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ARISTÓTELES: METAFÍSICA E ÉTICA 3ª Série – FILOSOFIA– PROF. JOÃO CARLOS 

 

TEORIA 

METAFÍSICA (além da física): Analise todos os aspectos referentes ao ser. 
 
 
 
AS QUATRO CAUSAS 
 
Causa material: matéria. 

Exemplo: Mármore 
Causa formal: forma ou essência 

Exemplo: Hércules 
Causa eficiente: movimento (aquele que dá forma) 

Exemplo: Escultor 
Causa final: o devir, a finalidade. 

Exemplo: Homenagem ou enfeitar 
 
ESSÊNCIA E ACIDENTE 
 
 Essência: A essência é a unidade interna e indissolúvel entre uma matéria e a sua forma, unidade que lhe dá um 

conjunto de propriedade ou atributos que a fazem ser necessariamente aquilo que ela é. 
 Acidente: O acidente é uma propriedade ou atributo que uma essência pode ter ou deixar de ter, sem perder o 

seu Ser próprio. 
 
POTÊNCIA E ATO 
 
 Potência: é o que eu posso vir a fazer ou a me tornar. É um princípio de indeterminação do ser. 
 Ato: é a concretização da potência. 
 
SUBSTÂNCIA 
 
 Substância: misto de ato e potência. A substância significa o que algo é em seu sentido mais completo e forte, 

ela é a primeira categoria do Ser, o substrato ou o sujeito que permanece através de todas as mutações acidentais, 
locais, qualitativas e quantitativas. 
- Substância Primeira: Diz respeito ao indivíduo. 
- Substância Segunda: Diz respeito ao universal, gênero e espécie. 

 

ÉTICA TELEOLÓGICA 

 

- Telos = “fim”, finalidade 

- Logia = estudo 

- Telos do homem = é a felicidade, pois esta é o único “fim” em si mesmo. 

 

- Virtude = meio termo ou justa medida entre os vícios por excesso e por falta. 

 

Virtude intelectual: formada pelo ensino 

Virtude moral: formada a partir do convívio, cultura, etc. 

 

Aristóteles analisa três possíveis modos de se alcançar a felicidade, são eles. 

Ontologia: estudo do ser enquanto ser. 
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 Uma vida de prazeres e gozos. Contudo essa via não pode ser a mais virtuosa, pois prima por excessos. 

 Uma vida política com honra. Não pode ser esta também porque a honra é conferida ao homem por terceiros. 

 Uma vida como filósofo. Esta vida é a que pode levar à felicidade, pois o filósofo busca a virtude = justa 

medida. 

 

Resumidamente, eis o quadro aristotélico: 

 

Virtudes Vício por Excesso Vício por Deficiência 

Coragem  Temeridade  Covardia 

Temperança Libertinagem Insensibilidade 

Prodigalidade Esbanjamento Avareza 

Magnificência Vulgaridade  Vileza 

Respeito Próprio Vaidade Modéstia 

Prudência Ambição Moleza 

Gentileza Irascibilidade Indiferença 

Veracidade Orgulho Descrédito 

Agudeza De Espírito Zombaria Rusticidade 

Amizade Condescendência Enfado 

Justa Indignação Inveja Malevolência 

 

EXERCÍCIOS 

QUESTÃO 01 

No livro V da Metafísica, Aristóteles serviu-se das seguintes palavras para definir acidente: 
 
“Acidente significa: (1) o que adere a uma coisa e dela pode ser afirmado com verdade, porém não necessariamente, 
nem habitualmente; por exemplo, se alguém ao cavar um buraco para plantar uma árvore, encontra um tesouro. 
Esse fato – o encontro do tesouro – é um acidente para o homem que cavou o buraco, pois nem uma coisa provém 
necessariamente da outra ou vem depois dela, nem é habitual descobrir tesouros quando se planta uma árvore.” 

ARISTÓTELES. Metafísica [livro V, 30, 1025a 1-25] Trad. De Leonel Vallandro. 
Porto Alegre: Globo, 1969, p. 140. 

 
Com base na descrição de Aristóteles apresentada acima, explique qual é a causa responsável pelo acidente. 
 
QUESTÃO 02 
Leia o texto abaixo e, em seguida, faça o que se pede. 
 
