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(- 384 a - 322) 

 

 

Biografía 

Aristóteles naceu en Estaxira, en Tracia, no ano 384 ou no 383 a. C., segundo Dióxenes Laercio, quen nos 
di que era fillo de Nicómaco e Efestiada, e que o seu pai exercía a medicina na corte do rei Amintas II de 
Macedonia, "por mor da medicina e por amizade", o que se tratou de asociar co posterior interese 
naturalista de Aristóteles. Dióxenes Laercio descríbenos a Aristóteles como "o discípulo máis lexítimo de 
Platón, e de voz balbuciente... que tiña as pernas delgadas e os ollos pequenos, que usaba vestidos 
preciosos e aneis, e que se cortaba a barba e o pelo". (Vidas dos filósofos ilustres, libro V, 1). 

 

Aristóteles na Academia 
 
Pouco sabemos da educación recibida por Aristóteles na súa mocidade, aínda que 
debeu ser a propia dos mozos gregos da súa época. Aos dezasete anos, no ano 
368 a. C., trasladouse a Atenas onde se incorporou á Academia de Platón na que 
permanecería durante vinte anos. A pesar de algunhas anécdotas que se fan eco 
dun suposto enfrontamento entre Platón e Aristóteles, antes da morte daquel, é 
pouco probábel que tal enfrontamento puidera producirse, xa que todas as 
referencias que temos de Aristóteles cara a Platón fan gala dun gran respecto e admiración para o mestre, 
malia ás discrepancias teóricas que logo o levaron á súa separación doutrinal. O feito de que a crítica 
contemporánea puxera de manifesto o carácter histórico, evolutivo, da obra aristotélica fai aínda máis 
insostíbel dita hipótese. Sabemos que Aristóteles atravesou por unha fase profundamente platónica antes 
de desenvolver as súas propias concepcións filosóficas, asumindo como propia, por exemplo, a teoría das 
Ideas de Platón, antes de que procedera á súa crítica, como claramente se pon de manifesto no diálogo 
aristotélico "Eudemo", unha das súas obras de mocidade. 

Á morte de Platón, no ano 348, Espeusipo, sobriño de Platón, fíxose cargo da dirección da Academia, xa 
fose por nomeamento directo deste ou ben por decisión dos seus condiscípulos, imprimíndolle unha 
orientación de carácter máis especulativo e místico-relixioso ás actividades da Academia, o que non foi do 
agrado de Aristóteles quen a abandonou, (xa fora por esta razón, xa por sentirse frustrado ao non ser 
designado el mesmo como director, segundo sosteñen outros). 

Aristóteles tralo abandono da Academia 

Aristóteles dirixiuse entón, en compañía de Xenócrates, a Assos, onde reinaba o tirano Hermias, (con quen, 
disque, iniciou profunda amizade), fundando alí unha sección da Academia que el mesmo dirixiu durante 
tres anos. Foi alí probabelmente onde comezou a desenvolver as súas propias opinións, contrarias á teoría 
das Ideas. Desta época é, en efecto, a súa obra "Sobre a filosofía", na que aparecen os primeiros elementos 
críticos da teoría das Ideas. Tamén alí contraeu matrimonio con Pythia, filla adoptiva ou sobriña de Hermias, 
coa que levou unha vida feliz ata a morte desta. (Descoñecemos cando tivo lugar este acontecemento, pero 
sabemos que Aristóteles trala morte de Pythia viviu con Herpilis, coa que tivo un fillo chamado Nicómaco). 
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Tres anos despois, no 345-4, trasladouse a Mitilene, na illa de Lesbos, entrando alí probabelmente en 
relación con Teofrasto, que sería posteriormente o máis salientado discípulo e continuador da obra de 
Aristóteles. Alí continuou coa súa actividade filosófica ata que no ano 343-2 chamouno Filipo de Macedonia 
para que se fixera cargo da educación do seu fillo Alexandre, o futuro Alexandre Magno, que tiña entón 
trece anos. Probabelmente dito encargo se debese máis á amizade e parentesco con Hermias, aliado de 
Filipo, a quen asasinaran facía pouco mediante unha trampa que lle tenderan os persas, que ao pasado da 
súa familia na corte de Macedonia. Alí permaneceu sete ou oito anos, ata o 336-5, cando Alexandre subiu 
ao trono, regresando entón Aristóteles a Atenas. 

O regreso a Atenas e a creación do Liceo 
 
Unha vez de volta en Atenas, no ano 335, fundará a súa propia escola, o Liceo, 
unha comunidade filosófica ao estilo da platónica, que se chamou así por estar 
situada dentro dun recinto dedicado a Apolo Likeios. Ademais do propio edificio 
contaba cun xardín e un paseo (perípatos) do que os aristotélicos recibirán o nome 
de peripatéticos, xa sexa porque Aristóteles impartise as súas ensinanzas 
paseando, como recolle Dióxenes Laercio ( "... tomou no Liceo un sitio para pasear, 

e paseando alí ata a hora de unxirse os atletas, filosofaba cos seus discípulos, e deste paseo foi chamado 
peripatético"), ou porque, simplemente, se impartisen ditas ensinanzas no paseo. (Escavacións realizadas a 
mediados dos 90 en Atenas, preto da Praza Sintagma, deixaron ao descuberto os cimentos de varios 
edificios, como se pode observar na imaxe, que os arqueólogos consideran poden ser os restos do Liceo de 
Aristóteles). Segundo a tradición a orde das actividades no Liceo estaba fortemente estabelecida, 
dedicándose as mañás ás cuestións máis difíciles de carácter filosófico, reservadas para os discípulos, e as 
tardes ás leccións de retórica e de dialéctica, entre as que se podía atopar un público máis amplo. 

Ao longo deste período Alexandre Magno realizou as súas campañas militares que tiveron como unha das 
súas consecuencias a unificación da Hélade, coa conseguinte perda de autonomía política das cidades 
estado, entre as que se contaba Atenas. O feito de que Aristóteles fora o seu preceptor, así como a súa 
amizade e parentesco con Hermias, converterao nun personaxe non grato para moitos atenienses. Trala 
morte de Alexandre, no ano 323, sentíndose ameazado polos crecentes sentimentos antimacedónicos, 
Aristóteles abandonará Atenas e retirarase a Calcis, ("para que os atenienses non volvan a pecar contra a 
filosofía", din que dixo, en clara referencia á condena de Sócrates), a unha propiedade da súa defunta nai, 
na illa de Eubea, de onde era orixinaria. Alí morrerá Aristóteles, o 322 a. C., dunha enfermidade do 
estómago. 

Obras 

A obra de Aristóteles  

A diferenza do que ocorría con Platón, de quen conservamos practicamente todos os seus diálogos, é dicir, 
as obras chamadas exotéricas por estar dedicadas ao gran público, e non as leccións internas da 
Academia, de Aristóteles chegáronnos as obras escritas para uso interno do Liceo. Conservamos, en 
efecto, moitas das súas obras esotéricas, é dicir, do que probabelmente foron as notas e apuntamentos 
das leccións impartidas no Liceo, destinadas a un círculo reducido de alumnos, perdéndose a práctica 
totalidade das obras destinadas ao gran público, (ou das que só conservamos algúns fragmentos), escritas, 
á igual que as de Platón, en forma de diálogo. 

Polo xeral acostúmase contrapoñer Platón e Aristóteles no que fai ao estilo utilizado nas súas obras: máis 
fluído e literario en Platón, máis tosco e abstruso en Aristóteles. Hai que ter en conta, sen embargo, que as 
obras que conservamos de Aristóteles, ao ser resumos das leccións impartidas no Liceo, non poden 
presentar as características dunha obra coidada e dirixida ao gran público; pero si que atopamos esa fluidez 
nos seus diálogos, obras de mocidade realizadas á sombra do seu mestre Platón e que non están exentas 
de certas grazas literarias. A contraposición de estilos procede, pois, da comparación de obras destinadas a 
públicos diferentes e elaboradas con criterios, pedagóxicos ou literarios, tamén diferentes. 

Ademais desta distinción entre obras esotéricas e exotéricas, adóitase clasificar a obra de Aristóteles en 
función dos períodos nos que foi elaborada, seguindo, polo tanto, unha orde cronolóxica. Ditas obras 
coñeceranas os membros do Liceo, pero o público en xeral descoñeceunas ata o século I antes de Cristo, 
cando as publicou Andrónico de Rodas, estabelecendo unha clasificación que se mantivo posteriormente 
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durante séculos. Os estudos realizados polos especialistas ( W. Jaeger ou P. Aubenque, entre outros) ao 
longo dos séculos XIX e XX permitiron esclarecer a evolución que experimentou o pensamento aristotélico, 
así como a correcta datación dalgúns libros que Andrónico de Rodas agrupara na mesma obra pero que 
pertencían a períodos distintos. De acordo, pois, con esta datación cronolóxica, podemos clasificar as 
principais obras de Aristóteles como segue. 

Clasificación cronolóxica das obras de Aristóteles 

1) Primeiro período 

(368-348): a época da permanencia na Academia. Caracterízase pola aceptación da filosofía platónica e 
pertencen a el:  

 - "Eudemo" ou "Sobre a alma" (un diálogo no que se mantén a teoría das Ideas e a inmortalidade da 
alma)  

 - "Protréptico" (carta na que tamén se mantén a teoría das Ideas) 

2) Segundo período 

(348-335): a partir do abandono da Academia ata o seu retorno a Atenas. Neste período Aristóteles comeza 
a apartarse das teses predominantemente platónicas e comeza a elaborar o seu propio pensamento, mais 
considerándose aínda un "académico", polo menos na súa primeira fase. 

 - "Sobre a filosofía" (crítica a teoría das Ideas, polo súa interpretación matemática que as identifica 
cos números) 

 - "Ética a Eudemo" (atribúese aos seus anos en Assos, aténdose aínda á concepción platónica da 
virtude) 

 - "Do ceo" (Cosmoloxía) 
 - "Da xeración e a corrupción" 
 - Atribúenselle tamén a esta época algúns dos libros da "Metafísica" (W. Jaeger) e da "Política 

3) Terceiro período 

(335-322): dende o seu retorno a Atenas, coincidindo coa súa actividade no Liceo. A este período pertencen 
a maior parte das obras conservadas, salientando claramente a orientación empirista e científica do seu 
pensamento en contraposición á filosofía de Platón. Malia a unidade coa que se nos presentaron polos 
recompiladores posteriores, as obras de Aristóteles deste período, tal como as coñecemos, son o resultado 
das leccións impartidas no Liceo, e publicáronse illadamente como tales; só posteriormente se as agrupou 
en tales obras, nun traballo de composición talvez iniciado xa por Aristóteles pero continuado, con certeza, 
polos seus discípulos no Liceo. Podemos clasificalas en cinco grupos, aténdonos ás máis significativas: 

A) Lóxica  

 - "Categorías" (Sobre os xéneros supremos do ser e do dicir) 
 - "Sobre a interpretación" (Sobre o enunciado e a proposición) 
 - "Primeiros analíticos" (Os siloxismos) 
 - "Analíticos posteriores" ou "segundos" (A demostración científica) 
 - "Tópicos" (Os recursos siloxísticos para solventar calquera dificultade) 

B) Metafísica  

 - Os libros "Metafísicos" . Compoñen o tratado do ser en tanto que ser, é dicir, a ontoloxía 
aristotélica. Pódese acceder á Metafísica de Aristóteles, en tradución ao castelán do xixonés 
Patricio de Azcárate (1800-1886) na Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 
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C) Obras científicas  

 - "Física" (Tratado sobre a natureza. Análises do cambio) 
 - "Meteorolóxicos"  
 - "Historias dos animais" (Zooloxía: un conxunto de estudos aos que dedicou a maior parte da súa 

actividade e que para algúns é a súa obra mestra) 
 - "Do movemento dos animais"  
 - "Da xeración dos animais"  
 - "Sobre a alma" (A psicoloxía) 
 - "Parva naturalia" (conxunto de pequenos tratados sobre a percepción, a memoria, o sono...) 

D) Ética e política  

 - "Gran moral" (Segundo algúns especialistas, como P. Aubenque, non sería unha obra de 
Aristóteles; outros, como J. Ll. Ackrill, consideran que si). 

 - "Ética Nicomaquea" ( Obra que contén a doutrina ética de Aristóteles). 
 - "Política" ( Exposición do pensamento aristotélico sobre a organización social e política). 
 - "Constitucións" (Análises de numerosas constitucións das polis da súa época).  

E) Estética  

 -"Retórica" (A arte de convencer) 
 -"Poética" (Sobre a creación artística, obra perdida no seu maior parte)  
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A FILOSOFÍA DE ARISTÓTELES 

 

1. A lóxica de Aristóteles 

 1.1. Lóxica de Aristóteles: os conceptos 
 1.2. Lóxica de Aristóteles: os xuízos  
 1.3. Lóxica de Aristóteles: os razoamentos 

2. A metafísica aristotélica 

 2.1. A crítica da Teoría das Ideas 
 2.2. A teoría das catro causas 
 2.3. A teoría da substancia 
 2.4. Ser en acto e ser en potencia 

3. Filosofía da Natureza: cosmoloxía e física 

 3.1. A cosmoloxía aristotélica 
 3.2. A física e a explicación do cambio 
 3.3. Tipos e causas do cambio 

4. Antropoloxía e psicoloxía 

5. A teoría do coñecemento  

6. Ética  

 6.1. A Ética a Nicómaco 
 6.2. Virtudes éticas e virtudes dianoéticas 

7. A política 
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1. A Lóxica de Aristóteles 

1.1. Lóxica: os conceptos  

Aristóteles pasou á historia, entre outros cousas, como o primeiro sistematizador da lóxica. De feito, as súas 
propostas neste campo, xunto ás achegas dos estoicos, constituíron practicamente toda a lóxica ata o 
século XIX. O mesmo Kant, quen toma a clasificación aristotélica dos xuízos como base para realizar a 
dedución transcendental das categorías do entendemento, aspecto fundamental da súa obra, estráñase do 
feble avance da lóxica, desde Aristóteles, contrastándoo co irresistíbel avance da ciencia dende o 
Renacemento, xa que ámbalas dúas parecen ofrecernos unha forma de coñecemento seguro. 

As obras de lóxica de Aristóteles (Categorías, Sobre a interpretación, Primeiros analíticos, Analíticos 
posteriores e Tópicos) foron agrupadas nun conxunto chamado Organon, que os filósofos interpretaron 
tradicionalmente como unha propedéutica, unha preparación para a filosofía. Con iso pretendían recalcar 
que o coñecemento das leis do razoamento era fundamental, un paso previo, para calquera ulterior estudo, 
e que tería que estar en posesión de tal coñecemento quen quixesen penetrarse no terreo da filosofía. A 
diferenza da moderna lóxica formal, a lóxica aristotélica parte do suposto de que as formas de pensamento 
reproducen o que ocorre na realidade, ou sexa, que as cousas extra-mentales existen tal como son 
pensadas pola mente, polo que as categorías da mente son categorías obxectivas, categorías da realidade. 
Dese xeito as categorías do pensamento adquiren un sentido ontolóxico, así coma o carácter propedéutico 
que sinalou a tradición filosófica. 

