
ARISTÓTELES DE ESTAGIRA
A TEORIA DAS FORMAS



NOTAS BIOGRÁFICAS

• Nasceu em Estagira
(Trácia – Macedônia) e 
viveu entre 384 e 322 a.C.

• Era filho de Nicômaco, 
médico do rei Amintas III.

• Foi aluno de Platão na 
Academia.

• Fundou sua própria 
escola, o Liceu, por 
discordar da Teoria das 
Ideias de Platão.



CRÍTICA AO IDEALISMO PLATÔNICO

• Afirmou que a substância das coisas é
composta por matéria e forma, ao
contrário de seu mestre.

• Não concebia a existência de um plano
separado da matéria e, sendo assim,
afirmou que as FORMAS (que Platão
denominava Ideias) estavam na matéria,
e não separadas dela.

• Valorizava a investigação da FÍSICA e da
METAFÍSICA.



TEORIA DAS QUATRO CAUSAS

• Nas obras “Metafísica” e “Física” afirmou
que todos os fenômenos podem ser
conhecidos a partir de QUATRO CAUSAS:

1. CAUSA MATERIAL – “de que é feito?”

2. CAUSA FORMAL – “o que é?

3. CAUSA EFICIENTE – “quem/o que fez
ou iniciou?

4. CAUSA FINAL – “para que foi feito?



• Afirmou que o movimento está presente
em todas as coisas que existem.

• Assim, todas as coisas são algo agora
(ATO) e têm em si a possibilidade da
mudança (POTÊNCIA).

• Todas as coisas, então, possuem
características efêmeras (ACIDENTES) e
algo imutável que as definem
(ESSÊNCIA).

• Desta maneira, FÍSICA e METAFÍSICA
podem ser compreendidas e investigadas
a partir das coisas, e não recorrendo a um
plano de existência ideal.



A ÉTICA E A POLÍTICA

• Considerava que o homem é um ANIMAL
POLÍTICO (zoon politikon), pois seu fim
último é viver na POLIS (em sociedade),
em busca do bem comum.

• O bem buscado pelo homem ao viver em
sociedade é a FELICIDADE (eudaimonia).

• Para alcançá-la é necessário saber
distinguir as VIRTUDES e os VÍCIOS,
praticando as primeiras e evitando as
segundas.



• Definiu três tipos possíveis e bons de
governo e, para cada um deles, sua forma
degenerada e prejudicial à sociedade.


