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Resumo
A tese que subjaz ao texto é a de que o pensamento metafísico de Aristóteles não é 
“essencialista”, como a Tradição o traduziu, mas, por assim (impropriamente) dizer, 
“estruturalista”, assente numa fenomenologia do acontecer-ser dos entes: a unidade 
conceptual que reclama e legitima uma ontologia não reside em qualquer “um”, con-
cebido como “ente principial universal”, mas na “unidade de certa estrutura ontológica 
dinâmica”, observável em todos os entes; a unidade ontológica é só a de cada ente em 
si mesmo, enquanto acontecer-ser singular, mas revelador de uma “estrutura dinâmica” 
universal. Esta estrutura é “meta-física” no sentido em que “atravessa” e se manifesta 
em todos os entes, sem ser “propriedade” exclusiva de nenhum. A ontologia trata dessa 
estrutura, formalmente una, que caracteriza “ser” (seja qual for o ente em consider-
ação), “análoga” em todos os entes. A ontologia é um discurso que não diz “o um cada 
um”, mas estabelece a unidade de uma estrutura de significação que expõe e descreve 
a “analogia” de todos. O discurso torna-se, então, necessariamente equívoco se não 
tivermos o cuidado de adequar, caso a caso, à estrutura dinâmica de “um cada um” 
singular, os conceitos da estrutura de significação, universal e analógica: a significação 
(a Ciência) só conseguirá ser universal se o significante for modulado em seus signifi-
cados singulares. 
Inevitavelmente, Aristóteles está sempre dizendo o mesmo, mas diferentemente; e este 
“diferentemente” é que é o núcleo ontológico da significação. Donde a dificuldade 
(impossibilidade?) de fazer um texto linear sobre todo o pensamento de Aristóteles, 
texto que alinhe “geometricamente”, de antecedente a consequente, os conceitos; te-
mos sempre que regressar aos mesmos conceitos e apurar-lhes o significado perante 
o ente singular que está em consideração. A Tradição tem tentado (obviamente, sem 
sucesso) fazer esse alinhamento e chegar à unidade dos significantes e dos significados, 
entre outras razões, para respeitar um suposto “princípio de (não) contradição”, que 
atribuiu erroneamente a Aristóteles; há algo de parecido no Sofista, embora sem o “ab-
solutismo” que a Tradição atribuiu ao princípio de contradição. Na perspectiva em que 
se coloca a minha leitura de Aristóteles, da unidade da estrutura de significação e da 

1.  Este ensaio retoma e resume, essencial e, por vezes, literalmente, parte da dissertação de doutoramento 
que defendi na Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa, Braga, em 1991.

12, 3-48, Lisboa: CFUL.
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equivocidade do significante, isso é impossível. Donde a impressão de “repetição”. Que 
o é, em certo sentido, pois trata-se de revisitar a mesma estrutura em planos diferentes: 
o ente é multiplamente e é dito multiplamente.
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1. Preliminares

Οὐσία é a enticidade2 de τὸ ὄν. Οὐσία, em grego corrente, era 
o “sustento”, o “mantimento”, aquilo com que alguém se sustenta e 
mantém, o que lhe garante subsistência. Οὐσία  é a “propriedade” de 
o ente ser/estar em si “próprio”. Um copo, por exemplo, tem a mesma 
“copidade” de outro copo, mas, por mais iguais que os dois sejam, cada 
um tem a sua “propriedade”, a οὐσία de si “próprio”.

Τὸ ὄν = τὸ ἕν, o um, isso-aí3. Não se pode falar, em Aristóteles, 
de algo como um “princípio de individuação”, a não ser este: a evidên-
cia do “aí” do “próprio” ente. “O indivíduo” é “o um” que está aí. A 
questão aristotélica será antes a de como a “individualidade” se sustém 
e mantém em e apesar (e, mesmo, por causa) da mudança. Por outras 
palavras, como é que τὸ ὄν é τὸ ἕν, sob pena de deixar de ser ὄν, através 
dos diferentes modos de mudança que lhe são inerentes.

É importante, na leitura de Aristóteles, ter presente o uso técnico 
rigoroso que ele faz do artigo definido: τό é o modo como Aristóte-
les assinala um ente determinado, um substantivo, sobretudo ao usar 
a forma participial presente de um verbo. Τὸ ὄν significa “o ente”, ὄν 
simplesmente significa “sendo”; τὸ ἕν significa “o um”, ἕν simples-
mente significa “uno”; τὸ καθόλου significa “o todo”, καθόλου sim-
plesmente significa os adjetivos “total” e “universal” ou os advérbios 
“totalmente” e “universalmente”. O artigo definido τó refere um “isto 
aí”, um “ente/um”, um “algo”, um “alguém”, um “algum”, um “quê”, 
em suma. Traduzo τó, quando sem nome aposto, por “o quê”4.

2.  O termo “essência” foi sobredeterminado, pelas interpretações seculares de Aristóteles, com cono-
tações que não correspondem à simplicidade do uso do termo (não do conceito) οὐσία em Aristóteles: 
“entidade” do ente. Dado que o termo “entidade” tem um significado próprio no uso corrente da 
língua portuguesa, opto pelo termo “enticidade”, tomado da tradução de A. S. Pinheiro da obra de S. 
Agostinho, O livre arbítrio, Faculdade de Filosofia, Braga, 1986. A Professora Maria Helena Rocha 
Pereira sugeriu-me o termo “onticidade”, com sua referência mais grega; seria uma opção válida, mas 
perder-se-ia o radical “ente”, que é o termo que usamos em língua portuguesa.

3.  “Se, pois, o ente e o um são o mesmo e uma só natureza [...]; pois é o mesmo ‘um homem’ e ‘homem’, 
‘ente homem’ e ‘homem’, e [dizer] ‘um homem’ e ‘um ente homem’ não mostra coisas diferentes” 
(Metafísica, Γ, 2, 1003 b 22-29).

4.  Sem prejuízo de, por razões de inteligibilidade do texto, utilizar, por vezes, “isso aí” ou, simplesmente 
“isso”.
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O pensamento metafísico de Aristóteles não é compreensível den-
tro da linguagem que a tradição nos legou como sendo a da “lógica” 
de Aristóteles, principalmente a que foi estabelecida como sendo a dos 
Analíticos. Na verdade, tal não se passa apenas com os textos da Meta-
física; passa-se também com as obras de Aristóteles relativas a “ciên-
cias particulares”. 

Segundo Aubenque5, Hegel terá sido o primeiro a fazer notar esta 
disparidade interna na obra de Aristóteles: nas suas obras “científicas”, 
Aristóteles não utiliza o que ele mesmo teria proposto, nos Analíticos, 
como estrutura da “ciência”. À época da investigação que deu origem 
a este ensaio6, o primeiro estudo que encontrei propondo uma outra 
leitura de Aristóteles datava de 1962, um pouco anterior à observação 
de Aubenque acabada de referir: D. M. Balme7, a propósito dos textos 
biológicos. Até aos anos 90 do século passado, são vários os autores 
que, com base nos textos biológicos de Aristóteles, confirmam e de-
senvolvem os estudos de Balme. Pellegrin, além dos estudos sobre as 
obras biológicas de Aristóteles, alargou esta linha de investigação à 
Política8 e, em linhagem diretamente heideggeriana, já nos anos 60, 
Rudolf Bohem o fizera com a Metafísica9. Balme, do facto de o uso 
por Aristóteles da terminologia da “lógica” não ser aplicável, em seu 
sentido tradicionalmente aceite, às obras biológicas, conclui mesmo 
que a concepção aristotélica de “ciência” não seria a de constituição de 
taxonomias que a tradição lhe atribuiu10. 

Este entendimento não se limita a considerar que há discrepância 
entre os textos científicos e metafísicos, por um lado, e os textos “ló-
gicos”, por outro: os textos científicos e metafísicos de Aristóteles re-
jeitam, e excluem mesmo, o entendimento do que nos foi legado como 
“lógica” de Aristóteles, sendo até questionável dizer, como Aubenque, 
que Aristóteles “teria pretendido” uma “estrutura muito diferente” para 
“constituir a filosofia como ciência”. A questão é, antes, a de se a es-
5.  “Os textos metafísicos de Aristóteles ordenam-se segundo uma estrutura de facto muito diferente da-

quela segundo a qual o próprio Aristóteles teria pretendido constituir a filosofia como ciência”, “Sens 
et structure de la Métaphysique aristotélicienne”, Bulletin de la Société Française de Philosophie, scé-
ance du 23 Mars 1963, p.4. Referência a HEGEL, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, 
Werke, t. XIII, 1833, pp. 480 sgs.

6.  Década de 1980 e princípios de 90. De então para cá, interrompi, até há muito pouco tempo, os estudos 
e as leituras de e sobre Aristóteles. A bibliografia de referência é, pois, a dessa data, com a exceção 
referida na n. 11.

7.  “ΓΕΝΟΣ and ΕΙΔΟΣ in Aristotle’s biology”, The Classical Quaterly, LVI (1962), 81-98.
8.  “La Politique d’Aristote: unité et fractures, éloge de la lecture sommaire”, Revue Philosophique, 105 

(1987), 129-159.
9.  Das Grundlegende und das Wesentliche (Metaphysik, Z), La Haye, 1965.
10.  A mesma ideia em Gilbert ROMEYER-DHERBEY, Les choses mêmes. La pensée du réel chez Aris-

tote, Lausanne, 1983, pp. 127-132.



Joaquim Coelho Rosa6

trutura conceptual que a tradição atribuiu ao pensamento de Aristóteles 
é mesmo de Aristóteles ou da tradução que foi feita dos textos ditos 
“lógicos” e, sobretudo, da imposição dessa tradução às outras obras: as 
aporias, contradições e perplexidades que a tradição assinala na obra 
de Aristóteles devem-se ao pensamento dele ou à interpretação que a 
tradição estabeleceu com base em sua leitura da “lógica”?11

Justifica-se corrigir a tradução convencional dos textos de Aristó-
teles, como, por exemplo, a tradução do termo πᾶς, nuclear na doutrina 
do juízo: é erro gramatical traduzir πᾶς por “todos os”. Πᾶς não signi-
fica “todos os homens”, mas sim “o homem todo”. Não é apenas erro 
gramatical12, mas também contraria a afirmação explícita de Aristóte-
les, e num texto dito “lógico”, o De Interpretatione:

 “digo declarar totalmente (καθόλου) acerca do todo (ἐπὶ τοῦ καθόλου), por exem-
plo, ‘o homem [é] todo branco’ (πᾶς ἄνθρωπος λευκός)”13; e esclarece logo a se-
guir: “pois o termo ‘todo’ (πᾶς) não significa o todo (τὸ καθόλου), mas [que é] 
totalmente (καθόλου)”14.

E, na Metafísica, Aristóteles estabelece a distinção com os Analíti-
cos e mostra a insuficiência destes para estudar a enticidade:

 

“Digamos agora, em primeiro lugar, acerca da definição (περὶ ὁρισμοῦ), o que não 
foi dito nos Analíticos; pois a questão (ἀπορία) neles colocada é útil para as pro-
posições (λόγοις) sobre a enticidade. Falo daquela questão ‘por que é que é uno 
(ἕν) aquilo de cuja proposição dizemos ser definição’, como, do homem, ‘animal 
bípede’ (que seja [agora aqui] esta a proposição acerca dele)? Por que é que isto 
é uno e não múltiplo, ‘animal’ e ‘bípede’? Pois, no caso de “homem” e “branco”, 

11.  Só muito recentemente li a que me parece ser a mais antiga leitura onto-metafísica, não subordinada 
à “lógica” tradicional, da Metafísica de Aristóteles: a de Heidegger, no curso do semestre de verão 
de 1931, na Universidade de Freiburg im Breisgau: Aristoteles Metaphysik IX, tr. fr. Aristote, Méta-
physique Θ 1-3. Este curso lê, de forma sistemática, um conjunto textual de Aristóteles para o qual 
Heidegger propõe o entendimento que, em minha investigação, iniciada há quarenta anos atrás, con-
siderei ser o único consistente.

12.  Também o é nas nossas línguas atuais: no inglês, por exemplo, é explícita a diferença entre all e every. 
A tradução convencional não tem fundamento nem na língua grega clássica nem no pensamento de 
Aristóteles. Induz uma leitura platonizante de Aristóteles (a “ideia” de homem, o universal “homem”, 
“todos os homens”...), compreensível, quiçá justificável, no contexto histórico em que foi feita pela 
primeira vez, mas não é Aristóteles. Na verdade, é como se, tendo visto um homem que, depois de 
apanhar chuva, “está todo molhado”, disséssemos ter visto que “todos os homens estão molhados”.

13.  De Interpretatione, 7, 17 b 5-6.
14.  De Interpretatione, 7, 17 b 11-12.
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quando [um] não acontece [como] outro no outro, é múltiplo, mas é uno quando 
ao substante, o homem, algo lhe acontece e é afetado (pois então torna-se uno e é 
‘o homem branco’”)15.

Este excerto enuncia que há diferença entre o domínio dos Analí-
ticos e o das “proposições sobre a enticidade”: a definição, proposição 
(λόγος) que diz a enticidade, aquilo que “o quê” é, é diferente nos Ana-
líticos e nos estudos sobre as enticidades. 

Este texto também mostra que o mesmo “o quê”, neste caso o ho-
mem, pode, consoante as abordagens, mostrar diversos níveis, por as-
sim dizer, de enticidade: agora e aqui, num exemplo que toma o animal 
homem segundo uma “parte” (os pés), a definição é “animal bípede” 
(ζῷον δίπουν); já na Política, tomando outra “parte”, o animal homem 
será ζῷον λόγον ἔχον. E há, sobretudo, a enticidade no sentido mais 
radical:

“com efeito, o médico não cura o homem, senão por acidente, mas Kallias ou 
Sócrates ou algum outro dos assim chamados, a quem acontece ser homem”16.

Enticidade, neste passo, é entendida noutro nível, mais radical 
e principial do que o “universal” homem. É o ente singular, o indi-
víduo Kallias ou Sócrates, que é ente verdadeiramente: a hominida-
de não tem enticidade em sentido próprio; o ser da hominidade só se 
verifica como “acidente”, como acontecimento de outro em outro; ho-
minidade é uma adjacência à substantividade, não a substantividade do 
ente, ainda quando essa adjacência acompanhe sempre o ente mesmo 
(συμβεβηκὸς καθ᾽ αὐτό)17.

Este sentido de enticidade é o principal por ser principial, isto é, 
aquele sentido que significa o acontecer-ser originário do ente em si 
mesmo, “anterior” a todos os seus acontecimentos “posteriores”. To-
dos os acontecimentos posteriores são sustentados neste “primeiro” e 
“este é a enticidade e o cada um”18.

15. Metafísica, Ζ, 12, 1037 b 8-18. Λόγος não comporta, nas nossas línguas modernas, tradução com um 
só termo. Aqui, traduzo por “proposição”, reservando os termos “declaração” e “enunciado” para 
traduzir ἄπόφανσις.

16.  Metafísica, Α, 1, 981 a 18-20.
17.  Metafísica, Δ, 30, 1025 a 30-32. Ver também Tópicos, V, 4, 133 b 31-34: “deve-se falar estabelecendo 

que, considerado o substante com o que nele acontece, o que nele acontece não é diferente absoluta-
mente, mas é diferente dizer ‘ser em outro’ e ‘ter o mesmo ser’”.