A lóxica aristotélica ocúpase do estudo dos conceptos, (adicando especial atención aos predicábeis), e das 
categorías (ou predicamentos), e complétase coa análises dos xuízos e das formas de razoamento, 
ocupándose especialmente dos razoamentos dedutivos categóricos ou siloxismos, en canto formas de 
demostración propias do coñecemento científico. 

O concepto é entendido coma a representación intelectual dun obxecto, diferenciándose, pois, do sentido, o 
percibido, o imaxinado ou o lembrado. As propiedades dos conceptos son a comprensión e a extensión: a 
primeira denota as características esenciais que contén un concepto, e a segunda o número, a cantidade de 
suxeitos aos que pode aplicarse, dos que se pode predicar. Canto maior sexa o número de características 
que contén un concepto, menor será o número de suxeitos aos que poida aplicarse, e viceversa. En función 
destas características pódense construír as coñecidas árbores lóxicas, como fixo Porfirio (século III d.c.), 
nos que se clasifican os conceptos estabelecendo entre eles unha relación de xerarquía e subordinación, de 
maior a menor extensión. 

Xerarquía e subordinación dos conceptos segundo a árbore lóxica de Porfirio 

 

 

Por suposto, hai moitas clases de conceptos. Atendendo á súa extensión poden ser universais, particulares 
e singulares; atendendo á súa comprensión: simples e compostos, segundo expresen unha soa esencia, ou 
unha esencia acompañada dunha calidade; tamén poden ser, segundo a súa comprensión, concretos e 
abstractos, compatíbeis ou incompatíbeis, positivos ou negativos, claros ou escuros. Os que máis 
interesaron a Aristóteles foron os conceptos universais e os seus distintos tipos de atribución ou 
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predicábeis. Os predicábeis son conceptos universais que poden aplicarse, pois, a moitos suxeitos. Nos 
Analíticos posteriores Aristóteles refírese a cinco predicábeis, ou modos xerais de atribución: xénero, 
especie, diferenza, propio e accidente. O xénero representa a parte da esencia que é común a varias 
especies; a especie representa a esencia do ser; a diferenza expresa a parte da esencia que non é común, 
senón característica da especie; propio, ou propiedade, expresa unha calidade que acompaña 
necesariamente á especie, e o accidente expresa unha calidade continxente, que pode estar ou non no ser. 

Os xéneros supremos nos que se poden clasificar os seres son as categorías, ou predicamentos. Nas 
"Categorías" e nos "Tópicos" Aristóteles fixa en dez o seu número, estabelecendo unha distinción 
fundamental entre a substancia e os accidentes. A substancia é a categoría fundamental, o que existe en si 
mesmo; os accidentes son categorías que existen noutro ser, na substancia. Aristóteles clasifica os 
accidentes en 9 grupos: calidade, cantidade, relación, acción, paixón, lugar, tempo, situación, e hábito 
externo (en canto que é unha posesión ou condición do suxeito). Nos "Analíticos posteriores" fálanos só de 
oito categorías accidentais, suprimindo as dúas últimas, que son englobadas como aspectos das restantes. 
Na medida na que as categorías remiten ás formas de ser extramentales adquiren un marcado contido 
ontolóxico, dando por suposto que as cousas son captadas pola mente tal como son en realidade. 

Os conceptos son actos mentais que expresamos mediante a linguaxe. A esa expresión lingüística do 
concepto chamámoslle "termo", e é obxecto da mesma clasificación atribuída aos conceptos. Os termos 
poden ser, ademais, se atendemos ao obxecto expresado, unívocos, equívocos e análogos. Son unívocos 
os termos que remiten a un só concepto, e aplícanse sempre co mesmo sentido ou significado. Son 
equívocos os termos cos que podemos expresar distintos conceptos, aplicándose en cada caso cun sentido 
distinto (León ten unha catedral, o león é o rei da selva). Ao termo que expresa conceptos diferentes, pero 
que teñen un fondo común, chámaselle análogo (Xan está san, este clima é san). A análise dos distintos 
tipos de analoxía interesou moito aos filósofos medievais e algúns problemas da relación entre o divino e o 
humano tratáronse coa análise dos distintos tipos de analoxía. 

1.2. Lóxica: os xuízos  

A relación de dous conceptos dá lugar á formulación dun xuízo. Se se dá entre ambos unha relación de 
conveniencia dicimos que o xuízo é afirmativo, e en caso contrario, negativo. O suxeito do xuízo é o 
concepto do que se afirma ou nega algo; o predicado é o concepto que se afirma ou nega do suxeito. 
Aristóteles distingue nos xuízos a materia e a forma. A materia ou contido do xuízo son os conceptos que se 
relacionan; a forma é a relación que se estabelece entre eles a través do verbo ser. Aristóteles representa o 
suxeito do xuízo cun signo (S) e o predicado con outro (P) para intentar separar a materia da forma: así, a 
forma do xuízo "Xan é alto" representaríase como "S é P", e a forma do xuízo "Xan non é alto" como "S non 
é P". 

Os xuízos clasifícanse en varios grupos, atendendo á cantidade (segundo a extensión do suxeito: 
universais, particulares, singulares), a calidade (segundo a calidade da cópula: afirmativos e negativos), a 
relación (segundo a relación entre o suxeito e o predicado: categóricos, hipotéticos e disxuntivos) e a 
modalidade (segundo o modo no que expresan a relación entre o suxeito e o predicado: apodícticos, 
asertóricos e problemáticos). De aí seguese unha clasificación ordenada de todas as formas de xuízo; no 
caso dos xuízos categóricos, por exemplo, daríase a seguinte clasificación, combinando a cantidade 
(universal e particular) e a calidade (afirmativo e negativo): 

CLASES DE XUÍZOS E LETRAS QUE OS REPRESENTAN 

Clase de xuízo Representación 
Universal afirmativo Adóitase representar coa letra A 
Universal negativo Adóitase representar coa letra E 

Particular afirmativo Adóitase representar coa letra I 
Particular negativo Adóitase representar coa letra O 

 

A asignación destas letras para representa-las formas do xuízo categórico é posterior a Aristóteles e 
procede das palabras latinas "Afirmo" e "nEgO", e é a que se utilizou tradicionalmente entre nós para 
referirnos á clasificación aristotélica dos xuízos. Tamén Aristóteles estuda as formas de oposición entre os 
xuízos, (é dicir, a diversidade entre os xuízos que teñen o mesmo suxeito e predicado), deducindo unha 
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serie de regras sobre a verdade dos mesmos que se han de cumprir independentemente dos conceptos que 
elixamos para formar os xuízos. 

En función de tales regras pódense estabelecer relacións de oposición entre os distintos tipos de xuízos, 
segundo sexan contrarios, contradictorios, subcontrarios ou subalternos, determinando o seu valor de 
verdade en función do tipo de oposición con outro xuízo coñecido. Pódense representar co cadro seguinte: 

 

Do mesmo xeito que ocorría cos conceptos, que son actos mentais que se expresan mediante termos 
lingüísticos, os xuízos son actos mentais que se expresan mediante proposicións, é dicir, mediante un 
conxunto de palabras ou oración gramatical. O mesmo xuízo pódese expresar con distintas proposicións 
(por exemplo, usando distintos idiomas), e ás veces a mesma proposición pode referirse a xuízos distintos, 
("esta é a miña casa", dito por dúas persoas distintas).  

1.3. Lóxica: os razoamentos  

O razoamento é un encadeamento de xuízos no que partindo dunha proposición coñecida descóbrese outra 
ou outras descoñecidas. Aristóteles, nos Analíticos, ocupase tanto do razoamento dedutivo como do 
indutivo, pero considera que o coñecemento científico acadase deducindo o particular do xeral, é dicir, co 
coñecemento das causas. Aristóteles privilexiará, polo tanto, a análise do razoamento dedutivo, e en 
especial do razoamento dedutivo categórico ou siloxismo. 

Do mesmo xeito que distinguimos no xuízo unha materia e unha forma faremos o propio co razoamento; a 
materia próxima do razoamento son os xuízos, e a materia remota os conceptos (que son a materia dos 
xuízos). A forma consiste no nexo ou conexión lexítima entre os xuízos antecedentes e os consecuentes e 
exprésase mediante conxuncións como "logo", "polo tanto", a través das cales se realiza o proceso de 
inferencia, a consecuencia duns xuízos a outros. Aristóteles afirma que este proceso está sometido a regras 
que permiten determinar a súa corrección ou incorrección, de tal modo que, se os xuízos dos que se parte 
son verdadeiros, e a inferencia faise de acordo coas regras definidas (se a inferencia é válida, pois) a 
conclusión será necesariamente verdadeira. O proceso de inferencia non dependerá, xa que logo, da 
materia do razoamento, senón da súa forma. 

O razoamento dedutivo é unha forma de razoamento que vai do todo ás partes é dicir, intenta extraer dunha 
verdade universal outra particular. Pode ser de tres clases: categórico, hipotético e disxuntivo, atendendo ao 
tipo de xuízo (pola relación) que lle sirva de punto de partida. 

CLASES DE RAZOAMENTO E EXEMPLOS CORRESPONDENTES 
Clase de razoamento Exemplo correspondente a devandita clase 

Razoamento categórico 
Todos os humanos son mortais 

Os lugueses son humanos  
Logo os lugueses son mortais 
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Razoamento hipotético 
Se aprobas irás de vacacións 

É así que aprobaches 
Logo irás de vacacións 

Razoamento disyuntivo 
Por este camiño vaise ao norte ou ao sur 

É así que se vai ao norte 
Logo non se vai ao sur 

 

O siloxismo é un razoamento dedutivo categórico mediante o cal, partindo de dous xuízos dados inferimos 
un novo. Consta, pois, de tres proposicións (que expresan tres xuízos) e de tres termos (que expresan tres 
conceptos), que constitúen a materia próxima e remota do razoamento, respectivamente. A premisa que 
serve de punto de partida chámase "premisa maior" e é a máis xeral; a premisa que serve de intermediario 
chámase "premisa menor", e é menos xeral que a anterior; a proposición que se deduce da "maior" por 
mediación da "menor" é a conclusión do razoamento.  

No que fai aos termos do razoamento, chámase "termo maior" ao predicado da conclusión, que debe 
aparecer na premisa maior, e que se representa coa letra P. Chámase "termo menor" ao suxeito da 
conclusión, que aparece tamén na premisa menor, e que se representa coa letra S. O "termo medio" é o 
que aparece nas dúas premisas (maior e menor) pero non na conclusión, e represéntase coa letra M. Polo 
tanto, tomando o exemplo anterior de razoamento categórico, poderiamos representalo como segue: 

 

 

CLASE DE RAZOAMENTO, EXEMPLO CORRESPONDENTE E REPRESENTACIÓN FORMAL 
Clase de razoamento Exemplo correspondente Representación formal 

Razoamento categórico 
Todos os humanos son mortais 

Os lugueses son humanos  
Logo os lugueses son mortais 

M é P 
S é M  

---------- 
S é P 

Onde o termo maior é "mortais" (P), o termo menor é "lugueses" (S), e o termo medio é "humanos" (M). 

Aristóteles distingue catro formas válidas de siloxismo, coñecidas tradicionalmente como figuras do 
siloxismo, e que resultan do distinto lugar que ocupa o termo medio, e polo tanto da función que lle 
corresponde, nas premisas. A conclusión de todas as figuras é sempre S é P. As formas válidas ou figuras 
do siloxismo son as seguintes (aínda que a última considerouna Aristóteles como unha mera variante da 
primeira): 

AS FORMAS VÁLIDAS DO SILOXISMO, OU FIGURAS DO SILOXISMO 
Primeira figura Segunda figura Terceira figura cuarta figura 

M é P 
S é M  

----------  
S é P 

P é M 
S é M  

----------  
S é P 

M é P 
M é S 

----------  
S é P 

P é M 
M é S 

----------  
S é P 

O termo medio é Suxeito na 
premisa maior e Predicado na 

menor 

O termo medio é 
Predicado en ambas 

premisas 

O termo medio é 
Suxeito en ambas 

premisas 

O termo medio é Predicado 
na premisa maior e Suxeito 

na menor 

 

Estas catro figuras poden, pola súa vez, tendo en conta a calidade e a cantidade das proposicións que as 
compoñen, dar lugar a un total de 64 modos diferentes de siloxismo, dos que só 19 son modos válidos de 
razoamento. A súa validez estabelécea Aristóteles a partir da determinación das leis ou regras de 
lexitimidade do siloxismo. Entre elas, que o siloxismo ha de constar de tres termos, que non poden ser 
tomados con maior extensión na conclusión que nas premisas, que o termo medio ha de tomarse 
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universalmente polo menos nunha premisa (ou en ambas), que de dúas premisas negativas non se pode 
seguir ningunha conclusión, etc. 

O fundamento do siloxismo suscitou tamén a curiosidade investigadora de Aristóteles, xa que ao basearse a 
inferencia na validez das premisas anteriores expoñíase o problema do recurso ao infinito para xustificar o 
razoamento. Se cada premisa ten que estar xustificada por outra, en efecto, como deter a necesidade de 
xustificar o principio do principio? Isto levaríanos a un proceso infinito de xustificacións, polo que Aristóteles 
afirmou que existían certos principios que eran coñecidos intuitivamente e que non precisaban 
demostración. O máis fundamental de todos era o principio de contradición (non é posíbel que algo sexa e 
non sexa, ao mesmo tempo, e baixo a mesma consideración); del séguese o de identidade (algo é igual a si 
mesmo) e o de igualdade (dúas cousas iguais a unha terceira son iguais entre si), e aínda outros que se 
deducen dos anteriores. 
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2. A metafísica aristotélica 

"Todos os homes teñen por natureza o desexo de saber". Con estas palabras comeza o libro primeiro da 
Metafísica de Aristóteles. Ese desexo de saber culmina na adquisición da sabedoría que consiste, para 
Aristóteles, no coñecemento das causas e dos principios do ser. E ese coñecemento é o obxecto da 
metafísica, da ciencia das primeiras causas e principios do ser, o coñecemento do ser "en tanto que ser", o 
coñecemento da causa última da natureza e da realidade. 

2.1. A crítica da Teoría das Ideas 

A metafísica aristotélica elaborouse en boa medida como reacción á teoría das Ideas de Platón. Non parece 
que Aristóteles manifestase ningunha oposición crítica á teoría das Ideas durante a súa permanencia na 
Academia. Todo indica, polo contrario, que as primeiras críticas á teoría das Ideas elaborounas tralo 
abandono da Academia, cando Aristóteles comezou a perfilar a súa propia filosofía. Hai que lembrar, sen 
embargo, que xa Platón criticara a teoría das Ideas no Parménides, e que probabelmente a teoría das Ideas 
fora obxecto de numerosas controversias na Academia. Non ten sentido, pois, buscar na crítica aristotélica 
á teoría das Ideas ningún tipo de razón persoal que enfrontase a Aristóteles con Platón, senón, como o 
mesmo Aristóteles nos di na "Metafísica", a busca da verdade. 

Aristóteles estará de acordo con Platón con que hai un elemento común entre todos os obxectos da mesma 
clase, o universal, a Idea, que é a causa de que apliquemos a mesma denominación a todos os obxectos do 
mesmo xénero; admitirá, polo tanto, que ese universal é real, pero non que teña existencia independente 
das cousas, é dicir, que sexa subsistente. A teoría das Ideas, polo demais , ao dotar de realidade 
subsistente ao universal, á Idea , duplica sen motivo o mundo das cousas visíbeis, estabelecendo un mundo 
paralelo que necesitaría, pola súa vez, de explicación. 

