: ou são movidas pelo movimento
derivado do primeiro céu, que se transmite mecanicamente de uma à
outra; ou são movidas por outras substâncias supra-sensíveis, 'imóveis
e eternas, que movem de modo análogo ao Primeiro Motor.

A segunda solução é acolhida por Aristóteles. Com efeito, a
primeira não podia enquadrar-se na concepção da diversidade dos
vários movimentos das diferentes esferas. Os movimentos das várias
esferas eram, de fato, segundo a visão astronômica de então, diversos
e não-uniformes, em vista de poder produzir, combinando-se de vá-
rios modos" o movimento dos planetas (que não é um movimento
perfeitamente circular). Portanto, não se veria como do movimento
do primeiro céu poderiam derivar diferentes movimentos, nem como
da atração uniforme de um único Motor poderiam derivar movimen-
tos circulares dirigidos em sentido oposto. Eis as razões pelas quais
Aristóteles introduziu a multiplicidade dos motores, pensados como
substâncias supra-sensíveis, capazes de mover de modo análogo a

62. Metafísica, A 9, 1074 b 34-35.
63. Cf. Metafísica, A 7, 1073 a 5-13.
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Deus, vale dizer, como causas finais (causas finais relativamente às
esferas individuais).

Com base nos cálculos do astrônomo do seu tempo, Calipo, e
operando algumas correções que pessoalmente considerava necessá-
rias, Aristóteles estabeleceu o número de cinqüenta e cinco para as
esferas celestes, admitindo, ademais, uma possível diminuição para
quarenta e sete. E se tantas são as esferas, de igual número devem ser
as substâncias imóveis e eternas que produzem os movimentos da-
quelas. Deus ou Primeiro Motor move diretamente a primeira esfera,
e só indiretamente as outras; outras cinqüenta e cinco substâncias
supra-sensíveis movem as outras cinqüenta e cinco esferas".

Essa é uma forma de politeísmo?
Para Aristóteles, assim como para Platão e, em geral, para o

grego, o Divino designa uma ampla esfera, na qual, a título diverso,
como os leitores dessa História da filosofia antiga já sabem, entram
múltiplas e diferentes realidades. Já para os naturalistas o Divino
incluía, estruturalmente, muitos entes. a mesmo vale para Platão:
divinas são, para ele, as Idéias do Bem e do Belo e, em geral, todas
as Idéias; divino é o Demiurgo; divinas são as almas; divinos são os
astros e divino é o mundo. Analogamente, para Aristóteles, divino é
o Motor Imóvel, divinas são as substâncias supra-sensíveis e imóveis
motoras dos céus, divinos são os astros, as estrelas, as esferas e o éter
que as constitui, e divina é também a alma intelectiva dos homens.
Divino, em suma, é tudo o que é eterno e incorruptível. a grego (e
nesta obra demonstramos amplamente este ponto) não percebeu a
antítese unidade-multiplicidade do divino: e não é, pois, puramente
contingente o fato de a questão nunca ter sido explicitamente tema-
tizada nesses termos.

Dada aforma mentis do grego, admitir a existência de cinqüenta
e cinco substâncias supra-sensíveis além da primeira, isto é, do Motor
Imóvel, devia parecer coisa muito menos estranha do que para nós.
Porém, mesmo admitindo isso, devemos dizer que é inegável uma
tentativa de unificação por parte de Aristóteles. Antes de tudo, ele
chamou explicitamente com o termo Deus, em sentido pleno, só o

64. Cf. Metafisica, A 8, passim.
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Primeiro Motor. No mesmo lugar em que é exposta a doutrina da
pluralidade dos motores, Aristóteles reafirma a unicidade do Primeiro
Motor - Deus em sentido verdadeiro e próprio - e dessa unicidade
deduz também a unicidade do mundo. E o livro teológico da Meta-
física, como é sabido, encerra-se com a solene afirmação de que as
coisas não querem ser mal governadas por uma multiplicidade de
princípios, afirmação selada, como para dar maior solenidade, com o
significativo verso de Homero:

o governo de muitos não é bom, seja um só o comandante'".

É claro, então, que Aristóteles só poderia ter concebido as outras
substâncias imóveis, que movem as esferas celestes individuais, como
hierarquicamente inferiores ao Primeiro Motor Imóvel. E, com efeito,
a sua hierarquia resulta ser a mesma da ordem das esferas celestes
que movem os astros. Por isso os motores das cinqüenta e cinco
esferas são inferiores ao Primeiro Motor e, ulteriormente, são hierar-
quizados um com relação ao outro'". Isso explica bem a existência de
substâncias individuais diferentes umas das outras: são formas puras
imateriais, umas inferiores às outras. Todavia elas são, de algum modo,
Deuses inferiores.

