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Resumo: Todo ser humano é vocacionado a ser amigo do conhecimento verdadeiro, por isso 

ele se distingue dos demais animais, porque é racional. O presente artigo busca explicar o 

caminho de construção do conhecimento, proposto por Aristóteles, grande sábio e filósofo da 

Antiguidade. O homem é um ser que possui na sua alma uma faculdade exclusiva, que 

permite que ele seja capaz de conhecer o inteligível através do sensível. O filósofo apresenta 

notáveis aspectos da psicologia e da epistemologia, que contribuem para a compreensão da 

capacidade cognitiva do homem, a qual é capaz de entender o divino, o transcendente, o 

imaterial e o fundamento de toda a realidade. Através do pensamento aristotélico será possível 

concluir que o inteligível não é só finalidade do conhecimento, mas é também a causa dele. 

Palavras-chave: Conhecimento. Alma. Sensível. Inteligível. Metafísica. 

 

Abstract: Every human being is called to be a friend of true knowledge, so he is 

distinguished from other animals, because he is rational. This article seeks to explain the way 

of construction of knowledge, proposed by Aristotle, great sage and philosopher of antiquity. 

The man is a being who possesses in his soul an exclusive privilege that allows him to be able 

to know the intelligible through the sensitive. The philosopher presents remarkable aspects of 

psychology and epistemology, which contribute to the understanding of the cognitive capacity 

of man, who is able to understand the divine, the transcendent, the immaterial and the 

foundation of all reality. Through Aristotelian thought it will be possible to conclude that the 

intelligible is not only the purpose of knowledge, but is also the cause of it. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

“Todos os seres humanos naturalmente desejam o conhecimento” (ARISTÓTELES, 

2012, p. 41). Com essa frase Aristóteles inicia a sua grande obra Metafísica, afirmando a 

natural necessidade do homem de conhecer, a fim de demonstrar que seus escritos buscavam 

corresponder à vontade humana de saber. A filosofia conduz o homem nessa via, não só de 

busca, mas também de amor pelo conhecimento. No exercício filosófico, o indivíduo entra em 

contato constante com as diversas questões sobre a origem da realidade, que segundo 

Aristóteles, têm explicação própria em um ramo das ciências teoréticas, a metafísica.  

É perceptível o grande embaraço de alguns estudantes em lidarem com a metafísica, 

pois encontram dificuldades em termos e conceitos que são polívocos. Entretanto, acessar o 

conhecimento metafísico é uma necessidade humana para compreender a realidade, que tem 

como causa e finalidade o inteligível. Outros muitos se deparam com impasses em relacionar 

a epistemologia com o transcendente, porém a alma e a faculdade da intelecção, tem no 

conhecimento que é imaterial, a origem e a fonte do exercício racional. 

Diferentemente de seu mestre, Aristóteles não despreza as percepções sensíveis, mas a 

coloca como fundamentais no processo de conhecimento. Desse modo há um caminho que 

inicia-se no sensível, pelo contato com os objetos sensíveis e termina no inteligível, na 

contemplação das formas. O conhecimento precisa ser entendido em etapas, as quais fazem 

parte de um sistema organizado, que é capaz de contemplar o inteligível a partir do sensível. 

Para aqueles que ainda nunca estudaram metafísica, a epistemologia aristotélica 

fornece bases sólidas para o início da construção dessa sapiência. Assim, pelo entendimento 

do pensamento aristotélico, tornar-se-á possível entender como o ser humano possui a 

capacidade racional de transcender a esse corpo e contemplar a causa primeira de toda a 

realidade. 

 

2 AS CIÊNCIAS SEGUNDO ARISTÓTELES – METAFÍSICA 

 

 

2.1 Divisão da obra Metafísica, livro Ε (épsilon), n. 1 

 

Aristóteles
2
 na busca pela compreensão do ser, afirma na sua Metafísica, no livro E

3
, 

que toda ciência intelectual possui elementos, causas e princípios. Entretanto, essas muitas 

                                                 
2
 “Aristóteles era macedônio, filho de Nicômaco, médico da corte do Rei Amintas II. Com 17 anos foi para 

Atenas, que na ocasião já havia perdido para Esparta a guerra do Peloponeso. Ingressou na Academia platônica 
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ciências isolam um gênero particular do ser, tomando apenas uma parte para o estudo e 

investigação, preocupando-se apenas em descobrir o que é, deixando de lado a especulação 

pela causa essencial do ser. O filósofo entende que essas ciências não são dignas de serem 

chamadas de sapiência, pois não contemplam o “ser enquanto ser”, não compreendem a 

universalidade, não apreendem o ser essencial. Há ainda um aceno às ciências que percebem 

pela hipótese, baseada na observação empírica, das quais se extraem fragmentos perceptíveis 

das essências dos seres, porém não gozam do conhecimento. “Evidencia-se com isso que não 

há demonstração da substância ou essência por meio dessa abordagem, mas sim alguma outra 

maneira de revelá-la” (ARISTÓTELES, 2012, p. 171). 

Como um filósofo sistemático, o Estagirita propõe uma classificação das ciências, 

segundo os seus objetos de estudo e o nível de abstração da matéria. Essa divisão ficou 

famosa pois foi a primeira na história da filosofia, tendo em vista que os pré-socráticos, 

Sócrates e Platão, não dedicaram tempo para sistematizar o saber, ou muito menos classificá-

lo. Após demonstrar as fundamentais diferenças entre as ciências particulares e a ciência 

universal, o filósofo realiza essa notável classificação das ciências
4
 em: práticas, produtivas 

(poiéticas) e teóricas.  

As ciências práticas estão ligadas diretamente a moralidade do indivíduo, por isso 

pode ser subdividida em ética e política. “De fato, é manifesto que as ações morais têm seu 

início no sujeito e retornam ao próprio sujeito, aperfeiçoando-o” (REALE, 2001, p. 48). 