Tampouco a Teoría das Ideas é capaz de explicar o movemento das cousas, que era un dos motivos da súa 
formulación; (lembremos que, á igual que os pluralistas, quen intentaban coa súa proposta explicar a 
permanencia e a mudanza do ser, Platón propón a Teoría das Ideas coa mesma finalidade); agora ben, esta 
teoría non ofrece ningún elemento para explicar o movemento, o cambio, xa que sendo as Ideas inmóbiles e 
inmutábeis, se as cousas son unha imitación das ideas terían que ser tamén inmóbiles e inmutábeis; pero 
se cambian, como é o caso, de onde procede esa mudanza?. ("Metafísica", libro 1,7). 

Aristóteles considera que a teoría das Ideas é imposíbel, xa que estabelece unha separación entre o mundo 
visíbel e o mundo intelixíbel, é dicir, entre a substancia e aquilo polo que unha substancia é, a súa forma ou 
esencia. As Ideas, en efecto, representan a esencia das cousas, é dicir, aquilo polo que as cousas son o 
que son. Como é posíbel que aquilo polo que algo é o que é non resida no obxecto, senón fóra del? Como é 
posíbel que aquilo que fai que o home sexa home, a súa esencia, a Idea de home, non resida no home, 
senón que exista independentemente del? As formulacións de Platón para tratar de explicar a relación entre 
as Ideas e as cousas, as teorías da participación e a imitación, polo demais, lonxe de explicar dita relación 
non son máis que metáforas que a escurecen. 

 
 

Xa o mesmo Platón criticara ditas explicacións no Parménides; Aristóteles insistirá nas súas carencias co 
argumento do "terceiro home": se o home é o resultado da imitación da Idea de home, e tal Idea é entendida 
como unha entidade de carácter individual, a que outra realidade imita a Idea de home? Debe existir un 
terceiro modelo de home para explicar a similitude entre o home concreto e a Idea de home, do mesmo 
modo que se postula a Idea de home para explicar a similitude entre os homes concretos. Dese xeito 
encadeariamos ata o infinito a esixencia dun modelo do modelo, o que nos levaría ao absurdo. Por outra 
parte, as cousas non poden provir das Ideas; sen embargo, é esa unha afirmación crucial da teoría das 
Ideas, ao concibir que as Ideas son causa das cousas; non obstante, é o mesmo Platón no Timeo quen 
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explica que as ideas son só o modelo no que se inspira o Demiurgo para modelar as cousas, é dicir, as 
causas exemplares das cousas, pero non as súas causas eficientes. ("Metafísica", libro 1,7). 

Nesta crítica aristotélica á Teoría das Ideas albíscanse xa os fundamentos da súa propia metafísica: ante a 
imposibilidade de que Ideas expliquen coherentemente a causa, ou as causas, do real propoñerá a teoría 
dos catro causas do ser; e ante a irrealidade das Ideas, propoñerá a súa teoría da substancia. A 
inconsistencia da explicación platónica do cambio, polo demais, levarao a propoñer a distinción entre ser en 
acto e ser en potencia. 

2.2. A teoría das catro causas  

No libro I da Metafísica, despois de identificar o verdadeiro saber co coñecemento das causas do ser, 
Aristóteles preséntanos as catro causas do ser, das que xa nos falara na Física: 

"Evidentemente é preciso adquirir a ciencia das causas primeiras, posto que dicimos que se sabe, cando 
creemos que se coñece a causa primeira. Distínguense catro causas. A primeira é a esencia, a forma propia 
de cada cousa, porque o que fai que unha cousa sexa, está toda enteira na noción daquilo que ela é; e a 
razón de ser primeira é, polo tanto, unha causa e un principio. A segunda é a materia, o suxeito; a terceira o 
principio do movemento; a cuarta, que corresponde á precedente, é a causa final das outras, o ben, porque 
o ben é o fin de toda produción." ("Metafísica ", libro 1, 3). 

Hai, pois, catro causas do ser: a causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final. A seguir; 
Aristóteles revisa as teorías dos filósofos que o precederon para ver se algún deles tratou dalgunha outra 
causa distinta das enumeradas por el. Os primeiros filósofos, os milesios, ocupáronse fundamentalmente da 
causa material, ao buscar o arkhé ou primeiro principio material do que procede toda a realidade; ese 
mesmo principio ou causa afirmárono tamén os filósofos posteriores, como Parménides ou Heráclito, xa 
sexa postulando un ou varios elementos como materia orixinaria. Posteriormente outros filósofos, 
Empédocles e Anaxágoras, buscaron tamén outro tipo de causa para explicar o devir da realidade, a causa 
eficiente, que identificaron co Amor e o Odio. o primeiro, e co Nous ou intelixencia o segundo. 

Posteriormente a filosofía de Platón trataría da causa formal, representada polas Ideas, aínda que, ao 
darlles unha existencia subsistente, separounas das cousas das que son forma ou esencia. Polo que fai á 
causa final ningún filósofo a tratou explicitamente, segundo a opinión de Aristóteles, polo que se presenta a 
si mesmo como innovador ao respecto. Polo demais, ningún filósofo anterior tratou estas causas dunha 
maneira suficientemente clara e produtiva, aínda que a Aristóteles abóndalle que as tratasen, para confirmar 
que son todos os principios que busca e que non hai ningún máis fóra deles: 

"Resulta evidentemente do que precede, que as indagacións de todos os filósofos recaen sobre os 
principios que enumeramos na Física, e que non hai outros fóra destes. Pero estes principios foron 
indicados dunha maneira escura, e podemos dicir que, nun sentido, falouse de todos eles antes que nós, e 
noutro, que non se falou de ningún. Porque a filosofía dos primeiros tempos, moza aínda e na súa primeira 
arrinque, limitase facer tanteos sobre todas as cousas." ("Metafísica", libro I, 7) 

2.3. A teoría da substancia 

A substancia é para Aristóteles a forma privilexiada de ser. O ser dise de moitos xeitos, pero 
fundamentalmente como substancia, é dicir, como aquilo que non se dá nun suxeito senón que iso mesmo é 
suxeito. As outras formas de ser dánse necesariamente na substancia, e Aristóteles chámalles accidentes: 

"Accidente dise do que se atopa nun ser e pode afirmarse con verdade, pero que non é, sen embargo, nin 
necesario nin ordinario"... "O accidente prodúcese, existe, pero non ten a causa en si mesmo, e só existe en 
virtude de outra cousa. " ("Metafísica", libro V, 30). 

Xunto coa substancia, os accidentes constitúen as categorías do ser: calidade, cantidade, relación, acción, 
paixón, lugar, tempo, situación, e hábito externo (en canto que é unha posesión ou condición do suxeito). 
["O ser en si ten tantas acepcións como categorías hai, porque tantas cantas se distingan outras tantas son 
as significacións dadas ao ser." ("Metafísica", libro V, 7)]. Na medida que todas as formas de ser accidental 
remiten á unidade da substancia, a unidade do ser queda garantida: 
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"O ser dise de moitos xeitos, pero estes diferentes sentidos refírense a unha soa cousa, a unha mesma 
natureza, non habendo entre eles só comunidade de nome; mais así como por san se entende todo aquilo 
que se refire á saúde, o que a conserva, o que a produce, aquilo de que é ela sinal e aquilo que a recibe; e 
así como por medicinal pode entenderse todo o que se relaciona coa medicina, e significar xa aquilo que 
posúe a arte da medicina, xa o que é propio dela, ou finalmente o que é obra súa, como acontece coa maior 
parte das cousas; do mesmo xeito o ser ten moitas significacións, pero todas se refiren a un principio único." 
("Metafísica", libro IV, 2) 

A substancia é o individuo concreto e particular, o que ordinariamente chamamos "cousas" ou "obxectos", é 
dicir, esta mesa, este cabalo, Sócrates, o que é suxeito, aquilo no que se inxertan as outras formas de ser, 
os accidentes. Fronte á irrealidade das Ideas, o verdadeiro ser, a substancia, ["Así o obxecto de todas as 
indagacións pasadas e presentes; a pregunta que eternamente se formula: que é o ser?, vén reducirse a 
esta: que é a substancia?". ("Metafísica", libro VII, 1)], adquire as características da experiencia (concreto, 
particular ) aínda que, como veremos máis adiante, sen perder xa que logo a referencia ao universal, á 
esencia. Na medida que definimos un obxecto, que o coñecemos, pola esencia, esta pode chamarse tamén 
substancia, pero só nun sentido secundario. A substancia primeira, a substancia propiamente dita, o ser 
particular e concreto, é o individuo; pero á esencia, aquilo polo que coñecemos o ser, chamouna Aristóteles 
substancia segunda. 

"Substancia dise dos corpos simples, tales como a terra, o lume, a auga e todas as cousas análogas; e en 
xeral, dos corpos, así como dos animais, dos seres divinos que teñen corpo e das partes destes corpos. A 
todas estas cousas chámase substancias, porque non son os atributos dun suxeito, senón que son elas 
mesmas suxeitos doutros seres." ("Metafísica", libro V, 8) 

A substancia é para Aristóteles un composto de materia (hyle) e forma (morphé). (De aí o termo 
hilomorfismo co que tradicionalmente se designou a teoría da substancia aristotélica). En coherencia coa 
teoría das catro causas do ser non cabería outra interpretación, podendo quedar subsumidas as outras 
dúas causas, a eficiente e a final, na causa formal. Ese composto de materia e forma é indisolúbel, de xeito 
que non é posíbel separar realmente unha da outra; só no entendemento tal separación é posíbel, é dicir, a 
materia e a forma só poden ser pensadas como realidades distintas, só poden separase mentalmente. 

En efecto, se nos preguntamos pola materia da que está feita a casa, diremos que de ladrillos; pero os 
ladrillos pola súa vez, que son a materia da casa, son unha substancia, é dicir, un composto de materia e 
forma; se nos preguntamos pola materia de ladrillo atoparémonos con outras substancia, a arxila ou o barro; 
e se nos preguntamos pola materia da arxila volverémonos atopar con outra substancia, e así 
indefinidamente. Tan lonxe como levemos a investigación seremos incapaces de dar coa materia primeira 
da que se fixeron as cousas, xa que a materia presentarase sempre indisolubelmente unida a unha forma; 
de aí que Aristóteles nos fale dunha materia próxima (escháte hyle) e dunha materia remota ou materia 
primeira (próte hyle). 

A materia próxima é, en realidade, a substancia da que se compoñen as cousas, como dicimos que o 
bronce é a materia da estatua; a materia primeira é, sen embargo, o substrato último da realidade, 
absolutamente incognoscíbel para nós, xa que está desproveito de toda forma e, polo tanto, de toda 
calidade. Neste sentido, a concepción aristotélica da materia lembra o ápeiron de Anaximandro. 

Mentres que a forma representa a esencia do obxecto, da substancia, o que nela hai de universal, a materia 
representa o que hai de particular, de distinto, na substancia. A materia é, pois, principio de individuación: o 
que distingue unha substancia doutra é a materia da que está feita (o que difrenza esta mesa daquela é a 
materia da que está feita cada unha delas, non a forma, que é idéntica en ámbalas dúas). 

A forma, pola contra, representa non soamente a esencia de cada ser, senón tamén a súa natureza; xa que 
a materia é incognoscíbel, coñeceremos as substancias pola súa forma, é dicir, polo que hai nelas de 
universal e non de particular. Na medida que a forma representa tamén a natureza, e sendo a natureza 
principio e causa do movemento, Aristóteles introducirá na substancia a realidade mesma do cambio e, con 
iso, a posibilidade de explicalo. 
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2.4. Ser en acto e ser en potencia 

Pero para poder explicar o cambio Aristóteles precisará recorrer ademais a outra estrutura metafísica, a que 
permite distinguir dúas novas formas de ser: o ser en acto e o ser en potencia. Ao seu estudo adicará o libro 
IX da "Metafísica", (do que podedes consultar os primeiros 6 capítulos na sección "textos"). 

"O ser non só se toma no sentido de substancia, de calidade, de cantidade, senón que hai tamén o ser en 
potencia e o ser en acto, o ser relativamente á acción".("Metafísica, libro IX, 1) 

Por ser en acto refírese Aristóteles á substancia tal como nun momento determinado se nos presenta e a 
coñecemos; por ser en potencia entende o conxunto de capacidades ou posibilidades da substancia para 
chegar ser algo distinto do que actualmente é. Un neno ten a capacidade de ser home: é, polo tanto, un 
neno en acto, pero un home en potencia. É dicir, non é un home, pero pode chegar a selo. 

Dalgunha maneira, polo tanto, a potencia representa unha certa forma de non-ser: non se trata dun non-ser 
absoluto, senón relativo, pero que é tan real como calquera outra consideración que podamos facer da 
substancia. Cada substancia contén, polo tanto, un conxunto de capacidades ou potencialidades, unha 
certa forma de non-ser relativo, que lle é tan propia como a súa composición hilomórfica. Xunto ao ser en 
acto temos que admitir, pois, o recoñecemento do ser en potencia. Por suposto que as potencias dunha 
substancia veñen determinadas pola natureza de cada substancia: unha semente poderá converterse en 
planta e, polo tanto, é potencialmente unha planta; pero non poderá converterse en cabalo. 

Que a potencia representa unha certa forma de non-ser relativo compréndese mellor coa noción de 
privación, á que recorre Aristóteles para aclarar o significado de potencia. Que unha substancia teña unha 
determinada capacidade, ou potencialidade, significa simplemente que actualmente está privada desa forma 
de ser, é dicir, que a privación dáse nun suxeito, e non dun modo absoluto. Veremos con máis detalle, na 
Física, ao analizar a explicación aristotélica do cambio, o modo no que unha cousa vén ao ser a partir da 
súa privación. 
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3. Filosofía da Natureza: cosmoloxía e física 

3.1. A cosmoloxía aristotélica  

A cosmoloxía aristotélica data das primeiras fases de desenvolvemento do seu pensamento, e pódese 
observar nela unha clara influencia platónica. As súas ideas fundamentais ao respecto expóñense nas súas 
obras "Sobre o ceo" e "Sobre a xeración e a corrupción", así como nalgúns libros da "Física". O universo, 
que é finito e eterno, atópase dividido en dous mundos, o sublunar e o supralunar, cada un deles con 
características ben distintas, como veremos a seguir, reproducindo desta forma en certo modo o dualismo 
platónico. 

O mundo sublunar, en efecto, está formado polos catro 
elementos e sometido á xeración e á corrupción, é dicir ao 
cambio e ao movemento. O mundo supralunar, pola contra, está 
formado por unha materia especial, incorruptíbel, o éter ou 
quintaesencia, que soamente está sometida a un tipo de cambio, 
o movemento circular, (que, á igual que Platón, Aristóteles 
considera unha forma perfecta de movemento), en clara 
oposición aos catro elementos (terra, auga, aire, lume) dos que 
está formado o mundo sublunar. A Terra, que é unha esfera 
inmóbil, atópase no centro do universo e, arredor dela, 
incrustados en esferas concéntricas transparentes, xiran os 
demais astros e planetas, arrastrados polo xiro das esferas nas 
que se atopan, que se moven grazas a unha serie de motores 
intermedios que deben o seu movemento, pola súa volta, a un 
último motor inmóbil, que actúa directamente sobre a última 
esfera, máis alá da cal xa non hai nada, a chamada esfera das 
estrelas fixas (porque se supoñía que as estrelas estaban incrustadas, fixadas, nesta esfera) que é movida 
directamente polo motor inmóbil, e que transmite o seu movemento a todas as demais esferas e ao mundo 
sublunar. 

