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1. Epistemologia 
- Apesar de discípulo de Platão, Aristóteles discordava dele. Para Aristóteles, não existiriam dois mundos, 
o inteligível e o sensível, mas somente um, o mundo material, em que vivemos e observamos as coisas 
naturais – no qual tanto a essência quanto a sensibilidade existem ao mesmo tempo, sem necessidade de 
um mundo intermediário. Ele não negava a existência de uma essência para as coisas, mas para ele a 
essência não estaria em outro mundo (o mundo inteligível de Platão), desconectado do mundo material. 
Aristóteles, assim, é mais materialista, em contraposição à de Platão, que seria idealista. Outro erro que 
Aristóteles aponta na teoria platônica seria o do movimento: enquanto para Platão o movimento seria 
ilusório e somente aparente, para Aristóteles ele é parte da realidade e da essência dos seres (veremos 
melhor na parte de metafísica abaixo, item 2).  

- Assim sendo, Aristóteles coloca em evidência a necessidade dos nossos sentidos (isto é, nossas 
experiências e sensações detectadas por meio da audição, visão, tato e etc.) no processo de formação do 
conhecimento. Para ele, os conhecimentos (ideias) se originam nas próprias experiências sensoriais 
(desprezadas por Platão) e se desenvolvem por intermédio da razão, que ordenaria os sentidos e nossas 
sensações – mas que, sem essas experiências, seriam vazias e não levariam a nada. Por considerar a 
importância dos sentidos e das experiências, colocando-os em foco na discussão epistemológica como 
fonte das ideias, Aristóteles pode ser visto como empirista, isto é, aquela que defende a importância e a 
necessidade das sensações no processo de conhecimento (diferentemente de Platão, que dizemos ser 
inatista, ou seja, que despreza os sentidos e postula serem as ideias obtidas por meio da razão, antes 
mesmo de qualquer tipo de experiência).  

- Outra diferença importante que observamos em relação à Platão é do método para o conhecimento. 
Enquanto o método platônico era a dialética (contraposição de contrários), para Aristóteles, esse método 
não seria seguro para a investigação do conhecimento, por se basear na simples opinião de quem fala, 
não gerando aproximação necessária à essência das coisas, fazendo da dialética adequada para a retórica 
e para debates, mas não para a investigação filosófica (que necessita da garantia de estarmos nos 
aproximando da verdade). Assim Aristóteles atribui à lógica o método correto de busca da verdade, vez 
que ela não parte da opinião dos debatedores, mas de regras e princípios universais do pensamento, 
permitindo que se chegue em demonstrações e provas. Para Aristóteles, então, a lógica seria o 
instrumento para que consigamos conhecer, e não a dialética.  
 

2. Metafísica 
- No processo de desenvolvimento do conhecimento, Aristóteles se debruçou sobre a metafísica, no estudo 
dos próprios seres (ou seja, estudava “o ser enquanto ser” (Marilena Chauí) – não a existência de algum 
ser em específico, mas os seres em sua generalidade, assim como suas causas: aquilo que explica a 
essência, a origem e o motivo da existência dos seres – porque, o que e como se é a realidade). Ele as 
divide em 4 causas primeiras (principais): 
1. causa formal (“o que é?”): aquilo que explica a forma do ser (por exemplo, o formato de uma mesa 

ou de uma taça). É responsável pela universalidade, ou seja, todas as cadeiras ou taças tem sempre 
o mesmo formato e são identificadas pelo seu gênero em virtude dessa sua forma. 

2. causa material (“do que é feito?”): aquilo que compõe o ser, sua matéria – responsável pela 
individualidade do ser, por exemplo, em uma cadeira, o elemento que a constitui, seja metal ou 
madeira ou qualquer outro. A causa material promove particularização do ser (torna o ser particular).  

