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Para Cristina

The sublunar world is such fun!
W. H. Auden, No, Plato, No
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introdução

Há muitos guias ao pensamento de Aristóteles, mesmo 
na minha língua, quer levados a cabo por estudiosos 

italianos, quer traduzidos de outros idiomas, partindo do mais 
antigo, ainda hoje em uso, o Aristóteles de William D. Ross, que 
continua sendo um dos melhores exemplos do gênero,1 podendo 
até duvidar-se que seja necessário citar outro. Mas a imagem do 
filósofo evoluiu entre a segunda metade do século XX e o início 
do nosso, e muitas ideias que pareciam absolutamente seguras 
há menos de cinquenta anos agora foram quase completamente 
abandonadas. Talvez não seja inútil, a este ponto, procurar dar 
uma nova síntese do pensamento do “Mestre dos que sabem”, a 
philosopher’s philosopher, um filósofo difícil, não popular, muitas 
vezes duro, mas central para qualquer reflexão teórica a partir da 
Antiguidade até os nossos dias.

O volume que apresentamos gostaria de oferecer algumas 
indicações para a leitura de Aristóteles, tanto sintética como con-
fiável. Assim, pensamos percorrer junto com o leitor os escritos 
de Aristóteles, obra por obra, como se fossem as ruas de uma 
das mais belas cidades da arte, e ilustrar ao nosso hóspede as 
belezas, os defeitos e os problemas de modo mais direto e ime-
diato possível. Por esse motivo, inspiramo-nos no modelo dos 
“Guide Rosse” da Touring Club, ao qual não se pode pedir uma 

1 Tradução italiana de A. Spinelli, Bari, 1946, III edição revista por C. Martelli, 
Milão, 1982.
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análise aprofundada da história e da estrutura dos monumentos 
descritos, mas só uma ilustração confiável. O turista que visite 
um monumento tendo na mão um desses guias encontrará neles 
uma indicação para onde dirigir o olhar, advertências para não 
deixar escapar este ou aquele pormenor interessante, de maneira 
a ter uma ideia geral do que está a ver. Deverá ler outros estudos 
e ensaios se quiser realizar um estudo científico da história e da 
estrutura urbanística da cidade que visita e conhecer o debate 
crítico entre as várias escolas de peritos.

As dimensões da coleção que nos hospeda impõem algu-
mas renúncias. Escolhemos não ocupar-nos da evolução do pen-
samento de Aristóteles e não tentar expor os textos do corpus 
em sucessão cronológica. Além do mais, fizemos muito poucas 
menções às suas obras dirigidas a um público vasto, que nos che-
garam em forma fragmentada, para dedicar a nossa exposição aos 
tratados escolásticos que, como veremos, refletem a sua atividade 
de docente e organizador da escola peripatética. Nem discutimos 
as teses sobre a possível presença de estratos cronológicos diver-
sos nos tratados, mas expusemos só o seu conteúdo tal como se 
apresenta ao leitor.

A nossa escolha baseia-se em vários motivos. Em primeiro 
lugar, concordamos com Pierre Aubenque que se deve considerar 
como expressão da opinião do filósofo cada texto que não tenha 
sido repudiado explicitamente por ele. Em segundo lugar, parece-
-nos preferível oferecer a um leitor – que imaginamos seja movido 
por interesses filosóficos e não só históricos – uma primeira ima-
gem do pensamento aristotélico na sua especificidade, a mais bem 
definida possível, apesar de o ser em traços amplos e sem muitas 
nuances, de modo que ele possa confrontar-se com o pensamen-
to, aceitar algumas instâncias suas ou recusá-lo de todo. Por fim, 
achamos importante, para um pensador articulado e complexo 
como Aristóteles, que é estudado geralmente em seções, por peri-
tos deste ou daquele aspecto do seu pensamento, dar uma imagem 
que realce as linhas de continuidade, os elementos de coerência e 
as teses que reaparecem em contextos sempre diversos.
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De fato, com Aristóteles passa-se da filosofia às várias disci-
plinas filosóficas, algumas das quais existiam já de certa maneira 
antes da sua obra, como a dialética, a filosofia da natureza e a po-
lítica, e muitas das quais ele fundou, como a lógica, a psicologia, 
a biologia e a ética filosófica. Todas essas investigações estão agru-
padas assim devido a escolhas teóricas fundamentais, que quise-
mos realçar e não esconder, para indicar da melhor maneira o que 
diferencia, a nosso ver, Aristóteles dos outros filósofos, antigos e 
mais recentes. O que descreveremos poderia ser o pensamento de 
Aristóteles na fase final da sua vida, durante a segunda estadia em 
Atenas (cf. cap. 1). Essa escolha poderia ser criticada porque impli-
ca a apresentação de um Aristóteles moderadamente sistemático 
e, consequentemente, sombreia alguns aspectos problemáticos e 
dialéticos, dúvidas e reticências que às vezes os textos que nos che-
garam nos revelam, numa palavra, características, e que a crítica 
da segunda metade do século XX quis realçar com a esperança de 
tornar o filósofo antigo mais agradável a um paladar moderno.