18.  Metafísica, Ζ, 2, 1028 a 27.
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“O ente principial, não sendo isto ou aquilo (τί), mas sendo absolutamente, será 
a enticidade. Com efeito, ‘o primeiro’ é dito multiplamente; porém, em todos [os 
sentidos], a enticidade é ‘primeiro’, quanto ao λόγος, quanto ao conhecimento e 
quanto ao tempo”19.

A questão de “anterior” e “posterior” é, no pensamento metafí-
sico20 de Aristóteles, importante, mas não cabe aqui desenvolvê-la21. 
Convém, no entanto, ter presente que ela está ligada à doutrina cons-
tante e decisiva de Aristóteles sobre o mais e o menos “conhecível”. O 
mais conhecível é, comummente, o menos conhecido: o mais conheci-
do é o que é dado diretamente à percepção; mas o mais conhecível é o 
que sustenta e está na origem do que é dado diretamente à percepção. 
“Mais conhecível” significa, para Aristóteles, aquilo que mais verda-
deiramente é, aquilo sem o quê o que é mais direta e imediatamente 
conhecido por nós nem sequer teria ser para poder sequer ser conhe-
cido. O mais conhecível, mesmo se mais difícil de conhecer e menos 
evidente para a nossa percepção, é o ente em sua enticidade:

“Assim, partindo das coisas mais conhecidas para si mesmo [fazer] 
as mais conhecíveis em si mesmas (τὰ τῇ φύσει) conhecidas para si 
mesmo. Pois as coisas primeiro e mais conhecidas para cada um 
são muitas vezes minimamente conhecíveis e têm pouco ou nada do 
ente”22.

O mais conhecível e absolutamente anterior é a enticidade princi-
pial do ente enquanto ente e é o seu conhecimento, por posterior que 
seja para a nossa percepção, que comanda e dá critério e norma ao 
conhecimento de todos os outros “níveis” de ente que se oferecem ao 
conhecimento. O núcleo do pensamento de Aristóteles diz respeito ao 
ente enquanto ente e não pode ser compreendido como se o ente en-
quanto ente fosse um caso particular de qualquer “universal”: é o “uni-
versal” que acontece no ente enquanto ente, não este naquele.

19.  Metafísica, Ζ, 2, 1028 a 30-33. Λόγος, neste passo refere o λόγος do ente. Ver 2.3. e nn. 92 e 93.
20.  Doravante, neste ensaio, utilizarei apenas o termo “metafísico”. Os textos de “ciências das partes do 

ente” são, na verdade, “metafísicas parciais”, segundas: estrutura, conceitos e linguagem veiculam 
neles a compreensão de enticidades parciais, isto é, acidentes que, enquanto tomados como objeto de 
estudo, devem ser entendidos metafisicamente como “enticidades parciais”.

21.  Sobre a anterioridade radical da οὐσία, ver Metafísica, Θ, 10, 1051 b 6-9. Sobre “anterior” e “poste-
rior”, em geral, Metafísica, Δ, 11 é bem detalhado e é base essencial para ler Aristóteles.

22.  Metafísica, Ζ, 4, 1029 b 7-10. Física, Ι, 1, 184 a 16-18; Metafísica, Α, 2, 982 a 30-982 b 4; Metafísica, 
Ζ, 4, 1029 b 3-5. Sobre este tema, Suzanne MANSION, “’Plus connu em soi’, ‘plus connu por nous’. 
Une distinction épystémologique importante chez Aristote”, Pensamiento, 35 (1979), 161-170. Es-
pecificamente sobre Metafísica, Ζ, 4, 1029 b 3-5, ver Rudolf BOEHM, pp. 95-109.
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Não cabe aos Analíticos, não obstante a utilidade da precedên-
cia do seu conhecimento para entrar nos estudos sobre a enticidade23, 
enunciar as proposições que são próprias destes estudos: o objeto dos 
Analíticos é outro, essencial e necessariamente posterior ao da Me-
tafísica, com toda a força do conceito de “posterior” no vocabulário 
de Aristóteles. Donde a necessidade de a questão da “enticidade” se 
tornar objeto próprio de uma disciplina que não os Analíticos24, disci-
plina que, para além dos estudos relativos às enticidades de diferentes 
“níveis” de ente (chamemos-lhes “filosofias segundas”25), investigue 
o que é enticidade em seu sentido próprio26: é a “filosofia primeira”, 
fundante de todas as outras disciplinas, Analíticos incluídos.

No capítulo 12 do livro Ζ da Metafísica, Aristóteles desenvolve 
aquele trecho inicial do capítulo27 e mostra que a questão dos Analíticos 
ali apresentada é útil ao estudo da enticidade, mas como um exemplo 
particular. Na verdade, o capítulo 12 de Ζ leva a concluir que os Analí-
ticos é que devem ser lidos à luz das “proposições sobre a enticidade” 
e não o inverso. O excurso que esse capítulo faz pelos Analíticos é para 
mostrar que o procedimento de definição aí exposto é um modo, um 
exemplo, da estrutura de definição que cabe à metafísica. E Aristóteles 
logo retoma, no começo do capítulo 13, a questão condutora de todo o 
livro Ζ: os sentidos de enticidade.

2. Significado e sentidos de οὐσία

“A enticidade (οὐσία) diz-se, se não em mais, em quatro sentidos principais: com 
efeito, ‘o quê ser o que era’ (τὸ τί ἦν εἶναι) e ‘o todo’ (τὸ καθόλου) e ‘o provir/
devir’ (τὸ γένος) parecem ser a enticidade de cada um, e o quarto dos sentidos é ‘o 
substante’ (τὸ ὑποκείμενον)”28.

“Diz-se ser enticidade como ‘o substante’ e ‘o quê ser o que era’ e ‘o [composto] 
por estes’ (τὸ ἐκ τούτων) e ‘o todo’”29.

23.  Metafísica, Γ, 3, 1005 b 2-5.
24.  É doutrina constante de Aristóteles que é o objeto que determina uma ciência e que comanda o modo 

que esta deve ter para o estudar (cfr., por exemplo, Metafísica, α, 3).
25.  “Pois nenhuma das outras [ciências das partes do ente] estuda o ente enquanto ente totalmente, mas, 

separando alguma parte dele, estudam o que acontece (τὸ συμβεβηκός) nela” (Metafísica Γ, 1, 1003 
a 23-25). 

26.  “E esta ciência não é a mesma que nenhuma das que dizemos das partes [do ente]” (Metafísica Γ, 1, 
1003 a 22-23).

27.  Ver n. 15.
28.  Metafísica, Ζ, 3, 1028 b 33-35.
29.  Metafísica, Ζ, 13, 1038 b 2-3. 
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Estes dois trechos pertencem ao livro Z da Metafísica, livro ex-
plicitamente dedicado por Aristóteles à compreensão da enticidade. A 
diferença entre os dois trechos está em que o segundo coloca a expres-
são τὸ ἐκ τούτων, o “composto”, no lugar de τὸ γένος. A substituição 
de uma designação por outra não é um acaso nem uma mera sinonímia 
proposta por Aristóteles, mas sim um núcleo da sua filosofia, como se 
exporá e desenvolverá mais à frente. Para já, o que há a reter é a rejei-
ção por Aristóteles de um entendimento uno e único do ser do ente e a 
sua proposta de um entendimento múltiplo30: o quê, e como, sustenta, 
numa identidade, os diferentes sentidos de ente e de enticidade?; por 
quê e como o ente e a enticidade só podem, e devem, ser compreendi-
dos multiplamente?

2.1. Τὸ ὑποκείμενον, o substante permanente

“O substante é no qual são ditas as outras coisas, ele mesmo, po-
rém, já não de outras”31. Ora, “das coisas que vêm a ser, umas provêm 
por natureza, outras pela arte, outras por movimento próprio”32: as 
primeiras são geradas, as segundas produzidas, as últimas brotam da 
“potência” (δύναμις) própria da coisa. Que há de idêntico entre estes 
modos diferentes de vir a ser?

Um exemplo de Aristóteles para as últimas é o da “doença”. “A 
saúde está no λόγος da alma”33 e, não surgindo nenhum contrário, per-
manecerá animando a pessoa. Se, porém, a pessoa adoece, é preciso 
fazer, de forma regressiva, o percurso desde o estar-aí doente, aqui e 
agora, até ao instante em que aconteceu o causador (τὸ αἴτιον) que con-
trariou a dinâmica própria do λόγος: o diagnóstico, em suma.

“A partir daqui, o movimento para aquela [a saúde] chama-se 
produção (ποίησις)”34, porque o médico pode introduzir um causador 
(“o calor”, no exemplo de Aristóteles) que restabelecerá o movimento 
próprio da potência de saúde ínsita no λόγος do doente. Há uma “di-
nâmica” inerente ao ser dos entes, dinâmica de sua “natureza” própria, 
mas susceptível de sofrer mudança; e há dinâmicas exteriores que po-
dem interferir na dinâmica própria de cada ente e introduzir-lhe alte-
rações, como é o caso da produção. São movimentos de natureza e 

30.  “O ente é dito multiplamente, mas focando certa natureza una e única” (Metafísica, Γ, 2, 1003 a 33-
34).

31.  Metafísica, Ζ, 3, 1028 b 36-37.
32.  Metafísica, Ζ, 7, 1032 a 13-14. 
33.  Metafísica, Ζ, 7, 1032 b 5. O modo da identidade entre λόγος do ente e λόγος “que está na alma” será 

exposto em 2.3.
34.  Metafísica, Ζ, 7, 1032 b 9-10.
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proveniência diferentes, mas todos podem acontecer num mesmo ente. 
O exemplo da passagem da saúde para a doença e vice-versa, pon-

do isso em evidência, mostra também que há semelhança estrutural nos 
diferentes tipos de movimento: há semelhança estrutural entre um mé-
dico e um artífice, enquanto agentes que, a partir de fora, são causado-
res de mudança nos entes; mas a dinâmica de mudança que introduzem 
a partir de fora só é eficaz porque se inscreve na dinâmica de mudança 
inerente ao próprio ente. 

São diversos os tipos de mudança (μεταβολή) nos entes: movi-
mento (κίνησις), alteração (αλλοίωσις), gestação/corrupção  (γένεσις/
φθορά), aumento/diminuição (αὔξεσις/φθίσις), deslocação (φορά), ti-
pos de mudança que Aristóteles expõe nos seus tratados, sobretudo na 
Física, e que resume, para fins de estudo da enticidade, em Metafísica 
Ζ, 7-9. Mas a estrutura de compreensão ontológica é idêntica em todos 
os tipos de mudança.

Um procedimento comum de Aristóteles é o de tomar um exemplo 
do domínio da produção, que, em sua objetividade facilmente experi-
mentável, faculta uma fenomenologia do vir a ser e do estar-sendo que 
ele transpõe para todos os entes. Essa fenomenologia descreve a estru-
tura ontológica dos entes: a estrutura, por assim dizer, “estática” de um 
ente; e a estrutura “dinâmica” do estar sendo. Tomemos o exemplo de 
um vaso: o vaso é uma certa matéria, o barro, com uma certa forma, a 
de um vaso. 

Só aparentemente esta estrutura ontológica é “estática”: o vaso, 
na verdade, veio a ser através de um processo de mudança produzido 
por um oleiro, que introduziu a forma de vaso no barro inicial. E isso 
revela um sentido de movimento mais radical: o oleiro pôde produzir o 
vaso porque o barro, em sua natureza própria, tem a “potência” de ser 
moldado, isto é, o barro enquanto barro tem inerente uma, por assim 
dizer, pulsão dinâmica para receber configurações, entre elas a de um 
vaso: o “movimento” de vir a ser vaso pertence ao próprio barro, ainda 
que tenha sido o oleiro a impeli-lo a partir de fora. 

O “movimento”, todo o movimento, não é algo que, fundamen-
talmente, sobrevenha ao ente a partir de fora; é uma pujança de ser 
constitutiva da estrutura ontológica do próprio ente. Com base numa 
fenomenologia da produção, Aristóteles afirma que, “de forma seme-
lhante, também são aquelas coisas constituídas por natureza”35: em-
bora tratando-se de entes de naturezas diferentes, nos quais acontecem 
coisas diferentes, os entes produzidos mostram uma estrutura de acon-
tecer-ser (ὑπάρχειν) comum a todos os entes. 

No exemplo do oleiro, o barro é o “material” (ἡ ὕλη) substante, 

35.  Metafísica, Ζ, 9, 1034 a 33.
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permanentemente aí em todos os momentos do processo de feitura da 
obra final. Em cada “in-stante” (τὸ νῦν) dessa mudança, a “matéria”, o 
barro, está sempre lá presente. A grafia “in-stante” pretende significar 
um ponto fulcral do pensamento de Aristóteles: o ente sendo é um quê 
aí, efetivamente “estante”, mas sob forma instável, com movimentos 
vários e de vária natureza. Aristóteles é um filósofo da Grécia Antiga e 
a sua questão filosófica é a questão filosófica grega: o um e o múltiplo, 
o mesmo e o outro, o ser e o movimento. O pensamento de Aristóteles 
não pretende definir uma “estaticidade” do ser do ente, embora tam-
bém o faça, mas, bem pelo contrário e sobretudo, explicar como e por 
quê o ser do ente é, em si mesmo, “dinâmico”, sem que isso implique 
aporia36.

Uma primeira coisa necessária é saber que “matéria” não tem um 
significado unívoco em Aristóteles. Na sua compreensão metafísica, 
“matéria” não significa o mesmo que a res extensa de Descartes: “ma-
téria” é, primariamente, o “material” de que algo é feito e no qual evo-
lui e se desenvolve; há uma “matéria” do pensamento, diferente da 
“matéria” de um vaso ou da de um animal. Em contexto não propria-
mente metafísico, Aristóteles usa o termo “matéria” no sentido físico 
de Descartes e o próprio contexto revela essa diferença de significado. 
Em sentido metafísico, a “matéria está sempre” (ἀεί) aí em “o quê que 
é” (τὸ τι ἔστι), o que não significa que seja “eterna”, como muitas vezes 
se traduz. 

No domínio da produção, por exemplo, não faz qualquer sentido 
dizer que “a matéria é eterna”. E o mesmo quando Aristóteles aborda, 
não os artefactos, que mostram a mudança de um mesmo, por exemplo, 
o barro, em um outro, o vaso (de barro), mas também para τὰ φυσικά: 
neste caso, descreve-se a mudança de estado de um φυσικόν, mudança 
de um mesmo em si mesmo para si mesmo enquanto outro. A “matéria” 
é substante permanente do processo de mudança, mas não “eterna”.

Tomando um exemplo de Aristóteles, relativo ao movimento de 
“aprender”, como o do não-citarista que aprende a ser citarista, há um 
movimento de mudança no indivíduo que se torna citarista, mudan-
ça na enticidade de uma “parte” dele, não na enticidade dele mesmo 
enquanto ele mesmo. Essa “parte” é aquela “matéria” dele que muda 
desde “ignorante de tocar cítara” até “ser citarista”, e está lá sempre em 

36.  Podemos utilizar os conceitos de Aristóteles para fazer definições “estáticas” e taxonomias, mas isso 
não autoriza a reduzir o seu pensamento à função de classificar os entes em “géneros” e “espécies” 
(ver n. 10) e, menos ainda, a supor que esse era o objetivo de Aristóteles. Aliás, como bem faz notar 
LENNOX, J. G., “Kinds, forms of kinds, and the more and the less in Aristotle’s biology”, in: Philoso-
phical Issues in Aristotle’s Biology, pp. 339-359, poderíamos também utilizar os conceitos metafísicos 
de Aristóteles, essencialmente “dinâmicos”, para descrever uma evolução das espécies: estão, em 
Aristóteles, os conceitos necessários para tal. Mas é anacrónico, neste caso como naquele, atribuir ao 
próprio Aristóteles tal intenção.
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todo o processo de mudança, princípio e fim incluídos. Mas isso não 
quer dizer que essa “matéria” seja “eterna”37.