Aristóteles segue aquí a cosmoloxía de Eudoxo de Cnido e mais a do seu discípulo Calipo, que supoñían 
necesaria a consideración de 33 esferas para dar conta dos movementos celestes observábeis. Sen 
embargo, dado o carácter errático dos movementos dos planetas ("errante", "vagabundo", é o significado 
precisamente do termo “planeta” en grego), á diferenza do movemento uniforme e regular que podemos 
observar nas estrelas, Aristóteles, para explicar esas alteracións no movemento dos planetas introduce 22 
esferas máis no sistema de Calipo, que xiran en sentido contrario ás anteriormente citadas e que causan 
esa distorsión no movemento circular observábel dos planetas. De aí que no sistema aristotélico se conten 
55 esferas en lugar das 33 contabilizadas por Calipo. 

Neste sistema establécese unha xerarquía de seres a partir da perfección do motor inmóbil, (que Aristóteles 
considera como unha forma pura, como un ser perfecto polo tanto, e que causa o movemento no universo 
en tanto causa final), e da esfera das estrelas fixas, que se vai degradando a medida que nos achegamos 
ao mundo sublunar, que representa o nivel ínfimo da escala, dominado pola xeración e a corrupción. Para 
poder explicar a acción do motor inmóbil como causa final Aristóteles vese obrigado a dotar de alma ás 
esferas intermedias: ditas esferas aspiran á perfección, como o motor inmóbil, e é esa aspiración a que 
move o universo; pero, para poder aspirar a esa perfección, han de ter alma. Aínda que na súa obra "Sobre 
o ceo" Aristóteles considera que o movemento circular das esferas corresponde ao éter por natureza e, en 
consecuencia, ofrécenos unha explicación dos movementos celestes puramente mecanicista, na "Física", 
no libro VIII, que é posterior ao resto das súas obras cosmolóxicas, vólvenos ofrecer a teoría do motor 
inmóbil, unha interpretación teleolóxica do universo. 

3.2. A Física e a explicación do cambio  

Polo que fai ao mundo sublunar, Aristóteles concíbeo como a totalidade das substancias, sometidas ao 
cambio, á xeración e á corrupción. Distingue dous tipos de substancias, a este respecto, as artificiais e as 
naturais; e son substancias naturais aquelas que teñen en si o principio e a causa do movemento. A 
Natureza, pois, estaría formada polo conxunto das substancias naturais. 
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"Entre os seres, en efecto, uns son por natureza, outros por outras causas; por natureza, os animais e as 
súas partes, as plantas e os corpos simples, como a terra, o lume, a auga, e o aire; destas cousas, en 
efecto, e doutras semellantes, dise que son por natureza. Agora ben, todas as cousas das que acabamos 
de falar diferénciase claramente das que non existen por natureza; cada ser natural, en efecto, ten en si 
mesmo un principio de movemento e de repouso, uns no que fai ao lugar, outros no que fai ao aumento e a 
diminución, outros no que fai á alteración. Pola contra, unha cama, unha capa e calquera outro obxecto 
dese tipo, entrementres cada un ten dereito a ese nome, é dicir, na medida que é un produto da arte, non 
posúen ningunha tendencia natural á mudanza, senón soamente en canto teñen o accidente de ser de 
pedra ou de madeira e baixo esa consideración; pois a natureza é un principio e unha causa de movemento 
e de repouso para a cousa na que reside inmediatamente, por esencia e non por accidente." ("Física", libro 
II, 1) 

O movemento, a mudanza, para Aristóteles é unha realidade innegábel e unha característica fundamental 
da natureza. Á polémica suscitada por Parménides ao redor da posibilidade do cambio dalle fin Aristóteles 
coa súa teoría da substancia e, por se non fose considerada suficientemente clara, coa explicación do 
cambio como un paso da potencia ao acto. 

A) A explicación do cambio ou movemento 

A primeira explicación do cambio que nos ofrece Aristóteles está baseada na súa concepción da substancia, 
no hilemorfismo. Lembremos que, segundo esta teoría, a substancia está composta de materia e forma, e 
que a forma representa a esencia, aquilo que a cousa é, o que a define. Nomeamos ás substancias pola 
súa forma, pola súa esencia. Pois ben , para que se produza o cambio ten que haber algo que permaneza e 
algo que se produza. Ten que haber, pois, un substrato do cambio, o que permanece, o que sofre o cambio. 
Ten que haber algo que cambie, algo que se perda e algo que se adquira. O substrato é o suxeito do 
cambio, e o cambio consiste na adquisición polo substrato dunha forma da que inicialmente estaba privado. 
Polo tanto, os principios do cambio son tres: o substrato (hipokéimenon), a forma (morphé) e a privación 
(stéresis) da forma que se adquire. 

Cando unha árbore florece o substrato do cambio é a árbore, que permanece, pero que perde a forma na 
que estaba (sen flores) e adquire unha nova forma da que estaba privado (florido). O que ocorre no cambio, 
pois, é que o substrato perde a forma que posuía e adquire unha nova forma da que estaba privado. Non se 
dá, pois, a contradición que supoñía Parménides, xa que a mudanza non supón o paso do non ser ao ser 
(non-P convértese en P), senón máis ben a adquisición dunha propiedade que o suxeito non posuía (S que 
non ten P convértese en S que ten P), e onde non hai paso do non ser ao ser, senón permanencia do 
suxeito, e sen embargo modificación. Para aclarar as cousas Aristóteles ponnos un exemplo, o do home 
analfabeto que se converte en home alfabetizado: o substrato é o home, o ser analfabeto é a forma dese 
home (que ao mesmo tempo implica a privación da forma alfabetizado), e a forma que se adquire no cambio 
é a de alfabetizado, da que anteriormente estaba privado. 

A segunda forma de explicación do cambiobaséase na distinción entre ser en potencia e ser en acto. Á igual 
que nos explica na Metafísica, o ser en acto (enérgeia) remite o que unha substancia é agora, e o ser en 
potencia (dynamis) a unha certa capacidade de ser, relativa á natureza da substancia, é dicir, á posibilidade 
de ser algo que por natureza é propio desa substancia e non doutra (co que Aristóteles quere insistir en que 
non toda cousa pode converterse en calquera outra). Un neno pode converterse en home, un bloque de 
mármore nunha estatua, pero ningún dos dous pode converterse en león. Nese sentido, o neno é un home 
en potencia; o bloque de mármore é unha estatua en potencia; pero de ningún dos dous se pode dicir que 
sexa un león en potencia. Avanzando na investigación podemos pensar que a afirmación de que o neno é 
un home en potencia permitiríanos afirmar que o neno "é e non é un neno": co cal poderiamos pensar que 
Aristóteles entronca aquí con outros pensadores anteriores que afirmaban a realidade da contradición, ou 
que se basea na afirmación da contradición para explicar o cambio. 

Sen embargo esa consideración non pasaría de ser un xogo de palabras para Aristóteles. O neno é un neno 
en acto, e non é un neno, ou sexa, é un home en potencia. A aparente contradición pérdese. Non atopamos 
ningunha contradición, senón simplemente dúas formas de ser: o ser en acto e o ser en potencia. A 
consideración parmenídea de que o cambio é imposíbel porque supón o paso do non ser ao ser queda así 
desmontada; o que ocorre, simplemente, é que se pasa do ser en potencia ao ser en acto. A mudanza 
supón neste sentido a actualización dunha potencia, é dicir, a realización efectiva dunha capacidade; cando 
alguén a aprender un idioma o que fai é "actualizar" a capacidade de aprender ese idioma. De aí que 
Aristóteles poida definir o cambio como a culminación do potencial en canto tal. 
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5. 

Segundo a primeira explicación do cambio, a baseada na noción de substancia, toda mudanza supón a 
perda dunha forma e a adquisición doutra, perda e adquisición que se dá sempre nun substrato. E segundo 
a segunda explicación, esa forma nova que se adquire representa a actualización dunha potencia ou 
capacidade de ser. 

3.3 Tipos e causas do cambio 

Os tipos de cambio 

Aristóteles distingue diversos tipos de cambio, segundo afecte á substancia ou aos accidentes, ou segundo 
sexa producido de forma natural ou artificial. O cambio pode ser producido espontaneamente pola 
substancia, e nese caso falamos de cambio natural; ou pode ser producido artificial ou violentamente, por 
mor da intervención dun axente externo á substancia mesma, o ser humano por exemplo, e neste caso 
falamos de cambio artificial.  

O cambio substancial: 

supón a modificación radical dunha substancia, é dicir, que algo deixe de ser o que era e pase ser outra 
cousa: que unha substancia se "converta" noutra. As dúas formas propias deste tipo de cambio son a 
xeración e a corrupción. A xeración supón o nacemento, ou o xurdimento dunha nova substancia; a 
corrupción supón a morte ou a desaparición, a destrución dunha substancia. A xerminación dunha semente, 
e o paso de ser semente a ser planta, supón un cambio substancial: a semente desaparece, deixa de ser 
semente, e xorde a planta.  

O cambio accidental: 

supón, polo contrario, a modificación dalgún accidente da substancia, a perda ou a adquisición dunha 
característica, é dicir, a substitución dunha forma accidental por outra. Este tipo de cambio pode ser local, 
cuantitativo, ou cualitativo. O cambio local supón a translación da substancia dun lugar a outro; isto pode 
producirse dunha forma natural, como ocorre co movemento das augas dun río, ou dunha forma artificial, se 
movo de sitio a mesa na que traballo, por exemplo. O cambio cuantitativo consiste no aumento ou da 
diminución na cantidade nunha substancia: o aumento ou a diminución do peso dun individuo é un exemplo 
típico de cambio cuantitativo. O cambio cualitativo supón a substitución dunha calidade por outra nunha 
substancia; unha froita que madura e cambia de cor experimenta un cambio cualitativo, por exemplo; unha 
mesa pintada dunha cor diferente tamén experimenta un cambio cualitativo. Todas as formas de cambio 
accidental poden, pola súa vez, ser un tipo de cambio natural ou artificial.  

As causas do cambio 

Por último, a explicación de por que se produce o cambio, as súas causas, ofrécenola Aristóteles coa teoría 
dos catro causas: a causa material, a causa formal, a causa eficiente, e a causa final. O cambio pódese 
producir por razón da materia, da forma, dun axente, ou do fin. Cando a madeira dunha mesa podrece, e se 
destrúe a mesa, a causa do cambio é material; cando a un mozo comeza a saírlle a barba, a causa do 
cambio é formal, deriva da súa propia esencia; cando un bloque de mármore se converte nunha estatua a 
causa do cambio é o escultor que o modela, a causa eficiente; cando unha masa de arxila se converte nun 
prato faino en función da causa final, para comer. 

A teoría dos catro causas está inspirada claramente na acción do ser humano, respecto á fabricación de 
obxectos artificiais, onde a causa eficiente e a causa final actúan dunha maneira deliberada e clara. Non 
está tan claro como se poden aplicar esas causas aos obxectos ou ás substancias naturais; pero Aristóteles 
faino, convertendo a súa interpretación da natureza nunha interpretación teleolóxica, finalista. 
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4. Antropoloxía e psicoloxía 

A teoría da substancia mantida por Aristóteles afastarao tamén da interpretación platónica do ser humano. 
Platón, en efecto, concibira ao ser humano como o resultado dunha unión accidental entre a alma e o corpo, 
dúas entidades de natureza diferente que se vían obrigadas a convivir provisionalmente, atopándose a alma 
no corpo coma un piloto na súa nave ou, como nos suxire no Fedón, como un prisioneiro na súa cela. A 
morte significa para o ser humano a separación da alma e o corpo. Sendo a alma inmortal e o corpo 
corruptíbel, Platón identificará ao ser humano propiamente coa súa alma, polo que, dalgún xeito, concibiu a 
idea de que o fin da vida do ser humano está máis alá da súa vida na terra. 

Aristóteles, non obstante, concibirá o ser humano de acordo coa súa teoría da substancia, é dicir, en 
consonancia coa idea de que non é posíbel a existencia de formas separadas: a substancia é un composto 
indisolúbel de materia e forma. Ademais, todas as substancias do mundo sublunar están sometidas á 
xeración e á corrupción. O ser humano, pois, ten que ser unha substancia composta de materia e forma: a 
materia do ser humano é o corpo e a súa forma a alma. Aristóteles acepta, como era admitido entre os 
filósofos gregos, a existencia da alma como principio vital: todos os seres vivos, polo feito de selo, están 
dotados de alma, tanto os vexetais como os animais. Pero interpreta tamén que esa alma é a forma da 
substancia, é dicir, o acto do ser humano, na medida que a forma representa a actualización ou a 
realización dunha substancia. Coincidirá pois, con Platón, na concepción de que o ser humano é un 
composto de alma e corpo; pero separarase de Platón ao concibir esa unión non como accidental, senón 
como substancial. Non existen a alma por unha beira e o corpo por outra beira, senón que ambos existen 
exclusivamente na substancia "home" a distinción entre alma e corpo é real, pero só pode ser pensada. 
Polo demais, a alma non pode ser inmortal, como afirmaba Platón, xa que non é posíbel que subsistan as 
formas separadamente da materia. Cando o ser humano morre prodúcese un cambio substancial e, como 
vimos na explicación aristotélica do cambio, iso supón a perda dunha forma e a adquisición doutra por parte 
da substancia "home": a forma que se perde é a de "ser vivo" (o que equivale a dicir "ser animado"), e a 
forma que se adquire é a de "cadáver" (o que equivale a dicir "ser inanimado"). 

Aristóteles distinguirá no seu tratado "De Anima" tres tipos de alma: a vexetativa, a sensitiva e a racional. Á 
alma vexetativa exerce as funcións de asimilación e de reprodución e é o tipo de alma propio das plantas; 
asume, polo tanto, as funcións propias do mantemento da vida, no que poderiamos considerar a súa escala 
máis baixa, xa que son alleas a ela todas as funcións sensitivas así como o control do movemento local. Xa 
que estas funcións vitais son comúns a todos os seres vivos todos han de posuír un tipo de alma capaz de 
realizalas. 

O segundo tipo de alma, superior á alma vexetativa, é a alma sensitiva, a alma propia dos animais. Non só 
está capacitada para exercer as funcións vexetativas ou nutritivas, senón que controla a percepción 
sensíbel, o desexo e o movemento local, o que permite aos animais dispoñer de tódalas sensacións 
necesarias para garantir a súa supervivencia, tales como as derivadas do gusto e o tacto; iso permite tamén 
aos animais dispoñer de imaxinación e memoria dúas facultades que, para Aristóteles, derivan directamente 
da capacidade sensitiva dos animais. 