Em Aristóteles há, pois, um monoteísmo de exigência mais que
efetivo. De exigência, porque ele tentou separar nitidamente o Primeiro
Motor dos outros, pondo-o num, plano totalmente diverso, de modo a
poder legitimamente chamá-lo de único, e deduzir dessa unicidade a
unicidade do mundo. Mas essa exigência é transgredida, porque as
cinqüenta e cinco substâncias motoras são igualmente substâncias
imateriais eternas que não dependem do Primeiro Motor quanto ao ser.
a Deus aristotélico não é criador das cinqüenta e cinco inteligências
motoras: e daqui nascem todas as dificuldades sobre as quais refletimos.

a Estagirita, ademais, deixou completamente inexplicada a exata
relação subsistente entre Deus e essas substâncias, e, também, entre
essas substâncias e as esferas que elas movem. A Idade Média trans-
formará essas substâncias nas célebres "inteligências angélicas"

65. Homero, Iliada, li, 204.
66. Cf. Metafisica, A 8, 1073 b 1-3: "Portanto, que existam estas substâncias, e

delas, uma venha antes e a outra siga na mesma ordem hierárquica (%oTà TTlV OIiTTlV

Tál;IV) dos movimentos dos astros, é evidente".
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motoras, mas poderá operar esta transformação justamente em virtude
do conceito de criação.

13. Deus e o mundo

Deus (e, falando de Deus, aludimos ao Primeiro Motor), como
vimos, pensa e contempla a si mesmo. Pensa também o mundo e os
homens no mundo?

Aristóteles não forneceu solução clara para tal problema, e pare-
ce, pelo menos em certa medida, tender para a negativa.

O Deus aristotélico certamente possui conhecimento da existên-
cia do mundo e dos princípios universais do mundo. Por outro lado,
se Deus é princípio supremo, é também claro que deverá conhecer-
-se como tal: conhecerá a si mesmo, também como objeto de amor e
de atração de todo o universo.

É certo, porém, que os indivíduos enquanto tais, ou seja, nas suas
limitações, deficiências e carências, não são conhecidos por Deus:
esse conhecimento do imperfeito, aos olhos de Aristóteles, represen-
taria uma diminutio para Deus. Eis os textos mais eloqüentes:

Ademais, quer na hipótese de que a sua l= da inteligência de Deus]
substância seja a capacidade de entender, quer na hipótese de que a sua
substância seja o ato de entender, que coisa ela pensa? Ou a si mesma, ou
algo diverso, ou pensa sempre a mesma coisa, ou algo sempre diverso. Mas,
é ou não é bem diferente o pensar o que é belo, ou o pensar uma coisa
qualquer? Ou não é absurdo que ela pense certas coisas? É portanto evidente
que ela pensa o que é mais divino e mais digno de honra, e que o objeto do
seu pensar não muda: a mudança, de fato, é sempre para o pior, e essa
mudança constitui sempre uma forma de movimento'".

E logo em seguida, demonstrando que, por sua natureza, a inte-
ligência divina é ato, o Estagirita acrescenta:

Em primeiro lugar [...] se não é pensamento em ato, mas em potência,
logicamente a continuidade do pensar constituiria uma fadiga para ela. Ade-
mais, é evidente que qualquer outra coisa seria mais digna de honra que a
Inteligência: ou seja, o Inteligível. De fato, a capacidade de pensar e a

67. Metafisica, A 9, 1074 b 21-27.
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atividade de pensamento pertencem também a quem pensa a coisa mais
indigna: de modo que, se esta é, ao invés, coisa a ser evitada - é melhor,
com efeito, não ver certas coisas do que vê-Ias -, o que há de mais exce-
lente não poderia ser o pensamento. Se, pois, a Inteligência divina é o que
há de mais excelente, ela pensa a si mesma, e o seu pensamento é pensa-
mento de pensamento'".

Dessas passagens parece, pois, dever-se concluir que os indiví-
duos empíricos, segundo Aristóteles, são indignos do pensamento
divino, justamente na sua empiricidade e particularidade.

Outra limitação do Deus aristotélico - que tem o mesmo funda-
mento da precedente: o fato de não ter criado o mundo, o homem, as
almas individuais - consiste em que ele é objeto de amor, mas não
ama (ou, no máximo, só ama a si mesmo). Os indivíduos, enquanto
tais, não são objeto do amor divino: Deus não se volta para os ho-
mens e muito menos para o homem individual. Cada um dos homens,
como cada coisa, tende de vários modos para Deus, mas Deus, como
não pode conhecer, também não pode amar nenhum dos homens
individuais'".

Era necessário, para que se fosse adiante, conquistar o teorema
da criação: mas a especulação grega não chegará a tal conqui~ta, nem
mesmo com o neoplatonismo". ,.

68. Metafísica, A 9, 1074 b 28-35.
69. Em outros rermos: Deus só é amado e não, também, amante; ele é objeto e

não também sujeito de amor. Para Aristóteles, assim como para Platão, é impensável
que Deus (o Absoluto) ame alguma coisa (qualquer coisa além de si), dado que amor
é sempre tendência a possuir algo do qual se é privado, e Deus não é privado de nada.
(É totalmente desconhecida para o Grego a dimensão do amor como dom gratuito de
si). Ademais, Deus não pode amar, porque é inteligência pura e. segundo Aristóteles,
a inteligência pura é impassível e. como tal, não ama (cf. a passagem do De anima que
apresentamos nas pp. 398).

70. Para um aprofundamento de todos os problemas relativos à metafísica
aristotélica, o leitor encontrará todas as indicações necessárias na riquíssima bibliogra-
fia elaborada por Owens, The Doctrine of Being ...• pp. 425-446, na bibliografia comen-
tada que acrescentamos à segunda e terceira edições do nosso volume Il conceito di
filosofia prima e l'unità della Metafisica di Aristotele, pp. 321-376. e na bibliografia
que se encontra no vol. I da nossa edição da Metafisica, pp. 305-321.