“Segundo Aristóteles, tudo tende a passar da potência ao ato; tudo se move de uma para outra condição. Essa 
passagem se daria pela ação de forças que se originam de diferentes motores, isto é, coisas ou seres que promoveriam 
esta mudança. No entanto, se todo o Universo sofre transformações, o estagirita afirmava que deveria haver um 
primeiro motor [...]”. 

CHALITA, Gabriel. Vivendo a filosofia. São Paulo: Ed. Ática, 2006, p. 58. 
 
Com base em seus conhecimentos e no texto acima, explique a teoria do primeiro motor de Aristóteles. 
 
 
QUESTÃO 03 
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É da mesma maneira, então, que adquirimos as virtudes. Isto é, primeiramente pondo-as em prática. É assim também 
que fazemos com as restantes técnicas, porque, ao praticar, adquirimos o que procuramos aprender. Na verdade, 
fazer é aprender. (Aristóteles. Ética a Nicômaco, II, 1, 1103 a 33-35). 

A partir do fragmento e de seus conhecimentos sobre o assunto, responda:  

A) Qual é a relação entre virtude e felicidade, segundo Aristóteles?  

B) Como pode o homem adquirir as virtudes éticas? 

 

QUESTAO 04 
 

“A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consistente numa mediania, isto é, a 
mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem dotado de sabedoria prática. 
E é um meio-termo entre dois vícios, um por excesso e outro por falta; pois que, enquanto os vícios ou vão muito 
longe ou ficam aquém do que é conveniente no tocante às ações e paixões, a virtude encontra e escolhe o meio-
termo.” 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco, II, 6. São Paulo: Nova Cultural, 1987. Col. Os Pensadores, p. 33. 
 
Considerando o trecho acima e a concepção aristotélica de virtude, assinale a alternativa correta. 
A) A virtude consiste na rejeição de todo prazer, resultado do uso da razão do homem sábio e corajoso que, contendo 

suas paixões, escolhe viver de modo ascético e agir sempre com piedade e compaixão, dispondo-se a sacrificar 
a qualquer momento a própria vida pelo próximo, pois, pleno de audácia e entusiasmo, não teme de forma 
alguma a morte. 

B) A virtude é a firme e irrefletida determinação para superar uma condição viciosa, como a coragem que, por se 
opor totalmente à covardia, define-se como temeridade ou audácia. 

C) A virtude consiste numa capacidade equilibrada e racional de agir, como, por exemplo, a verificada na coragem, 
medianeira entre o excesso de audácia que caracteriza a temeridade e a falta de audácia ou excesso de medo do 
covarde. 

D) A virtude é a capacidade ou força do político corajoso que usa racionalmente os seus recursos para conservar o 
seu poder. 

 

QUESTAO 05 
 
“A busca da ética é a busca de um ‘fim’, a saber, o do homem. E o empreendimento humano como um todo, envolve 
a busca de um ‘fim’: ‘Toda arte e todo método, assim como toda ação e escolha, parece tender para um certo bem; 
por isto se tem dito, com acerto, que o bem é aquilo para que todas as coisas tendem’. Nesse passo inicial de a Ética 
a Nicômacos está delineado o pensamento fundamental da Ética. Toda atividade possui seu fim, ou em si mesma, ou 
em outra coisa, e o valor de cada atividade deriva da sua proximidade ou distância em relação ao seu próprio fim”. 
PAIXÃO, Márcio Petrocelli. O problema da felicidade em Aristóteles: a passagem da ética à dianoética aristotélica no 

problema da felicidade. Rio de Janeiro: Pós-Moderno, 2002. p. 33-34. 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a ética em Aristóteles, considere as afirmativas a seguir. 
I. O “fim” último da ação humana consiste na felicidade alcançada mediante a aquisição de honrarias oriundas da 

vida política. 
II. A ética é o estudo relativo à excelência ou à virtude própria do homem, isto é, do “fim” da vida humana. 
III. Todas as coisas têm uma tendência para realizar algo, e nessa tendência encontramos seu valor, sua virtude, 

que é o “fim” de cada coisa. 
IV. Uma ação virtuosa é aquela que está em acordo com o dever, independentemente dos seus “fins”. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A)   I e IV. 
B)   II e III. (item correto) 
C)   III e IV. 
D)   I, II e III. 
E)   I, II e IV. 
 


