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Parte 1
“O Filósofo”?



1
PESSOA E OBRA

Pantes anthrôpoi tou eidenai oregontai physei: todos os seres humanos
desejam, por natureza, conhecer. A proposição introdutória a um dos li-
vros mais famosos do Ocidente, a Metafísica, de Aristóteles, fala de modo
imediato sobre o ser humano e o seu conhecer; de modo mediato, porém,
também sobre o autor. Na medida em que a reivindicação antropológica, o
desejo natural pelo saber, é verdadeira, tem-se que Aristóteles não é mera-
mente um pensador extraordinário, mas ao mesmo tempo um grande ser
humano.

A PESSOA

Surpreendentemente, conhecemos a personalidade e o curso da vida
de Aristóteles apenas em traços gerais. Os escassos documentos consis-
tem no testamento, em diferentes cartas e poesias, em decretos honoríficos
de Estagira, Delfos e Atenas. Em contrapartida, só se pode confiar nas
descrições biográficas da antigüidade até certo ponto. Escritas somente
gerações mais tarde, elas seguem ora tendências que são simpáticas a
Aristóteles, ora tendências que lhe são antipáticas. O texto mais conhecido,
Vida e doutrinas de filósofos ilustres, de Diógenes Laércio (cerca de 220
d.C.; Capítulo V 1), mistura fatos com invenções nem sempre benevolen-
tes (cf. Düring, 1957). Quanto à pessoa, sabe-se o seguinte: “ele, ao falar,
gaguejava um tanto, também tinha pernas frágeis e olhos caídos; porém,
vestia-se de modo imponente e não deixava faltar anéis nos dedos e cui-
dado aos cabelos”.

Que Aristóteles de fato tinha um traço de dândi, isso não se pode
confirmar, mas o que segue está amplamente assegurado: a sua vida trans-
corre na época em que a forma de sociedade de muitos gregos, a cidade-
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estado livre, perde a sua liberdade. Aristóteles vivencia a derrota que Fili-
pe II causa aos atenienses e tebanos em Queronéia (338 a.C.). Ele também
é contemporâneo do filho de Filipe, Alexandre, o Grande. Por sua vez, os
anos em que Atenas conjuga a sua supremacia política com uma florescência
cultural, em que artistas como Ictino e Fídias realizam as construções da
Acrópole, nos quais Sófocles versa as suas tragédias, como Antígona e Rei
Édipo, e filósofos como Anaxágoras e Protágoras atuam em Atenas, isto é,
o período de Péricles (443-429), já ficaram bem para trás.

Aristóteles nasceu em 384 a.C., em Estagira (Estarro), uma pequena
cidade-estado no nordeste da Grécia. Não sendo como Platão um rebento
da alta aristocracia ateniense, nem sequer um cidadão, ele será em Atenas
um Metöke (agregado): um estrangeiro com “permissão de estabelecimen-
to”, mas sem direitos políticos. Ele seguramente não é qualquer um. Como
membro de uma família conhecida – o seu pai Nicômaco é médico legista
na corte imperial macedônica –, Aristóteles recebe uma educação excelen-
te, que, após a morte prematura do pai, é guiada por um tutor. Talvez por
causa de tensões na corte imperial, Aristóteles parte no ano de 367, na
idade de 17 anos, para Atenas, o centro da cultura grega, para estudar
junto a Platão. A escola deste, a Academia, é muito mais que um mero
“ginásio” público; ela é a Meca intelectual para cientistas e filósofos da-

Figura 1.1
Platão.
Cópia da época do Imperador Tibério, segundo uma efígie
surgida em torno da metade do século IV a.C. (Munique, Gliptoteca).
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quela época, um ponto de encontro internacional e o modelo, até hoje
dificilmente alguma vez alcançado de novo, para a unidade de ensino e
pesquisa.

