
7

Sumário

Apresentação ........................................................................................................... 9

Introdução: O que motivou a construção da
metafísica aristotélica ........................................................................................ 15

1. Observações preliminares

1.1 A trajetória dos escritos de Aristóteles ................................. 23

1.2 O texto da Metafísica e o caráter “sistemático”
da obra de Aristóteles, vista como um todo .................... 33

1.2.1 O tipo de texto antigo ......................................................... 34

1.2.2 As escolas ...................................................................................... 40

1.2.3 A edição de Andrônico ....................................................... 55

1.3 Algumas considerações sobre o título Metafísica ......... 59

1.4 A crítica à concepção unitária da Metafísica .................... 62

1.5 W. Jaeger e a tese da evolução orgânica .............................. 68

1.5.1 A Academia ................................................................................. 71

1.5.2 As viagens ..................................................................................... 77

1.5.3 A maturidade ............................................................................. 90

1.6 Cronologia dos textos nos quais aparecem
as três formulações do objeto da metafísica ..................... 94

1.6.1 Proximidades temáticas dos textos ............................ 94

1.6.2 Relações que os textos mantêm entre si
com base na cronologia ..................................................... 96

1.7 Três teses contraditórias ................................................................. 100

2. Sabedoria e filosofia primeira

2.1 A ciência das primeiras causas e dos primeiros
princípios (Livro A1-2) ................................................................... 105
2.1.1 O Livro A ...................................................................................... 105



8

Susana de Castro | Três formulações do objeto da Metafísica de Aristóteles

2.1.2 A1, o primeiro capítulo ...................................................... 108
• O desejo de conhecer como uma característica

do homem ....................................................................................... 109
• As diferentes formas de conhecimento ....................... 109
• A referência à Ética, passagem inserida depois ...... 114

2.1.3 O segundo capítulo, até 982b10 ................................... 115
2.2 A ciência do Ser imaterial e imóvel (Livro E1) .............. 120

2.2.1 O livro E ........................................................................................ 121
• A diferença entre a filosofia primeira e as outras

ciências gerais ................................................................................ 122
• A diferença entre a filosofia primeira e as outras

ciências teóricas ........................................................................... 124
• A universalidade da filosofia primeira ......................... 126

3. Ontologia, a ciência do Ser como Ser (Livro G1-3) .............. 137
3.1 A questão do Ser .................................................................................. 137
3.2 A ciência que investiga o Ser como Ser ............................... 140
3.3 O Ser e o Um .......................................................................................... 144
3.4 Os axiomas ............................................................................................... 148
3.5 O princípio da não-contradição ............................................... 155

3.5.1 A demonstração indireta do princípio da
não-contradição ...................................................................... 156

3.6 Ontologia e linguagem .................................................................... 163

Conclusão: O caráter não-dogmático e aporético
da filosofia aristotélica ...................................................................................... 181

Notas ............................................................................................................................. 191
Bibliografia ............................................................................................................... 201