3. causa eficiente ou motriz (“quem o criou?”): um agente externo que promove o movimento, a 
mudança nos seres; é parte de cada essência dos seres uma potencialidade, ou seja, uma disposição 
de adquirir outra forma, mudando (por exemplo, a potência de uma semente é tornar-se uma planta 
madura). A causa eficiente é justamente o agente que atualiza o ser, transformando sua potencialidade 
em ato (sua atualidade). Assim, por exemplo, o carpinteiro é causa eficiente de uma cadeira, por 
transformar a madeira no móvel propriamente dito; nesse exemplo, observem que a madeira tem a 
potencialidade de se tornar cadeira e a cadeira é o ato em si (ou seja, a forma atualizada da 



potencialidade). Outro exemplo é o calor que promove uma alteração em um metal, isto é, promove a 
atualização da potencialidade desse metal em seu ato, sua forma atualizada. Aqui Aristóteles explica 
o movimento, como parte da realidade e contido na própria essência do individuo (movimento é, 
portanto, o processo de execução de uma potencialidade em seu ato [potência em ato]). 

4. causa final (“qual seu propósito?”): é o motivo ou a finalidade da existência de um ser ou de sua 
transformação (a causa final da cadeira é sentar-se, a taça de armazenar bebidas temporariamente e 
a do movimento entre madeira e cadeira promovido pelo carpinteiro é justamente a atualização de 
uma potência em seu ato). Assim, a teoria aristotélica é teleológica, ou seja, reconhece a realidade 
como dotada de sentido/finalidade/objetivo próprio (“telos” = fim/finalidade/propósito).  

- Como vimos, Aristóteles condena a existência de duas realidades distintas, defendendo a essência dos 
seres estarem na própria realidade material que nos encontramos. Essa essência para Aristóteles (que 
ele denomina de substância), assim, é encontrada justamente nessa realidade material, que é única: é a 
união entre causa material e causa formal, isto é, a soma entre a forma de um ser e a matéria que 
constitui – e podemos observar esses dois aspectos diretamente na realidade, não necessitando de um 
intermediário (como o mundo das ideias era para Platão). 

× Se entendemos o que define a substância (essência) dos seres, precisamos falar do que seria o 
acidente. Para Aristóteles, existem qualidades que os seres têm e podem deixar de ter sem perder 
sua essência, e essas seriam os acidentes (ou seja, qualidades acidentais e não essenciais da 
existência do ser). Isto é, são qualidades/propriedades que não definem os seres, são somente 
detalhes deles. Uma cadeira pode ser, por exemplo, mais ou menos velha, ter mais ou menos 
cores ou afins, sem deixar de ser uma cadeira. 

- A concepção aristotélica de Deus: se entendemos a causa eficiente e a causa final, temos que tratar 
dessa noção para Aristóteles (que não defende a existência de um deus cristão como conhecemos hoje 
ou de algum deus de qualquer religião, mas um deus metafísico). 
a) Se para todo movimento existe uma causa eficiente (ou seja, um agente externo que promove esse 
movimento), e regredirmos infinitamente o movimento, encontramos o primeiro motor imóvel. Isto é, se 
cada movimento é realizado por um agente, que também deve ter sido movido por outro, quando formos 
analisar o primeiro movimento, precisamos de um agente que seja responsável por esse primeiro 
movimento, mas não tenha se movido (se não precisaria novamente de outro agente, o que reabriria 
totalmente o sistema que estamos voltando infinitamente). Esse primeiro motor imóvel, na concepção 
aristotélica, é deus (não religioso, mas racional, metafísico). Além de ser imóvel por promover o primeiro 
movimento, ele é imóvel por não sofrer transformações, sendo eterno e imutável.  
b) Mais além, quando analisamos a causa final, concluímos que todo ser tem uma finalidade – mas quem 
é o responsável por essa finalidade natural à essência de cada ser? Para Aristóteles, o agente capaz de 
conferir essa finalidade ao universo é, justamente, esse primeiro motor imóvel, deus. 
 