Durante 20 anos, a “primeira estadia em Atenas” (367-347), Aristóteles
toma conhecimento dos problemas que conhecemos dos diálogos de Platão,
incluindo os diálogos tardios. Além disso, estuda junto aos membros da
Academia, como Espeusipo, Xenócrates e Eudoxo de Knidos. Sem dúvida,
ele não permanece “aluno” por muito tempo; em debate com Platão e seus
colegas, ele logo desenvolve uma posição própria. Assim, não se tem co-
nhecimento de algo como uma experiência intelectual tipo Saulo-Paulo,
uma repentina iluminação que convertesse o discípulo de Platão num crí-
tico de Platão. Tampouco ouvimos falar de uma virada ou conversão filo-
sófica que permitisse contrastar um Aristóteles tardio ou um Aristóteles II
em contraposição a um Aristóteles juvenil, ou seja, um Aristóteles I. Nesse
sentido, a biografia intelectual de Aristóteles aparece como notavelmente
gradual e, justamente nesse aspecto, sóbria.

Já durante a primeira estadia em Atenas, o filósofo profere preleções
próprias num auditório, que dispõe de um quadro, de diferentes aparelhos
e de duas pinturas de parede, bem como de tabelas astronômicas (Int. 13,
22a22; EN II 7, 1107a33; EE II 3, 1220b37; An. pr. I 27, 43a35; cf. Jackson,
1920). Nessa época, surgem extensas coleções de material e sobretudo os
primeiros esboços da filosofia da natureza (“Física”), da filosofia fun-
damental (“Metafísica”), da ética, da política e da retórica. Se também são
oriundos desse período aqueles escritos lógicos e de teoria da ciência, que
mais tarde se resume como “Organon”, bem como a Poética, isso é ques-
tionável.

O fundador e líder da Academia, Platão, é 45 anos mais velho do que
Aristóteles, o que corresponde praticamente à diferença de tempo em que
o próprio Platão era mais jovem do que Sócrates. Faltam informações mais
seguras acerca da relação do “aluno” com o seu “mestre”. Presume-se que
Aristóteles nutre por Platão sentimentos semelhantes aos deste último por
Homero. A crítica a Platão na Ética (I 4, 1096a11-17) começa quase como
a crítica de Platão a Homero e aos poetas na República (X, 595b; cf., relacio-
nada a Sócrates, Fédon 91bs.): “Sem dúvida, contraria-nos tal investiga-
ção, uma vez que foram amigos que introduziram as idéias. Porém, poder-
se-ia... ser solicitado, para preservar a verdade, não poupar os próprios
sentimentos, afinal somos filósofos...”. Mais tarde, decorrerá daí o dito
amicus Plato, magis amica veritas, o que significa, traduzindo livremente:
“eu amo Platão, mas amo ainda mais a verdade”. Uma ligação análoga de
valorização e crítica experimenta Sócrates (por exemplo, Met. XIII, 4,
1078b17-31; Pol. II 6, 1265b10-13). Poderia, a propósito, ser um caso de
sorte que, portanto, duas vezes, uma depois da outra, um filósofo notável
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toma ensinamentos junto a um filósofo notável e trabalha então para si,
na base das percepções profundamente refletidas daquele, as próprias per-
cepções.

Já pelo fato de ser um Metöke, Aristóteles não se envolve nas ques-
tões da pólis, mas fundamenta uma ciência da política própria. Ele não se
retira totalmente da práxis política: assume tarefas de mediação entre a
Macedônia e diferentes cidades gregas, pelas quais os “cidadãos de Ate-
nas” agradecem numa epígrafe (ver Düring, 1957, p. 215). Mesmo cético
diante da vocação política do filósofo, professada por Platão, ao final mes-
mo assim fracassada, ele não toma missões desse tipo como a progressão
“natural” da filosofia política.