Percebe-se que o movimento é criado pelo próprio indivíduo, que age a fim de conquistar um 

objetivo que tem o fim no próprio sujeito, muitas vezes para aperfeiçoá-lo, como é o caso da 

prática das virtudes como caminho para a eudaimonia
5
, ou ainda no exercício político, para o 

trabalho e o governo da pólis, que beneficia toda a comunidade. O filósofo aponta para 

algumas marcas do conhecimento prático, na sua obra Ética a Nicômaco: 

 

                                                                                                                                                         
onde em pouco tempo se destacou por sua inteligência. Depois da morte de Platão tentou, por duas vezes, sem 

sucesso, dirigir a Academia. Viajou pelas colônias gregas e fundou escolas nos moldes da Academia platônica 

em Assos e Mitilene. Foi também, durante oito anos, preceptor de Alexandre, o Grande, a convite de Filipe da 

Macedônia. Em seu retorno a Atenas, já em plena maturidade, fundou o Liceu. Nunca foi reconhecido como 

cidadão ateniense; suas relações com a corte macedônica e sua amizade com o general macedônico Antípatro 

foram motivo de desconfiança dos atenienses. Com a morte de Alexandre, o Grande, em 323 a.C., quando se 

fortalece a oposição à Macedônia em Atenas, Aristóteles é processado e acusado de impiedade e se exila para 

morrer em dois anos depois, na cidade de Eubeia” (FARIA, 2007, p. 21). 
3
 Cf. E 1, 1025 b 5. 

4
 Cf. E 1, 1025 b 25. 

5
 Eudaimonia: felicidade. (ABBAGNANO, 2007, p. 391) 
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Uma das formas de conhecimento será seguramente saber que é próprio a si 

mesmo, mas esse conhecimento é muito diferente das outras espécies. Parece 

que aquele que conhece seus próprios interesses e com eles se ocupa, é um 

homem dotado de sabedoria prática, enquanto os políticos são considerados 

intrometidos. (ARISTÓTELES, 2015, p. 163). 

 

Há portanto, um conhecimento que tem início e fim no homem, o ser “político” e 

racional, que conhecendo a si próprio é capaz de agir na comunidade. O movimento é ético 

construtivo, que visa modelar o indivíduo para que possa viver bem, contemplando a 

eudaimonia, que é o fim moral do homem. 

As ciências poiéticas têm o movimento iniciado no sujeito, que consegue externá-lo 

em forma de ação uma produtiva, por isso essas ciências estão ligadas aos diversos tipos de 

arte. “De fato, o princípio da produção está no produtor – a intelecção, a arte ou algum tipo de 

potência – enquanto o princípio da ação está no agente: a vontade, pois a coisa feita e a coisa 

que é objeto da vontade são a mesma” (ARISTÓTELES, 2012, p. 172). Portanto a fabricação 

de um produto, a ação de uma profissão, bem como as produções artísticas são frutos dessas 

ciências. 

Neste livro da Metafísica, o filósofo discute sobre qual seria a ciência primeira, aquela 

que teria superioridade sobre as outras, contemplando o conhecimento de forma absoluta. A 

problemática começa a partir da física, ciência que trata dos seres materiais e passíveis de 

movimento. Aristóteles justifica que ela não poderia ser primeira, pois para obter o título de 

sapiência, necessariamente a ciência deveria abordar o “ser enquanto ser”. O critério para essa 

discussão é o objeto de investigação de cada ciência, enquanto sua capacidade de 

contemplação do ser em sua totalidade. A Física, para Aristóteles, está diretamente ligada a 

matéria e ao movimento, percebe-se uma dificuldade em classificá-la.  

 

E como a física, semelhantemente outras ciências, trata [restritamente] de 

um gênero do ser (ou seja, trata do tipo de substância que encerra em si 

mesmo o princípio do movimento e do repouso), obviamente não é nem uma 

ciência prática nem uma ciência produtiva. (ARISTÓTELES, 2012, p. 172). 

 

O Estagirita chega à conclusão que a física é uma ciência teorética (especulativa). 

Reale salienta que, “existe uma diferença entre a física e as ciências práticas e poiéticas, pois 

na física o princípio do movimento está no próprio objeto, fonte de investigação, enquanto nas 

outras ele está no sujeito que investiga” (REALE, 2002, p. 305). Essa ciência se ocupa da 

forma física, aquela que é inseparável da matéria, porém se a forma não está junto da matéria, 

ela já não é mais objeto de estudo da física.   
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A ciência matemática, na visão de Aristóteles também é classificada como teorética, 

pois ela se ocupa das grandezas, as quais são entes abstratos, que não podem ser pensados 

sem a realidade material. Os entes matemáticos são imóveis, entretanto não subsistem por si, 

pois necessitam de estar nos objetos sensíveis.  

 

Grandezas, planos etc., nas matemáticas, são considerados prescindindo de 

todos os outros aspectos, por abstração (por “separação” dos outros aspectos 

das coisas físicas); é claro, portanto, que os objetos de que trata a 

matemática, enquanto entes abstratos (aspectos particulares das coisas físicas 

separados dos outros), são imóveis, mas não são entes subsistentes por si, 

justamente porque abstrações (separações) operadas pelo pensamento, que, 

baseando-se na própria estrutura ontológica das coisas pode considerar as 

próprias coisas sob alguns dos seus aspectos, prescindindo de outros. 

(REALE, 2002, p. 49). 

 

A ciência matemática já avança em grau de abstração, pois seu conhecimento 

demanda uma atividade intelectual que seja capaz de contemplar a grandeza fora da matéria, 

como um ente inteligível, que depende do princípio material para existir.  

Existe por último uma ciência teorética, a chamada Filosofia Primeira, que se ocupa de 

um objeto suprassensível, imóvel e eterno. Aristóteles diz que essa ciência se encarrega do 

divino, por isso também é chamada de teologia, visto que as reflexões dessa ciência se 

direcionam sempre ao Primeiro Motor Imóvel, causa final de toda realidade. No livro E
6
 da 

Metafísica, o filósofo se questiona sobre a supremacia dessa ciência sobre as demais e 

conclui, que a filosofia primeira é, dentre todas, a ciência primária e universal. 