3. Estética 
- Diferentemente de Platão, que afirmava ser a arte um tipo inferior de conhecimento, Aristóteles eleva o 
local da arte: a mímesis não seria simples reprodução de uma realidade que já seria reflexo de um mundo 
verdadeiro (como era com Platão), mas sim importante instrumento pedagógico, de educação moral 
da sociedade, isto é, a arte promoveria um sentimento de CATARSE, que serviria para “purificação 
espiritual dos espectadores, comovidos e apavorados com a fúria, o horror e as conseqüências das 
paixões que movem as personagens trágicas” (Marilena Chauí). Ou seja, para Aristóteles, o que é 
representado pelas artes promoveria comoção e emoção nos indivíduos, motivando-os para ações mais 
elevadas (tragédia, em função da empatia com o protagonista vencido) ou vergonha e autorreflexão 
(comédia, pela culpa da risada em situações graves), trabalhando a moral da sociedade.  

 
Exercícios 
Exercícios propostos: 1, 2, 3 e 5. 
Exercícios complementares: 4, 6, 7 e 8. 

 
1) (ENEM PPL) Pode-se viver sem ciência, pode-se adotar crenças sem querer justificá-las racionalmente, 
pode-se desprezar as evidências empíricas. No entanto, depois de Platão e Aristóteles, nenhum homem 



honesto pode ignorar que uma outra atitude intelectual foi experimentada, a de adotar crenças com base 
em razões e evidências e questionar tudo o mais a fim de descobrir seu sentido último.  

ZINGANO, M. Platão e Aristóteles: o fascínio da filosofia. São Paulo: Odysseus, 2002.  
Platão e Aristóteles marcaram profundamente a formação do pensamento Ocidental. No texto, é ressaltado 
importante aspecto filosófico de ambos os autores que, em linhas gerais, refere-se à  

a) adoção da experiência do senso comum como critério de verdade.  
b) incapacidade de a razão confirmar o conhecimento resultante de evidências empíricas.  
c) pretensão de a experiência legitimar por si mesma a verdade.  
d) defesa de que a honestidade condiciona a possibilidade de se pensar a verdade.  
e) compreensão de que a verdade deve ser justificada racionalmente. 

 
2) (ENEM PPL) A definição de Aristóteles para enigma é totalmente desligada de qualquer fundo religioso: 
dizer coisas reais associando coisas impossíveis. Visto que, para Aristóteles, associar coisas impossíveis 
significa formular uma contradição, sua definição quer dizer que o enigma é uma contradição que designa 
algo real, em vez de não indicar nada, como é de regra. 

COLLI, G. O Nascimento da Filosofia. Campinas: Unicamp, 1996 (adaptado).  
Segundo o texto, Aristóteles inovou a forma de pensar sobre o enigma, ao argumentar que 

a) a contradição que caracteriza o enigma é desprovida de relevância filosófica. 
b) os enigmas religiosos são contraditórios porque indicam algo religiosamente real. 
c) o enigma é uma contradição que diz algo de real e algo de impossível ao mesmo tempo. 
d) as coisas impossíveis são enigmáticas e devem ser explicadas em vista de sua origem religiosa. 
e) a contradição enuncia coisas impossíveis e irreais, porque ela é desligada de seu fundo religioso. 

 
3) (ENEM PPL) Dado que, dos hábitos racionais com os quais captamos a verdade, alguns são sempre 
verdadeiros, enquanto outros admitem o falso, como a opinião e o cálculo, enquanto o conhecimento 
científico e a intuição são sempre verdadeiros, e dado que nenhum outro gênero de conhecimento é mais 
exato que o conhecimento científico, exceto a intuição, e, por outro lado, os princípios são mais conhecidos 
que as demonstrações, e dado que todo conhecimento científico constitui-se de maneira argumentativa, 
não pode haver conhecimento científico dos princípios, e dado que não pode haver nada mais verdadeiro 
que o conhecimento científico, exceto a intuição, a intuição deve ter por objeto os princípios. 

ARISTÓTELES. Segundos analíticos. In: REALE, G. História da Filosofia Antiga. São Paulo: Loyola, 1994. 
Os princípios, base da epistemologia aristotélica, pertencem ao domínio do(a) 

a) opinião, pois fazem parte da formação da pessoa. 
b) cálculo, pois são demonstrados por argumento. 
c) conhecimento científico, pois admitem provas empíricas. 
d) intuição, pois ela é mais exata que o conhecimento científico. 
e) prática de hábitos racionais, pois com ela se capta a verdade. 