Em geral, Aristóteles concentra-se no seu estudo, na própria pesquisa
e no ato de lecionar independente. Caso se dê crédito às afirmações cor-
respondentes, nesse caso ele, um palestrante talentoso com humor agudo,
oferece preleções claras e cativantes. Como leitor voraz, e além disso cole-
cionador e analítico, ele é o protótipo do professor erudito – não na forma
de distanciamento do mundo, mas numa forma aplicada, até mesmo vol-
tada para o mundo. O voltar-se para o mundo começa no âmbito do inte-
lectual. Aristóteles não se familiariza apenas com as opiniões da sua “esco-
la”, isto é, de Platão e dos acadêmicos, mas igualmente com as obras dos
sofistas, dos pré-socráticos e dos médicos, como também com a lírica, a
épica e a dramaturgia gregas, incluindo as constituições então conhecidas.

Após a morte de Platão, no ano de 347, Espeusipo (410-339), sobrinho
e herdeiro de Platão, é definido como líder da Academia. Não por algo como
aborrecimento, mas por causa de ameaças políticas – Aristóteles é tido como
amigo dos macedônios, aqueles que ameaçam a liberdade da Grécia –, o
filósofo, nessa época com 38 anos, abandona Atenas. Uma vez que as cir-
cunstâncias políticas forçam ainda outras mudanças de lugar, a sua biogra-
fia não tem um seguimento tão tranqüilo como se espera frente à obra im-
pressionante. A capacidade de Aristóteles, mesmo sob situações adversas,
de manter-se firme na sua tarefa de vida – a pesquisa – é notável.

Os próximos 12 anos de “andanças” (347-335/334) ele passa com
outros membros da Academia, primeiramente junto com um antigo cole-
ga, Hérmias de Atarneus. Generosamente provido de todas as coisas ne-
cessárias para a vida por esse príncipe da cidade de Assos, na Ásia Menor,
Aristóteles pode dedicar-se sem perturbações à filosofia e às ciências.
Presumivelmente em Assos ele conhece Teofrasto de Eresos (cerca de 370-
288 a.C.), seu futuro colaborador e amigo. O filósofo casa-se com Píthias,
a irmã (ou sobrinha) de Hérmias, com a qual ele tem uma filha de mesmo
nome; mais tarde nasce também um filho, Nicômaco. Nos anos fora de
Atenas, Aristóteles pôde ter coletado aquela grande quantidade de material
zoológico, que funda, junto com as investigações correspondentes, a sua
fama como destacado zoólogo.



Aristóteles     23

Após a morte de Hérmias, no ano de 345, Aristóteles vai para Mitilene,
em Lesbos. Dois anos mais tarde, a pedido do imperador Filipe, ele assume
a educação do jovem Alexandre, então com 13 anos. Trata-se da situação
única em que um dos maiores filósofos assume responsabilidade por al-
guém que, mais tarde, seria um dos mais significativos estadistas. Apesar
disso, em lugar nenhum na obra transmitida Aristóteles vem a falar do
aluno incomum. No entanto, ele deve ter escrito um texto Alexandre ou
Sobre as colônias e, sobretudo, deve ter aberto ao seu aluno o acesso à
cultura grega. Por exemplo, ele manda preparar uma cópia da Ilíada, de
Homero, que Alexandre, um admirador do seu principal herói, Aquiles,
leva consigo para as campanhas. Aristóteles também poderia ter sido res-
ponsável por Alexandre deixar-se acompanhar por cientistas gregos para
perseguir, além de fins militares, também interesses culturais e científicos.

Em contrapartida, poderia ser ilegítima uma carta a Alexandre, trans-
mitida somente em árabe (Stein, 1968): um dos mais antigos Espelhos dos
Príncipes, em que Alexandre é aconselhado sobre o comportamento para
com os súditos, sobre a fundação de cidades gregas e sobre a pergunta se
se deveria desalojar à força a nobreza persa. E o ápice é formado pela
visão de uma república mundial, uma cosmo-pólis (ver Capítulo 15, “Ami-
zade e outras pressuposições”).

