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Lista 05 – Atividades 

 
Introdução 
 

Continuando com a história dos acontecimentos relevantes para o desenvolvimento das ciências, 
temos agora um texto um pouco mais detalhado sobre a visão aristotélica do mundo. Leia o texto e, se 
achar interessante, dê uma olhada no site de onde ele veio. É um texto bastante completo, com 
discussões que estão um pouco acima daquilo que a gente tem como objetivo por agora. Mas se você 
estiver disponível para ver o que andam falando desse assunto no nível superior, vale a pena dar uma 
olhada, sem compromisso. 
 
Texto: 
 

A razão pela qual os corpos estão em movimento na física aristotélica é, para que tanto matéria 
quanto sua forma atinjam um fim: a perfeição. "O princípio da mudança (do devir ou do movimento, 
kínesis) é a matéria. Por isso os seres compostos de matéria e forma mudam ou estão submetidos ao 
devir" [5], não recebendo uma forma pronta, acabada, finalizada: eles movimentam-se buscando 
atualizar gradualmente suas formas. 

Este movimento ocorre para que determinada coisa atualize suas potencialidades. Para um papel 
que neste momento é branco e ficará amarelada com o tempo é dito que é branco em ato e amarelo em 
potência. Desta forma, "o movimento é, pois, a atualização do potencial, quando ao estar atualizando-se 
opera não enquanto ao que é em si mesmo, senão, no entanto que é movível" [6]. Durante o 
movimento há estágios sucessivos em que a coisa pode ser ato e potência. 

Essas mudanças ocorrem de maneira gradual, sendo cada pequena mudança um passo intermediário 
necessário para que a perfeição seja atingida. Cada um desses passos representa a atualização de uma 
condição potencial em direção à perfeição. Como a mudança é gradual e as coisas possuem 
potencialidade, a cada nova mudança a coisa estará sendo atualizada. Dessa maneira, as coisas estarão 
em movimento ao atualizarem gradualmente suas potencialidades. 

 

(Adaptado de: https://doi.org/10.1590/S1806-11172012000300018 ) 
 
De acordo com o texto, faça o que se pede a seguir. 
 
01. Segundo Aristóteles, por que razão os corpos estão em movimento? 
 
02. Descreva, segundo Aristóteles, uma diferença entre ato e potência. 
 
03. Segundo Aristóteles, do estado de “ato” para o de “potência”, a mudança é repentina ou por etapas? 

Justifique com uma passagem do texto. 
 
04. Explique, sem copiar do texto, como a concepção de Aristóteles explica o movimento de queda de 

um objeto, a partir do conceito de “perfeição”. 
 
05. Segundo o texto, quando colocamos uma pedra sobre a superfície da água de um rio, essa pedra 

não atingiu a “perfeição”. Por que temos certeza de que a pedra não atingiu a perfeição e quando ela 
atingirá? 

 