 
4) (UEL) Leia o texto a seguir: 
 [...] não é ofício de poeta narrar o que aconteceu; é, sim, o de representar o que poderia acontecer, quer 
dizer: o que é possível segundo a verossimilhança e a necessidade. Com efeito, não diferem o historiador 
e o poeta por escreverem verso ou prosa [...] 

(ARISTÓTELES. Poética. Tradução de Eudoro de Souza. São Paulo: Abril Cultural, 1979. p. 249.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a poesia e a história em Aristóteles, é correto afirmar: 

a) A poesia refere-se mais ao particular e é menos filosófica que a história. 
b) A história refere-se mais ao universal e é mais filosófica que a poesia. 
c) O poeta narra o acontecido e o historiador representa o possível. 
d) O ofício do historiador trata do mito e é mais sério que o do poeta. 
e) A poesia refere-se, principalmente, ao universal; a história, ao particular. 

 
5) (ENEM PPL) Enquanto o pensamento de Santo Agostinho representa o desenvolvimento de uma 
filosofia cristã inspirada em Platão, o pensamento de São Tomás reabilita a filosofia de Aristóteles - até 
então vista sob suspeita pela Igreja -, mostrando ser possível desenvolver uma leitura de Aristóteles 
compatível com a doutrina cristã. O aristotelismo de São Tomás abriu caminho para o estudo da obra 



aristotélica e para a legitimação do interesse pelas ciências naturais, um dos principais motivos do 
interesse por Aristóteles nesse período.  

MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2005 
A Igreja Católica por muito tempo impediu a divulgação da obra de Aristóteles pelo fato de a obra 
aristotélica 

a) valorizar a investigação científica, contrariando certos dogmas religiosos. 
b) declarar a inexistência de Deus, colocando em dúvida toda a moral religiosa. 
c) criticar a igreja católica instigando a criação de outras instituições religiosas 
d) evocar pensamentos de religiões orientais, minando a expansão do cristianismo 
e) contribuir para o desenvolvimento de sentimentos antirreligiosos, seguindo sua teoria política 

 
6) (UNESP) Sendo, pois, de duas espécies a virtude, intelectual e moral, a primeira gera-se e cres- ce 
graças ao ensino – por isso requer experiência e tempo –, enquanto a virtude moral é ad- quirida em 
resultado do hábito. Não é, pois, por natureza, que as virtudes se geram em nós. Adquirimo-las pelo 
exercício, como também sucede com as artes. As coisas que temos de aprender antes de poder fazê-las, 
aprendemo-las fazendo; por exemplo, os homens tornam- -se arquitetos construindo e tocadores de lira 
tocando esse instrumento. Da mesma forma, tornamo-nos justos praticando atos justos, e assim com a 
temperança, a bravura etc.  

(Aristóteles. Ética a Nicômaco, 1991. Adaptado.)  
Responda como a concepção de Aristóteles sobre a origem das virtudes se diferencia de uma concepção 
inatista, para a qual as virtudes seriam anteriores à experiência pessoal. Explique a importância dessa 
concepção aristotélica no campo da educação.  
 
7) (UFMG) Leia este trecho:  
“Com efeito, ter a noção de que a Cálias, atingido de tal doença, tal remédio deu alívio, e a Sócrates 
também, e, da mesma maneira, a outros tomados singularmente, é da experiência; mas julgar que tenha 
aliviado a todos os semelhantes, determinados segundo uma única espécie, atingidos de tal doença, como 
os fleumáticos, os biliosos ou os incomodados por febre ardente, isso é da arte.”  

ARISTÓTELES. Metafísica, Livro I, cap. I. Tradução de Vinzenzo Cocco.  
Com base na leitura desse trecho, e considerando outras informações presentes nesta obra de Aristóteles, 
explique a diferença entre arte (conhecimento técnico) e experiência do ponto de vista do autor. 
 