Figura 1.2
Batalha entre Alexandre Magno e Dario.
Corte: Alexandre (Pompéia, Casa de Fauno.
Provavelmente cópia feita a partir de Filoxeno de Eritréia).
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Por volta do fim dos seus “anos de andança”, Aristóteles assume, vin-
da de Delfos, a requisição de produzir uma lista dos vitoriosos nos jogos
pítios. Que ele tenha recebido a honrosa missão, isso fala a favor do seu
renome científico; e que ele a realiza, isso prova uma vez mais a sua ampla
curiosidade intelectual. Às outras pesquisas acrescenta-se aqui a historio-
grafia. Pela sua realização, dedica-se-lhe um decreto honorífico que, no
entanto, é revogado quando da insurreição antimacedônica do ano de 323.

Após a resistência grega contra a Macedônia ter sido quebrada com a
destruição de Tebas (335), Aristóteles, com quase 50 anos, retorna ao seu
antigo local de formação. Tem início a “segunda estadia em Atenas” (335/
334-322). Três ou quatro anos antes, Xenócrates foi eleito para o topo da
Academia, um filósofo em relação ao qual Aristóteles é muito superior em
conhecimentos, agudeza e dinamismo espiritual. Que essa eleição tenha
levado à separação da Academia, isso não se pode provar, mas é presu-
mível. Em todo caso, Aristóteles trabalha nos próximos 12 anos no Lykeion
(cf. “Liceu”), em Lykabettos, um ginásio acessível a todos. Devido à sua
forma de construção, ele também é chamado de Peripatos, que original-
mente significa “passeio”, mais tarde “galeria coberta”, “vestíbulo ou átrio
de discussão”.

Se o círculo que se reúne ali em torno de Aristóteles se fecha numa
firme unidade de ensino e pesquisa, numa organização de trabalho, isso
permanece incerto. De qualquer modo, não surge uma espécie de universi-
dade com um plano de estudo estabelecido, com provas e graus acadêmi-
cos. Nem sequer ocorre a fundação de uma escola em sentido formal; ora,
a um estrangeiro como Aristóteles está vedada a aquisição de bens dura-
douros. Aliás, na Atenas pensada “nacionalmente”, ele continua sendo um
estrangeiro sob suspeita e, na vida intelectual, um cientista estrangeiro
entre outros. Aristóteles leva consigo para o Liceu a sua biblioteca, para os
termos de então uma biblioteca extraordinariamente grande, bem como
uma considerável gama de apetrechos. Em virtude de preleções públicas –
o filósofo insiste na unidade de ensino e pesquisa, familiar à Academia –,
ele retoma esboços anteriores das suas idéias e traz os seus escritos doutri-
nais a uma versão amadurecida. Além disso, explora as suas coleções de
material e organiza a pesquisa, no sentido de dividir determinadas áreas
de pesquisa com amigos e colegas, por exemplo, com Teofrasto, Eudemo
de Rodes e Mênon.

Após a morte de Alexandre, em junho de 323, Aristóteles deixa nova-
mente Atenas. Embora a sua filosofia política esteja antes voltada contra
interesses macedônios, ele teme tornar-se uma vítima das intrigas an-
timacedônias. A propósito, ele é colocado sob aquela acusação de impieda-
de (asebeia), da qual Sócrates também fora vítima uma vez. Aludindo-se
ao destino deste “mais veraz, mais sábio e mais justo homem entre os que
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então viviam” (Platão, Fédon 118a), Aristóteles deve ter fundamentado o
abandono da cidade com as palavras de que ele não permitirá que os
atenienses, pela segunda vez, cometam um pecado contra a filosofia
(Aeliano, Varia historia III 36). Aristóteles retira-se para a casa da sua
mãe, para Cálquis, em Eubóia. Pouco tempo depois, em outubro de 322,
ele morre aos 62 anos, de uma doença da qual não se sabe em detalhes.

No testamento (Diógenes Laércio, Capítulo V 1, 11-16), confronta-
nos um ser humano cuidadoso, preocupado com o bem-estar dos seus.
Como executor do testamento é designado Antipater, general macedônio e
governador de Alexandre na Grécia, e como substituto no Liceu é colocado
Teofrasto. Aristóteles expressa o desejo de ser enterrado ao lado da sua
esposa, Píthias, e atribui disposições aos seus parentes e serviçais.