Porém, apesar do seu caráter de permanente em todo o acontecer 
ser do ente, Aristóteles considera que o substante não pode ser o sen-
tido primeiro da enticidade. Uma primeira razão é que “a enticidade 
parece acontecer da forma mais manifesta nos corpos”38, e a matéria, 
enquanto matéria, é não-manifesta: “digo ‘matéria’ a que em si mes-
ma nem é algo, nem quanto nem nada de outro que é dito determinar 
(ὥρισται) o ente”39. Para Aristóteles, a “matéria” só “é” quando deter-
minada em um ente manifesto, “pois, se retirarmos a longitude, a lati-
tude e a profundidade, vemos sobrar nada se não o que é o separado 
(τὸ ὁριζόμενον) por aquelas”40. Para Aristóteles, o que existe é o ente 
aí presente, com suas determinações manifestas. 

“De facto, a matéria não tem εἶδος”, rosto41 próprio, quando não 
está enformada e delimitada como qualquer coisa: “a natureza subs-
tante é conhecida por analogia”42 somente, não em si mesma. O que 
não tem limites, o que não é delimitado como isto ou aquilo, é, para 
Aristóteles, “in-finito”, “nada”, “coisa nenhuma”, nem sequer conce-
bível:

 
“acontece que o infinito é o contrário do que dizem: com efeito, 
não ser o fora de quê nada é, mas o fora de quê há sempre alguma 
coisa, isso é o infinito”43.

Ser é ser um ente, algo finito aí presente. A enticidade, em seu 
sentido primeiro, não pode, portanto, ser o substante: o substante só 
é conhecível quando configurado pelo que acontece nele e que, por 
assim dizer, o revela em negativo.

37. Se, por analogia, nos transportarmos para a ordem “cósmica” e supusermos um 
ὑποκεἰμενον universal, uma πρῶτη ὕλη, uma materia prima, poderemos eventualmen-
te considerar se ἀεί aposto a ἡ ὕλη poderá significar “eterna”. Isso seria tema a investigar na Física.
38.  Metafísica, Ζ, 2, 1028 b 8-9. 
39.  Metafísica, Ζ, 3, 1029 a 20-21. Entendendo ὁρίζω como “separar”, “dividir de”, “delimitar”, verbo do 

nome ὅρος, “termo”, “limite”, “fronteira”.
40.  Metafísica, Z, 3, 1029 b 16-18, sublinhado meu. Também Física, IV, 2, 209 a 31-209 b 21. Um grego 

clássico não faz distinção entre “nada” e “coisa nenhuma”: a ideia de um absoluto “antes de alguma 
coisa” é-lhe tão desconhecida como o conceito de “zero”.

41.  Física, III, 6, 207 a 26. A justificação do termo εἶδος como “rosto” far-se-á em 2.2. e 2.3.
42.  Física, I, 7, 191 a 7-8.
43.  Física, III, 6, 206 b 33-207 a 1. Também Metafísica, a, 2, 994 b 26-27: “e não há ser para nenhum 

infinito; se não, o ser infinito é não-infinito”.
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“Ora, dissemos agora em esboço o que seja a enticidade, aquilo que não é dito de 
um substante, mas de quê são ditas as outras coisas; mas não deve ser só assim, 
pois não basta; porque aquele mesmo [o substante] é não-manifesto e então a 
matéria vinha a ser enticidade”44.

O substante é condição de possibilidade, disponibilidade para o 
acontecer-ser do ente, mas não pode ser o primeiro sentido da entici-
dade: 

“Acerca da enticidade material (ὑλικῆς οὐσίας), é preciso não esquecer que, ainda 
que todas as coisas proviessem de um mesmo primeiro ou dos mesmos primeiros 
e a mesma matéria fosse princípio para todos os gerados, contudo cada um tem 
uma própria”45.

O substante é a matéria própria do próprio ente, mas o próprio 
substante é “propriado” pelo que “propria” a propriedade do ente. A 
primeira entificação que a enticidade faz do ente é a apropriação da ma-
téria como substante daquele ente singular: a enticidade faz acontecer a 
matéria como substante. Decerto, a singularidade material do substante 
faz dele algo muito próximo da enticidade e o substante condiciona 
mesmo o que pode vir a acontecer ou não ao ente:

“de algumas coisas, a matéria é necessariamente outra da de outras coisas; por 
exemplo, uma serra não poderia ser feita de madeira, e isso não decorre da causa 
movente, pois não se faz uma serra de algodão ou de madeira”46.

Mas isso é insuficiente, “não basta” para fazer do substante a en-
ticidade em sentido mais próprio; para Aristóteles, o que isso mostra 
é que o substante é algo já entificado. É até a primeira instância na 
entificação do ente e é, lógica e ontologicamente, “anterior” a todos 
os outros acontecimentos do ente, pois é do e no substante que eles 
acontecem. 

Por isso também, quando falamos do ente, o substante é o primeiro 
a ser nomeado, aquele acerca do qual declaramos algo: é o “sujeito” da 
proposição, primeira “categoria” do ente. Tudo o mais que se manifesta 
44.  Metafísica, Ζ, 3, 1029 a 8-10.
45.  Metafísica, Η, 4, 1044 a 15-18. Com as expressões “o mesmo primeiro” e “os mesmos primeiros”, 

Aristóteles refere o pensamento dos filósofos anteriores, alguns dos quais propunham um princípio 
único para tudo e outros propunham vários princípios (ou “elementos”).

46.  Metafísica, Η, 4, 1044 a 27-29. O que a tradição chamou “causa eficiente” é, no vocabulário de 
Aristóteles, “causa movente” (κινούσα αἰτία).
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nos entes é acontecimento (accidens) do e no substante, acompanhante 
(συμβεβηκός) do substante, um εἶδος, que será rosto, viso, aspecto, 
forma, espécie, consoante for o γένος do ente de que se tratar; e, na pro-
posição, é “predicado”, algo enunciado segundo as outras “categorias”, 
que Aristóteles designa como “qualidades” e “diferenças” de γένος.

2.2. Τὸ γένος, o provir/devir, o tornar-se

O livro D da Metafísica é um glossário sintético relativo a alguns 
dos principais conceitos aristotélicos. Entender os significados aí pro-
postos requer o conhecimento dos vários textos em que, para expor o 
seu pensamento, Aristóteles os usa. O simples facto de Aristóteles atri-
buir sentidos diferentes a um mesmo termo implica que não podemos 
passar de um sentido a outro de qualquer maneira: é necessário enqua-
drar sempre o conceito no contexto em que Aristóteles o utiliza, isto é, 
o ente determinado que ele está tendo em consideração. 

Podemos entender a diversidade de uso que Aristóteles faz de 
alguns dos seus conceitos-chave recorrendo à concepção tradicional 
de classificações em “géneros” e “espécies”: um certo termo, no caso 
agora em questão, o termo γένος, é como um “género” com várias “es-
pécies” de utilização. O significado de uma “espécie de sentido” que, 
num determinado texto, Aristóteles atribui ao termo γένος decorre da 
própria “coisa”, daquele o quê substantivo acerca do qual ele está fa-
lando. 

Conhecendo o rigor e constância com que Aristóteles adverte 
quanto à indispensável unidade de objeto para se poder sequer falar, 
a utilização de um só termo para veicular diferentes sentidos indica 
que o significado uno que Aristóteles atribui a esse termo é analógico, 
mostrando, não um sentido único, mas a unidade de uma estrutura de 
significação. Em vez de utilizar outros termos disponíveis no seu vo-
cabulário, Aristóteles assinala desse modo que, embora com diferente 
sentido, esse termo desempenha, no âmbito daquele objeto de estudo 
determinado, a mesma função que, com outro sentido, desempenha no 
âmbito de outro objeto de estudo47.  

No livro D da Metafísica, Aristóteles fala de quatro sentidos de 
τὸ γένος. O primeiro é o sentido “genealógico” de τὸ γένος como “li-
nhagem”: “se a geração é contínua, o que é dos que têm o mesmo 
εἶδος”48, isto é, os entes que têm em comum esse γένος, por este estar 
presente em todos os indivíduos que se encontram na série geracional, 
“genealógica”. Aristóteles exemplifica de imediato com a linhagem 
47.  É este o procedimento de Aristóteles com os seus conceitos-chave: mantém o conceito e determina-o 

concretamente em função do ente-aí que está em consideração.
48.  Metafísica, Δ, 28, 1024 a 29-30.
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geracional dos humanos: todos os humanos têm em comum e está pre-
sente em cada um deles, no εἶδος singular que cada um é, o γένος da 
“hominidade”

Um segundo sentido é relativo ao princípio do movimento: “aqui-
lo a partir de quê, como primeiro movente, se impele para ser”49. Este 
sentido é também referido, com termos idênticos, em Metafísica, α, 
2: “de onde vem a causa do movimento”50. No começo de Metafísi-
ca, α, 2, Aristóteles propõe uma representação destes dois primeiros 
sentidos em duas linhas: o sentido “genealógico”, de “linhagem”, é 
representado como linha ascendente/descendente51, vertical; o sentido 
“genético”, de princípio do movimento do ente em causa, como linha 
recta, horizontal52.

O terceiro sentido é “o substante para as diferenças (ταῖς 
διαφοραῖς)”53. O quarto sentido é, na verdade, complementar do ter-
ceiro:

 
“além disso, como o primeiro que surge nas proposições (λόγοι), 
aquele no qual é dito o que é, esse é γένος, cujas qualidades são 
ditas diferenças”54.

E, na síntese que faz imediatamente a seguir, Aristóteles reduz 
mesmo os sentidos apenas a três:

“Portanto, τὸ γένος diz-se em todos estes modos: num, relativo à 
geração, o que ‘com-tem’ (συνεχῆ) os rostos (εἶδους) do mesmo; 
noutro, relativo ao primeiro movente, o da similitude dos rostos (τὸ 
ὁμοειδές); e noutro, como matéria (ὡς ὕλη); pois aquilo de quê são 
a diferença e a qualidade é o substante, que chamamos matéria”55.

Τὸ γένος tem duas características determinantes: uma é a de mo-
vimento, seja o movimento da geração vertical, “genealógico”, seja o 
movimento do provir/devir horizontal, “genético”, de um ente em seu 
estar-aí; outra característica é a de suporte onde acontecem os εἶδη. 

49.  Metafísica, Δ, 28, 1024 a 31-32. Ver nn. 46 e 50.
50.  994 a 5.
51.  Ἐπὶ τὸ κάτω/ἄνω (994 a 19-20). Representação também presente em Segundos Analíticos, 20, 82 a 

23-24.
52.  994 a 2, εἰς εὐθυωρίαν.
53.  Metafísica, Δ 28, 1024 b 3-4. 
54.  Metafísica, Δ, 28, 1024 b 4-6.
55.  Metafísica, Δ, 28, 1024 b 6-9. Sobre a tradução de συνεχῆ por ‘com-tem’, ver 2.3. e n. 73.
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Ambas fundamentam que Aristóteles determine τὸ γένος como maté-
ria. Mas, para entender o pensamento de Aristóteles sobre esta questão, 
é preciso também precisar o conceito de εἶδος, pois é na relação entre 
os dois conceitos que Aristóteles determina o sentido de τὸ γένος.

Na síntese apresentada no livro Δ da Metafísica, εἶδος não pode ter 
o significado de “espécie”, que lhe é dado tradicionalmente. Quanto ao 
primeiro sentido, a leitura tradicional lê o acusativo plural εἶδους como 
genitivo singular εἶδου: traduz κατὰ γένεσιν συνεχῆ τοῦ αὐτοῦ εἶδους 
por “geração contínua da mesma espécie”, quando o que lá está é que 
τὸ γένος, quanto à geração (κατὰ γένεσιν),  ‘com-tem’ (συνεχῆ) os ros-
tos (εἶδους) do mesmo (τοῦ αὐτοῦ), isto é, dele mesmo, τὸ γένος: no 
exemplo de Aristóteles, a humanidade (γένος) dos indivíduos humanos 
(εἶδη). 

Mas, ademais de enviesar o texto grego, a leitura tradicional é 
incongruente: o género seria a geração contínua da sua mesma espécie; 
mas, então, é género ou é espécie? Além de que Aristóteles, exempli-
ficando o primeiro sentido, não exemplifica com “espécies”, mas com 
indivíduos: “por exemplo, diz-se ‘enquanto existir o género dos ho-
mens’, porquanto é contínua a geração deles”56; segundo o exemplo, 
εἶδη, no contexto de γένος como geração contínua, só pode significar 
indivíduos singulares, não “espécies”.

No caso de γένος como primeiro movente, a leitura tradicional 
comete o mesmo equívoco acerca de εἶδος, quando traduz “primeiro 
motor da sua mesma espécie”. De novo, γένος é género ou é espécie? É 
γένος ou é εἶδος? A caracterização de τὸ γένος pelo movimento diz que 
τὸ γένος é o que sustenta, suporta, subjaz às diferenças, literalmente, 
às transições (διαφοραί), num mesmo γένος, de um εἶδος para outro 
εἶδος; τὸ γένος é a matéria em movimento. Por isso, o terceiro sentido 
que Aristóteles lhe atribui na sua síntese: o substante como matéria. 

“De facto, a matéria não tem εἶδος”57; só através das configurações 
que toma podemos saber algo dela. Γἐνος e εἶδος têm um significado 
estrutural preciso no vocabulário de Aristóteles, mas a sua significação 
concreta e, consequentemente, a sua tradução, tem que ser aferida ao 
ente concreto que está em consideração. Τὸ γένος, enquanto causa do 
movimento do ente, é uma certa ratio essendi de τὸ εἶδος; e τὸ εἶδος é 
ratio cognoscendi de τὸ γένος. A estrutura ontológica do ente concreto 
é que orienta a compreensão que, em cada caso, devemos ter de um e 
de outro. 

O significado estrutural da relação ontológica de τὸ γένος e τὸ 
εἶδος é a resposta de Aristóteles à questão, central na filosofia grega 

56.  Metafísica, Δ, 28, 1024 a 30-31.
57.  Ver n. 40.
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clássica, do ser e do movimento: a questão de Aristóteles, o alvo da 
sua ciência e da sua filosofia é esse. A resposta que dá a essa aporia é 
dinâmica e não podemos atribuir significação estática e universal aos 
seus conceitos de γένος e de εἶδος: a resposta de Aristóteles é, essen-
cial e fundamentalmente, “genética” e “genealógica”, dinâmica, não 
“genérica” e estática.

Isso não impede que a sua estrutura explicativa se aplique tam-
bém, por analogia, a uma disciplina que se proponha classificar um 
“objeto universal” em “géneros” e “espécies”, desde que ela cumpra os 
requisitos fundamentais da Lógica metafísica de Aristóteles58, concebi-
da para conhecer o ser dos entes, não para classificar ideias universais.

É, então, necessário compreender qual a identidade e a diferença 
de τὸ γένος e τὸ ὑποκείμενον, porque, na síntese que faz em Meta-
física, Δ, 8, 1024 b 3-9, Aristóteles como que os identifica. Já se viu 
que, para Aristóteles, τὸ ὑποκείμενον é a matéria própria de τὸ ὄν59 e, 
enquanto tal, condição de possibilidade do acontecer-ser do ente nas 
diversas “qualidades” ou “diferenças” próprias que o ente evidencia 
em seu estar-aí: esse é, por assim dizer, o operar (ἔργον) do substante. 
É necessário, então, determinar em que consiste o operar próprio de τὸ 
γένος60.