 

Respondemos que, se não há uma substância além das que são naturalmente 

compostas, a física será a ciência primeira; mas se há uma substância que 

não está sujeita ao movimento, a ciência que estuda essa substância será 

anterior à física e será a filosofia primeira, e, neste sentido, universal, porque 

é primeira. E caberá a essa ciência investigar o ser enquanto ser – tanto o que 

é quanto os atributos que lhe pertencem enquanto ser. (ARISTÓTELES, 

2012, p. 173). 

 

A Filosofia Primeira, sublime ciência, não se ocupa de nada particular, não isola 

nenhuma parte do ser, mas o compreende em sua totalidade e com seus atributos. Ela tem 

valor em si mesma, pois busca o conhecimento por si, realizando o desejo humano de 

conhecer as coisas na sua essência e completude. Evidentemente, a sapiência é consequência 

                                                 
6
 Cf. E 1 1026 a24.  
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direta dessa ciência que se ocupa com o universal, considerando o ser em sua totalidade, que é 

substância suprassensível, causa final de todas as coisas.  

 

  

2.2 O inteligível como princípio (causa) e fim (finalidade) do real 

 

 

A metafísica é a única ciência capaz de contemplar o inteligível, a realidade imaterial, 

o suprassensível. Platão quando descobriu a “segunda navegação”, deu um passo enorme no 

campo epistemológico, pois fundamentou a fonte de explicação do conhecimento e da 

realidade, no saber das formas suprassensíveis do mundo das Ideias. Aristóteles, o melhor de 

seus discípulos, apresentou outra doutrina diferente, afirmando ser possível contemplar as 

formas inteligíveis a partir da realidade sensível, que comunica a inteligibilidade de sua 

essência. Pensar o transcendente, não é só afirmar a existência de outra dimensão, uma 

imaterial, mas é entender que pelo inteligível a realidade passa da indeterminação à 

determinação formal. 

A primeira definição apresentada da metafísica é como ciência das causas e dos 

princípios primeiros
7
, os responsáveis pela construção da realidade. As mais elementares 

causas, que são necessárias para a existência do ser são: 

 

[...] um deles é a essência ou a natureza essencial da coisa (uma vez que o 

“porque” em última instância é uma causa e princípio); um outro é a matéria 

ou substrato; o terceiro [tipo de causa] é o princípio do movimento; e o 

quarto é a causa que se opõe a isso, nomeadamente a finalidade ou “bem” 

(visto ser isso o fim de todo processo gerador e motriz. (ARISTÓTELES, 

2012, p. 47). 
 

 

Entretanto, segundo Aristóteles, é impossível regredir ao infinito através das causas. 

Deve existir um Primeiro Motor Imóvel, que não tenha sido causado por nada, nem possua 

potência, pois poderia não vir a ser, mas que seja puro ato. Diferentemente da realidade 

sensível (física) e espacial (astronômica), a substância de caráter teológico desse motor é 

“imóvel, eterna e transcendente ao sensível” (REALE, 2001, p. 112).  

Na realidade espacial, existem diversos moventes
8
, que se colocam de forma 

hierárquica, tendo como o início do movimento o Ser Divino e eterno, pois é ele o primeiro a 

realizar esse movimento, não por ação mas por emanação, como causa final.  

                                                 
7
 Cf. A 1 982 a1. 

8
 Cf. Λ 8 1073 b2. 
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Que a causa final seja aplicável às coisas imóveis é demonstrado pela 

distinção de seus significados. De fato, a causa final é tanto aquilo a favor 

do que quanto aquilo para o que; no segundo sentido ela se aplica às coisas 

imóveis, mas no primeiro não. E produz movimento como o que é amado, ao 

passo que todas as outras coisas produzem movimento por estarem elas 

próprias em movimento. (ARISTÓTELES, 2012, p. 307 – grifo nosso). 

  

Ora, o Primeiro Motor é o que existe de mais sublime, é que há de bom, por isso não 

pode pensar em outra coisa a não sem em si mesmo. Logo, o bom é desejável não só pelos 

seres humanos, mas também por todos os seres, que se movem por atração para essa 

substância que é puro ato e pensamento perfeito. 

 

Como é evidente, a causalidade do Primeiro Motor não é uma causalidade de 

tipo eficiente, ou seja, do tipo de causalidade exercida pela mão que move 

um corpo, ou pelo escultor que esculpe o mármore, ou pelo pai que gera o 

filho. Deus, ao contrário, atrai; e atrai como o que é amado (ωζ έρώμευουο), 

ou seja, à guisa de fim: a causalidade do Movente imóvel é, portanto, 

propriamente, uma causalidade de tipo final. (REALE, 2001, p. 115). 

 

O desejo pelo que é bom faz com que todas as coisas se movam em direção a esse 

princípio, “do qual dependem os céus e o mundo da natureza” (ARISTÓTELES, 2012, p. 

308). O Estagirita de forma muito poética e bonita, escreve sobre esse Princípio Divino, 

expressando a natureza celestial de Deus que é pura inteligência, fonte da vida e extrema 

perfeição. 

 

Se, então, Deus está sempre naquele bom estado no qual às vezes estamos, 

isso suscita nosso maravilhamento, e se num melhor ainda, experimentarmos 

um maravilhamento ainda maior. E Deus está num estado melhor. Ademais, 

a vida também pertence a Deus, já que o ato do pensamento é vida, e Deus é 

esse ato. O ato essencial de Deus é a vida maximamente boa e eterna. 

Afirmamos, portanto, que Deus é um ser vivo, eterno, maximamente, e 

portanto a vida e uma contínua existência eterna dizem respeito a Deus, pois 

isso é o que Deus é. (ARISTÓTELES, 2012, p. 308 – 309). 