Da época do império romano foram transmitidas efígies que se reme-
tem a um original grego que certamente foi preparado por Lisippo, o escul-
tor da corte de Alexandre Magno, em requisição do seu senhor. O Aristóteles
de cerca de 60 anos é apresentado com barba longa, boca larga, lábio
inferior forte e – como indicação de uma inteligência e de uma concentração
extraordinárias – com uma testa que avança salientemente. Na tradição
biográfica da Antigüidade, encontram-se os cognomes “o leitor” (anag-
nôstês: Vita Marciana 6) e “o espírito da discussão (acadêmica)” (nous tês
diatribês: Filoponos, De aeternitate mundi VI 27).

Figura 1.3
Sócrates.
Cópia feita a partir de um retrato helenístico (Roma, Villa Albani).
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A OBRA

O índice dos escritos aristotélicos feito por Diógenes apresenta 146
títulos. Ainda faltam ali dois dos escritos mais importantes para nós, a
Metafísica e a Ética a Nicômaco. Caso se deva confiar nos dados de exten-
são, 445.270 linhas, e se adicionem os dois escritos não-incluídos, obte-
mos, já no sentido quantitativo, uma produtividade quase inacreditável:
uma obra de aproximadamente 45 tomos com cerca de 300 páginas. Po-
rém, uma vez que a obra não foi guardada tão cuidadosamente quanto a
platônica, parece que, do cômputo total, preserva-se menos do que um
quarto, o que de qualquer modo ainda resulta em dez volumes considerá-
veis (sobre os índices antigos das obras de Aristóteles, ver Moraux, 1951).

A obra escrita de Aristóteles divide-se em três gêneros. Alguns textos
estilisticamente retocados dirigem-se a leigos com formação. Pelo fato de
que os endereçados encontram-se “fora” (gr. exô) da escola, esses escritos
chamam-se exotéricos ou também, uma vez que se dirigem a um círculo
(kyklos) maior, escritos encíclicos. Acham-se aqui o escrito de propaganda
para a filosofia, o Protreptikos, além de muitos diálogos como, por exemplo,
Sobre a filosofia, Sobre a justiça, Política e Sobre os poetas. Ao lado desses
“escritos populares”, há “textos profissionais”, os Pragmatien, também cha-

Figura 1.4
Aristóteles.
Cópia romana feita a partir de uma estátua do
fim do século IV a.C. (Viena, Kunsthistorisches Museum).
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mados de escritos esotéricos, uma vez que se dirigem a alunos e colegas
“dentro” (gr. esô) da escola. Surpreendentemente, esses tratam de alguns
temas centrais apenas de modo muito breve. Isso pode ser explicado pelo
fato de que Aristóteles tomou posição quanto a isso nos escritos exotéricos
e pressupõe o conhecimento desses – para todos os efeitos, eles estão dis-
poníveis no “comércio de livros”. O terceiro gênero forma as coleções de
material de pesquisa: sobre as opiniões doutrinais de filósofos anteriores,
sobre a pesquisa da natureza (em especial sobre a zoologia) e sobre a
política, sobre adágios, questões disputadas sobre Homero, etc. A coleção
das datas de apresentação das “disputas de tragédia”, os assim chamados
Didascália, foi perdida; e da coletânea mais famosa, as 158 constituições
gregas, conhece-se lamentavelmente apenas a Constituição de Atenas.

Caso se compare a obra preservada com a de Platão, não deve passar
despercebido que, no caso de Aristóteles, excetuando-se pequenos frag-
mentos, todos os escritos de nível literário especial perderam-se já na
Antigüidade Tardia; no caso de Platão, ao contrário, conhecemos exata-
mente as obras de arte literária, os diálogos. Para esse quadro de transmis-
são poderia responsabilizar-se unicamente as vicissitudes da história. Po-
rém, talvez os diálogos de Aristóteles não tenham sido transmitidos tam-
bém porque não resistem ao modelo notável. Cícero, sumamente impor-
tante para a mediação da cultura grega, parece de fato se apoiar de modo
especialmente forte nos diálogos aristotélicos. Apesar disso, não se pode
negar que tentativas tardias de imitar, na filosofia, a arte de diálogo de
Platão, além de Aristóteles e Cícero, por exemplo, em Agostinho ou Abelardo,
em Ockham, Galilei, Hume ou Leibniz, dificilmente alcançam o nível de
Platão.

