
9



Em termos de análise e de síntese, este livro é o produto de 
uma série de pesquisas e estudos que iniciei há quase vinte 
anos. Além de diversos artigos e ensaios em coletâneas e re-
vistas, dediquei a Aristóteles Il concetto di filosofia prima e 
l’unità della metafísica de Aristotele (Milão, 1965, 1967), e tra-
duzi a Metafísica, com introdução e comentário analítico, 
para a editora Loffredo (2 v., Nápoles, 1968). Sempre em co-
nexão com Aristóteles, traduzi e comentei Metafísica, de seu 
discípulo Teofrasto, mostrando todas as relações entre ela e a 
obra maior do mestre. Paralelamente a esta Introdução a Aris-
tóteles, publico a primeira tradução italiana do Tratado sobre 
o cosmo para Alexandre, reivindicando a paternidade do texto 
para Aristóteles (Loffredo, Nápoles, 1974).

No plano da síntese, discorri sobre Aristóteles no peque-
no volume Il motore immobile (La Scuola, Brescia) e sobre-
tudo em I problemi del pensiero antico (v. 1, Dalle origini ad 
Aristoteles, Celuc, Milão, 1972).

O leitor encontrará nesta Introdução, portanto, o resulta-
do de todos os estudos anteriores. É evidente que muitos as-
pectos já extensamente refletidos foram aqui retomados com 
alguns retoques, ou até de modo integral. Em específico, re-
tomei partes de Problemi del pensiero antico, em sua maioria 
resumidas; o primeiro capítulo e a parte concernente à histó-
ria do aristotelismo são totalmente novos.

Agradeço enfaticamente ao professor Berti, a quem muito 
devo no que diz respeito à interpretação do primeiro Aristó-
teles: os resultados que obteve ao estudar o Aristóteles exoté-
rico são os mesmos a que cheguei examinando o Aristóteles 
esotérico. Devo agradecer-lhe também por ter-me permitido 
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ler o esboço de um trabalho, a ser brevemente publicado, 
sobre as interpretações de Aristóteles (que integrarão a obra 
organizada por V. Mathieu, Questioni di storiografia filosofica,
La Scuola, Brescia),* que me foi de grande utilidade.

Giovanni Reale

* Efetivamente publicado em 1975. [N.T.]