O terceiro tipo de alma, superior as dúas anteriores, é a alma racional. Ademais das funcións propias das 
almas inferiores, a vexetativa e a sensitiva, a alma racional está capacitada para exercer funcións 
intelectivas. É o tipo de alma propia do ser humano. Sendo a alma a forma do ser humano non pode existir 
máis que unha alma que ten que realizar tanto as funcións "irracionais" da nutrición e a sensación, como as 
funcións racionais, intelectivas, a capacidade de razoar. As funcións "irracionais" son as sinaladas 
anteriormente para os outros tipos de alma. As funcións racionais ou intelectivas son o coñecemento da 
verdade en si mesma (a capacidade do coñecemento científico), e o coñecemento da verdade con fins 
prácticos (a capacidade deliberativa). Para Aristóteles, pois, a alma é non só principio vital, senón, á igual 
que para Platón, tamén principio de coñecemento. De feito, Aristóteles definirá o “home” como animal 
racional, atendendo precisamente ao tipo de alma que lle é propia; aínda que na Política o defina, 
atendendo tamén ás características da súa natureza, como animal social ou "político". 

Discutiuse desde a antigüidade se Aristóteles aceptaba ou non algún tipo de inmortalidade da alma racional. 
Parece claro que non, respecto ás funcións vexetativa e sensitiva, que non teñen sentido separadas do 
corpo; tamén o parece respecto á parte intelectiva, xa que Aristóteles mantén no De Anima a concepción da 
substancia e, polo tanto, a imposibilidade da existencia separada das formas, que constitúe o núcleo da sua 
filosofía e da crítica á teoría das Ideas de Platón. A cuestión, sen embargo, escurecese ao falar da parte 
activa do entendemento, á que se refire no De Anima como sendo inmortal. Como cabe entender esta 
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afirmación en relación coa súa teoría da substancia, que fai imposíbel unha interpretación dualista da súa 
antropoloxía? É unha simple metáfora en relación coa "inmortalidade" da actividade intelectual? O tema 
será discutido polos averroístas latinos, entre outros, quen considerarán que Aristóteles se refire a un 
entendemento en acto puro que se identificaría con Deus, pero non ao entendemento individual, que sería 
mortal. Opinión distinta manterá San Tomé de Aquino, considerando que do silencio aristotélico respecto á 
inmortalidade individual do entendemento axente non se segue a súa negación. 
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5. Teoría do coñecemento 

Do mesmo xeito que ocorría con Platón tampouco atopamos en Aristóteles unha teoría do coñecemento 
elaborada ex profeso, aínda que atopemos pasaxes dabondo en varias das súas obras (Metafísica, Ética a 
Nicómaco, Tópicos, por exemplo) que se refiren explicitamente ao coñecemento analizándoo baixo distintos 
aspectos. O estudo da demostración, a análise das características da ciencia e as súas divisións, a 
determinación das virtudes dianoéticas, etc., son algunhas das ocasións nas que Aristóteles nos fala dun 
xeito máis específico do coñecemento e das súas características. De todo iso podemos deducir algunhas 
das características básicas do coñecemento tal como parece que o concibira Aristóteles. 

Aristóteles distingue varios niveis ou graos de coñecemento. O coñecemento sensíbel deriva directamente 
da sensación e é un tipo de coñecemento inmediato e fugaz, desaparecendo coa sensación que o xerou. O 
coñecemento sensíbel é propio dos animais inferiores. Nos animais superiores, sen embargo, ao misturarse 
coa memoria sensitiva e coa imaxinación pode dar lugar a un tipo de coñecemento máis persistente. Ese 
proceso ten lugar no ser humano, xerando a experiencia como resultado da actividade da memoria, unha 
forma de coñecemento que, sen que lle permita aos seres humanos coñecer o porqué e a causa dos 
obxectos coñecidos, permítelles, sen embargo, saber que existen, é dicir, a experiencia consiste no 
coñecemento das cousas particulares: 

"... ningunha das accións sensíbeis constitúe aos nosos ollos o verdadeiro saber, aínda que sexan o 
fundamento do coñecemento das cousas particulares; pero non nos din o porqué de nada; por exemplo, 
fannos ver que o lume é quente, pero só que é quente." ("Metafísica", libro 1,1). 

O nivel máis elevado de coñecemento viría representado pola actividade do entendemento, que nos 
permitiría coñecer o porqué e a causa dos obxectos; este saber ten que xurdir necesariamente da 
experiencia, pero na medida que é capaz de explicar a causa do que existe constitúese no verdadeiro 
coñecemento: 

"Polo tanto, como acabamos de dicir, o home de experiencia parece ser máis sabio có que só ten 
coñecementos sensíbeis, calquera que eles sexan: o home de arte éo máis que o home de experiencia; ao 
operario superao o director do traballo, e a especulación é superior á práctica."("Metafísica", libro 1,1) 

O coñecemento sensíbel é, pois, o punto de partida de todo coñecemento, que culmina no saber. E 
Aristóteles distingue na Metafísica tres tipos de saber: o saber produtivo, o saber práctico e o saber 
contemplativo ou teórico. Na Ética Nicomaquea volverá presentarnos esta división do saber, en relación coa 
análise das virtudes dianoéticas, as virtudes propias do pensamento discursivo (diánoia). O saber 
produtivo (episteme poietiké) que é o que ten por obxecto a produción ou fabricación, é dicir, o saber 
técnico. O saber práctico (episteme praktiké) remitente á capacidade de ordenar racionalmente a conduta, 
tanto pública como privada. E o saber contemplativo (episteme theoretiké), que non responde a ningún 
tipo de interese, nin produtivo nin práctico, e representa a forma de coñecemento máis elevado, que 

conduce á sabedoría. 

O punto de partida do coñecemento constitúeno, pois, a sensación e a experiencia, que 
nos poñen contacto coa realidade das substancias concretas. Pero o verdadeiro 
coñecemento é obra do entendemento e consiste no coñecemento das substancias 
polas súas causas e principios, entre as que se atopa a causa formal, a esencia. Á igual 
que para Platón, para Aristóteles coñecer, falando propiamente, supón estar en 
condicións de dar conta da esencia do obxecto coñecido. De aí que o coñecemento o 
sexa propiamente do universal, da forma (ou da Idea). Pero para Aristóteles a forma 
atópase na substancia, non é unha entidade subsistente, polo que é absolutamente 
necesario, para poder captar a forma, captares previamente, a través da sensibilidade, 
a substancia, a realidade material e concreta. 

O entendemento non pode entrar en contacto directamente coa forma; cando o home 
nace non dispón de ningún contido mental, polo que o entendemento non ten nada cara 
ao que dirixirse: é a través da experiencia como se vai nutrindo o entendemento dos 
seus obxectos de coñecemento, a través dun proceso no que interveñen a 
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sensibilidade, a memoria e a imaxinación. Mediante a acción dos sentidos, en efecto, captamos a realidade 
dunha substancia, da que, mediante a imaxinación, elaboramos unha imaxe sensíbel, é dicir, unha imaxe 
que contén os elementos materiais e sensíbeis da substancia, pero tamén os formais. É sobre esta imaxe 
sobre a que actúa o entendemento, separando nela o que hai de material do que hai de formal. Aristóteles 
distingue dous tipos de entendemento, o axente e o paciente; o entendemento entra en contacto primeiro, 
“recibe”, a imaxe sensíbel; e despois o entendemento axente realiza propiamente a separación da forma e a 
materia, quedándose co elemento formal, coa esencia, que expresa a través dun concepto no que se 
manifestan, polo tanto, as características esenciais do obxecto. 

As diferenzas son, pois, considerábeis con Platón, tanto respecto ao valor atribuído ao coñecemento 
sensíbel, como respecto á actividade mesma do entendemento que ten que ser necesariamente discursiva, 
sendo imposíbel chegar a coñecer os universais a non ser mediante a indución; ademais, Aristóteles rexeita 
explicitamente o innatismo do coñecemento, e preséntanolo como o resultado da aprendizaxe, é dicir, da 
coordinación racional dos elementos procedentes da sensación, a través da experiencia. Coinciden ámbolos 
dous, non obstante, na consideración de que o verdadeiro coñecemento é o coñecemento do universal, e 
non dos obxectos particulares, sensíbeis. 
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6. A Ética aristotélica 

 

6.1. A Ética aristotélica: a Ética a Nicómaco 

Aristóteles expón as súas reflexións éticas na "Ética Nicomaquea", fundamentalmente. As súas outras dúas 
obras sobre o tema son a "Ética a Eudemo", que recolle elementos da reflexión aristotélica do seu período 
de mocidade e, polo tanto, anteriores á teoría da substancia, polo que conteñen algúns vestixios de 
platonismo; e a "Gran Moral", na que se resumen as ideas fundamentais da "Ética Nicomaquea", polo que 
coincide co Aristóteles da madurez; ningunha delas contén ninguhna achega distinta ao exposto na "Ética 
Nicomaquea" (na "Ética a Eudemo", por exemplo, repítense textualmente catro dos libros da Ética 
Nicomáquea). 

A ética de Platón, o mesmo que a ética socrática, identificaba o ben co coñecemento, caracterizándose por 
un marcado intelectualismo. Por natureza o ser humano tende buscar o ben, polo que abondaría coñecelo 
para obrar correctamente; o problema é que o ser humano descoñece o ben, e toma por bo o que lle parece 
bo e non o que realmente é bo. De aí que Platón na República, na explicación do mito da caverna, insista 
en que a Idea do Ben debe necesariamente coñecela quen queira proceder sabiamente tanto na súa vida 
privada como na súa vida pública, unha Idea de Ben que é única e a mesma para todos os homes. Para 
Aristóteles, sen embargo, en consonancia co seu rexeitamento da subsistencia das formas, non é posíbel 
afirmar a existencia do "ben en si", dun único tipo de ben trascendente: á igual que o ser dise de moitos 
xeitos, hai tamén moitos tipos de bens. 

"Toda arte e toda procura científica, o mesmo que toda acción e elección parecen tender a algún ben; e xa 
que logo definiron con toda pulcritude o ben os que dixeron ser aquilo a que todas as cousas aspiran". 
("Ética Nicomaquea", libro 1,1). "Sendo como son en gran número as accións e as artes e ciencias, moitos 
serán polo tanto os fins. Así, o fin da medicina é a saúde; o da construción naval, o navío; o da estratexia, a 
victoria, e o da ciencia económica, a riqueza". ("Ética Nicomaquea", libro 1,1) 

A Ética Nicomaquea comeza afirmando que toda acción humana realizase 
en vistas a un fin, e o fin da acción é o ben que se busca. O fin, polo tanto, 
identifícase co ben. Pero moitas desas accións emprendidas polo ser 
humano son un "instrumento" para conseguir, pola súa vez, outro fin, outro 
ben. Por exemplo, alimentámonos axeitadamente para gozar de saúde, polo 
que a correcta alimentación, que é un fin, é tamén un instrumento para 
conseguir outro fin: a saúde. Hai algún fin último? É dicir, Hai algún ben que 
se persiga por si mesmo, e non como instrumento para acadar outra ben? 
Aristóteles dinos que a felicidade é o ben último ao que aspiran todos os 
seres humanos por natureza. A natureza impélenos a buscar a felicidade, 
unha felicidade que Aristóteles identifica coa boa vida, é dicir, cunha vida 
boa. Pero non todos os homes teñen a mesma concepción do que é unha 
vida boa, do que é a felicidade: para uns a felicidade consiste no pracer, 
para outros nas riquezas, para outros nos honores, etc. É posíbel atopar 
algún fío conductor que permita decidir en que consiste a felicidade, máis alá 
dos prexuízos de cada quen? 

Non se trata de buscar unha definición de felicidade do mesmo xeito no que 
Platón busca a Idea de Ben, pois o intelectualismo platónico rexéitao Aristóteles. A ética non é, nin pode 
ser, unha ciencia, que dependa do coñecemento da definición universal do Ben, senón unha reflexión 
práctica encamiñada á acción, polo que ten que ser na actividade humana onde atopemos os elementos 
que nos permitan responder a esa pregunta. Cada substancia ten unha función propia que vén determinada 
pola súa natureza; actuar en contra desa función equivale actuar en contra da propia natureza; unha cama 
ha de servir para durmir, por exemplo, e un coitelo para cortar: se non cumpren a súa función diremos que 
son unha "mala" cama ou un "mal" coitelo. Se a cumpren, diremos que teñen a "virtude" (areté) que lle é 
propia: permitir o descanso ou cortar, respectivamente; e polo tanto diremos que son unha "boa" cama e un 
"bo" coitelo. A virtude, pois, identifícase con certa capacidade ou excelencia propia dunha substancia, ou 
dunha actividade (dunha profesión, por exemplo). 
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Do mesmo xeito o ser humano terá unha función propia: se actúa consonte esa función será un "bo" ser 
humano; en caso contrario será un "mal" ser humano. A felicidade consistirá polo tanto en actuar de acordo 
coa función propia do ser humano. E na medida na que esa función se realice, poderá o ser humano acada-
la felicidade. Se os seus actos lle permiten realizar esa función, serán actos virtuosos; no caso contrario 
serán vicios que o afastarán da súa propia natureza, do que nela hai de característico ou excelente e, con 
iso, da felicidade. 

Se queremos resolver o problema da felicidade, o problema da moralidade, temos que volvernos cara á 
natureza do ser humano, e non cara á definición dun hipotético "ben en si". Agora ben, o ser humano é unha 
substancia composta de alma e corpo, polo que xunto ás tendencias “apetitivas” propias da súa natureza 
animal atoparemos tendencias intelectivas propias da súa natureza racional. Haberá, pois, dúas formas 
propias de comportamento e, polo tanto, dous tipos de virtudes: as virtudes éticas (propias da parte apetitiva 
e volitiva da natureza humana) e as virtudes dianoéticas (propias da diánoia, do pensamento, das funcións 
intelectivas da alma). 

"Sendo, pois, de dúas especies a virtude: intelectual e moral, a intelectual debe sobre todo ao maxisterio o 
seu nacemento e desenvolvemento, e por iso precisa de experiencia e de tempo, entrementres que a 
virtude moral (ética ) é froito do costume (éthos), do cal tomou o seu nome por unha lixeira inflexión do 
vocábulo (éthos)". ("Ética Nicomaquea", libro 2,1) 

6.2. A Ética aristotélica: virtudes éticas e virtudes dianoéticas  

As virtudes éticas 

Ao longo da nosa vida ímonos forxando unha forma de ser, un carácter (éthos), a través das nosas accións, 
en relación coa parte apetitiva e volitiva da nosa natureza. Para determinar cales son as virtudes propias 
dela, Aristóteles procederá á análise da acción humana, determinando que hai tres aspectos fundamentais 
que interveñen nela: a volición, a deliberación e a decisión. É dicir, queremos algo, deliberamos sobre a 
mellor maneira de conseguilo e tomamos unha decisión sobre a acción que debemos emprender para 
acadar o fin proposto. Xa que Aristóteles entende que a vontade está naturalmente orientada cara ao ben, a 
deliberación non pode versar sobre o que queremos, sobre a volición, senón soamente sobre os medios 
para conseguilo; a natureza de cada substancia tende cara á determinados fins que lle son propios, polo 
que tamén no ser humano os fins ou bens aos que pode aspirar están xa determinados pola propia natureza 
humana. Sobre a primeira fase da acción humana, polo tanto, sobre a volición, pouco hai que dicir. Non así 
sobre a segunda, a deliberación sobre os medios para conseguir o que por natureza desexamos, e sobre a 
terceira, a decisión acerca da conduta que temos que adoptar para conseguilo. Estes dúas fases 
estabelecen unha clara subordinación ao pensamento da determinación da nosa conduta, e esixen o 
recurso á experiencia para poder determinar o acertado ou non das nosas decisións. A deliberación sobre 
os medios supón unha reflexión sobre as distintas opcións que se me presentan para conseguir un fin; unha 
vez elixida unha das opcións, e executada, saberei se me permitiu conseguir o fin proposto ou me afastou 
del. Se a decisión foi correcta, repetireina en futuras ocasiones, chegando a "automatizarse", é dicir, a 
converterse nunha forma habitual de conduta en ocasións semellantes. 