 

A vida dos seres vivos sensíveis comunica a perfeição de Deus, tendo em vista que o 

pensamento que existe nos homens é a atividade que se assemelha ao divino. A faculdade 

intelectiva carrega no seu íntimo, partículas da essência do pensamento divino, que é 

sabedoria e fonte de vida.  

O relacionamento de Deus com os homens não é um relacionamento direto, pois a 

substância divina, que é perfeição, não pode pensar em seres inferiores, porque seria uma 
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inferioridade para Deus. “Deus conhece, portanto, o Mundo pelo menos em seus princípios 

primeiros. Por outro lado, se o próprio Deus é o Princípio supremo, é claro que também 

deverá conhecer como tal” (REALE, 2001, p 121), assim, a atividade do primeiro motor é 

contemplativa, pois pensa em si mesmo, o que há de mais bom e perfeito. 

O Estagirita afirma na sua Metafísica, no livro Z 3 1029 b10, que o conhecimento 

inicia-se pela percepção das substâncias sensíveis, dos particulares, logo a investigação 

começa do que é menos inteligível, o sensível. O conhecimento das causas segue um que 

caminho de vai do sensível ao inteligível, proporcionando ao indivíduo a possibilidade de 

conhecer pelas causas fundamentais, a causa primeira e final de todas as coisas.  

 

É conveniente avançar rumo ao que é mais inteligível; com efeito, o 

conhecimento é sempre adquirido dessa maneira, isto é, avançando através 

do que é naturalmente menos inteligível para o que é mais. E tal como nas 

ações, cabe a nós partir do que é bom para cada um e tornar o que é bom em 

si mesmo bom para cada um, cabe-nos partir do que é mais inteligível para si 

mesmo e tornar o que é inteligível por natureza inteligível para si mesmo. 

Ora, o que é inteligível e primário para cada um é frequentemente inteligível 

apenas numa modestíssima medida e contém muito escassa realidade. 

Entretanto, partindo daquilo que sofrivelmente inteligível, porém inteligível 

para si mesmo, temos que tentar compreender o inteligível em si mesmo – 

avançando, como dissemos, por meio dessas mesmíssimas coisas que nos 

são compreensíveis. (ARISTÓTELES, 2012, p. 184 – 185). 

 

Como o conhecimento é especialidade da faculdade intelectiva e fragmento divino na 

alma humana, deve ser desenvolvido e aprimorado por aqueles que desejam conhecer a causa 

de todas as coisas. Porém, essa investigação que pretende atingir o princípio fundamental e 

primeiro, deve começar das realidades sensíveis, para as inteligíveis. Todos são inclinados por 

atração a esse Primeiro Motor, que é causa e finalidade de toda a realidade, por isso através 

desse caminho intelectual, o homem deve fazer uso do o exercício de sua faculdade intelectiva 

para contemplar a verdadeira realidade das coisas. As formas, na concepção de Aristóteles, 

são compreendidas como substâncias que sustentam e formam a realidade. Elas podem ser 

classificadas da seguinte maneira: 

 

As substâncias primeiras (protai) são objetos que não podem ser predicados 

de outros, senão que delas se predica algum outro, isto é, algum acidente (o 

tò symbebekós). As substâncias segundas ou secundárias (deúterai ousíai) 

são essências específicas, o que responde aos conceitos universais. 

(ROSSET; FRANGIOTTI, 2012, p. 63) 
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Ora, as substâncias primeiras ocupam o plano inteligível, são as formas puras e 

independentes da matéria, são elas: “Deus, as Inteligências e as esferas” (ROSSET; 

FRANGIOTTI, 2012, p. 64).  Portanto, o exercício humano do conhecimento na busca pelos 

princípios primeiros, deve fundamentalmente direcionar-se para o Primeiro Motor, o qual é 

inteligível em si, o cerne da teologia aristotélica, causa e finalidade das coisas. A metafísica é 

a ciência que é capaz de conduzir o indivíduo nesse caminho do conhecimento, pois ela 

proporciona o conhecimento em si mesmo, satisfazendo a vontade humana pela sabedoria 

verdadeira.  

 

 

3 A ALMA RACIONAL E O CONHECIMENTO INTELIGÍVEL – PSICOLOGIA 

 

 

3.1 A tripartição da alma e suas formas de conhecimento 

 

 

O conhecimento é nobre e existe diversos tipos, os quais merecem ser investigados. A 

alma é o centro dessa investigação, pois ela é o princípio vital e determinante da natureza 

racional do ser. Para Aristóteles, a certeza sobre qualquer coisa está diretamente relacionada 

na apreensão da essência do ser, da sua substância fundamental. O Estagirita entende que é 

preciso iniciar essa investigação sobre a capacidade de conhecer as substâncias pelo estudo da 

alma, a qual pode ser dividida em partes. “Sejamos cautelosos, ademais, para não ignorar a 

questão de se há uma só explicação particular, por exemplo: a do cavalo, a do cão, a do ser 

humano, a do deus” (ARISTÓTELES, 2011, p. 42). Porém, antes de compreender a famosa 

tripartição da alma em Aristóteles, é preciso conhecer como ele a define em sua essência. 

Da mesma maneira que a forma precisa estar ligada a matéria para exercer sua 

determinação, a alma precisa estar ligada ao corpo para operar suas faculdades, pois o sentido 

proporciona conhecimento. Isso é importante para entender o conceito de alma em 

Aristóteles, a qual é percebida nos seres segundo a obtenção de movimento e sensação. 