O operar de τὸ γένος é γένεσις. Γένεσις é um dos modos de mu-
dança (μεταβολῆ), que Aristóteles expõe e desenvolve na Física. 
Μεταβολῆ refere, em abstrato, qualquer “mudança” no ser de um ente. 
A mudança mais visível é o movimento (κίνησις), por cuja considera-
ção Aristóteles inicia normalmente as suas análises quando se trata de 
pensar o sentido ontológico de uma mudança: a estrutura ontológica 
do movimento propõe os conceitos necessários para compreender, por 
analogia, a estrutura ontológica dos outros modos de mudança. 

58.  Em Metafísica, Ζ, 12, tratando da “definição que não foi falada nos Analíticos”, Aristóteles expõe esta 
prioridade: definir, no âmbito da questão versada nos Analíticos, obriga a um ordenamento correto 
das “divisões” e das “diferenças”, que como se verá, já a seguir, é o ordenamento apreendido no ente 
enquanto ente e exposto na Lógica metafísica.

59.  Ver 2.1.
60.  “Acto e potência” não são, em Aristóteles, duas estruturas ontológicas distintas, ou até opostas, rev-

elando, antes, a união de uma dualidade, que não é a dualidade acto/potência, mas a dualidade rece-
ber/operar. Δύναμις é, no ente, a “força própria capaz” de receber (πάσχειν) e de operar (ἐνεργεῖν) 
“diferenças” e “qualidades” em seu estar-aí: o operar da δύναμις é duplo. A dualidade é do receber/
operar (Categorias, 9), unidos na força de δύναμις: em Metafísica, Δ, 21, 1022 b 18, Aristóteles atribui 
expressamente a πάθος o sentido dos “actos e até das mudanças” (ἐνέργειαι καὶ ἀλλλοιώσεις ἤδη); 
πάσχειν é um certo modo de ἐνεργεῖν, é a acção de receber. O mesmo em Metafísica, Θ, 1, 1046 a 11-
12 e, sobretudo, 19-20: “é, portanto, evidente que a força do operar e do receber é enquanto uma só”. 
Ver n. 48 e a passagem aí referida de Metafísica, H, 4, 1044 a 27-29. Ver também leitura de Heidegger, 
em Aristoteles Metaphysik IX, tr. fr. Aristote, Métaphysique Θ 1-3. No ponto 3., a questão da δύναμις 
será tratada com mais pormenor.
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Aristóteles, com frequência, usa γένεσις por “mudança”61, o que 
se justifica pelo próprio teor do pensamento aristotélico: “mudança” é 
uma designação genérica que tem que ser concretamente determinada 
em cada caso; é preciso, caso a caso, captar os tipos de mudança que 
acontecem em o quê que é: no caso de um pedaço de barro que provém/
devém vaso, estamos perante um tipo particular de mudança, diferente, 
por exemplo, do de uma semente que se torna flor.

Γένεσις pode significar uma mudança de o quê que é implicando a 
sua corrupção (φθορά), como sucede quando a semente devém planta. 
Mas a mais comum é a γένεσις que consiste na transição de o quê que é 
para outro estado/postura (ἕξις) de si mesmo, a partir da potência natu-
ral de si mesmo: transição de si para outro, como o “pedaço de barro” 
para “vaso”; ou transição de si para si mesmo enquanto outro, como o 
não-citarista que aprende a ser citarista. 

Τὸ γένος é o trânsito do transiente, um provir/devir que aconte-
ce em τὸ ὑποκείμενον e o “trans-forma”62. O entendimento ontológi-
co de γένος obtém-se facilmente pela análise fenomenológica de uma 
γένεσις determinada. Produzir um vaso a partir de um pedaço de barro 
é gestação (γένεσις) de algo a partir de algo. A produção do vaso a par-
tir do pedaço de barro vai moldando o barro, mudando-lhe a “forma”, o 
aspecto, τὸ εἶδος, em termos de Aristóteles. Τὸ εἶδος, o rosto, o aspec-
to, o viso vai mudando no barro: o barro vai sendo, cada vez menos, o 
pedaço de barro inicial e, cada vez mais, o vaso final. Entre o princípio 
e o fim do processo da mudança, sucedem(-se), em série, os “meios”.

Estes são híbridos, εἶδη que simultaneamente “des-formam” o 
εἶδος inicial de pedaço de barro e “en-formam” o εἶδος final de vaso. 
Cada “meio” é “in-stante”, estância transitória, momento ontológico 
de transição (διαφορά): encostado atrás de si e encostado à sua frente, 
estão, respetivamente, o instante/meio anterior e o instante/meio poste-
rior. Aristóteles caracteriza-os como τὰ ἀντικείμενα, sendo cada um τὸ 
ἀντικείμενον de seus adjacentes. 

Os instantes/meios são “contra-stantes” (ἀντικείμενα), tomando 
ἀντί em seu significado de “estar contra”, “encostado a”, e “justa-pos-
tos”, tomando “justa” como grafia da tradução latina, iuxta (de iungo, 
ligar, unir) do grego ἀντί. Relativamente a γένος, não são “contrários”, 
no sentido habitual que damos ao termo e que a tradição consagrou, 
nem “contraditórios”. São “contra-ditos”, tomando “contra” no mesmo 

61.  E também o termo κίνησις em vez “mudança”. O que, à leitura, não gera equívoco: no caso a caso, o 
rigor do uso decorre do ente em consideração e do respetivo “movimento”. A como que convertibi-
lidade do uso dos três conceitos confirma, aliás, a centralidade do movimento na onto-metafísica de 
Aristóteles.

62.  A compreensão de γένος e εἶδος aqui proposta resume a doutrina exposta em Metafísica, Ι, sobretudo 
nos capítulos 7 e 8. 
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sentido de ἀντί acabado de enunciar: dizer o processo de cada um ir 
tomando o lugar do outro que lhe estava encostado, como na passagem 
de testemunho entre os atletas numa estafeta. 

Cada εἶδος da transição, cada instante/meio, é conjuntamente uma 
postura (ἕξις) e uma “des-istência”, um afastamento (στέρησις), quer 
da postura do instante/meio imediatamente anterior, quer do εἶδος ini-
cial do pedaço de barro. E é, concomitantemente, uma configuração 
mais próxima do εἶδος final de vaso. 

Τὸ γένος é o que, como primeiro movente, “impele para ser” e 
a sua operação é a gestação, ou da própria coisa como outra do que 
era, como do não-citarista para citarista, ou de uma nova coisa, como 
o vaso produzido a partir do barro: τὸ γένος é operação (ἐνέργεια) da 
“força própria” (δύναμις) do ente: “chama-se δὐναμις o princípio de 
movimento ou de mudança que está em outro ou no mesmo enquanto 
outro”63. 

A identidade e a diferença de τὸ γένος e do substante é a unidade 
dual da “força de ser” própria do ente64. Por isso, tal como, sem os ros-
tos que o revelam, os rostos que são com ele, os “acidentes”, o substan-
te é não-manifesto, também “não há τὸ γένος simplesmente, fora dos 
εἶδη dos quais é γένος”65.

Por conseguinte, o provir/devir, o tornar-se e o engendrar dos entes 
também não pode ser o sentido mais próprio de enticidade: é manifesto 
e separado, mas não é uno, estabelecido e estável em sua identidade; 
não é um “isto” completamente (de)terminado (não tem “id-entidade”), 
nem tem a condição de um “mesmo” (“idem-tidade”), “pois, se se gera 
uma transição (διαφορά) de outra transição (διαφορά), só uma, a últi-
ma, será o rosto e a enticidade”66. Por isso, também a definição se faz 
pelo enunciado da última “diferença”: “portanto, é evidente que a pro-
posição que é definição é a que vem das diferenças (ἐκ τῶν διαφορῶν) 
e, precisamente, da última delas”67.

63.  Metafísica, Δ, 12, 1019 a 15-17.
64.  Tenha o seu princípio no outro (ποίησις) ou no mesmo enquanto outro (φύσις), a causa movente é a 

força própria (δύναμις) do ente, sediada na unidade dual do substante como τὸ γένος: na ποίησις, a 
força própria do ente é activada pelo “produtor”; na φύσις, é activada pelo próprio ente. Ver n. 45.

65.  Metafísica, Ζ, 12, 1038 a 5.
66.  Metafísica, Ζ, 12, 1038 a 25-26. Εἶδος aqui entendido como “rosto próprio” do ente enquanto ente. 

Sobre a tradução de διαφορά por “transição”, ver também n. 67.
67.  Metafísica, Ζ, 12, 1038 a 28-30. É o conceito metafísico de “definição” que fornece o modelo da 

definição própria dos Analíticos, questão que Aristóteles vinha tratando antes desta passagem. A 
definição que corresponde aos Analíticos é a definição por “divisão” (διαίρεσις), que verifica e de-
termina “diferenças”, não “transições”, naquilo que está como objeto de estudo. No exemplo que 
Aristóteles apresenta neste passo, é o “animal com pés”: no género (em sentido tradicional) “animal”, 
introduzimos (como uma ποίησις conceptual) a diferença “ter pés”; manter-se sempre nesse género, 
sem misturar outro (por exemplo, ser “alado” ou “não alado”), como Aristóteles critica Platão por ter 



Os Quatro Sentidos de Οὐσία em Aristóteles 21

2.3. Τὸ τί ἧν εἷναι, o quê (τό, isso-aí) ser (εἷναι) o que (τί) era (ἧν): 
“o quê ser o que era”

A transição dos sucessivos visos68 no provir/devir coloca a ques-
tão de como é que o ente, isso-aí, é o um, dada a “in-stabilidade” dos 
sucessivos visos? Cada instante/meio é a postura (ἕξις) de um viso e o 
afastamento (στέρησις) de outro viso, visos diferentes, mas assemelha-
dos no provir/devir69: qual a unidade de o quê que é?; o que recolhe/
desdobra (λεγεῖν) o ente na transição dos diferentes visos que o vão 
desfazendo /perfazendo? 

A instabilidade dos visos insepara a κατάφασις, “dizer o quê”, o 
que isso-aí é, da ἀπόφασις, dizer “o quê não”, o que isso-aí “é não-”70. 
Dizer o quê que é, aqui e agora, implica dizer, “o quê” e “o quê não”: 
“já não” e “ainda não”. Κατάφασις e ἀπόφασις não são “afirmação” e 
“negação”, mas duas afirmações concomitantes e complementares do 
mesmo isso-aí, do mesmo “o quê”: ambas dizem o quê que é sob duas 
formas diferentes e inseparáveis de “o quê” (τό) ser “o que é” (ti ἔστι).

Assim sendo, como é que o ente é “um” ente? Como acontece 
a “conexão” (συνέχεια) dos sucessivos visos? A relação mútua de “o 
ente” e de “o um” não é de “composição” (σύνθεσις), pois, se assim 
fosse, seriam dois e não um, mas de identidade71. Aristóteles trata, na 
Física, dos diferentes modos de continuidade (συνέχεια)72:

“Digo contínuo (συνεχῆς) quando os limites de cada um dos contíguos devêm 
(γένηται, vêm a ser) um e mesmo e, como o nome indica, se “com-têm’; ora, isso 
não pode acontecer se as extremidades são duas. É evidente, a partir do assim de-
finido, que o contínuo está naquelas coisas cuja natureza é tornarem-se, por con-
tacto, uma só. E, consoante o modo como vem a ser o unificador (τὸ συνέχον), as-

feito. E continuar dividindo pela “diferença da diferença” (com pés/sem pés; muitos pés/dois pés; etc.) 
até à divisão/diferença última, a que “de-fine”.

68.  De agora em diante, uso os termos “viso” e “visos” para traduzir εἶδος e εἶδη no movimento do provir/
devir. Reservo o termo “rosto” para traduzir εἶδος como extremo, terminus a quo e terminus ad quem, 
do provir/devir. Tratando da “arte” (τέχνη), entendida como produção com uma finalidade na “mente” 
do produtor, traduzo o termo εἶδος por “ideia”.

69.  Ver n. 55. A similitude e semelhança dos visos decorre de e é patente em seu assemelhamento e as-
similação no provir/devir.

70.  Ἀπό, “ab-”, abs-”, “des-”, “sem-”.
71.  Ver n. 3.
72.  A tradução habitual, por “continuidade” e por “contiguidade”, é adequada desde que se tenha presente 

a matriz grega: σύν+ἔχω, “ter-se com”. Uso a formulação “com-ter” quando as opções disponíveis 
da língua não permitem veicular esse sentido de união que faz unidade. A importância semântica 
do verbo ἔχω, nesta conceptualização dinâmica de Aristóteles, é evidente: ἔχω, ἕξις, συνἐχεια, τὸ 
συνἐχον, συνεχῆς, σχῆμα, αὐτάρχεια, ἐντελέχεια.
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sim será um o todo, ou porque é pregado, ou colado, ou reunido, ou enxertado”.73

 O unificador está no substante, que, como matéria, contém a uni-
dade dual da força de ser do próprio ente74. No caso da produção, o uni-
ficador é ativado a partir de uma força exterior movente que o impul-
siona para um devir/provir, como o oleiro faz ao barro com que o vaso 
é produzido75; no caso de τὰ φυσικά, o unificador é a força de ser do 
próprio ente em sua unidade dual constitutiva de receber e de operar.

Num caso como no outro, é manifesto que os sucessivos visos 
do e no provir/devir, com sua hibridez, ocasionam a equivocidade do 
λόγος que diz o quê que é. Os visos, intermediários entre o primeiro e 
o último instantes do provir/devir, não ostentam um rosto uno e sepa-
rado, como é próprio da enticidade. Plenamente enticidade só acontece 
no primeiro instante da série, aquele pedaço de barro, e no último, o 
vaso: no princípio, tínhamos o ente “pedaço de barro”; no final, temos 
o ente “vaso”. 

Por isso, os extremos têm nome próprio (ὄνομα) e quem “o escuta 
repousa aí o pensamento”, diz Aristóteles, pois está perante um-ente-aí 
acabado76; o intermediário é, em geral, sem nome (ἀνώνυμον)77, preci-
samente por sua natureza híbrida e equívoca, exceto nalguns casos, que 
são (como, por exemplo, o da “flor”, intermediário entre a “semente” e 
o “fruto”), eles próprios, resultado de uma mudança determinada com 
uma autarcia (αὐτάρχεια) própria. 

O barro torna-se vaso e, por isso, diria Aristóteles, não dizemos “o 
vaso é barro”, mas “de barro”78: o barro é substante do provir/devir em 
sua totalidade, suposto de todos os visos, incluindo o rosto final, mas 
não é o rosto final. A “matéria” está sempre (ἀεί) lá, mas, nela, o rosto 
inicial cede lugar a outro rosto, a outro o quê: o quê que era no princí-
pio é, no fim, outro ente.

“Pedaço de barro” e “vaso” são os termos “opostos” (ἐναντίοι), 

73.  Física, V, 3, 227 a 1-5.
74.  Física, III, 7, 208 a 2: “é manifesto que [...] o substante em si mesmo é o contínuo sensível”. 
75.  O que não significa que o barro enquanto barro não tem uma força de ser própria, passível de acol-

her outros devir/provir, incluindo o de definhar até à “corrupção” (φθορά). O ente é “o potente” (τὸ 
δυνατόν), o que tem a força de ser; “pois é no potente (τῷ δυνατῷ εἶναι) o ser capaz/passível (τὸ 
ἐνδέχεσθαι εἶναι), e este reciproca-se (ἄντιστρέφει) com aquele” (De Interpretatione, 13, 22 a 15-16). 
Ver ponto 3.