Tem-se um outro quadro nos escritos determinados ao uso acadêmi-
co. Como um grau intermediário entre textos de preleção e uma obra
retocada em termos de composição e estilo, esses escritos preparam aque-
le gênero de texto – o tratado – que se pode imitar sem problemas e cons-
titui até hoje, para a ciência e a filosofia, a forma válida. Assim, segundo
tudo o que nós sabemos, Aristóteles escreveu nessa forma os seus pensa-
mentos essenciais. Para o quadro da transmissão poderia resultar um ter-
ceiro motivo, agora não mais um motivo externo: não havia uma necessi-
dade filosófica de transmitir também os diálogos. Ainda assim, a perda
dos diálogos é motivo de lamento. Por um lado, seria interessante saber
quais dos seus pensamentos Aristóteles queria submeter a um público maior.
Por outro lado, seria um prazer conhecer a sua qualidade literária: Cícero
louva o seu “rio dourado de discurso” (flumen orationis aureum: Academica
II 119) e quer dizer com isso o estilo cultivado, tanto ritmicamente quanto
sintaticamente, de uma linguagem cotidiana não muito elevada.

Dentre os “tratados”, unicamente a Historia animalium, a Zoologia,
poderia ter sido concebida para um público leitor, e não ouvinte. Trabalha-
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dos cuidadosamente, sem os saltos de pensamento ou as meras observa-
ções que se encontram em outros escritos doutrinais, são também os Pri-
meiros analíticos e a Ética a Nicômaco. Na sua absoluta maior parte, os
escritos esotéricos de Aristóteles são apontamentos de aula: apontamen-
tos para as preleções ou pós-escritos de preleções, que não são destinados
à publicação. Ao que tudo indica, a maioria deles é retrabalhada em vários
aspectos após uma primeira forma escrita, freqüentemente pelo próprio
Aristóteles, em parte primeiramente por Teofrasto e outros discípulos. Deve-
se contar não só com diferentes camadas, mas também com agrupamen-
tos, excursos, observações e remissões. Alguns textos, contudo, Aristóteles
mesmo poderia ter redigido no momento de finalização: além da Ética a
Nicômaco talvez as Categorias, a Tópica e os Analíticos. Notavelmente, há
para alguns temas diferentes textos, em especial para a ética, a saber, a
Ética a Nicômaco, a Ética a Eudemo e a Ética magna (Magna Moralia, cuja
autenticidade é, sem dúvida, questionável).

Por meio do quadro de transmissão dos escritos doutrinais trazido à
mostra, a filologia erudita, com muita agudeza e não pouca polêmica,
propôs uma série de tentativas de datação, hipóteses de desenvolvimento
e melhorias textuais (conjecturas). Contudo, o seu trabalho corre o risco
de perder de vista o conteúdo próprio, filosófico. E, apesar de toda a eru-
dição, a cronologia dos escritos permanece até hoje motivo de discussão.
Amplamente reconhecido é somente o seguinte: a Tópica, um dos tratados
mais antigos, foi escrita antes tanto das Categorias quanto dos Primeiros
analíticos; obras primevas são também a Retórica e – talvez – a Poética; os
escritos sobre biologia e sobre metafísica fazem referência à forma primi-
tiva da lógica (contida na Tópica) e da teoria da demonstração, enquanto
os Analíticos oferecem a sua elaboração relativamente madura. No âmbito
da biologia, a obra De generatione animalium é a última; no tocante à
ontologia, aparecem as Categorias antes dos livros sobre a substância da
Metafísica; e no âmbito da filosofia prática a Ética a Nicômaco só pode ter
sido escrita após a Política.