Entretanto, antes de afirmar sua concepção, o Estagirita realiza um exercício que é 

característico de suas pesquisas, a investigação do pensamento dos seus antecessores, os quais 

concebiam a alma em um caráter místico e religioso, não como instância necessária para a 

vida e para conhecimento, contudo o filósofo identifica elementos interessantes para sua 

reflexão. 
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A conclusão é que todos, podemos afirma-lo, definem a alma por três 

características distintivas: o movimento, a sensação e a incorporeidade, cada 

uma delas sendo relacionada aos primeiros princípios, o que explica – salvo 

por uma excessão – que todos os que definem a alma por sua função 

cognoscente fazem dela um elemento ou a compõem a partir dos elementos. 

(ARISTÓTELES, 2011, p. 51). 
 

Dentre essas três características que foram herdadas dos seus predecessores, o 

movimento chama a atenção de Aristóteles para a investigação de sua origem. A alma exerce 

um movimento natural sobre o corpo, o que o diferencia dos outros que são inanimados, os 

quais só podem ser movidos por um motor exterior.  

 

Por outro lado, como evidencia-se que a alma transmite movimento ao 

corpo, é racional supor que ela lhe transmite os movimentos pelos quais ela 

própria é movida, o que nos autorizaria a inferir, considerando a ordem 

inversa e dizendo o que é verdadeiro, dos movimentos do corpo similares a 

alma. (ARISTÓTELES, 2011, p. 53). 
 

Sem o movimento é impossível conceber a alma, pois esta atividade é essencial, sem a 

qual a alma não poderia existir. Entretanto, ela não se restringe apenas ao movimento, mas 

também a sensação, que tem grande importância na interação com o mundo físico, do qual ela 

capta as formas e as transfere para o intelecto. A constituição do seres animados se dá pela 

matéria, o princípio potencial indeterminado e a forma, o princípio atual determinante. Deste 

modo, aqueles seres animados, têm na matéria de seus corpos a potência para vida, que é 

atualizada pela alma, o ato do corpo. Para tanto, o Estagirita esclarece: 

 

Mas visto que se trata de um corpo dessa qualidade – nomeadamente que 

possui vida -, o corpo não poderia ser idêntico à alma; de fato, o corpo não 

se encontra entre os atributos de um sujeito. Sendo ao contrário, ele próprio 

sujeito e matéria. Conclui-se que a alma é necessariamente uma substância 

no sentido de ser a forma de um corpo natural que possui vida em potência. 

Mas como a substância é realização (ato), a alma é o ato de um corpo como 

anteriormente caracterizado. (ARISTÓTELES, 2011, p. 72,). 

 

Após concluir que a alma é indissociável do corpo e que constitui o princípio vital, o 

filósofo observa fenomenologicamente os diversos seres da realidade, os quais apresentam 

capacidades diferentes. Dentre as faculdades observadas, a atividade intelectiva, própria dos 

seres humanos, apresenta uma natureza imaterial, a qual é capaz de estabelecer contato com a 

inteligível. “Percebe-se, portanto, que se trata de um outro tipo de alma, podendo haver 

exclusivamente aqui separação” (ARISTÓTELES, 2011, p. 76). Depois de suas observações e 
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pesquisas, o filósofo realiza a tripartição da alma, fornece um esclarecimento sobre as 

operações vitais e as faculdades específicas de cada ser.   

 

É necessário, portanto, indagar, no caso de cada tipo de ser vivo, que alma 

lhe é peculiar, ou seja, qual é a alma própria aos vegetais, ao ser humano, aos 

animais irracionais. Será objeto de nossa investigação na sequência a causa 

de se dispor as diferentes almas assim em série. De fato, a faculdade 

sensorial estaria ausente se não houvesse a faculdade da nutrição; em 

contrapartida, a faculdade da nutrição está isolada da faculdade sensorial nas 

plantas. Analogamente, nenhum sentido existe separadamente do tato, ao 

passo que este existe separadamente dos demais sentidos. Muitos animais 

não possuem nem visão, nem audição, nem olfato. Por outro lado, entre os 

animais dotados de sentidos, alguns têm capacidade de locomoção, enquanto 

outros não. Finalmente, certos animais – uma modesta minoria – possuem a 

capacidade do raciocínio e do discurso racional. De fato, os seres perecíveis 

capazes de raciocínio gozam igualmente de todas as demais faculdades. 

Entretanto, os seres possuidores de somente uma ou outra dessas últimas não 

são dotados todos dotados de raciocínio; outros não possuem sequer a 

imaginação, ao passo que outros vivem exclusivamente da imaginação. 

(ARISTÓTELES, 2011, p. 79 – 80). 
 

A alma, segundo Aristóteles, possui três faculdades que exercem funções específicas 

no seres. A faculdade vegetativa caracteriza-se pela a geração, a nutrição, o crescimento, o 

decaimento e o repouso. A especificidade da faculdade sensitiva é as sensações, os apetites e 

o movimento. A faculdade intelectiva, a mais excelsa entre elas, é caracterizada pelo 

conhecimento, a deliberação e a escolha. No entanto, é necessário entender as distintas 

propriedades que compõem essas faculdades dos seres vivos. 

A faculdade vegetativa é fundamental e necessária para que a vida possa surgir nos 

seres. É responsável pela geração, crescimento, nutrição, decaimento e corrupção. Essa 

faculdade está presente em todos os seres vivos, porém foi observando as plantas que o 

Estagirita conseguiu compreender de forma pura e objetiva as funções dessa faculdade.  Logo 

os vegetais são gerados, ordenados, nutridos, desenvolvidos e corrompidos, segundo a 

disposição dessa faculdade da alma.  

 

Parece que o princípio observado nas plantas é também, ele próprio, um tipo 

de alma, pois é o único princípio comum a animais e vegetais; é capaz de 

existir separadamente do princípio sensitivos, embora sem ele coisa alguma 

seja dotada de sensibilidade. (ARISTÓTELES, 2011, p. 68). 

 

O movimento produzido por essa faculdade é um movimento local, aquele que a 

própria alma realiza nas etapas de geração, nutrição, crescimento e corrupção. Nestes seres 



REIS, Miguel Soares dos. Do sensível ao inteligível: o caminho do conhecimento segundo Aristóteles 

 
Revista Ratio Integralis, Campanha, v. 1, n. 1, p. 108-126, 2021. ISSN: 2763-6127. 