8) (UNESP) Texto 1  
É possível perguntar se a felicidade deve ser adquirida pela aprendizagem, pelo hábito ou por alguma 
espécie de adestramento ou se ela nos é conferida por alguma providência divina. Mesmo que a felicidade 
não seja dada pelos deuses, mas, ao contrário, venha como um resultado da virtude e de alguma espécie 
de aprendizagem ou adestramento, ela parece contar-se entre as coisas mais divinas; pois aquilo que 
constitui o prêmio e a finalidade da virtude se nos afigura o que de melhor existe no mundo, algo de divino 
e abençoado. A resposta à pergunta que estamos fazendo é evidente pela definição de felicidade, pois 
dissemos que ela é uma atividade virtuosa da alma.  

(Aristóteles. Ética a Nicômaco, 1991. Adaptado.)  
  Texto 2  
De acordo com estudo realizado por cientistas britânicos, nós somos mais felizes quando conseguimos 
um desempenho melhor do que o esperado diante do dilema risco-recompensa. Imagens escaneadas do 
cérebro embasaram a pesquisa, mostrando que o prazer é detectado em áreas do órgão ligadas ao bem-
estar. Após correlacionar os dados, os pesquisadores chegaram a uma equação matemática. Para 
construir o modelo matemático, a equipe analisou os resultados de 26 pessoas que realizaram uma tarefa 
em ensaios repetidos, tendo que escolher entre os caminhos de recompensas monetárias garantidas ou 
arriscadas. Os cérebros dos participantes também foram escaneados por meio da ressonância magnética 
funcional. Ao final, chegou-se à conclusão de que as expectativas anteriores e recompensas futuras se 
combinam para determinar o atual estado de felicidade.  

(“Cientistas vasculham o cérebro humano e descobrem a ‘equação da felicidade’”. www.oglobo.com, 05.08.2014. Adaptado.)  
 
Qual texto corresponde a uma visão metafísica e qual corresponde a uma visão científica sobre o tema da 
felicidade? Justifique sua resposta. 



Gabarito 
1. [E] 
2. [C] 
3. [D] 
4. [E] 
5. [A] 
6. Segundo Aristóteles, as virtudes, intelectual e moral, têm suas origens na experiência e no hábito, isto é, são adquiridas à 

medida que são desenvolvidas a partir da prática e do exercício. Ao contrário, a concepção inatista compreende as virtudes 
como originando-se anterior- mente a qualquer experiência, isto é, como dadas de antemão, por exemplo, pela natureza. A 
ética aristotélica, ao defender a origem das virtudes pelas práticas e relações efetivas entre homens, confere importância à 
educação, aos processos de aprendizagem, pois impede que as virtudes, morais ou intelectuais, sejam compreendidas como 
qualidades exclusivas, naturais e indeléveis de certas pessoas, e, portanto, impedidas de serem desenvolvidas por outros.  

7. De acordo com Aristóteles, é próprio da experiência a observação, por meio dos sentidos, dos sintomas de uma doença em 
cada caso do atingidos por ela (como os fleumáticos" e os “biliosos"). A memória une observações, e outras apreensões pelos 
sentidos, e gera a experiência. A princípio, ainda não se conhece um modo de curar a doença, mas se observa que este ou 
aquele doente se curou depois de certo tratamento. Diferentemente, é próprio da arte (no caso, arte médica, como uma técnica) 
o conhecimento a respeito de como agir em relação à doença e tratar dos sintomas, julgando “que tenha aliviado a todos os 
semelhantes”. 

8. Metafísica é a área da filosofia que busca os fundamentos últimos da realidade. O texto que revela uma visão metafísica da 
felicidade é o Texto 1, de Aristóteles, pois relaciona a felicidade a um estado que resulta como prêmio das virtudes da alma. O 
Texto 2 corresponde a uma concepção científica pois entende a felicidade como um estado orgânico de bem-estar, e foi assim 
entendido partindo de uma equação matemática montada sobre levantamento de dados e ensaios repetidos por 26 pessoas. 