Se quiséssemos caracterizar o seu pensamento com três pa-
lavras, escolheríamos “investigação”, “otimismo” e “essência”. 
Aristóteles parte da ideia de que a investigação sobre o mundo tal 
como este nos aparece é a melhor atividade, a mais apropriada 
e a mais agradável para o ser humano: “Todos os homens por 
natureza desejam saber”, diz no início da Metaph. A sua investi-
gação baseia-se num forte otimismo gnosiológico, razão pela qual 
a razão e a capacidade de conhecimento humanas, se forem bem 
dirigidas, não podem errar, e está dirigida, em qualquer campo 
do saber, ao estabelecimento da natureza da coisa estudada, não a 
reduzindo a componentes elementares, mas determinando a sua 
essência de modo estável e definitivo, de maneira a poder expô-
-la numa definição. Esse é o ideal filosófico de Aristóteles; nem 
sempre consegue atuá-lo, e muitas vezes as suas definições são 
provisórias e requerem discussão e revisão. Todavia, o objetivo 
da filosofia de Aristóteles é determinar a descrição fundamental 
de cada tipo de fenômeno, de modo a eliminar os seus aspectos 
casuais e momentâneos para concentrar-se sobre o que faz com 
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que ele seja aquilo que é. Encontrar uma boa definição é compre-
ender, eliminar obscuridades e complicações inúteis e ir ao busílis 
da questão. Ser capaz de o fazer é característica quer dos maiores 
intelectuais quer dos mais importantes homens de Estado.

A noção de essência, e o modo como esta deve ser entendida, 
é o campo de desencontro e de acordo da filosofia entre Aristóte-
les e o seu mestre Platão. A investigação da essência de uma parte 
da realidade implica decerto uma redução da multiplicidade da 
experiência a alguns fatores estruturais, e por sua natureza uma 
definição considera importantes só alguns dos aspectos de um 
ente. Mas a ontologia de Aristóteles é muito mais rica do que a 
de muitos outros filósofos e recusa-se a reduzir a variedade do 
mundo visível a uma série de combinações matematicamente de-
termináveis de poucos constituintes elementares. Como Hegel, 
mas diversamente de Hegel, Aristóteles é um pensador holista e 
não elementar.

Um trabalho como o que apresentamos baseia-se inevita-
velmente numa ampla série de estudos e pesquisas alheias, mas 
as dimensões da coleção tornam difícil dar um reconhecimento 
preciso das nossas dívidas conceituais e das fontes de muitas das 
interpretações que aceitamos. Na bibliografia encontrar-se-á a 
lista dos estudos mais úteis para o leitor italiano.

Gostaria de agradecer à editora Carocci por me ter oferecido 
a ocasião de repensar de modo geral as características de um au-
tor tão complexo, bem como a alguns amigos e colegas que leram 
em parte ou in toto esta monografia dando conselhos e sugestões 
muito úteis: Maddalena Bonelli, Francesca G. Masi, Stefano Maso 
e Cristina viano.

Os leitores julgarão se, de alguma maneira, se realizou a am-
bição deste texto em ser útil como primeira leitura de Aristóteles.

Veneza, verão de 2013.

Introdução