76.  De Interpretatione, 2, 16 b 20-21: “pois o que fala assenta [nele] o pensamento e o ouvinte pausa 
[nele]”.

77.  Metafísica, Ζ, 8, 1033 a 14; Ι 5, 1056 a 25; Categorias, 10, 12 a 20-25; De Interpretatione, 10, 19 b 6.
78.  Metafísica, Ζ, 7, 1033 a 5-8: “as coisas que provêm de algo como a matéria dizem-se, uma vez engen-

dradas, não ‘aquilo’, mas ‘de aquilo’; como a estátua não é ‘pedra’, mas ‘de pedra’, o homem que se 
cura não é dito aquilo de que se cura”.
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um em face do outro, no provir/devir. Por isso, diferentemente dos vi-
sos intermediários, que são contrastantes, não se excluindo, mas, antes, 
reclamando-se sucessivamente, o rosto inicial e o rosto final excluem-
-se mutuamente: o quê que é dos extremos ou é “pedaço de barro” ou 
é “vaso”; o barro inicial chega em (ἐν) fim (τέλος) a uma postura (ἕξις) 
definitiva: o extremo final é ἐντελέχεια, o ter-se no fim do provir/de-
vir, o acabamento; “a enteléquia separa”79 e, por isso, o extremo final 
do provir é uma enticidade acabada, separada e diferente, com nome 
próprio.

Em sentido mais próprio, dizer o quê (κατάφασις) cabe aos ex-
tremos, “pedaço de barro” e “vaso”, embora também caiba aos inter-
mediários, com as restrições devidas ao “não” (ἀπό) inerente ao movi-
mento, pois também eles são algo; dizer “o quê não” (ἀπόφασις) cabe 
propriamente aos instantes/meios, aos visos híbridos e equívocos que 
fazem a transição de um extremo ao outro extremo; dizer “o quê não” é 
dizer a “apo-stasia”, a “instabilidade” dos visos no provir/devir. 

A descrição da integralidade do provir/devir pela transiência dos 
visos intermediários seria assim: isso-aí é todo (πᾶς) barro; isso-aí é 
não-todo (οὐ πᾶς) barro; isso-aí é algum (τίς) barro; isso-aí é nenhum 
(οὐδείς) barro80. Isso-aí, pedaço de barro informe, tornou-se “outra coi-
sa”. 

O quê ser o que era é a fórmula que enuncia a unidade visível 
de um isso-aí, apesar e através das diferenças visíveis de “isso-aí”: a 
expressão “o quê ser o que era”, refere um quê separado, enuncia a 
enticidade como unidade das diferenças. Porém, “o quê ser o que era” 
ainda é uma fórmula do γίγνομαι, do “tornar-se”. Ora, definir requer o 
verbo εἰμί, “ser”: não é óbvio como é que a expressão “o quê ser o que 
era” possa ser definição da enticidade81. 

Esta expressão é, certamente, uma declaração mostrando 
(ἀπόφανσις) o ente-aí, mas ainda sob a forma de provir/devir: o quê 
que é-aí é o quê que era, com um antes e um agora; “mas, na enti-
cidade, não há ordenamento (τάξις); pois como é que havíamos de 
conceber [nela] um posterior e um anterior?”82.

Na verdade, a expressão “o quê ser o que era” não pode referir o 

79.  Metafísica, Ζ, 13, 1039 a 7.
80.  De Interpretatione, 7, 17 b 17-18.
81.  O verbo εἰμί não tem perfeito nem aoristo: o quê que é não sofre passado perfeito, mas apenas 
passado imperfeito (ἦν). Se sofresse passado perfeito, não seria o quê que é; pura e simplesmente, não 
seria. A fórmula τὸ τί ἦν εἶναι obedece a uma exigência da gramática grega e, de algum modo, revela o 
próprio entendimento de “ser”, no grego antigo, como ser-aí-presente. As conjugações verbais nem são, 
para Aristóteles, propriamente falando, “verbos”: “diferem do verbo porque este ajunta à significação o 
tempo presente, mas eles o [tempo] que envolve o presente (πέριξ)” (De Interpretatione, 3, 16 b 17-18).
82.  Metafisica, Ζ, 12, 1038 a 33-34.
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sentido simples/absoluto (ἀπλῶς) que se requer para a enticidade: a 
expressão “o quê ser o que era” formula fenomenologicamente a “di-
namicidade” constitutiva do ente enquanto ente. A unidade própria do 
ente é manifesta, mas não é simples: vemos e falamos sempre de um 
ente que mostra duas “simplicidades” (matéria/enticidade, receber/
operar, provir/viso) que são sempre-já um “composto” (συνόλον) por 
ambas (τὸ ἐκ τούτων). O quê ser o que era atesta e descreve o como 
da unidade dinâmica do ente enquanto ente, mas não enuncia o que o 
“entifica” e “unifica”. 

Isso fica patente na equivocidade do termo εἶδος, que é ora viso, 
ora rosto. Num ente acabado, é possível nomear-lhe o rosto; em seu 
provir/devir, porém, apenas podemos dizer que “tem visos de”. Apesar 
dessa equivocidade, o quê ser o que era enuncia uma hierarquia entre 
os dois sentidos de εἶδος: “busca-se o causador do [ser] tal da matéria 
(isso é τὸ εἶδος); e isso é a enticidade”83. 

O uso do termo “causador” pareceria indicar que, neste passo, 
Aristóteles se está referindo a εἶδος com o sentido de viso. Mas, ao 
dizer que é o causador do “ser tal” da matéria, Aristóteles está, de fac-
to, referindo o primeiro causador, o εἶδος como primeiro instante da 
enticidade. Quer como rosto, quer como viso, εἶδος é mais revelador 
da enticidade do que o substante e do que o provir/devir, embora não 
seja ainda a enticidade em sentido próprio. O quê ser o que era é a 
fórmula que designa a persistência no provir/devir do rosto inicial do 
ente mesmo.

Embora não dizendo o que é a enticidade, ter mostrado, explicado 
e fundamentado que ser um ente é o quê ser o que era através de todas 
as manifestações de seus visos, resolve a aporia de ser e movimento 
que atravessa a filosofia grega clássica. E, de caminho, justifica a busca 
e a constituição da ciência que tem “o ser” como objecto de estudo, 
seja qual for o ente de que falamos:

“Por isso, cabe a uma só ciência investigar/estudar (θεωρῆσαι) todos os visos do 
ente enquanto ente no provir/devir e também os rostos dos visos (τἀ τε εἶδη τῶν , 
εἶδων)”84.

O quê ser o que era é a estrutura ontológica manifesta de todos 
os entes aí presentes e é, por isso, uma caracterização mais próxima 
do que seja enticidade. O quê ser o que era induz até à necessidade de 
um primeiro causador (αἴτιον) de que o quê seja o que é. Em vocabu-

83.  Metafísica, Ζ, 17, 1041 b 7-9.
84.  Metafísica, Γ, 2, 1003 b 21-22.
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lário de Aristóteles, o primeiro causador já não é apenas causador, mas 
sim causa (αἰτία): causa que principia e que, configurando um primeiro 
rosto na matéria, a faz “ser tal” e substante determinado onde os suces-
sivos visos vão fazer acontecer o ente. 

Em Metafísica, α, 2, depois de mostrar que não é possível recuar, 
indefinidamente, de causador em causador, quer na linha ascendente, 
“genealógica”, quer na linha horizontal, “genética” (994 a 1-10), diz 
Aristóteles: 

“E também assim acerca de o quê ser o que era. Com efeito, dos meios, dos quais 
há um último e outro anterior, necessariamente o anterior será causador dos que 
vêm depois dele. Pois, se nós tivéssemos que dizer qual dos três é causador, diría-
mos o primeiro; não, decerto, o último, pois o extremo final [não] é [causador] de 
nenhuma coisa; mas o meio também não, pois é [causador só] de um (e não difere 
nada [o meio] ser um ou muitos, infinitos ou finitos numericamente)”85.

A apropriação da matéria num substante determinado é um ins-
tante estruturalmente idêntico aos outros, mas radical: como postu-
ra (σχῆμα) do rosto principial, é a instauração de um ente separado 
(χώριστος) na infinidade da matéria86. Aristóteles chama, a esta separa-
ção, “privação principial” (ἡ στέρησις ἡ πρώτη)87. Tal como os instan-
tes intermediários no provir/devir, também o principial é uma postura/
privação, mas sem um “antes”: “é manifesto que o infinito é causa 
como matéria, que o ser desta é privação e que o substante em si mes-
mo é contínuo sensível”88.

A expressão “o ser desta (a matéria) é privação” reitera o estatuto 
ontológico de “matéria”: a matéria, a rigor89, não tem ser e por isso 
o instante principial de um ente não tem “antes”; o que confere ser à 
matéria é privação do e no “infinito” da matéria, reserva, por assim di-
zer90, do substante, como “contínuo sensível” para um ente em provir/
devir. Por isso, “a privação é, de certo modo, o rosto”91: todas as pos-

85.  Metafísica, α, 2, 994 a 10-16. 
86.  Física, III, 7, 207 b 35; 208 a 2. Ser “separada” é uma característica necessária da enticidade: nn. 39 

e 40.
87.  Metafísica, Θ, 2, 1046 b 14-15: “a privação principial é o oposto, ela mesma exclusão de outro”.
88.  Física, III, 7, 207 b 35 – 208 a 2. Não há, no ente, um “antes” da privação principial, pois “antes” 

seria o “infinito”, nada.
89.  Nem podemos dizer algo como a matéria “em si mesma”: seria, para Aristóteles, uma contradictio in 

terminis.
90.  Como o oleiro, que reserva, de um montão de barro, o pedaço com que quer produzir um vaso. A 

matéria só é conhecível por analogia: ver n. 42.
91.  Física, II, 1, 193 b 19-20.
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turas, incluindo a principial, são privação. “É por isso que se deve dizer 
que os princípios são, por um lado, dois, por outro, como que três”92: 
os princípios “matéria” e “forma” só principiam graças à “entificação”, 
operada por “privação”, que os “com-põe”.

No domínio da produção, retomando o exemplo do vaso de barro, 
é fácil nomear o entificador: é o oleiro, que, no simples acto de reservar 
um pedaço de barro para primeiro rosto, privatiza e apropria o substan-
te que receberá os visos que conduzirão até ao rosto final do vaso. O 
oleiro opera a compostura inicial de matéria e rosto e é no oleiro que 
encontramos o que é requerido para a enticidade do vaso:

“Posto que a enticidade é de dois modos, o composto e ‘o que com-põe’ (λόγος) 
(digo que é enticidade, por um lado, aquela, o λόγος embutido com a matéria; por 
outro lado, esta, o λόγος simplesmente), então todas as [enticidades] que são ditas 
naquele [modo] há delas corrupção (e também geração), mas do λόγος não há por 
que assim se corrompa (porque nem tem geração, pois não se gera o ser-casa, mas 
o [ser] esta casa mesma)”93.

O “com-positor” (o oleiro) entifica, instaurando a “ideia” que tem 
em mente, como o médico induz no doente o movimento que ele sabe, 
em seu pensamento, que leva à saúde: “a ideia (εἶδος) de todas as 
coisas que provêm da arte (ἀπὸ τέχνης) está na alma (digo “ideia” o 
quê de cada um ser o que era e a enticidade principial)”94. O quê ser o 
que era não é, portanto, a enticidade principial, mas a evidência mani-
festa do ente aí presente como sendo e perseverando em si mesmo. A 
enticidade em sentido próprio é algo como a “ideia” no pensamento do 
médico que sara, ou como a “finalidade no pensamento” do artesão95.

Há, no entanto, diferença entre o operar do médico e o do oleiro. 
O médico age sobre um ente que já está sendo: age sobre o quê ser o 
que era, sobre um ente de cujo princípio, em seu pensamento, ele tem 
a ciência, para restabelecer a dinâmica própria do ente. Já o oleiro age 

92.  Física, I, 7, 190 b 29-30. Os princípios “matéria” e “forma” principiam graças ao fazer-ser operado 
por “privação”.

93.  Metafísica, Ζ, 15, 1039 b 20-25. Aqui, λόγος só pode significar o λόγος da própria coisa, cujo λεγεῖν 
opera a “com-posição” dos elementos principiais do ente (ὕλη e εἶδος); o mesmo λόγος funda e sus-
tenta a συνέχεια, a conexão dos visos que sobrevirão no provir/devir do ente.

94.  Metafísica, Z, 7, 1032 b 1-2. Em 1032 b 5, “a saúde é o λόγος que está na alma”. E em 1032 b 15-
17: “dos engendrados e dos movidos, um requer (καλεῖται) o pensamento (νόησις), outro a produção 
(ποίησις); [requer] pensamento o que provém do princípio e do rosto, [requer] produção o que pro-
vém da finalidade no pensamento”. E também em 1032 b 22-24: “o como e donde tem princípio o 
movimento de sarar, se provém da arte, é a ideia (εἶδος) que está na alma”. 

95.  Na produção dos artefactos, é o λόγος do conhecimento que transita para o ente; quando a produção 
tem lugar em τὰ φυσικά, é o λόγος do ente que transita para o conhecimento. Ver n. 101.
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sobre o próprio princípio, instaurando o rosto principial. A diferença na 
operação de um e de outro decorre da natureza própria do ente enquan-
to ente: no caso do médico, um φυσικόν, um ente humano; no caso do 
oleiro, um artefacto.

Nessa diferença, porém, revela-se uma identidade estrutural da 
operação do λόγος: ambos os agentes operam em vista da finalidade; 
no caso do médico, a saúde do doente; no caso do oleiro, a produção de 
um vaso. De novo, num caso e no outro, a finalidade tem uma natureza 
diferente, que é a natureza do próprio ente. Para o doente que recupe-
ra a saúde, a finalidade é restabelecer e persistir em o quê ser o que 
era, isto é, uma mudança do mesmo em si mesmo: ou para si mesmo 
enquanto mesmo, se considerarmos que a saúde é o estado natural e 
principial daquela pessoa96; ou para si mesmo enquanto outro, se con-
siderarmos que a mudança se faz de “doente” para “são”97.

No caso do oleiro, a finalidade é o vaso que será produzido: uma 
mudança de si mesmo, o barro, para um outro, o vaso. Mais uma vez, 
a natureza própria do ente em questão é que determina a finalidade 
de o quê ser o que era. No caso de τὰ φυσικά, a finalidade é o próprio 
ente enquanto ente; nos artefactos, a finalidade é outro ente com outro 
rosto98. 

É também significativo que, nesta passagem, Aristóteles chame 
λόγος à enticidade. Já ficou dito que “a enticidade é ‘primeiro’, quanto 
96.  Metafísica, Ζ, 7, 1032 b 11-12: “Donde, de certa maneira, acontece que da saúde provém a saúde e, 

da casa, a casa: do sem matéria [provém] o que tem matéria”. “Sem matéria” é a ideia que está no 
pensamento do médico que sara o doente, do arquitecto que projecta a casa e do oleiro que produz o 
vaso. 

97.  Metafísica, Z, 7, 1032 b 2-6: “Pois também os opostos têm, de certa maneira, o mesmo rosto; com efei-
to, a enticidade da privação é a enticidade contrastante, como a saúde da doença, visto que a doença 
é ausência (ἀπουσία) daquela e a saúde é o λόγος na alma e a ciência [desse λόγος]”. Ἀπουσία, 
ἀπό+οὐσία, do verbo ἄπειμι, ἀπ-εἰμί, partir, ausentar-se. A proposição ἀπό, aqui usada como prefixo, 
a ser lida como em ἀπόφασις: “des-”, “ab-”/“abs-”; a doença como “desvio” da saúde.