É a repetición das boas decisións, polo tanto, o que xera no ser humano o hábito de comportarse 
axeitadamente; e en ese hábito consiste a virtude para Aristóteles. (Non me porto ben porque son bo, senón 
que son bo porque me porto ben). Pola contra, se a decisión adoptada non é correcta, e persisto nela, 
xerarei un hábito contrario ao anterior baseado na repetición de malas decisións, é dicir, un vicio. Virtudes e 
vicios fan referencia polo tanto á forma habitual de comportamento, polo que Aristóteles define a virtude 
ética como un hábito, o hábito de decidir ben e consonte unha regra, a da elección do termo medio óptimo 
entre dous extremos. 

"A virtude é, polo tanto, un hábito selectivo, consistente nunha posición intermedia para nós, determinada 
pola razón e tal como a determinaría o ser humano prudente. Posición intermedia entre dous vicios, o un 
por exceso e o outro por defecto. E así, uns vicios pecan por defecto e outros por exceso do debido, nas 
paixóns e nas accións, mentres que a virtude atopa e elixe o termo medio. Polo cal, segundo a súa 
substancia e a definición que expresa a súa esencia, a virtude é medio, pero dende o punto de vista da 
perfección e do ben, é extremo." ("Ética Nicomaquea", libro 2, 6) 

Este termo medio, dinos Aristóteles, non consiste na media aritmética entre dúas cantidades, de xeito que 
se consideramos que 2 é pouco, e que 10 é moito, o termo medio sería 6. ("Se para alguén é moito comer 
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por valor de dez minas, e pouco por valor de 2, non por isto o mestre de ximnasia prescribirá un xantar de 
seis minas, pois tamén isto podería ser moito ou pouco para quen tivese que comela: pouco para Milón, e 
moito para quen empece os exercicios ximnásticos. E o mesmo na carreira e na loita. Así, todo coñecedor 
foxe do exceso e do defecto, buscando e preferindo o termo medio, pero o termo medio non da cousa, 
senón para nós"). Non hai unha forma de comportamento universal na que poida dicirse que consista a 
virtude. É a través da experiencia, da nosa experiencia, como podemos ir forxando ese hábito, mediante a 
persistencia na adopción de decisións correctas, no que consiste a virtude. As nosas características 
persoais, as condicións nas que se desenvolve a nosa existencia, as diferenzas individuais, son elementos 
que temos que considerar na toma dunha decisión, na elección da nosa conduta. O que para un pode ser 
excesivo, para outro pode converterse no xusto termo medio; a virtude manterá o seu nome en ambos 
casos, aínda que actuando de dúas formas distintas. Non hai unha forma universal de comportamento e sen 
embargo tampouco se afirma a relatividade da virtude. 

As virtudes dianoéticas 

Se para determinar as virtudes éticas partía Aristóteles da análise da acción humana, para determinar as 
virtudes dianoéticas partirá da análise das funcións da parte racional ou cognitiva da alma, da diánoia. Xa 
nos referimos estas funcións ao falar do tema do coñecemento: a función produtiva, a función práctica e a 
función contemplativa ou teórica. A cada unha delas corresponderalle unha virtude propia que virá 
representada pola realización do saber correspondente. 

O coñecemento ou dominio dunha arte significa a realización da función produtiva. Á función práctica, a 
actividade do pensamento que reflexiona sobre a vida ética e política do ser humano tratando de dirixila, 
correspóndelle a virtude da prudencia (phrónesis) ou racionalidade práctica. Mediante ela estamos en 
condicións de elixir as regras correctas de comportamento polas que regular a nosa conduta. Non é o 
resultado, pois, da adquisición dunha ciencia, senón máis ben o froito da experiencia. A prudencia é unha 
virtude fundamental da vida ética do ser humano, sen a cal dificilmente poderemos adquirir as virtudes 
éticas. Aplicada ás distintas facetas da vida, privada e pública, do ser humano temos distintos tipos de 
prudencia (individual, familiar, política). 

Polo que fai ás funcións contemplativas ou teóricas, propias do coñecemento científico, (Matemáticas, 
Física, Metafísica,) a virtude que lles corresponde é a sabedoría (sophía). A sabedoría representa o grao 
máis elevado de virtude, xa que ten por obxecto a determinación do verdadeiro e do falso, do ben e do mal. 
O hábito de captar a verdade a través da demostración, a sabedoría, representa o nivel máis elevado de 
virtude ao que pode aspirar o ser humano, e Aristóteles identifícaa coa verdadeira felicidade. 

En efecto, o saber teórico non "serve" para nada ulterior, non é un medio para ningún outro fin, senón que é 
un fin en si mesmo que ten o seu pracer propio; sen embargo, como vimos ao analizar as virtudes éticas, o 
ser humano debe atender a todas as facetas da súa natureza, polo que necesariamente ha de gozar dun 
determinado grao de benestar material se quere ater as condicións que lle permitan acceder á sabedoría. 
Será un deber do Estado, polo tanto, garantir que a maioría dos cidadáns libres estean en condicións de 
acceder aos bens intelectuais. Pero este é un tema que enlaza xa coa Política e co sentido social da vida do 
ser humano, que veremos no próximo apartado. 
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7. Sociedade e política 

A teoría social e política aristotélica  

O interese polas cuestións sociais e políticas é unha das características da actividade filosófica de Platón, e 
queda reflectido dabondo na República. Aínda que en Aristóteles non acade a mesma dimensión que en 
Platón tamén formará parte importante da súa obra, especialmente en correlación coa ética, configurando o 
que se deu en chamar a filosofía práctica aristotélica. Aristóteles estuda as cuestións sociais e políticas nas 
"Constitucións" e na "Política". Máis que o deseño do que debería ser unha sociedade perfecta ou xusta, o 
que lle interesa a Aristóteles é determinar as características do espazo social no que se desenvolve a vida 
do ser humano. Tamén bosquexará timidamente a súa sociedade ideal, nos libros 7 e 8 da "Política"; pero á 
igual que noutros aspectos da súa obra sentirase máis atraido pola análise da experiencia, neste caso, o do 
experiencia da vida colectiva ou social do ser humano. 

Polo que fai á orixe e constitución da sociedade manterá, á igual que Platón, a teoría da "sociabilidade 
natural" do ser humano. O ser humano é un animal social (zóon politikon), é dicir, un ser que precisa dos 
outros seres da súa especie para sobrevivir; non é posíbel pensar que o individuo sexa anterior á 
sociedade, que a sociedade sexa o resultado dunha convención estabelecida entre individuos que vivían 
independentemente uns doutros en estado natural: "A cidade é así mesmo por natureza anterior á familia e 
a cada un de nós". O todo, argumenta Aristóteles, é anterior ás partes; destruído o corpo, dinos, non haberá 
"nin pé nin man a non ser en sentido equívoco"; o exemplo que toma como referencia suxire unha 
interpretación organicista do social, na que se recalca a dependencia do individuo con respecto á 
sociedade. 

"É pois manifesto que a cidade é por natureza anterior ao individuo, pois se o individuo non pode de por si 
bastarse a si mesmo, deberá estar co todo político na mesma relación que as outras partes o están co seu 
respectivo todo. O que sexa incapaz de entrar nesta participación común, ou que, por mor da súa propia 
suficiencia, non precise dela, non é máis parte da cidade, senón que é unha besta ou un deus". ("Política", 
libro 1,1) 

O núcleo orixinario da comunidade social ou política é a familia. As necesidades naturais dos sees 
humanos, as necesidades reprodutivas que levan ao apareamento, por exemplo, levan á configuración 
deste pequeno grupo social que será a base de organizacións máis amplas como a aldea e a cidade: "A 
familia é así a comunidade estabelecida pola natureza para a convivencia de todos os días". As pequenas 
asociacións de grupos familiares dan lugar o xurdir da aldea; e a asociación de aldeas dá lugar á 
constitución da cidade: "de aquí que toda cidade exista por natureza, non doutro modo que as primeiras 
comunidades, posto que é ela o fin das demais". Aristóteles utiliza tamén o argumento da linguaxe para 
reforzar a súa interpretación da sociabilidade natural do ser humano: a diferenza de outros animais o ser 
humano dispón da linguaxe, un instrumento de comunicación, por exemplo, que require necesariamente do 
outro para poder exercitarse; sería absurdo que a natureza nos dotase de algo superfluo; e sería 
dificilmente explicábel o fenómeno lingüístico se partísemos da concepción da anterioridade do individuo 
respecto á sociedade. 

"O por que sexa o home un animal político, máis aínda que as abellas e todo outro animal gregario, é 
evidente. A natureza - segundo dixemos - non fai nada en van; agora ben, o home é entre os animais o 
único que ten palabra." (Política, libro 1, 1) 

Aristóteles, coma Platón, considera que o fin da sociedade e do Estado é garantir o ben supremo dos seres 
humanos, a súa vida moral e intelectual; a realización da vida moral ten lugar na sociedade, polo que o fin 
da sociedade, e do Estado polo tanto, ha de ser garantila. De aí que tanto un como outro consideren inxusto 
todo Estado que se esqueza deste fin supremo e que vele máis polos seus propios intereses que polos da 
sociedade no seu conxunto. De aí tamén a necesidade de que un Estado sexa capaz de estabelecer leis 
xustas, é dicir, leis encamiñadas a garantir a consecución do seu fin. As relacións que se estabelecen entre 
os individuos nunha sociedade son, pois, relacións naturais. Aristóteles estuda esas "leis" das relacións 
entre os individuos tanto na comunidade doméstica, a familia, como no conxunto da sociedade, deténdose 
tamén na análise da actividade económica familiar, do comercio e do diñeiro. 
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Así, respecto á comunidade doméstica, considera naturais as relacións home-muller, pais-fillos e amo-
escravos; desa naturalidade dedúcese a preeminencia do home sobre a muller no seo da familia, a dos pais 
sobre os fillos e a do amo sobre os escravos; neste sentido non fai máis que reflectir as condicións reais da 
sociedade ateniense da época, limitándose a sancionala. Resulta chocante na actualidade a consideración 
da escravitude como un estado natural dalgúns seres humanos, tanto como a consideración negativa e 
subsidiaria da muller. Respecto á actividade económica considera que hai unha forma natural de 
enriquecemento derivada das actividades tradicionais de pastoreo, pesca, caza e agricultura, estabelecendo 
as súas dúbidas acerca de que sexa unha actividade natural o troco, a menos que sexa para satisfacer 
unha necesidade. O uso do diñeiro como forma de enriquecemento é considerado "non natural", criticando 
especialmente o aumento do diñeiro mediante o préstamo con interese; (non queremos imaxinar o que 
pensaría Aristóteles do noso actual sistema financeiro...) 

No estudo das diversas Constitucións das cidades-estado da súa época proponnos unha teoría das formas 
de goberno baseada nunha clasificación que toma como referencia se o goberno procura o interese común 
ou busca o seu propio interese. Cada unha destas clases divídese pola súa vez en tres formas de goberno, 
ou tres tipos de constitución: as boas constitucións e as malas ou desviadas. As consideradas boas formas 
de goberno son a Monarquía, a Aristocracia e a Democracia (Politeia); as consideradas malas, e que 
representan a dexeneración daquelas son a Tiranía, a Oligarquía e a Democracia extrema ou (Demagoxia). 
A Monarquía, o goberno do máis nobre coa aceptación do pobo e o respecto das leis, oponse á Tiranía, 
onde un só faise co poder violentamente e goberna sen respectar as leis; A Aristocracia, o goberno dos 
mellores e de mellor liñaxe, oponse á Oligarquía, o goberno dos máis ricos; A Democracia ou Politeia, o 
goberno de todos segundo as leis estabelecidas, oponse á Demagoxia, o goberno de todos sen respecto 
das leis, onde prevalece a demagoxia sobre o interese común. 

As formas de goberno  

A Democracia moderada ou "Politeia" é considerada por Aristóteles a mellor forma de goberno, tomando 
como referencia a organización social da cidade-estado grega; unha sociedade polo tanto non 
excesivamente numerosa, cunhas dimensións relativamente reducidas e con autosuficiencia económica e 
militar, de xeito que poida atender a todas as necesidades dos cidadáns, tanto básicas como de ocio e 
educativas. O que lle fai rexeitar, ou considerar inferiores, as outras formas boas de goberno é a súa 
inadecuación ao tipo de sociedade que imaxina, considerándoas axeitadas para sociedades ou menos 
complexas e máis rurais ou tradicionais; pero tamén o perigo da súa dexeneración en Tiranía ou Oligarquía, 
o que representaría un grave dano para os intereses comúns dos cidadáns. Probabelmente Aristóteles teña 
presente o tipo de democracia imperante en Atenas a finais do século V, a da Constitución dos cinco mil; 
parécelle preferíbel unha sociedade na que predominen as clases medias e na que os cidadáns se vaian 
alternando nas distintas funcións de goberno, entendendo que unha distribución máis homoxénea da 
riqueza elimina as causas dos conflitos e garante de forma máis axeitada a consecución dos obxectivos da 
cidade e do Estado. 
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En torno a Aristóteles 

Anécdotas 

Preguntado en que se difrenzan os sabios dos ignorantes, respondeu: "No que os vivos dos mortos". Dicía 
que "o saber, nas prosperidades serve de adorno, e nas adversidades de refuxio. Que os pais que instrúen 
aos seus fillos son preferíbeis aos que soamente os procrean, pois estes dánlles a vida, pero aquelas a vida 
feliz". A un que se gloriaba de ser de cidade grande, dixolle: "Non convén atender a iso, senón a se un é 
digno dunha gran patria". Preguntado que cousa é o amigo, respondeu: "Un alma que habita en dous 
corpos". Dicía que "uns homes eran tan parcos coma se fosen eternos, e outros tan pródigos coma se logo 
morresen". (Dióxenes Laercio, Vidas dos filósofos ilustres) 

A un que lle preguntaba por que cos fermosos conversamos máis longo tempo, dixolle: "Esa pregunta é de 
cego". Cando lle preguntaron que ganancia finalmente lle dera a filosofía, respondeu: "Facer 
espontaneamente o que outros fan por medo das leis". Preguntado así mesmo de que modo aproveitan os 
estudantes, respondeu: "Seguindo aos áxiles e non esperando aos preguiceiros". A un cumprido 
falangueiro, que despois de co mortificara con dicterios lle preguntou se o molestara moito, respondeulle: 
"Por Deus que non che estiven atento". Obxectándolle que dera esmola a un home malo (pois tamén se 
conta así), respondeu: "Non lla dei ao home, senón á humanidade". Preguntado como debemos portarnos 
cos amigos, respondeu: "Como desexamos se porten eles connosco". (Dióxenes Laercio, Vidas dos 
filósofos ilustres) 

Testamento de Aristóteles 

"Haxa saúde; pero por se algo acontecese, dispón Aristóteles nesta forma: ser executor de todo e sempre 
Antípatro; e ata que Nicanor se ache en estado de administrar os meus bens, serán curadores Aristómenes, 
Timarco, Hiparco, Dióteles e Teofrasto (se lle parecer ben e conveniente o selo) e dos meus fillos, de 
Herpilis e de todo o restante. Cando a rapaza sexa casadeira, darase a Nicanor en matrimonio; e se 
morrese (o que non aconteza) antes de casar, ou ben despois de casada, sen ter fillos, Nicanor será dono 
de administrar, non só polo que mira ao meu fillo, senón tamén as demais cousas, executándoo coa 
dignidade correspondente a el e a min. Coidará tamén Nicanor da rapaza e do neno Nicómaco, de modo 
que nada lles falte, séndolles como pai e irmán. 