Uma vez que Aristóteles pode reportar-se a exemplos anteriores ape-
nas de modo limitado, ele deve ser tomado como co-criador de uma prosa
científica sóbria. Além disso, é o criador de um grande número de expres-
sões técnicas, as quais, passando pela tradução latina, tornam-se elemento
fixo da terminologia filosófica. O enrijecimento que acompanha isso certa-
mente lhe é estranho. As suas expressões técnicas são retiradas, de muitas
maneiras, de perguntas; nas Categorias ele diz ti, “o que”, poson, “quão
grande”, poion, “de que tipo”, poû, “onde”. Nos princípios do movimento,
ele fala de “De que”, “O que”, “De onde” e “Por causa de que”. Em todo
caso, Aristóteles não busca nenhuma linguagem filosófica artificial, mas a
precisão e a diferenciação, ocasionalmente também o progresso das expres-
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sões confiadas à linguagem comum. Dessa forma, ele obtém uma dicção
móvel, de todo não-escolástica.

Aristóteles escreve, na maioria dos casos, de modo claro, breve, pon-
tual e – tirando-se determinados usos formalistas – rico em variações. Oca-
sionalmente, encontramos até mesmo o estilo elogiado por Cícero, como,
por exemplo, em partes da Metafísica XII e da Política, bem como no Capí-
tulo I 5 do escrito Sobre as partes dos animais (aqui, 664b22-645a36).
Porém, como seria de se esperar de apontamentos de aula, os textos via de
regra são compactos, escritos de modo elíptico e impregnados de acrésci-
mos; existem também translados abruptos, e vários contextos ficam obs-
curos. Mesmo que consigamos ler outros filósofos segundo trechos, talvez
mesmo por capítulos, um pensador tão vigoroso quanto Aristóteles estu-
da-se linha por linha, palavra por palavra. É preciso lê-lo, analisá-lo e relê-
lo, sendo capaz daquela reflexão que sabe detalhar um argumento tão-
somente aludido e que desperta à vida filosófica algumas “passagens du-
ras de roer” através de ilustrações e ponderações relevantes (“O que isso
quer dizer?”). Quem coloca para si esse desafio, dele se cerca uma filosofia
que, no tocante à amplitude temática, à riqueza de fenômenos, à agudeza
conceitual e à força especulativa, dificilmente se encontra outra igual.

Infelizmente, a obra única, até os escritos populares, perde-se por
completo logo depois da morte de Aristóteles. Somente cerca de três sécu-
los mais tarde é que se consegue realizar, em Roma, a primeira edição
mais cuidadosa dos escritos doutrinais. Segundo uma tradição antiga, o
editor, Andrônico de Rodes, apóia-se em manuscritos originais, que che-
gam a Roma por caminhos tortuosos (ver Capítulo 17, “Primeiro período”).
A edição forma a base de toda a transmissão de Aristóteles que a ela se
liga; ela é essencialmente idêntica ao Corpus Aristotelicum que chegou até
nós. Por meio da edição de Andrônico, os escritos doutrinais de Aristóteles
tornam-se rápida e amplamente conhecidos e já no círculo em torno de
Andrônico, bem como mais tarde, em especial desde o século II d.C., rica-
mente comentados. Também não se deve esquecer que, em relação a
Aristóteles, diferentemente do que se observa em relação a Platão, não
existe nenhuma tradição contínua de interpretação; os primeiros comen-
tários preservados são originários do período do império romano.