98.  A questão do “fim”, em Aristóteles, será, no que respeita ao “todo” como um dos sentidos da enti-
cidade, tratada em 2.4. O tema é fulcral e mais vasto do que a abordagem que será feita em 2.4. A 
tradição legou-nos o entendimento do “fim” em Aristóteles, sobretudo, como “causa final” e, de facto, 
Aristóteles refere-o como uma das quatro causas. Mas, em Metafísica, D, 16, Aristóteles abre mais 
sentidos. Tratar o conceito de “causa” seria um outro estudo, que também mostraria como o entendi-
mento “genérico” de “fim” como “causa” é insuficiente para compreender o pensamento de Aristóte-
les. Para a questão que nos ocupa, a de mostrar o carácter “genético” e “genealógico” do pensamento 
metafísico de Aristóteles, a compreensão essencial sobre o “fim” (τὸ οὗ ἔνεκα) está em De Anima, 
II, 4, 415 b 2-7. Na expressão τὸ οὗ ἔνεκα, o genitivo οὗ tem dois significados: o da terceira pessoa 
do singular do pronome pessoal (“dele/a”, “de si”); e o do pronome relativo (“de quê”). Τὸ οὗ ἔνεκα 
é “o a fim de quê” daqueles entes que devêm outros, como o barro que se torna vaso, e daqueles que 
devêm si mesmos, mas enquanto outros, como o doente que se torna são. Em τὰ φυσικἀ, τὸ οὗ ἔνεκα 
é “o a fim de si”, pois estes operam(-se) em si mesmos enquanto mesmos e, neles, “o operar mais 
natural [...] é produzir outro tal qual si mesmo” (De Anima, II, 4, 415 a 26 sgs.), de modo a “perdurar, 
não ele mesmo, mas semelhante a si mesmo, não numericamente um, mas um quanto ao rosto” (De 
Anima, II, 4, 415 b 6-7).
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ao λόγος, quanto ao conhecimento e quanto ao tempo”99. Esta pas-
sagem, porém, atribui a λόγος um estatuto ontológico que, aparente-
mente, não tinha em Ζ, 2, 1028 a 33. Λόγος assume aqui o estatuto de 
ratio100 que funda e governa a evidência de o quê ser o que era, sendo 
como que identificado com a enticidade. Talvez a tradução correta de 
Z, 2, 1028 a 33 deva ser: “em todos os sentidos, a enticidade é ‘primei-
ro’, como λόγος e quanto ao conhecimento e ao tempo”101.

Buscar a enticidade, percorrendo as evidências de o quê ser o que 
era, conduz à composição originária em que o ente enquanto ente, seja 
qual for a sua natureza, é ente porque está-sendo102. Mas, se está-sendo, 
está já em movimento, sem a simplicidade própria da enticidade, ainda 
que composto por duas simplicidades. Sendo uma das simplicidades 
originárias, a matéria, tão simples que nem sequer “é”103, poder-se-ia 
pensar que a simplicidade do rosto é o sentido mais próprio da entici-
dade:

“É, portanto, evidente que o rosto, ou lá o que se queira chamar à con-
figuração (μορφή) que está no sensível, nem devém nem dele há geração nem 
o quê ser o que era (este [o quê ser o que era] é o que se engendra em outro, 
ou pela arte, ou por natureza ou força de ser própria (ὑπὸ δυνάμεως)”104.

99.  Ver n. 19.
100.  Ver n. 90.
101.  Sublinhado meu. Esta compreensão impõe-se mesmo, se tivermos em consideração a fenomenologia 
do conhecimento exposta no De Anima e o seu desenvolvimento em De Interpretatione, texto que se ini-
cia, justamente, com uma referência ao cerne daquela fenomenologia. O λόγος do ente é o extremo prin-
cipial de um γένος, que, através das diferenças/transições de visos, numa pormenorizada fenomenologia de 
αἴσθησις, tem, como extremo final, a “alma sensitiva”; recolhido, no “sentido comum”, o que foi impresso 
nas sensações, a “fantasia” produz o “fantasma” do ente, fantasma que é extremo inicial de um novo γένος, 
cujo extremo final será o νοῦς enquanto παθητικός, como força de receber. Mas, enquanto ποιητικός, como 
força de operar, a acção do νοῦς é νοεῖν, cuja νοήσις produz o νοήμα, isto é, o rosto noético, “im-pressão” 
na alma do λόγος do ente. Por isso, “as impressões na alma são as mesmas para todos, pois são mesmas 
as formas sensíveis (ὀμοιώματα) das próprias coisas (πράγματα ταὐτά) e mesmos [porque vindos destas] 
os sinais originantes (σνμεῖα πρώτων)” (De Interpretatione, 1, 16 a 6-8). O logoV, enquanto “dizer”, é 
“ex-pressão” do logoV das coisas mesmas “im-presso” na alma. Para Aristóteles, como para Platão, deve-
se manter “ser o nosso dizer (πρὸς τὸν λόγον ἡμῖν) um dos ‘géneros’ (ἕν τι γενῶν) dos entes (τῶν ὄντων)” 
(Sofista, 260 a). “O acto do sensoriável e o do sensoriante é um só e mesmo acto, mas o ser deles não é 
o mesmo” (De Anima, III, 2, 425 b 26-27): segundo Aristóteles, o “acto” da sensibilidade sensoriante, no 
instante em que acontece ela sensoriar o ente sensível sensoriável, é “um só e mesmo” que o “acto” do 
ente sensível sensoriado. Como é “contínuo (συνεχές) quando os limites de cada um dos contíguos devêm 
(γένηται, vêm a ser) um e mesmo e, como o nome indica, se “com-têm’” (Física, V, 3, 227 a 11-12; ver 
n. 72), há uma continuidade “genética” entre o ente e a alma humana: qualquer ente sensoriável pode 
ser “com-teúdo” na alma e, por isso, “a alma é a seu modo todas as coisas” (De Anima, III, 8, 431 b 21.
102.  Talvez a tradução de τὸ ὄν ᾖ ὄν deva ser “o ente enquanto sendo”, não “o ente enquanto ente”.
103.  “Por que há qualquer coisa e não antes nada? Nada é mais simples do que qualquer coisa”, per-

guntará, de forma pertinente, Leibniz, em Princípios da natureza e da graça fundados em razão, § 7. 
Aristóteles responderia que essa nem é uma pergunta. Ver n. 105.

104.  Metafísica, Ζ, 8, 1033 b 5-8. Sobre a identidade aqui enunciada entre “natureza” e “força de ser”, 
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 O rosto seria a causa de o quê ser o que é e, portanto, anterior e 
primeiro como sentido da enticidade. Acontece, porém, que o rosto ori-
ginário e originante é uno, simples e separador, mas nunca o captamos 
“separado”. Mesmo sendo e sendo conhecível por si mesmo, o rosto 
não é conhecido como separado, num “antes” do composto, onde se 
mostraria como o si mesmo simples e absoluto, pois isso seria recuar-
mos a antes do princípio. E como recuar a antes do princípio?

“Buscar por que é que um certo mesmo é ele mesmo é buscar 
nada (de facto, é preciso que ‘o quê’ e o ‘ser’ estejam-aí como sendo 
manifestos [...]; o único dizer (λόγος) e a única causa (αἰτία) é, para 
todas as coisas, ‘porque o mesmo é mesmo’”105.

O que implica que a enticidade, embora conhecível (e, para Aris-
tóteles, “o mais conhecível”) enquanto princípio, não pode, enquan-
to tal, ser conhecida: reconhecemos que é anterior, mas não podemos 
conhecê-la enquanto anterior; o que conhecemos, o quê ser o que era, 
é sempre-já posterior, diferente dela. Buscar a enticidade num recurso 
ao princípio revela-se como um percurso “aporético”, sem passagem 
(διαφορά), pois não temos como transpor a última diferença (διαφορά) 
na direção do princípio. 

“Não há demonstração nem definição, mas opinião (δόξα), do que 
é passível de ser outro”106 e o quê ser o que era enuncia precisamente 
o movimento de ser mesmo/outro. Por isso, “buscamos sempre o ‘por 
quê’, no sentido de ‘por quê outro acontece em outro’”107. Ora, “o que 
buscamos [a enticidade] está mais oculto nas coisas que não são ditas 
em outras”108; sendo a enticidade o absolutamente simples, “é, assim, 
evidente que não há investigação nem ensinamento acerca dos abso-
lutos/simples (τῶν ἀπλῶν), mas é outro o modo da sua investigação”109.

 Não conheço, na obra de Aristóteles, “outro modo” de investiga-
ção para os “simples”, a não ser o que se desenvolverá em 2.4. Entendo 
que, com a expressão “outro modo”, Aristóteles não refere uma outra 
metodologia, mas sim os diferentes textos em que estuda enticidades 
particulares: a natureza própria do ente que estiver em estudo é que, 

ver Metafísica, Θ, 8, 1049 b 8-10: “a natureza, de facto, acontece-ser no [ente] mesmo (ἐν ταὐτῷ); 
pois está no mesmo quanto ao provir/devir (γένει) e quanto à força de ser (δυνάμει); é um princípio 
movente, porém não em outro, mas no mesmo enquanto mesmo”.

105.  Metafísica, Ζ, 17, 1041 a 14-17.
106.  Metafísica, Ζ, 15, 1039 b 34 – 1040 a 1.
107.  Metafísica, Ζ, 17, 1041 a 10-11.
108.  Metafísica, Ζ, 17, 1041 a 32-33.
109.  Metafísica, Ζ, 17, 1041 b 8-10. 
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como sempre, determina concretamente, caso a caso, o “outro modo”. 
Na Metafísica, Aristóteles dirá ainda que, 

“sobre as enticidades não-compostas, não há [como] enganar-se; pois todas estão 
a ser (εἰσὶν ἐνέργειᾳ), não a poder-vir-a-ser (δυνάμει), porque, senão, seriam en-
gendráveis e corrompíveis, sendo que o mesmo não se engendra nem se corrompe, 
pois se engendraria a partir de outro. Certamente, acerca de tudo aquilo mesmo 
(ὅπερ) que é ser e estar-sendo, não há [como] enganar-se, mas conceber (νοεῖν) 
ou não conceber”110.

Em suma, os entes estão-aí e dão-se a ver: “busca-se acerca deles 
o quê que é, se é tal ou não”111. 

A passagem de Metafísica, Z, 15, 1039 b 20-25112 é decisiva ao 
trazer a investigação da enticidade até ao instante principial de compo-
sição e compostura do composto. Recua, assim, o sentido próprio da 
enticidade para uma evidência “anterior” à evidência de o quê ser o que 
era. Essa evidência anterior não é, direta e imediatamente, conhecível 
para a αἴσθησις, por ser do λόγος do próprio ente, mas é conhecível e 
manifesta no dizer (λόγος) que expressa o λόγος do ente impresso na 
alma pelo νοεῖν113. 

A mesma passagem é decisiva também pelo facto de Aristóteles 
como que sintetizar a sua investigação sobre a enticidade em duas con-
clusões: a primeira, a de que a busca da enticidade como o princípio 
movente de o quê ser o que era se revela aporética; a segunda, fenome-
nologicamente induzida pela via que se revelou aporética, é a de que a 
verdade da enticidade deve buscar-se no fim do movimento114.

2.4. Τὸ καθόλου, o todo 

Compreender a enticidade como o quê ser o que era permite sal-
vaguardar o entendimento de “o ente” como “o um”. Mas a aporia 
do princípio, induzindo a buscar a enticidade como fim, coloca a in-
vestigação perante a incompletude do ente enquanto sendo. Depois da 
exposição dos três primeiros sentidos de enticidade, como pode Aristó-
teles dizer que “o todo” é um dos sentidos da enticidade? Como pode o 
ente enquanto sendo ser dito “o todo”? 
110.  Metafísica, Θ, 10, 1051 b 27-32. Sobre a não geração e corrupção dos simples, ver n. 102; sobre a 

tradução de νοεῖν, ver n. 100.
111.  Metafísica, Θ, 10, 1051 b 32-33.
112.  Ver n. 93.
113.  Ver n. 100.
114.  Ver n. 97.
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É verdade que, manifestamente, isso-aí, seja o que for o quê que é, 
é “um todo” em todos os instantes/meios de seu devir/provir. E isso é 
válido para qualquer ente-sendo que consideremos: o pedaço de barro 
que se torna vaso, o homem que aprende a tocar cítara, a casa em cons-
trução, a criança que se torna adulto. Mas é “o todo” como? 

Não, certamente, como substante, que está presente em todo o 
tempo do provir/devir, mas, precisamente, como já “não-todo” barro. 
Também não como provir/devir, onde, pelo contrário, se manifesta a 
instabilidade e a incompletude do ente-sendo, ainda “não-todo”. Tam-
bém não é “todo” como rosto, desígnio final que motivou o design do 
provir/devir do barro: esse aguarda, por assim dizer, o instante “ne-
nhum barro” em que há-de acontecer-aí o “todo vaso”. 

Contudo, é no rosto final que, certamente, se terá que encontrar 
“o todo”: é no fim (τέλος) que o que está sendo feito fica “per-feito” 
(τέλειος), acabado, pondo um termo ao provir/devir: “diz-se ‘perfeito’ 
aquilo fora de quê não se percepciona nem parte dele”115. E, mais à 
frente: 

“e a excelência (ἀρετή) é certa perfeição: pois cada coisa é, então, perfeita e cada 
enticidade é, então, perfeita, quando, segundo o rosto de sua capacidade (ἀρετή) 
própria, não falta nenhuma parte da dimensão natural”116.

É no fim que se dá a enticidade perfeita: “também é fim (τέλος) o a 
fim de si/de quê (τὸ οὗ ἔνεκα) de cada um”117. O fim é o extremo final, o 
último instante do provir/devir, termo onde o movimento cessa e o ente 
se tem em si mesmo como “o todo” de si mesmo, sem nada faltar, com 
rosto “de-finitivo”, porque o fim é enteléquia que, ao “de-finir”, separa. 
Ser, para Aristóteles, é tornar-se, simples e absolutamente (ἀπλῶς), o 
mesmo em si mesmo; ser ente mesmo é “ab-solutizar-se” (“ab-solver-
-se”) do “in-finito”, em-fim: ἐντελέχεια.

“Diz-se ‘termo’ (πέρας) de cada coisa o último, também primeiro fora do qual 
nada [dela] se percepciona e primeiro dentro do qual está tudo [dela]”118.

115.  Metafísica, Δ, 16, 1021 b 12-13.
116.  Metafísica, Δ, 16, 1021 b 20-23. O termo ἀρετή não sofre tradução com um só termo. Nesta pas-

sagem, o sentido da segunda ocorrência é muito próximo de δύναμις, força de ser segundo a na-
tureza própria, que impulsiona o “per-fazer” do ente até ao acabamento, instante em que é completo, 
está “per-feito”, sem faltar nada do que pertence à sua enticidade: “donde dizerem-se perfeitas aque-
las coisas onde o fim conveniente acontece; pois é por terem o fim que são perfeitas” (Metafísica, 
Δ, 16, 1021 b 23-25).