Se a Nicanor lle acontecese morrer (o que non aconteza) antes de recibir en muller á rapaza, ou ben 
despois de recibida antes de ter fillos, segundo el dispuxer, así se cumpra. Se Teofrasto quixese estar coa 
rapaza, fágase todo como con Nicanor; pero se non, os curadores se aconsellaranse con Antípatro, e 
dispoñerán da rapaza e rapaz segundo mellor lles parecer. Coidarán, pois, meus curadores e Nicanor de 
terme en memoria a min e a Herpilis, posto que foi moi dilixente para comigo e demais cousas miñas. Se 
quixese casar novamente, non sexa con home desigual a min; e daráselle dos meus bens, sobre o xa dado, 
un talento de prata, tres criadas se as quixer, a escrava que ten e o neno Pirreo. Tamén se quixese vivir en 
Calcis, sexa súa a pousada que está xunto ao horto; pero se en Estaxira, a casa paterna. Calquera destes 
dous dormitorios que elixa, coidarán meus executores de amueblala do modo que lles pareza decente e 
bastante a Herpilis. 

Coidará tamén Nicanor de que devolvan o rapaz Mirmeco aos seus coa decencia a min correspondente, 
xunto coa equipaxe del que recibín. Ambracis quede libre, e cando se case déanselle 500 dracmas e a 
escrava que ten. Tamén quero que se lle dean a Tale, ademais da escrava que ten comparada, 1000 
dracmas. Igualmente a Simo, ademais do primeiro diñeiro dado para comprar un rapaz, cómpreselle outro, 
ou déaselle o diñeiro. Tacon será libre cando case a miña rapaza, como tamén Filón, e Olímpico có seu 
filliño. Ningún neno dos meus escravos será vendido, senón que deles deberán servirse os meus herdeiros, 
e en sendo adultos daráselles liberdade segundo conveña. 

Coidarán tamén das imaxes mandadas esculpir a Grilón, e colocaranse cando estean concluídas; como 
igualmente a de Nicanor, a de Proxeno que pensaba regalarlle, e a da nai de Nicanor. A de Arimnesto, que 
xa está feita, colocarase para que lles sirva de monumento, posto que morreu sen fillos. A Ceres da miña 
nai será colocada no Nemeo, ou ben onde lle parecer. Cando se constrúa o meu sepulcro, depositaranse 
nel os ósos de Pythia, como ela ordenou. Poñeranse tamén en Estaxira os animais de pedra, altos catro 
cóbados, que ofrecín por voto a Xúpiter conservador e a Minerva conservadora". (Dióxenes Laercio, Vidas 
dos filósofos ilustres) 
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O ensino na Atenas clásica  

"En Atenas había tres santuarios públicos que incluían ximnasios nos seus xardíns: o santuario da 
Akademia (Akademeia), adicado ao heroe Akádemos, o santuario do Kynósarges, adicado a Heraclés, e o 
santuario do Lýkeion, adicado a Apóllon Lýkeion. Os tres estaban situados fóra das murallas da cidade e 
dispoñían, ademais de amplos e frondosos xardíns ou bosquiños, de ximnasios públicos, palestras, pórticos 
e outras instalacións. Os ximnasios servían tanto para a práctica da ximnasia polos adolescentes como para 
o adestramento dos atletas con vistas á súa participación nos xogos ou para o adestramento dos mozos de 
dezaoito a vinte anos (épheboi) durante o servizo militar. Os seus xardíns e pórticos serán tamén lugar de 
reunión e esparexemento públicos. En especial eran lugar favorito dos sofistas, que alí anunciaban as súas 
ensinanzas, facían demostracións das súas proezas oratorias e discutían con quen quixese escoitalos. Xa 
que logo se converteran en sede do ensino superior ateniense. 

Os primeiros en estabelecer escolas filosóficas permanentes en Atenas foron Antisthenes e Platon. 
Antisthenes elixiu para as súas ensinanzas o ximnasio do Kynósarges. Platon estabeleceu a súa escola no 
ximnasios da Akadémeia, aínda que comprou tamén casas nas inmediacións. Aristoteles preferiu dar as 
súas clases no ximnasio de Lýkeion. Os terreos do santuario do Lýkeion eran amplos, ben arborados e 
provistos de auga abundante. Estaban situados cara ao este da cidade, entre as murallas e o monte 
Likavitós. Alí había un monumental ximnasio público, construído na época de Periklés. O ximnasio incluía 
un perípatos, é dicir, un pórtico longo ou paseo porticado, e alí foi onde Aristoteles daba ás súas leccións. 
Por iso a súa escola filosófica coñeceuse non só como o Lýkeion (polo santuario e ximnasio no que se 
reunían os seus membros), senón tamén como o Perípatos (polo lugar concreto dentro do Lýkeion no que 
se daban as clases). 

Os ximnasios públicos ofrecía moitas vantaxes como centro de ensino. Entre outras cousas eran gratuítos, 
non había necesidade de pagar aluguer algún por utilizar as súas instalacións, e a afluencia de público 
estaba garantida. Non hai que esquecer que as escolas filosóficas e retóricas, que constituían o ensino 
superior de Atenas, eran institucións totalmente privadas, que nin estaba sometidas a control algún por 
parte do Estado nin recibían axuda ou subvención pública de ningún tipo. O dispoñer de locais gratuítos era 
sen dúbida unha vantaxe. Algúns, como Platon, completaban o uso das instalacións públicas do ximnasio 
coa posesión dalgunha casa nas inmediacións. A Aristoteles, sen embargo, como estranxeiro (métoikos) 
que era, estáballe vedado adquirir propiedades. E a maioría dos seus discípulos e compañeiros eran 
igualmente estranxeiros. Pero seguramente atoparían medio (coa axuda de Antípatros) de dispoñer 
dalgunhas casas, onde gardar a biblioteca -a maior da cidade-, arquivar as súas numerosas notas e 
almacenar as coleccións de animais e vexetais disecados. 

O Lýkeion parecíase nalgúns aspectos á Akademia. En ambas escolas había membros mozos, estudantes, 
e membros avanzados, profesores, que investigaban e impartían clases. En ambas cada un vivía pola súa 
conta, e ninguén pagaba nada nin recibía remuneración algunha, polo que se requiría unha posición 
económica minimamente desafogada por parte dos membros, de tal modo que cada un tivese o seu propio 
sustento asegurado e puidese así adicarse á filosofía. En ámbalas dúas había un xefe ou escolarca, pero a 
súa autoridade non chegaba á imposición de ningún credo ou doutrina, senón máis ben estimulábase a 
crítica e a orixinalidade de pensamento. Pero tamén había diferenzas. A Akademia practicaba maila 
discusión e centraba mailo seu interese na matemática. O Lýkeion prefería as clases, a instrución formal, 
sistemática e, abandonado as matemáticas, centraba o seu interese na ciencia experimental da natureza e 
na historia natural, así como na erudición xurídica e social. 

Aristoteles daba clases akroáticas ou científicas pola mañá. Estas clases estaban dirixidas aos estudantes 
da súa escola. Pola tarde daba conferencias exotéricas ou públicas sobre retórica e outros temas de 
interese xeral. Ademais de acudir ás clases akroáticas, os estudantes debían colaborar nas tarefas máis ou 
menos pesadas da busca de información, clasificación e catalogación, tanto de documentos, leis e 
constitucións como, sobre todo, de animais e plantas, vivos ou disecados." 

Jesús Mosterín, Historia de la Filosofía, vol. 4, Aristoteles, pp 30-32, Alianza Ed., Madrid, 1984. 
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Fragmentos de obras de Aristóteles 

Metafísica, Libro IX 

Índice de capítulos 

I Da potencia e da privación II. Potencias Irracionais e potencias racionais. III. Refutación dos filósofos da escola de Megara, que 
pretendían que só hai potencia cando hai acto e que onde non hai acto non hai potencia. IV É susceptíbel de non existir xamais, nin no 
presente nin no porvir. unha cousa posíbel? V. Condicións da acción da potencia. VI. Natureza e calidade da potencia. VII. En que 
casos non a hai e en que casos haina. VIII. O acto é anterior á potencia e a todo principio de cambio. IX. A actualidade do ben é 
superior á potencia do ben; o contrario acontece co mal. As propiedades dos seres póñense en claro mediante a redución ao tacto. X. 
Do verdadeiro e do falso. 

(Nota: Só se recollen a seguir os capítulos I a VI) 

Capítulo I 

Falaramos xa do ser primeiro, daquel ao que se refiren todas as demais categorías; nunha palabra, da substancia. Os 
demais seres son seres por mor da súa relación coa substancia, e neste caso están a cantidade, a calidade e os 
atributos análogos. Todos estes seres, como dixemos nos libros precedentes, conteñen implicitamente a noción da 
substancia. O ser non só se toma no sentido de substancia, de calidade, de cantidade, senón que hai tamén o ser en 
potencia e o ser en acto, o ser relativamente á acción. Falemos, xa que logo, da potencia e do acto. Polo pronto, no que 
fai á potencia, observemos que a que merece verdadeiramente este nome non é o obxecto único do noso estudo 
presente; a potencia, o mesmo que acontece co acto, aplícase a outros seres que os que son susceptíbeis de 
movemento. Falaremos da potencia motriz no que imos dicir da actualidade; pero tamén falaremos doutras clases de 
potencia. 

A potencia e o poder, que xa caracterizamos noutro lugar, tómanse en moitas acepcións. Non temos que ocuparnos  das 
potencias que só o son de nome. Unha semellanza foi motivo de que se lle dese a algúns obxectos, na xeometría por 
exemplo, o nome de potencias; e outras cousas supuxéronse potentes ou impotentes por mor dunha certa maneira de 
ser ou de non ser. 

As potencias poden referirse a un mesmo xénero; todas elas son principios, e líganse a un poder primeiro e único, o do 
cambio, que reside noutro ser en tanto que outro. A potencia de ser modificado é, no ser pasivo, o principio do cambio, 
que é capaz de experimentar mediante a acción doutro ser en tanto que outro. A outra potencia é o estado do ser, que 
non é susceptíbel de ser modificado en mal, nin destruído por outro ser en tanto que outro, polo ser que é o principio do 
cambio. A noción da potencia primeira entra en todas estas definicións. As potencias de que falamos distínguense, 
ademais, en potencia simplemente activa ou simplemente pasiva, e en potencia de facer ben ou de padecer o ben. As 
nocións destas últimas encerran, polo tanto, en certa maneira, as nocións das potencias de que elas se derivan. 

Un ser ten poder, xa porque ten a potencia de modificarse a si mesmo, xa porque ten a de modificar a outro ser. Agora 
ben; é evidente que a potencia activa e a potencia pasiva son, desde un punto de vista, unha soa potencia, e desde 
outro son dúas potencias. A potencia dáse ante todo no ser pasivo; e porque hai nel un principio, porque a materia é un 
principio, por isto o ser pasivo é modificado, e un ser modifica a outro ser. E así, o que é graxo é combustíbel; o  que 
cede de certa maneira é fráxil e o mesmo en todo o demais. Logo hai a potencia no axente: como a calor e a arte de 
construír, o un no que quenta e o outro na arquitectura. Un axente natural non pode facerse experimentar a si mesmo 
ningunha modificación; hai unidade nel, e non é outro que el mesmo. A impotencia e a imposibilidade son o contrario da 
potencia, a privación desta; de xeito que hai respecto de cada potencia a impotencia da mesma cousa sobre o mesmo 
ser. Pero a privación enténdese de moitos xeitos. Hai a privación dunha cousa que naturalmente non se ten, e a 
privación do que se debería naturalmente ter; un ser padece privación, ben absolutamente, ben na época da posesión; 
tamén a privación é completa ou parcial; en fin, cando a violencia impide aos seres ter o que é propio da súa natureza, 
dicimos que estes seres padecen privación. 

Capítulo II  

Entre os principios de que falamos, hai uns que residen nos seres inanimados, outros nos seres animados, na alma, na 
parte da alma na que se atopa a razón. Como se ve, ten que haber potencias irracionais e racionais; e todos os actos, 
todas as ciencias prácticas, todas as ciencias, en fin, son potencias, pois son principio de cambio noutro ser en tanto 
que outro. Cada potencia racional pode producir por si soa efectos contrarios, pero cada unha das potencias irracionais 
produce un só e mesmo efecto. A calor só é causa da calefacción, mentres que a medicina pode selo de enfermidade e 
de saúde. Verifícase así, porque a ciencia é unha explicación racional. Agora ben, a explicación racional explica o 
obxecto e a privación do obxecto, só que non é da mesma maneira. A partir dun punto de vista, o coñecemento do un e 
do outro é o obxecto da explicación racional: pero desde outro punto, é principalmente o do obxecto mesmo. 



ARISTÓTELES 
 
 

- 30 - 

As ciencias desta especie son polo mesmo necesariamente ciencias dos contrarios, pero un dos contrarios é o seu 
propio obxecto, mentres que o outro non o é. Elas explican o un en si mesmo; e só accidentalmente, se pode dicirse así, 
tratan do outro. Valéndose da negación é como mostran en contrario, facéndoo desaparecer. A privación primeira dun 
obxecto é en efecto o seu contrario; e esta privación é a supresión do obxecto.  

Os contrarios non se producen no mesmo ser; pero a ciencia é unha potencia en tanto que contén a razón das cousas, 
e que hai na alma o principio do movemento. E así o san non produce máis que saúde, o quente calor, o frío a frialdade, 
mentres que o que sabe produce os dous contrarios. A ciencia coñece o un e o outro, pero dunha maneira diferente. 
Porque a noción dos dous contrarios atópase, pero non da mesma maneira, na alma, que ten en si o principio do 
movemento; e do mesmo principio, da alma, aplicándose a un só e mesmo obxecto, fará saír ambos contrarios. Os 
seres racionalmente potentes están nun caso contrario ao caso no que se atopan os que non teñen máis que unha 
potencia irracional; non hai na noción destes últimos máis que un principio único. 

É claro que a potencia do ben leva consigo a idea de potencia activa ou pasiva; pero non acompaña sempre a esta. O 
que obra o ben, necesariamente obra; mentres que o que soamente obra, non obra necesariamente o ben. 

