
  

Aristóteles



  

Negação do dualismo platônico-
parmenideano

• Presença de infinitas idéias
– Coisas da realidade

– Sucessivas transformações



  

Substância

SUBSTÂNCIA

•Tudo o que constitui os entes individuais 
constitutivos dos próprios seres

•Invariável (em si)

•Alterações extrínsecas

Matéria

Forma

•Bronze

•Pensador



  

Categorias

• Quantidade

• Qualidade

• Relação

• Lugar

• Tempo

• Estado

• Hábito

• Ação

• Paixão

Substância

“Nossas ‘declarações’ acerca das coisas”

Estátua; Homem

Alto, grande

Inteligente, verde

Amigo, “sobre”

“na praça”

Ontem, velho

Sorrir

Ser ferido

Papel “dobrado”

Acessórios



  

Modos de ser: identidade e 
atributos

Essência

X

Acidente

Necessidade

X

Contingência

Sócrates é Homem

Sócrates é calvo

Ato

X

Potência

Semente

Planta

Sócrates é Sócrates



  

Realização do ser: causalidade

• Causa formal: o que é x

• Causa material: do que é x

• Causa eficiente: por que é x

• Causa final: para que é x



  

Conhecimento

Conhecimento

Prático

Produtivo

Teórico

Física

Matemática

Filosofia primeira



  

Conhecimento teórico: 
Filosofia Primeira

• Ontologia

• Arqueologia

• Teologia

Estudo do 
que existe

Busca da causa primeira

•Causa incausada

•Motor primeiro

•Ser necessário frente aos demais 
(contingentes)

Estudo da causa incausada (Deus)

Único Eterno

Imutável Ilimitado

Imóvel



  

Conhecimento teórico
Conhecimento da realidade natural

FÍSICA

BIOLOGIA

PSICOLOGIA



  

Conhecimento prático
Conhecimento das normas de conduta

POLÍTICA

Estudo comparativo 
das Constituições das 
cidades-Estado gregas

ÉTICA

Ação humana mediante suas virtudes

Atributos que 
permitem a 

realização de Si

“Caminho do Meio”

Homem: destinado à Felicidade



  

Conhecimento produtivo

Retórica

Poética

Tragédia

•Mímesis

•Imitação do real

•Catársis

•Vivência

Regras do discurso

•Convencimento

•Contra os sofistas



  

Lógica

• Silogismo
– Proposições das quais 

se busca uma 
conclusão

• Composição:
– Duas proposições
– Presença de um termo 

médio
• Ligação (mediação) 

para a conclusão

• Exigências sobre as 
proposições
– Princípios

• Identidade

• Não-contradição

• Terceiro excluído

P1 - Todo homem é mortal

P2 - Sócrates é homem

C - Logo, Sócrates é mortal
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