117.  Metafísica, Δ, 16, 1021 b 29-30. Ver n. 98.
118.  Metafísica, Δ, 17, 1022 a 4-5. Neste contexto, “termo” é a tradução mais correta para πέρας: é “posto 
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O termo de cada coisa é o último instante do provir/devir e, conco-

mitantemente, o primeiro instante em que tudo o que ontologicamente 
lhe cabe está incluído nela: “é o fim de cada coisa (para o qual são o 
movimento e a acção (πράξις), e não do qual são [...])”119. Nesta pas-
sagem, Aristóteles abre, a seguir a “é o fim de cada coisa”, um longo 
parêntese começado com a referência ao movimento e à acção. Sal-
tando o parêntese e lendo a proposição principal em sua integralidade, 
Aristóteles diz o seguinte:

“[o termo] é o fim de cada um (ἑκάστου)[...] e a enticidade de cada um (ἑκάστου), 
e, em cada um (ἑκάστῳ), o quê ser o que era; pois isso é o termo do conhecimento; 
e se do conhecimento, também da coisa”120.

A busca do primeiro princípio e causa do ser dos entes revela que 
o verdadeiro princípio é o fim, seja qual for o ente que consideremos: 
é “para o fim”, não “do fim”, que são o movimento e acção; o fim ins-
taura “outra coisa”. E é essencial, apesar de não ser matéria própria 
da investigação da enticidade que ele está tratando (e por isso, está 
colocado entre parênteses), a menção explícita à πράξις, lado a lado 
com o movimento: o pensamento de Aristóteles é essencialmente onto-
-meta-físico-lógico e é sob essa luz que a sua obra pode ser cabalmente 
entendida121.

Este mesmo passo induz o caminho a seguir para compreender 
a enticidade como “o todo”: “o termo é o quê ser o que era em cada 
coisa”. O termo é a enticidade de cada um (ἑκάστου, genitivo); e é o 
quê ser o que era em cada um (ἑκάστῳ, dativo). Esta diferença, aparen-
temente irrelevante, na declinação de ἕκαστον propõe um entendimen-
to fulcral de o quê ser o que era, excedendo o significado que lhe foi 
dado atrás122: o quê ser o que era não significa apenas que, no instante 
presente, o ente permanece sendo o que “era”. Agora, o quê ser o que 

um termo” ao movimento e à acção. Ver nota seguinte.
119.  Metafísica, D, 17, 1022 a 6-7. Aristóteles alerta de imediato que, por vezes, também se usa πέρας 

no sentido de extremo inicial, mesmo não sendo o uso mais próprio. E a terminar o capítulo 17: 
“portanto, é evidente que de quantos modos se diz o ‘princípio’ desses mesmos se diz o ‘extremo’, 
e de mais ainda; pois todo o princípio é um certo extremo, mas nem todo o extremo é princípio” 
(Metafísica, Δ, 17, 1022 a 10-13).

120.  Metafísica, Δ, 17, 1022 a 6, 8-10. Ver n. 76.
121.  A Ética, como as outras obras de Aristóteles, deveriam ser relidas à luz desta proposta heurística. 

A πράξις é um tipo de movimento e, portanto, passível de (e devendo) ser lida e entendida pelo 
modelo metafísico.

122.  Em 2.3.
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era não compreende apenas a continuidade relativamente ao passado: 
o quê ser o que era, em seu ser presente, como persistência do que era 
desde o princípio, é também presença do que há-de vir-a-ser e, mesmo, 
do próprio fim; “o todo” é presente e actuante no in fieri do ente-sendo.

Num certo sentido, esta compreensão já foi referida e um pouco 
explicitada123: o vaso está já lá em todo o processo, nos visos híbridos 
onde se vai implantando o desígnio intencional de produzi-lo. Mas, 
justamente, está lá como ainda não-todo; a cada instante, cada vez mais 
presente, na proporção inversa do cada vez menos barro, mas não-todo. 
Porém, Aristóteles diz agora que o fim, enquanto fim, isto é, enquanto 
acontecimento de “o todo”, está em o quê ser o que era. Como?

O fulcro da resposta está em Metafísica, a. Aristóteles começa o 
livro com a formulação de uma perplexidade: “o entendimento sobre 
a ἀλήθεια é ora difícil, ora fácil”124. É fácil, perante a persistência de o 
quê ser o que era, declarar (ἀπόφανσις)125 o quê que é; mas, perante os 
visos em suas diferenças/transições, é difícil dizer o quê que é a cada 
instante, aqui e agora. 

E, no entanto, enquanto instante determinado de um provir/de-
vir, cada viso é acontecer-ser do ente-sendo, é um algo-aí sendo, di-
ferente do instante anterior e do seguinte. O dizer que declara (λόγος 
ἀποφαντικός) não falha ao mostrar o quê ser o que era, mas dizer isso-
-aí, enquanto isso-aí neste instante, é difícil: dizer o instante/meio re-
quer mostrar o que é e o que é não126.

É o que Aristóteles resume algumas linhas depois:

“Que haja [o entendimento (ἡ θεωρία)] dela [ἀλήθεια] é fácil, mas captar o todo 
e não poder [captar] a parte mostra o difícil dela”127.

 
A evidência do ente (ἀλήθεια), que não falhamos na simples de-

claração de ele “todo” ser o quê que era, corre risco de equívoco quan-
do articulamos a proposição (λόγος) que diz “uma parte” dele: dizer o 
ente é fácil; dizer o que acontece nele é difícil. Dizer o ente é nomear o 
λόγος uno do ente; dizer o que acontece no ente é mostrar o que, neste 
instante, está, de facto, “com-posto” nele e o acompanha (συμβεβηκός), 

123.  Em 2.2.
124.  Metafísica, α, 2, 992a 30-31.
125.  Ἀπόφανσις é o dizer que mostra (φαίνω, faz ver) o quê que está-sendo aí. Faz ver a partir de (ἀπό) o 

que o próprio ente-sendo mostrou de si. Traduzo por “declaração” para, com o radical “claro”, trans-
mitir alguma ressonância de φαίνω, com sua raiz em φῶς, luz, claridade. Nalguns casos, a tradução 
mais legível poderá ser “enunciado”. Ver n. 15.

126.  Ver 2.3. e n. 70.
127.  Metafísica, α, 2, 993b 5-7.
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mas que é-não-o-ente-mesmo. 
A proposição (λόγος) que proferimos provém da “im-pressão”, na 

alma, do λόγος do ente128. A evidência simples do ente-sendo, não sofre 
engano, é sempre verdadeira; porém, ao dizer o instante, não dizemos o 
simples, mas o composto. Por isso, no dizer, como dizer o quê e como 
dizer o quê não, fazemos acontecer o verdadeiro (ἀληθεύειν) ou faze-
mos acontecer o falso (ψεύδεσθαι) e, talvez mesmo, dada a concomi-
tância de um e outro, o verdadeiro e o falso conjuntamente. 

“Dizer o quê, como também dizer o quê não, é acerca de algo de alguma coisa e é 
sempre ou verdadeiro ou falso; o entendimento, porém, não, mas o de o quê ser o 
que era é sempre verdadeiro e não [sempre] se é acerca de algo de algo”129.

“Pois o falso e o verdadeiro são acerca da composição e da separação”130.

O falso pode também dever-se a erro de método e de rigor no di-
zer131, mas isso é, por assim dizer, acidental, resultado da ignorância, 
e pode ser corrigido. Essencialmente, o falso é acontecimento, sempre 
iminente no discurso, de uma possibilidade ontológica própria da força 
de ser do ente-sendo, inerente à “apostasia”132 do acontecer-ser dos vi-
sos do ente: a ἀλήθεια é uma evidência que também (se) oculta e que o 
conhecimento, ao descobri-la, também encobre. 

A ἀλήθεια do ente, oposto (ἐναντίον), como extremo inicial, no 
provir/devir que, no esquema do conhecimento descrito em De Anima, 
a traz até ao dizer, como extremo final, além de originar a equivocida-
de do nosso ἀληθεύειν/ψεύδεσθαι, confirma a dificuldade de entender 
o significado da enticidade como “o todo”: como é que o viso que é 
instante/meio, pode ser “o todo”, se o instante/meio é, enquanto tal, 
cindido em si mesmo? 

Metafísica, α, 2 proporciona o essencial da resposta133. A Tradição 
desenvolveu o entendimento deste capítulo essencialmente como pro-
va da impossibilidade da série infinita das causas. Mais essencial, po-
rém, do que essa questão (aliás, decisiva para Aristóteles) é o que esse 

128.  Ver n. 101.
129.  De Anima, III, 6, 430 b 26-29.
130.  De Interpretatione, 1, 16 a 12-13.
131.  Metafísica, α, 3.
132.  Uso o termo “apostasia” (entre aspas, para assinalar a diferença relativamente ao seu sentido comum 

e estabelecido) para designar o “des-estar” dos sucessivos visos. 
133.  O desenvolvimento mais completo pode ler-se em Metafísica, Ι.
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capítulo enuncia acerca da compreensão ontológica do “meio”. O meio 
(τὸ μέσον) é, simultaneamente, causado pelo imediatamente anterior e 
o causador (τὸ αἴτιον) do imediatamente seguinte134, replicando em si a 
hibridez inerente a τὸ γένος. 

“Ora, tudo o que é intermediário está no mesmo provir/devir daquilo de que é 
intermediário. Pois dizemos ‘intermediário’ aquilo para quê o que muda tem que 
mudar necessariamente antes”135.

O extremo inicial do provir/devir que produz o vaso é o pedaço de 
barro e o termo final é o vaso: são os dois rostos opostos da mudança 
de um ente para outro ente. A mudança é feita por uma continuidade 
de estados intermediários, cada um dos quais tem que ter, portanto, 
algo de comum com os outros intermediários e, necessariamente, tam-
bém com os extremos: “é, pois, evidente que todos os intermediários 
estão na mesma linhagem (ἔν τε ταὐτῷ γένει) e que todos se constituem 
(σύνκειται) dos opostos”136.

O provir/devir tem, portanto, uma dupla origem (ἀρχή) e causa 
(αἰτία)137. No nosso exemplo, uma causa inicial, isto é, a força de ser, 
actual e virtual, que o barro tem de receber diferentes visos; e uma 
causa terminal, o vaso, que porá termo ao estar em obra do provir/
devir. Para Aristóteles, o vaso final é mesmo, num certo sentido, causa 
da própria causa inicial, pois é pelo desígnio de produzir um vaso que 
o oleiro vai tomar um pedaço de barro. 

Isso introduz uma determinação precisa e essencial na estrutura 
ontológica de τὸ μέσον. Enquanto instante/meio do provir/devir, é cau-
sador do instante/meio “contra-stante” que lhe sucede, segundo um or-
denamento dos meios em vista do fim. Ordenamento que comanda, por 
exemplo, que o instante/meio de “ser moldado” seja anterior ao instan-
te/meio de “ser pintado” e ao de “ser vidrado”138. O provir/devir que 
perfaz a “de-finição” ontológica obedece à enticidade própria do ente-
-sendo: a enticidade não tem anterior e posterior, não tem “ordem”139, 
134.  Ver n. 85.
135.  Metafísica, Ι, 7, 1057 a 19-22.
136.  Metafísica, Ι, 7, 1057 b 32-34.
137.  A não confundir com o plural, τὰ αἴτια, de τὸ αἴτιον. Nos textos de Aristóteles, essa confusão não 

existe. Admitindo que possa ter-me escapado alguma ocorrência, o uso dos dois conceitos é sempre 
distinto nos textos aristotélicos. As traduções que conheço são pouco rigorosas relativamente a esta 
distinção essencial em Aristóteles.

138.  Ordenamento análogo no que respeita ao objecto dos Analíticos: Metafísica, Ζ, 12, 1038 a 30-33. 
Ver n. 67.

139.  N. 82. O que não implica que o ente-sendo não receba, eventualmente, acontecimentos “desordena-
dos” (ἀπὸ τύχη), mas não são esses que contam para a sua “de-finição”.
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mas ordena.
O meio é, portanto, uma certa postura do fim, do acabamento: é 

um viso que opera o “não-todo” do princípio e implanta algo de “o 
todo” do fim; relativamente ao princípio, ele é στέρησις; relativamente 
ao fim, ele é ἕξις140. Nesse sentido, é presença aí de “o todo”. O todo, 
num certo e determinado modo, que é o modo próprio do “meio”, está 
sempre aí presente em o quê que é.

Aparentemente, estaríamos falando ainda de um não “todo”, ou de 
um todo incompleto. Mas não, se atendermos à compreensão ontológi-
ca que Aristóteles dá do movimento: “enteléquia do ente em força de 
ser (δύναμις) enquanto força de ser”141. A força de ser do ente é o que 
põe o ente “sendo”: o movimento do ente enquanto sendo é ontológico, 
movimento de si para si mesmo, até cumprir cabalmente o a fim de si. 
E cada instante desse movimento é perfeição, enteléquia, mesmo que 
transicional, do próprio ente em sua força de ser.

Nesse sentido, o ordenamento ontológico dos meios mostra como 
e por quê “o todo” de cada instante/meio é um dos sentidos da enticida-
de. Cada instante/meio é o último viso de uma série contínua, o fim do 
provir/devir que chegou até ele e, enquanto tal, é, no instante, o todo do 
ente. A enticidade, em sua inteireza, é fim e perfeição do ente e, nesse 
sentido, princípio e causa de todos os princípios, quer do princípio e 
causa de onde brota o movimento todo do ente, quer dos princípios 
causadores que, sucessivamente, vão causando todos os instantes do 
provir/devir. 

É o fim que justifica os meios, não no sentido banal e grosseiro 
com que essa afirmação é muitas vezes feita, mas num sentido que 
ganharíamos em redescobrir no tempo presente. Para todos os entes 
e, talvez mais do que para todos os outros, para o ente “homem”, cujo 
o quê que é é ser postado em palavra, λόγον ἔχον, o fim está aí sem-
pre agora e é aí sempre agora que acontecer-ser tem que “justificar” e 
“justificar-se”: fazer o justo e fazer-se justo.

3. Δύναμις, a força capaz de ser

A compreensão da enticidade mostra que o quê que é só é conhe-
cível mediante o entendimento da “dinâmica” inerente ao ser dos entes. 
Para isso, Aristóteles toma como modelo a matriz fundamental da Fí-
sica: a mudança patente no movimento. A partir dela, transpõe, analo-
gicamente, a estrutura ontológica de δύναμις κατὰ κίνησιν e ἐνέργεια 

140.  “A privação (στέρησις) é, de algum modo, uma postura (ἕξις)”, Metafísica, Δ 12, 1019 b 7.
141.  Física, III, 1, 201 a 10-11.
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κατὰ κίνησιν para outros domínios de ser dos entes. 
A fundamentalidade da “força de ser própria do ente” era já uma 

afirmação de Platão:

“Digo que aquilo que tem uma qualquer potência natural, seja para agir sobre o 
que se quiser de outro, seja para sofrer a acção, por mínima que seja, do agente 
mais insignificante, ainda que essa potência não se exercesse senão uma só vez, 
tudo o que a possui é verdadeiramente; pois coloco, como definição que define os 
entes, que eles não são mais do que potência (δύναμις)”142.

 
Em Aristóteles, o conceito de δύναμις é, quanto ao essencial, o 

mesmo: δύναμις é a força de ser que o ente tem, em sua enticidade, 
para receber forças vindas de outro e para a exercer ele mesmo sobre 
outro:

“É, então, manifesto que, por um lado, é como uma só a potência de fazer (ποιεῖν) 
e a de receber (πάσχειν) (pois é potente por ter potência própria de a receber de 
outro, e outro de recebê-la dele) e, por outro lado, é como diferente. Pois uma, por 
um lado, está no que recebe [...] e a outra, por outro lado, no que opera”143.