  119 

não há a capacidade sensitiva e intelectiva, responsáveis pelo movimento pelas sensações, 

bem como pela atividade cognitiva.  

 

Nem todos os seres capazes de percepção são capazes de todos os 

movimentos. Para que certos seres vivos são estacionários e, não obstante, 

pelo que parece, o movimento local é o único que a alma gera nos seres 

vivos. [...] É evidente que as plantas vivem sem a capacidade de locomoção 

ou percepção e que muitos animais não possuem a faculdade do pensar. 

(ARISTÓTELES, 2011, p. 66). 

 

Sem essa faculdade seria impossível que os seres vivos obtivessem a percepção 

sensorial, bem como a intelecção, visto que sem a nutrição os seres não seriam vivos, ela é, 

portanto, a primeira atualização dessa potência vital que se encontra nos seres.  

A sensação (tato) é marca essencial dos animais, os quais possuem a faculdade 

sensitiva, encarregada de perceber as sensações, os apetites e produzir o movimento. Todos os 

animais, racionais e irracionais, possuem essa faculdade, que é antes precedida pela faculdade 

vegetativa.  

 

É graças à presença desse princípio originário que estamos autorizados a 

falar de coisas vivas; é, todavia, a posse da sensação que nos faculta a falar 

de coisas vivas como animais, pois mesmo os seres destituídos da 

capacidade de movimento e locomoção, mas dotados de capacidade de 

sensação, são chamados por nós de animais, e não simplesmente de cosas 

vivas. (ARISTÓTELES, 2011, p. 75). 

 

A faculdade sensitiva consiste na potência de sentir, que é atualizada quando se 

estabelece o contato com um objeto sensível. O filósofo de Estagira esclarece por uma 

imagem simbólica: “a faculdade sensorial é paralela ao que é combustível, que nunca se 

inflama espontaneamente, exigindo um agente capaz de desencadear a ignição; se não fosse 

assim, ela e inflamaria a si mesmo e prescindiria do fogo ao ato para inflamá-lo” 

(ARISTÓTELES, 2011, p. 86). Logo, a sensação produz uma alteração da potência – o 

combustível, é potencialmente capaz de ser inflamado – ao ato – que é o combustível 

inflamado, no entanto é preciso de algo que desencadeie essa ignição, que faça o combustível 

se inflamar. De modo semelhante acontece na alma sensitiva, que necessita do contato com o 

objeto sensível, para atualizar a capacidade se sentir do indivíduo, o qual a partir dessa 

sensação conhecerá a realidade.  

Os sentidos próprios dessa faculdade são cinco: o tato, a visão, o paladar, o olfato e 

audição. A textura, a cor, o gosto, o cheiro e o som, são sentidos característicos que são 
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captados de forma correspondente ao seu sentido natural. Há também os sensíveis comuns, os 

quais são captados de forma geral por todos os sentidos, que em colaboração direta são 

capazes de perceber movimento, repouso, número e unidade, formato, magnitude. Já a 

captação dos sensíveis próprios está intimamente relacionado aos sensíveis por acidente:  

 

É, porém, acidentalmente que os diversos sentidos percebem os objetos 

sensíveis próprios a uns e outros, e isso não na condição de sentidos 

especiais, mas formando um só sentido quando as percepções de vários 

sentidos confluem para o mesmo objeto – disso é exemplo a bile que é 

percebida como amarga e amarela. A asserção da identidade de ambas essas 

qualidades não pode ser realizada por um sentido ou outro, daí a ilusão do 

sentido, a saber, ao ver o amarelo, crê-se que se trata da bile. 

(ARISTÓTELES, 2011, p. 113). 

 

Dentre outras capacidades da faculdade sensitiva, o movimento da locomoção se 

destaca, pois os animais são capazes de desejar e consequentemente também capazes de 

mover-se a si mesmos, independentemente da imaginação. Da sensação derivam a “fantasia’, 

que é a produção de imagens e a ‘memória’, que as conserva (e do acúmulo de fatos 

mnemônicos deriva a ‘experiência’)” (REALE, 2012, p. 103). 

A faculdade intelectiva, a que possui excelência sobre as demais, se ocupa do 

pensamento e das operações racionais, necessitando também das duas outras faculdades, sem 

as quais não poderia existir. Por operar uma atividade de caráter imaterial, essa faculdade 

possibilita que o indivíduo, consiga conhecer não só as formas materiais sensíveis, mas as 

formas inteligíveis. Essa faculdade está presente somente nos seres humanos, que têm por 

natureza a potencialidade de conhecer as formas, através do contato pela sensação. “O 

intelecto, parece ser uma substância independente instalada em nós e que não está sujeita à 

corrupção” (ARISTÓTELES, 2011, p. 60). Sendo imaterial e incorruptível, o intelecto se 

assemelha com as formas que ele compreende.  

 

O ato intelectivo é análogo ao ato perceptivo à medida que é uma recepção 

ou assimilação de formas inteligíveis, assim como esse último é uma 

assimilação sensível, mas difere profundamente da faculdade perceptiva, 

pois não é misturado ao corpo e ao corpóreo. (REALE, 2012, p. 104). 

 

Conhecer a existência e conhecer a essência não são a mesma coisa, pois saber sobre a 

existência de determinado ser na realidade é apenas uma “apreensão simples”, uma sabedoria 

simplesmente comum, já o conhecimento sobre a essência envolve atividades próprias do 

intelecto, que terminam no conhecimento cientifico, aquele que conhece as causas. Há 
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portanto, uma captação dos particulares, pelas sensações e uma apreensão dos universais pelo 

conhecimento científico. 