A história da transmissão tem uma outra conseqüência grave: a orde-
nação sistemática da obra e a divisão dos textos em quatro grupos não são
originais do próprio autor, mas do seu editor. Conduzido pela idéia de um
sistema filosófico construído em si consistentemente, Andrônico coloca
(1) os escritos lógicos e científicos, entendidos no início como propedêutica.
Surpreendentemente, seguem-se então (2) a Ética e a Política, a Retórica e
a Poética. Apenas depois seguem (3) os escritos de filosofia da natureza
(incluindo os textos sobre psicologia). Formam o final (4) textos sobre
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Filosofia Primeira, que, localizados após (em grego, meta) a filosofia da
natureza, a física, são chamados de “Meta-Física”. Por outro lado, a ordena-
ção corresponde em parte àquela antiga divisão padrão lógica-ética-física,
da qual, contudo, com a seqüência física-ética-lógica, Aristóteles já dispõe
(Top. I 14, 105b20s.). O fato de que o segundo grupo de Andrônico, a
ética, seja colocado, mais tarde, no final e tenha permanecido desde então
ali, e não raro não tenha encontrado nenhuma consideração especial,
espelha a depreciação dominante entre alguns filósofos, embora não parti-
lhada por Aristóteles, da filosofia prática diante da teórica.

Também após essa recolocação, a idéia de sistema de Andrônico fica
guardada. Muitas vezes, ela forma o ponto de partida de um aristotelismo
rígido e ainda determina, apesar de edições revolucionárias e investiga-
ções primeiramente do século XV e então depois do século XIX, a interpre-
tação até há poucas gerações. Apenas a interpretação histórico-evolucio-
nária, que parte de duas monografias do filólogo Werner Jaeger (1912 e
1955, 2.ed.) destina ao pensamento de sistema uma aguda negativa. Ins-
pirado pelo historismo do século XIX, Jaeger vê na obra de Aristóteles o
resultado de um desenvolvimento intelectual no qual três fases podem ser
claramente diferenciadas uma da outra: anos de ensino, anos de andanças
e um período de mestria. Na juventude intelectual da primeira estadia em
Atenas, no “período da Academia”, o filósofo defende posições platônicas;
ele é um “idealista”. Disso ele se distancia cada vez mais no período vivido
fora de Atenas, nos “anos de andanças”, para, após o seu retorno a Atenas,
no “período de mestria”, realizar uma pesquisa desprovida de toda especu-
lação, orientada tão-somente de modo fenomênico e empírico. Em poucas
palavras: a metafísica idealista cede ao realismo e ao empirismo.

O mesmo modelo de interpretação, então relacionado a Platão, já
havia sido usado por K.F. Hermann (Geschichte und System der Platonischen
Philosophie,1  Heidelberg, 1839). Pode-se mesmo voltar até o século III
d.C., até Porfírio, filósofo e comentarista de Aristóteles. Tão nova, pois, a
idéia básica não é. De qualquer modo, há hoje entre os filólogos “um am-
plo consenso sobre o fato de que os resultados de Jaeger devem ser toma-
dos como errôneos na concepção geral e também em muitos itens especí-
ficos” (Flashar, 1983, p. 177). Escolhe-se, por exemplo, a biologia e, em
seguida, a classificação do mundo animal. Nesse caso, vê-se que, com o
passar do tempo, desenvolve-se um “sistema” crescentemente mais com-
plexo e orientado pela experiência. No entanto, dado que o elemento da
teleologia pertence a ele, não se pode falar de modo algum de um empirismo
no sentido de hoje. Questionável é já por si o recurso acrítico ao material
biográfico da Antigüidade e aos fragmentos, bem como ao esquema de um

1 N. de T. História e sistema da filosofia platônica.
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desenvolvimento linear, quase mecânico. De resto, deve-se julgar o filóso-
fo como sendo capaz de um desenvolvimento que não é determinado por
uma respectiva situação de afeição em relação ao mestre, mas, antes, resi-
de em percepção fundamentada. Ainda assim, a idéia de desenvolvimento
traz tão pouco para o entendimento filosófico que se torna forçosa aquela
posição contrária, a qual Heidegger expressa numa preleção na proposição
lapidar: “Aristóteles nasceu em tal e tal circunstância, trabalhou e morreu”
(Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie,2  manuscrito de preleção não-
publicado, 1).

2 N. de T. Conceitos fundamentais da filosofia aristotélica.