A sintonia entre Platão e Aristóteles quanto à compreensão do 
conceito de δύναμις não existe, porém, no que respeita à extensão do 
conceito: Aristóteles não colocaria, “como definição que define os en-
tes, que eles não são mais do que potência”; a ontologia de Aristóteles 
não tem carácter absoluto e exclusivista na definição do ser do ente.

A afinidade entre ambos quando à definição de δύναμις permite, 
porém, afirmar que a contraposição convencional de “acto” e “potên-
cia” encobre a compreensão essencialmente activa de δύναμις: a ante-
rioridade do “acto” relativamente à “potência” significa, em Aristóteles, 
que o “ente potente” já está potentemente em obra (ἐν ἔργον) antes de 
qualquer “acto” concreto determinado: “quanto comporta (ἐνδέχεται) 
ser na força de ser (δυνάμει), tanto também comporta (ἐνδέχεται) ser 
no operar (ἐνέργεια)”144. 

A “potência” do ente radica no instante originário de seu vir-a-ser 
e é a matriz do seu movimento de estar-sendo145. Por isso, é no ente-
142.  Sofista, 247 d-e.
143.  Metafísica, Θ, 1, 1046 a 19-26.
144.  Física, III, 7, 207 b 43-44.
145.  Ver a referida obra de Heidegger e o rigor com que este entendimento está expresso em Metafísica, 

Θ, 1-3. O Dr. Carlos Silva fez-me, certa vez, notar que, para o conceito de δύναμις, talvez a melhor 
compreensão fosse o conceito que hoje temos de “energia”. É verdade, mas geraria equívoco com o 
termo ἐνέργεια. Para traduzir δύναμις com um único termo, “potência” talvez seja ainda a melhor 
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-sendo que há que buscar como opera a δύναμις: δύναμις é instância 
ontologicamente estrutural do ente-sendo como τὸ δυνατόν; para com-
preender δύναμις, há que fazer a fenomenologia de τὸ δυνατόν.

Já ficou esquematicamente exposta146 a fenomenologia particular 
desenvolvida em De Anima, referida e continuada em De Interpretatio-
ne: em De Anima, a dinâmica do conhecimento; em De Interpretatione, 
a dinâmica do discurso. Também ficou dito147 que a dificuldade do co-
nhecimento da verdade, que é evidente no todo, está em vê-la e dizê-la 
na “parte”, nos instantes/meios do provir/devir. E essa dificuldade só 
pode ser superada148 entendendo o operar da δύναμις que matricia o 
movimento do ente-sendo.

Num instante/meio determinado, o viso híbrido que aí acontece é 
o ente-potente (τὸ δυνατόν). Sendo a potência a unidade dual de rece-
ber/operar, o potente está, ao mesmo tempo, “em obra” de ser e “ca-
paz” de receber e operar:

“Com efeito, o potente (τὸ δυνατόν) não é dito absolutamente, mas, por um lado, 
o ente (τὸ ὄν) [é potente] porque deveras (ἀληθές) [está] em obra (ὡς ἐνέργειᾳ), 
como potente de caminhar porque caminha e, em geral, ser potente porque já é, 
quanto ao estar em obra, o que é dito poder ser; por outro lado, porque poderia 
estar em obra, como podendo (δυνατόν) caminhar porque caminharia”149.

O potente é operante porque é capaz/passível: a capacidade/pas-
sibilidade é, inclusivamente, por assim dizer, a sua “primeira acção”, 
pois coincide com o instante principial da sua capacitação para ser. A 
capacitação para ser, que estrutura ontologicamente o ente como sendo 
na composição de matéria e rosto, instaura a potência de tudo o que ele 
pode ser150. O ente é “com-posto” em obra de ser como potência de vir 
a receber/operar tudo o que a compostura entificadora lhe proporciona 
ser: “posto que o todo (τὸ καθόλου) segue na parte, no ente segue ne-
cessariamente (ἐξ ἀνάγκης) o ser capaz/passível (τὸ δύνασθαι εἶναι), 
mas não tudo (πᾶν)”151.

solução, desde que não se lhe esbata a conotação essencial de “força actuante”, de “ser capaz de”.
146.  Na n. 101. 
147.  Em 2.4.
148.  Não, necessariamente, resolvida. Conhecer e dizer a verdade sobre o ser do ente é uma tarefa perma-

nente da ciência: o erro é sempre iminente.
149.  De Interpretatione, 13, 23 a 7-11.
150.  Metafísica, Θ, 1, 1046 a 15-16: “em todas essas determinações [de δύναμις] é inerente o λόγος da 

potência principial”.
151.  De Interpretatione, 13, 23 a 16-18. A passibilidade decorre da “matéria própria” do ente, com a sua 

capacidade própria e as possibilidades consequentes: não se faz uma serra com algodão. Ver 2.1. e 
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É constitutivo do ser do ente-potente o ser τὸ ἐνδεχόμενον, o ca-
paz/passível. A tal ponto assim é que ser potente e ser passível se reci-
procam: “pois é no potente (τῷ δυνατῷ εἶναι) o ser capaz/passível (τὸ 
ἐνδέχεσθαι εἶναι), e este reciproca-se (ἀντιστρέφει) com aquele”152. Τὸ 
δυνατόν é o ente potente/poderoso/capaz, quer de operar sobre outro, 
quer de receber sobre si o operar de outro153.

Aristóteles expõe, em De Interpretatione, capítulos 12 e 13, as 
modalidades de vir-a-ser dos visos no provir/devir do ente-sendo, ar-
ticulando as determinações de τὸ δυνατόν, enquanto “potente” e en-
quanto “capaz de”. Tomando como exemplo um instante/meio F num 
provir/devir, F é, aqui e agora, o potente e, por isso, é capaz/passível de 
ser o causador de diferentes visos posteriores. O viso G que lhe sucede 
é uma postura que relega para a ausência outros visos que eram possí-
veis na capacidade do potente F: G é um viso do potente em provir/de-
vir, que veio a suceder a F como o quê que é o ente-sendo, aí manifesto 
e, enquanto tal, “o necessário” (τὸ ἀναγκαῖον)154. 

Τὸ δυνατόν não só não é “o possível” como é mesmo “o neces-
sário”. “Pois necessidade (ἀνάγκη) é o ente ser enquanto seja, e o 
não-ente não ser enquanto não seja”155. O ente-sendo, o potente em 
seu viso aqui e agora, é o necessário: τὸ δυνατόν, como ente enquan-
to sendo, é “capaz/passível”, τὸ ἐνδεχόμενον; τὸ δυνατόν, como ente 
enquanto ente, é “o necessário”, τὸ ἀναγκαῖον. Cada viso do provir/
devir é o “ente necessário”, mesmo se esse viso não tinha que vir-a-ser 
necessariamente:

“pois não é a mesma coisa o ente ser sempre por necessidade (ἐξ ἀνάγκης) quando 
é, e o ser absolutamente por necessidade; e de igual modo também do não-ente”156.

Os visos possíveis inscritos na capacidade do ente potente perten-
cem à enticidade do ente: há uma realidade dos possíveis, que é o seu 
serem/terem parte na força de ser do ente. Como tais, estão-aí sempre, 
passíveis de vir-a-ser, a menos que a enticidade se corrompa ou mude: 
o vaso já não é barro, mas vaso de barro; o barro, tornado vaso, é poten-

n. 46.
152.  De Interpretatione, 13, 22 a 15-16.
153.  Só no sentido de ter “possibilidades de ser” radicadas na sua potência é que se pode dizer “possível” 
acerca τὸ δυνατόν. O termo δυνατόν (sem o artigo) pode ler-se, por vezes, nesse sentido, mas τὸ δυνατόν 
não: τὸ δυνατόν É mesmo; “possível” é o que é passível de vir, ou não, a ser na “capacidade” do ente potente. 
154.  Ver n. 105: “de facto, é preciso que ‘o quê’ e o ‘ser’ estejam-aí como sendo manifestos”, Metafísica, 

Z, 17, 1041 a 15.
155.  De Interpretatione, 9, 19 a 23-24.
156.  De Interpretatione, 9, 19 a 25-27.
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te/capaz/passível de outras coisas que o barro, enquanto barro, não é.
Os visos que não aconteceram no instante G permanecem em sua 

realidade na força de ser do ente, mas, aqui e agora, não assumiram 
o viso de τὸ δυνατόν: cada um deles é, aqui e agora, ἀδύνατον, “a-
-potente”. Do mesmo modo que τὸ δυνατόν não é “o possível”, tam-
bém τὸ ἀδύνατον não é “o impossível”157. O ente potente aqui e ago-
ra, τὸ δυνατόν, é necessário porquanto é mesmo; e o “a-potente”, τὸ 
ἀδύνατον, vem com ele porquanto é-não mesmo. Τὸ ἀδύνατον tem ser 
em o quê ser o que era, apenas “é não-agora”158: o “apotente” não é 
“impossível”159.

O apotente também é, e permanece sendo, no ente-sendo. De con-
trário, estariam certos “alguns que dizem, como os megáricos, que só 
há poder ser (δύνασθαι) quando em obra (ἐνεργῇ) e que, quando não 
em obra, não há poder ser”160: um arquitecto só seria arquitecto quando 
estivesse a construir, um homem só seria falante se estivesse falando.

“Portanto, o necessário (τὸ ἀναγκαῖον) e o apotente (ἀδύνατον) 
significam (σημαίνει) o mesmo (ταὐτόν), mas, como se disse, 
contravertidamente”161.

No todo de um provir/devir, como do pedaço de barro para o vaso, 
os visos intermediários são contrastantes (ἀντικείμενα) entre os dois 
termos, o inicial e o final. Mas, no movimento simples da passagem de 
um viso a outro, os dois visos são, eles mesmos, os termos desse movi-
mento. Por isso, em cada διαφορά transitória os dois visos são opostos 
(ἐναντίοι), alternativos, ou um ou outro. 

Ambas as determinações “dinâmicas” do ente-sendo, como “po-
tente” (δυνατόν) e como “capaz de” (ἐνδεχόμενον), implicam relações 
de oposição: o vir-a-ser de uma implica o não vir-a-ser das alternativas; 
e, por conseguinte, o dizer (κατάφασις) de um “des-diz” (ἀπόφασις) o 
outro. Mas, realizada a passagem de um viso a outro, o novo viso é o 
ente necessário, o potente todo, incluindo em si os apotentes que não 
vieram-a-ser.

157.  Ver nn. 151. Como conceber, em Aristóteles, um “impossível”? 
158.  Ver referência da n. 154: “e de igual modo também do não-ente”. Relembrar Física, II, 1, 193 b 19-

20: “στέρησις é, em certo modo, o εἶδος”. 
159.  Este entendimento de ἀδύνατον é simplesmente a compreensão normal do α privativo e de seu uso 

comum em Aristóteles.
160.  Metafísica, Θ, 3, 1046 b 29-30.
161.  De Interpretatione, 13, 22 b 8-10.
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“O causador (ἄιτιον) de o apotente se reverter para o necessário e não suceder 
como nos outros, que são opostos, é aquele mesmo que pôde ser”162.

O termo “causador” mostra que Aristóteles está falando de um 
provir/devir do mesmo rosto. Cada instante/meio, aquele que pôde 
mesmo ser e que é o estar sendo do mesmo ente, é o potente que reite-
ra a potência originária: “todos quantos os [potentes] do mesmo ros-
to, tantos são certos princípios, e são ditos por referência a um só 
primeiro”163. Todos os intermediários são certo princípio, isto é, causa-
dor do seguinte, cumprindo o impulso do primeiro causador, a causa, o 
λόγος dinâmico do ente.

Portanto, o ente enquanto sendo é sempre o todo do ente enquanto 
ente, com toda a sua potência, salvaguardando as necessárias distin-
ções quanto ao fulcro ontológico a que nos referimos quando falamos 
dele. É o que Aristóteles enuncia numa afirmação simples e sóbria: 
“apotente é o mesmo suceder e não suceder juntamente, em si mesmo 
e quanto a si mesmo (e todas as demais distinções que sejam determi-
nadas contra as dificuldades discursivas)”164. Ảδύνατον não é “impos-
sível”; é o possível contido/retido em τὸ δυνατόν. Em Aristóteles, essa 
é uma conclusão metafísica consequente e logicamente necessária, não 
um princípio de (não-)contradição.

4. Considerações finais

A compreensão aristotélica de enticidade e o entendimento que 
propõe da dinâmica do ente-sendo têm consequências ontológicas, 
eventualmente “transcendentes”, desde que não as sujeitemos infun-
dadamente ao espartilho de uma “lógica formal” supostamente váli-
da para toda a obra de Aristóteles. Havendo uma “lógica formal” em 
Aristóteles, ela tem que ser compreendida à luz da sua onto-meta-físi-
co-lógica, não o inverso. A ideia de que Aristóteles teria uma “lógica 
formal”, que seria ὄργανον, instrumento para a leitura do resto de seus 
escritos (“Organon”, chamou a Tradição ao conjunto da obra dita “ló-
gica” de Aristóteles), esbarra numa recusa expressa: “pois o λόγος é 
sempre significante, não, porém, como ὄργανον”165.

Uma leitura metafísica do que foi chamado “lógica de Aristóteles” 
seria conveniente e talvez esclarecesse algumas aporias persistentes 
no entendimento da obra de Aristóteles. Poderiam aduzir-se diferentes 

162.  De Interpretatione, 13, 22 b 3-5.
163.  Metafísica, Θ, 1046 a 9-10.
164.  Metafísica, Γ, 3, 1005 b 19-22.
165.  De Interpretatione, 4, 16b 33 – 17a 1.
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explicações para a secular leitura tradicional de Aristóteles, todas elas 
remontando à tradução que Boécio fez da “lógica”, decisiva até hoje. 
Sem qualquer menosprezo ou desrespeito por Boécio e pela grandeza 
do seu legado cultural, a sua tradução de Aristóteles parece pretender, 
muito legitimamente, encontrar caminhos de resposta decisiva às ques-
tões que se lhe colocavam a ele e à instabilidade quase caótica do seu 
tempo. Mas essas não eram as questões do movimento, as que se colo-
cavam, oitocentos anos antes, a Aristóteles e para as quais o Estagirita 
buscava resposta.

Conhecendo a importância do aristotelismo tradicional na constru-
ção do que chamamos “o Ocidente”, em si mesmo e na sua expansão à 
escala global, pode ser muito conveniente redescobrir o Aristóteles que 
ficou escondido: talvez lá se encontrem ideias oportunas para perceber 
e superar alguns desconcertos de uma globalização civilizacional, e de 
uma civilização globalizada, cuja matriz não parece ser aristotélica.

Para regressar a Aristóteles, uma tradução nova, de raiz, da sua 
obra seria necessária, talvez começando por De Interpretatione e pela 
Metafísica: aquele, por sua condição de livro do dizer metafísico; esta, 
pela primazia que o próprio Aristóteles lhe atribui. E, na Metafísica, 
começar pelos livros Ζ (significados de οὐσία) e seguintes: os livros 
H (tipos de γένος), Θ (δύναμις e ἐνέργεια) e Ι (relações dos εἶδη entre 
si e no γένος) são a sequência, natural e lógica, do livro Ζ, fazendo a 
fenomenologia do caráter “dinâmico” e “metabólico” do ser dos entes. 
O livro Κ (e o livro α ficaria melhor colocado junto dele) recapitula 
os conceitos que fazem do “fim” a chave para o conhecimento e com-
preensão de o quê que é, ficando apontada a resposta decisiva do livro 
Λ. Esse conjunto de livros da Metafísica constitui o núcleo donde irra-
dia o sentido dos textos que o antecedem e dos que lhe sucedem.
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