O mundo sensível é fundamental no processo de intelecção, tendo em vista que não é 

possível conhecer sem obter as sensações. O intelecto é a marca essencial do homem, pois o 

define e o distingue dos outros seres, dotado de racionalidade os seres humanos são capazes 

de pensar, deliberar e escolher. O itinerário de formação do conhecimento se dá em um 

caminho do sensível ao inteligível, levando o seres a contemplar uma realidade imaterial, 

carregada de pureza e verdade. 

 

 

3.2 A alma intelectiva e o conhecimento racional 

 

  

A alma intelectiva possui como atividade o pensamento e a inteligência, que se 

articulam com a percepção sensorial. Os antigos afirmaram que o processo de intelecção era 

um processo totalmente corpóreo, porém não entendiam a imaterialidade dessa instância 

animada responsável por produzir o pensamento. De fato, Aristóteles concede grande 

importância a percepção na construção do pensamento, chegando até mesmo a assemelhar os 

dois processos, porém reconhece que há uma distinção, sobretudo no sujeito que o exerce. 

 

Tampouco o pensamento (que inclui o pensamento correto e o incorreto, o 

primeiro sendo discernimento, conhecimento e opinião verdadeira, enquanto 

o segundo constitui seus contrários) é idêntico à percepção sensorial; de fato 

a percepção dos objetos sensíveis particulares é sempre verdadeira e 

concerne a todos os animais, enquanto o pensamento discursivo pode 

também ser falso e não é concedido a nenhum ser que não seja também 

dotado de razão. (ARISTÓTELES, 2011, p. 119). 

 

Sendo privilégio apenas dos seres racionais, os quais devem possuir em potência a 

capacidade de perceber a forma do objeto pensável. O exercício da intelecção acontece 

quando se absorve a forma física que transforma em atualidade a potência do intelecto de 

conhecer essas formas. “O princípio do pensar deve, portanto, ser impassível, porém capaz de 

receber a forma de um objeto, ou seja, deve ser idêntico em potência ao seu objeto sem que 

seja o próprio objeto” (ARISTÓTELES, 2011, p. 123 – 124). Há portanto, um intelecto que é 

potencial responsável por compreender todas as coisas em potência, sendo apto a receber as 

formas inteligíveis, as quais foram captadas no ambiente sensível pelas sensações. Como 

também o intelecto ativo determina a matéria pela forma, dessa maneira ele recebe também o 
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nome de intelecto produtivo. “E, de fato, há de um lado, um pensamento que é capaz de 

converter-se em todas as coisas, ao passo que, de outro o pensamento de produzir todas as 

coisas, o qual assemelha-se a uma espécie de estado positivo como a luz” (ARISTÓTELES, 

p. 127, 2011). Percebe-se, a final, que o caminho que o conhecimento realiza inicia-se no 

sensível e culmina no inteligível. 

 

O conhecimento intelectivo, como o sensitivo, também é explicado por 

Aristóteles em função das categorias metafísicas de potência e ato. A 

inteligência, de per si, é capacidade e potência de conhecer as formas putas; 

as formas, por sua vez, estão contidas em potência nas sensações e nas 

imagens da imaginação. É necessário, portanto, que alguma coisa traduza 

essa dupla potencialidade em ato, de modo que o pensamento se atualize, 

apreendendo a forma em ato, e a forma contida na imagem se converta em 

conceito apreendido e possuído em ato. (REALE, p. 106, 2012). 

 

Entretanto a inteligência não pode ser confundida com a imaginação, mesmo que o 

intelecto precise dela para realizar o seu funcionamento racional. As formas físicas 

concebidas na percepção sensorial são absorvidas em forma de imagens, as quais são 

armazenadas na memória e podem ser passíveis de erros. “Imaginar se identificaria, então, 

com pensar exatamente o mesmo objeto que se percebe não acidentalmente” 

(ARISTÓTELES, p. 121, 2011). Não é possível pensar sem imagens, pois elas são conteúdos 

da percepção e necessárias para o raciocínio. 

Existe uma possibilidade de olhar a epistemologia Aristotélica e entender que o 

filósofo concebia como verdade todo o fenômeno, porém no livro Γ da Metafísica
9
, o sábio 

refuta a tese de Protágoras, a qual afirmava que tudo o que é percebido individualmente é 

verdade. O Estagirita afirmava que não podemos conceber a verdade de todo fenômeno, pois 

nem todos são reais, haja vista que “a impressão que obtemos não é idêntica à percepção” 

(ARISTÓTELES, 2012, p. 122). É importante esclarecer que não são sentidos que erram, não 

se contradizem, o que poderá acontecer será se enganar de forma relativa às coisas.  

 

Por exemplo, o vinho poderá parecer-me ora doce e sucessivamente amargo 

(ou porque se estragou ou porque o meu corpo mudou); todavia o doce 

permanece sempre aquilo que é, e não muda como doce, e qualquer coisa 

que é doce, deverá necessariamente ter aquela característica, e não poderá 

ser, ao mesmo tempo, de um modo e de outro. (REALE, 2016, p. 187). 

 

                                                 
9
 Cf. Γ 6 1011 a 18-25. 
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A verdade se estabelece quando o conhecimento sensível condiz com o objeto 

percebido, já a falsidade dá quando não existe correspondência, surgindo uma aparência. Mas 

para armazenar todas essas formas apreendidas pelos sentidos, os animais necessitam de 

memória. Assim, toda atividade intelectiva culmina no conhecimento racional, o que 

caracteriza a essência humana.   

 

  

4 O CONHECIMENTO RACIONAL, DO SENSÍVEL AO INTELIGÍVEL 

 

Aristóteles apresenta aspectos importantes na sua metafísica e na psicologia, que 

ajudam na compreensão da capacidade racional e cognitiva do homem. O filósofo reconhece 

o papel da intelecção na vida humana, o seu caráter determinante e essencial, por isso busca 

compreender sistematicamente o processo de surgimento e desenvolvimento dessa excelsa 

faculdade. Diferentemente de Platão, o Estagirita demonstra na sua epistemologia que o 

homem pode conhecer através das experiências sensíveis, as quais são fundamentais para a 

obtenção do conhecimento. 

O conhecimento segue um caminho de elevação, que culmina na mais nobre ciência, a 

metafísica. Os homens que se satisfazem com as ciências particulares, essas que têm como 

objeto apenas uma parte do ser, sendo ele físico ou dependente da materialidade, não 

conseguem contemplar o conhecimento universal, o conhecimento das causas fundamentais 

da realidade. Portanto, o homem precisa fazer uso da abertura ao transcendente que existe em 

sua alma, já que o próprio intelecto transcende o corpo. Não é desprezar o conhecimento do 

mundo físico, mas é enxergar nele a possibilidade de encontro com o inteligível. O próprio 

filósofo já havia afirmado, que deveremos começar investigado do que é menos inteligível 

para o que é mais inteligível.
10

 Por isso o indivíduo que busca gozar da sapiência deve 

desenvolver-se, elevar-se e reconhecer no mundo físico as formas que são suprassensíveis. 

“Assim também, o que é inteligível em si, originariamente não é inteligível para nós; mas 

devemos exercitar as nossas mentes até que seja inteligível para nós” (REALE, p. 340, 2002). 

A novidade em Aristóteles é que a alma humana é capaz de absorver as formas 

inteligíveis pela realidade sensível, logo a substância inteligível que é captada, também é o 

objeto de estudo da filosofia primeira. Portanto, o estudo da metafísica e da psicologia 

fornecem bases sólidas para a conclusão de que a alma humana, não só é o “lugar das 

formas”, mas é estrutura capaz de conhecer os princípios primeiros, dentre os quais culminam 

                                                 
10

 Z 1029 b 1 – 15.  
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no Primeiro Motor Imóvel. Aristóteles chamava o conhecimento metafísico de conhecimento 

divino, pois ocupa-se de uma substância suprassensível, que é Deus. Por isso, transcender a 

capacidade sensitiva para compreender as coisas é também um ato de busca a Deus, de 

procura pela realização da necessidade primordial do homem, que é conhecer. 

 

O ser humano que faz metafísica aproxima-se de Deus e, nisso, Aristóteles 

situou a máxima felicidade do ser humano. Deus é bem-aventurado, 

conhecendo e contemplando a si mesmo; o homem é bem-aventurado, 

conhecendo e contemplando os princípios supremos das coisas, e, portanto, 

Deus in primis et ante oimnia. Nesse conhecimento, o ser humano realiza 

perfeitamente sua natureza e a sua essência, que, justamente, consiste na 

inteligência e na razão. (REALE, 2001, p. 51). 

 

O inteligível não é só finalidade do conhecimento, mas é também a causa dele. 

Consequentemente, dispensar e negar essa realidade de transcendência é um erro, pois retira-

se a essência humana expressa nessa sublime faculdade. Das faculdades da alma, a faculdade 

intelectiva é a única que pode assemelhar-se com o que é divino, o que é puro e inteligente. 

Em Aristóteles, as formas e o suprassensível são alcançados por todos aqueles que possuem 

racionalidade, pois o próprio ato de pensar já exige uma atividade inteligível.  

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O homem é um animal racional, diferentemente dos demais seres, ele consegue 

adquirir um conhecimento inteligível, que está além dessa estrutura física da realidade. Ao 

longo dos tempos, muitos se esforçaram para explicar ao povo o verdadeiro processo de 

conhecimento, que fosse capaz de levar o homem a contemplação da verdade absoluta. Na 

Antiguidade, a discussão ganhou mais profundidade, a partir do entendimento da realidade 

metafísica. Aristóteles, mais do que ninguém, soube sistematizar e problematizar a metafísica 

para explicar a fundamentação da realidade no seu tempo.  

Como um ser cognoscente, o homem possui uma estrutura intrínseca e imaterial, 

necessária à vida e o conhecimento, denominada alma. Aristóteles afirma que a alma possui 

faculdades distintas, as quais são responsáveis pelas atividades realizadas pelo ser humano. 

As três almas estabelecem uma relação de dependência entre elas, para que em uma perfeita 

cooperação elas consigam atualizar as potencialidades daquele corpo, seja vegetal, animal ou 

racional.  
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A faculdade intelectiva é responsável pelo conhecimento, haja vista que ela possui em 

si uma imaterialidade, não como Platão defendia, mas como como forma do corpo que 

depende dele para conhecer. Portanto, o conhecimento se dá pela captação das imagens 

inteligíveis através dos seres sensíveis, os quais são necessários para esse processo de 

conhecimento. Logo, esse processo se dá do sensível ao inteligível, possibilitando ao homem 

o privilégio de contemplar uma realidade transcendente, pelas formas dos objetos. 

Todo esforço de Aristóteles para explicar a realidade culminou na explicação do 

Primeiro Motor Imóvel, também chamado de Deus. A metafísica possui primazia e 

excelência, porque se ocupa desse princípio divino, perfeito e excelso. O Deus aristotélico é a 

bondade desejada por todos os seres, por isso exerce o movimento sobre os seres como 

casualidade final. Dessa forma, todos os homens são inclinados a Deus, pois desejam o que 

existe de mais perfeito, por isso possuem uma abertura ao transcendente que não deve ser 

ofuscada, mas valorizada para a compreensão perfeita dessa realidade. É o imaterial que 

sustenta e move todo o universo, é a substância perfeita que se coloca como princípio 

primeiro e necessário para a fundamentação da realidade. Os tempos modernos 

particularizaram as ciências e ofuscaram a visão humana para um realidade imaterial, contudo 

ela ainda é necessária para a explicação de muitos problemas que calam a voz das demais 

ciências. A metafísica tem autoridade pois é universal, tem em si o conhecimento da realidade 

e da verdade absoluta, que sacia a vocação humana de conhecer.  
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