Capítulo III  

Hai filósofos que pretenden, como os de Mégara por exemplo, que non hai potencia máis que cando hai acto; que cando 
non hai acto non hai potencia; e así que o que non constrúe non ten o poder de construír, pero que o que constrúe ten 
este poder cando constrúe; e o mesmo en todo o demais. Non é difícil ver as consecuencias absurdas deste principio. 
Evidentemente, entón non se será construtor se non se constrúe, porque a esencia do construtor é o ter o poder de 
construír. O mesmo acontece coas demais artes. É imposíbel posuír unha arte sen aprendela, sen que se nos 
transmitira, ou deixar de posuíla sen que se perdera (pérdese esquecéndoa, ou por calquera circunstancia, ou por 
efecto do tempo; porque non falo do caso da destrución do obxecto sobre o que a arte opera, nesta hipótese a arte 
subsiste sempre). Agora ben, se se deixa de obrar, non se posuirá xa a arte. Sen embargo, poderase poñer a construír 
inmediatamente; como terá recobrado a arte? O mesmo será respecto dos obxectos inanimados, o frío, o quente, o 
doce; e nunha palabra, todos os obxectos sensíbeis non serán cousa algunha independentemente do ser que sen te. 
Vénse parar entón ao sistema de Protágoras. Engádase a isto que ningún ser terá sequera a facultade de sentir se 
realmente non sente, se non ten sensación en acto. Se chamamos cego ao ser que non ve, cando está na súa natureza 
o ver e na época na que debe pola súa natureza ver, os mesmos seres serán cegos e xordos moitas veces ao día. Máis 
aínda; como aquilo para o que non hai potencia é imposíbel, será posíbel que o que non é producido actualmente sexa 
producido nunca. Pretender que o que ten a imposibilidade de ser existe ou existirá, sería sentar unha falsidade, como o 
indica a mesma palabra imposíbel.  

Semellante sistema suprime o movemento e a produción. O ser que está en pé estará sempre en pé; o ser que está 
sentado estará eternamente sentado. Non poderá erguerse se está sentado, porque o que non ten o poder de erguerse 
está na imposibilidade de erguerse. Se non se poden admitir estas consecuencias, é evidente que a potencia e o acto 
son dúas cousas diferentes: e este sistema o que fai é identificar a potencia e o acto. O que aquí se intenta suprimir é 
unha cousa de grandisima importancia. Queda, pois, sentado que unhas cousas poden existir en potencia e non existir 
en acto, e que outras poden existir realmente e non existir en potencia. O mesmo acontece con todas as demais 
categorías. Adoita acontecer que un ser que ten o poder de andar non ande; que ande un ser que ten o de non andar. 
Digo que unha cousa é posíbel cando o seu tránsito da potencia ao acto non entraña ningunha imposibilidade. Por 
exemplo: se un ser ten o poder de estar sentado; se é posíbel, en fin, que este ser estea sentado, o estar sentado non 
producirá para este ser ningunha imposibilidade. Igual acontece se ten o poder de recibir ou imprimir o movemento, de 
terse en pé ou manter en pé a outro obxecto, de ser ou de devir, de non ser ou de non devir. 

Con relación ao movemento deuse principalmente o nome de acto á potencia activa e ás demais cousas; o movemento, 
en efecto, parece ser o acto por excelencia. Por esta razón non se atribúe o movemento ao que non existe; refíresllo a 
algunhas das demais categorías. Das cousas que non existen dise con razón que son intelixíbeis, apetecíbeis, pero non 
que están en movemento. E isto porque non existen ao presente en acto senón que só poden existir en acto; porque 
entre as cousas que non existen, algunhas existen en potencia, aínda que realmente non existen porque non existen en 
acto. 

Capítulo IV  

Se o posíbel é, como dixemos, o que pasa ao acto, evidentemente non é exacto dicir: tal cousa é posíbel, pero non se 
verificará. Doutra maneira o carácter do imposíbel escápasenos. Dicir por exemplo: a relación da diagonal co lado do 
cadrado pode ser medida, pero non o será, é non ter en conta o que é a imposibilidade. Dirase que nada obsta a que 
respecto a unha cousa que non existe ou non existirá haxa posibilidade de existir ou de que existira. Pero admitir esta 
proposición, e supoñer que o que non existe, pero é posíbel, existe realmente ou existiu, é admitir que non hai nada 
imposíbel. Pero hai cousas imposíbeis: medir a relación da diagonal co lado do cadrado. Non hai identidade entre o 
falso e o imposíbel. É falso que esteas en pé agora, pero non é imposíbel. 
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É evidente, por outra banda, que se a existencia de A leva consigo necesariamente a existencia de B, se pode existir A, 
necesariamente B pode existir igualmente. Porque se a existencia de B non é necesariamente posíbel, nada obsta a 
que á súa existencia sexa posíbel. Supóñase, pois, que A é posíbel; no caso da posibilidade da existencia de A, a dmitir 
que A existe non supón ningunha imposibilidade. Agora ben, neste caso B existe necesariamente. Pero admitimos que 
B podería ser imposíbel. Supóñase a B imposíbel. Se B é imposíbel, necesariamente A éo igualmente. Pero antes A era 
posíbel; logo B é posíbel; logo sendo posíbel A, necesariamente B é posíbel se entre A e B hai unha relación tal, que 
existindo A, B necesariamente existe. Logo se A e B están neste caso, admitir entón que B non é posíbel é admitir que 
A e B non están entre si como o admitiramos. E se sendo posíbel A, é necesariamente posíbel B, a existencia de A 
arrastra tras de si a de B. En efecto, B é necesariamente posíbel cando A o é, o cal significa: que cando A existe en 
calquera circunstancia e de calquera maneira que poida existir, entón B existe igualmente e é necesario que exista no 
mesmo concepto que A. 

Capítulo V 

Unhas potencias son postas en nós pola natureza, como os sentidos; outras véñennos dun hábito adquirido, como a 
habilidade de tocar a frauta; e outras son froito do estudo; por exemplo, as artes. É preciso que haxa un exercicio 
anterior para que posuamos as que se adquiren polo hábito ou polo razoamento; pero as que son doutra clase, así 
como as potencias pasivas, non esixen este exercicio. Potente é o que pode algo en ca lquera circunstancia e maneira e 
con tódolos demais caracteres que entran necesariamente na definición. Certos seres que poden producir o movemento 
racionalmente, e as súas potencias, son racionais, mentres que os outros están privados de razón e só teñen potencias 
irracionais; as primeiras residen necesariamente nun ser animado, mentres que estas residen en seres animados e en 
seres inanimados. Respecto ás potencias desta última especie, desde que o ser pasivo e o ser activo se aproximan nas 
condicións requiridas pola acción da potencia, entón é necesario que o un obre e o outro padeza a acción; pero isto non 
é necesario nas potencias da outra especie. Isto consiste en que cada unha das primeiras, todas sen excepción, só 
producen un só efecto, mentres que cada unha das racionais produce o contrario. 

A potencia, dirase, produce entón simultaneamente o contrario. Pero isto é imposíbel. É preciso, polo tanto, que exista 
algunha outra cousa que determine o modo, a acción; como por exemplo, o desexo ou a resolución. A cousa cuxa 
realización se desexe, será a cousa que deberá realizarse cando haxa verdadeiramente potencia e o ser activo estea en 
presenza do ser pasivo. Logo a partir do momento en que o desexo se deixe sentir nel, o ser dotado dunha potencia 
racional fará a cousa que ten poder de facer con tal que a condición requirida se cumpra. Agora ben, a condición da súa 
acción é a presenza do obxecto pasivo e certa maneira de ser neste obxecto. No caso contrario habería imposibilidade 
de orar. Polo demais, non temos necesidade de engadir que é indispensábel que ningún obstáculo exterior impida a 
acción da potencia. Un ser ten a potencia en tanto que ten poder de obrar; poder, non absoluto, senón sometido a 
certas condicións, nas que vai embebida a de que non haberá obstáculos exteriores. A supresión destes é a 
consecuencia mesma dalgúns caracteres que entran na definición de potencia. Por isto a potencia non pode producir a 
un tempo, ben se queira ou desexe, dous efectos, ou os efectos contrarios. Non ten o poder  de producilos 
simultaneamente, nin tampouco o poder de producir simultaneamente efectos diversos. O que pode facer é o que fará.  

Capítulo VI 

Xa falamos da potencia motriz; ocupémonos agora do acto, e determinemos que é o acto e cales son os seus modos. 
Esta indagación levaranos a mostrar que por potente non se entende só o que ten a propiedade de mover outra cousa, 
ou de recibir dela o movemento; movemento propiamente dito, ou movemento de tal ou cal natureza, senón que ten 
tamén outras significacións, e fixaremos estas significacións no curso desta indagación. O acto é, respecto a un 
obxecto, o estado oposto á potencia: dicimos, por exemplo, que o Hermes está en potencia na madeira; que a metade 
da liña está en potencia na liña enteira, porque podería sacarse dela. Dáse igualmente o nome de sabio en potencia ata 
ao que non estuda, se pode estudar. 

Pode concluírse destes diferentes exemplos particulares o que entendemos por acto, non precisamente para definilo 
con exactitude, pois ás veces temos que contentarnos con analoxías. O acto será o ser que constrúe, relativamente ao 
que ten a facultade de construír; o estar esperto, relativamente ao que dorme; o ser que ve, con respecto ao que ten os 
ollos pechados, tendo a facultade de ver; o obxecto que sae da materia, relativamente á materia; o feito, con relación ao 
non feito. Demos o nome de acto aos primeiros termos destas diversas relacións; os outros son a potencia. 

"Acto" non se entende sempre da mesma maneira, como non sexa por analoxía. Dise: tal obxecto está en tal outro, ou é 
relativamente a tal outro; dise igualmente: tal obxecto está en acto en tal outro, ou é relativamente a tal outro. Porque o 
acto significa tan pronto o movemento relativamente á potencia, como a esencia relativamente a unha certa materia. A 
potencia e o acto, respecto do infinito, do baleiro e de todos os seres do xénero enténdense doutra maneira que 
respecto da maioría dos demais seres, tales como o que se ve, o que anda, o que é visto. Nestes últimos casos a 
afirmación da existencia pode ser verdadeira, xa absolutamente, xa en tal circunstancia dada. Dise visíbel ou do que é 
visto realmente, ou do que pode ser visto. Pero a potencia respecto ao infinito non é dunha natureza tal que o acto poida 
xamais realizarse, como non sexa polo pensamento; en tanto que a división se prolonga ata o infinito, dise que o acto da 
división existe en potencia, pero non existe xamais separado da potencia. 
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Todas as accións que teñen un termo non constitúen elas mesmas un fin, senón que tenden a un fin, com o o fin do 
adelgazamento que é o enfraquecemento; tales accións como o adelgazamento son certamente movementos, pero non 
son o fin do movemento. Estes feitos non poden considerarse como actos, polo menos como actos completos, porque 
non constitúen un fin, senón soamente tenden a un fin e ao acto. Pódese ver, concibir, pensar e que xa e vira, concibira, 
pensara; pero non se pode aprender e que xa se aprendera a mesma cousa, curar e que xa se curara; pódese vivir ben 
e ter vivido ben, ser ditoso e ter sido ditoso asemade; sen isto sería preciso que houbese puntos de detida na vida, 
como pode acontecer co adelgazamento; pero xamais se verificou isto: vívese e viviuse. 

Destes diferentes modos chamaremos aos uns movementos, aos outros actos, porque todo movemento é incompleto, 
como o adelgazamento, o estudo, a marcha, a construción; e os diferentes modos incompletos. Non se pode dar un 
paso e que xa se dera ao mesmo tempo, construír e que xa se construíra, devir e que xa se devira, imprimir ou recibir 
un movemento e que xa se recibira. O motor difiere do ser en movemento; pero o mesmo ser, polo contrario, pode ao 
mesmo tempo ver e ter visto, pensar e ter pensado: estes últimos feitos son os que eu chamo actos; os outros non son 
máis que movementos. Estes exemplos, ou calquera outro do mesmo xénero, abondan para probar claramente que é o 
acto e cal é a súa natureza. 

Aristóteles, Metafísica, Libro IX 

 

Ética Nicomaquea, Libro II 

Capítulo V  

Examinemos en seguida que sexa a virtude. Posto que todo o que se dá na alma son paixóns, potencias e hábitos, a 
virtude deberá ser algunha destas tres cousas. 

Chamo paixóns ao desexo, á cólera, ao temor, á audacia, á envexa, á alegría, ao sentimento amigábel, ao odio, á 
nostalxia, á emulación, á piedade, e en xeral a todas as afeccións ás que son concomitantes o pracer ou a pena. Chamo 
potencias ás facultades que nos fan pasíbeis deses estados, como son as que nos fan capaces de irarnos ou 
contristarnos ou compadecernos. E chamo hábitos ás disposicións que nos fan conducirnos ben ou mal no que fai ás 
paixóns coma, por exemplo, se ao irarnos o facemos con vehemencia ou remisamente, estaremos mal dispostos, e se o 
facemos con medida, ben dispostos, e así nas demais paixóns. 

Nin as virtudes nin os vicios son, polo tanto, paixóns. Como queira que non se nos declara virtuosos ou viciosos 
segundo as nosas paixóns, senón segundo as nosas virtudes ou vicios, non é polas paixóns polo que se nos eloxia ou 
censura: non se eloxia ao temoroso ou ao irado, nin se reprocha o que algún monte en cólera  por este só feito, senón 
pola maneira ou circunstancias. Polo contrario dispénsasenos gabanza ou censura polas virtudes e vicios.  

Allende disto, non depende da nosa elección airarnos ou temer, mentres que as virtudes si son eleccións ou polo menos 
non se dan sen elección. 

Finalmente, dise que nos moven as paixóns, mentres que, polas virtudes e vicios non se nos move, senón que estamos 
de tal ou tal modo dispostos. 

Polos mesmos motivos as virtudes non son tampouco potencias, como queira que non se nos llama  bos ou malos nin se 
nos eloxia ou censura pola simple capacidade de ter paixóns. E ademais, se posuírnos estas capacidades por natureza, 
non vimos ser bos ou malos por natureza. Con antelación xa nos explicamos acerca diste punto.  

Se, xa que logo, as virtudes non son nin paixóns nin potencias, non queda senón que sexan hábitos. Co cal está dito a 
que xénero pertence a virtude. 

Capítulo VI  

Non abonda, sen embargo, con dicir así que a virtude é un hábito, senón que é preciso dicir cal. Digamos, pois, que 
toda virtude perfecciona a boa disposición daquilo cuxa virtude é, e produce axeitadamente a súa obra propia: como, 
por exemplo, a virtude do ollo fai bo ao ollo e á súa función: pola virtude do ollo vemos ben. Do mesmo xeito a virtude do 
cabalo faille ser bo cabalo, apto para correr, para levar ao xinete e para esperar ao inimigo. 

Se é así, pois, en todos os casos, a virtude do home será entón aquel hábito polo cal o home faise bo e grazas ao cal 
realizará ben a obra que lle é propia. 
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De que xeito sexa isto posíbel, xa o dixemos, pero farase máis claro aínda, se consideramos cal é a natureza da virtude. 

En toda cantidade continua e divisíbel pode distinguirse o máis, o menos e o igual, e isto na cousa mesma ou ben con 
relación a nós. Pois ben, o igual é un medio entre o exceso e o defecto. Chamo termo medio dunha cousa ao que dista 
igualmente dun e outro dos extremos, o cal é un e o mesmo para todos. Mas con respecto a nós, o medio é o que non é 
excesivo nin defectuoso, pero isto xa non é un, nin o mesmo, para todos. Por exemplo: se dez é moito e dous é pouco, 
tomamos seis como termo medio na cousa, posto que por igual excede e é excedido, e é o termo medio segundo a 
proporción aritmética. Para nós, en cambio, xa non pode tomarse así. Se para alguén é moito comer por valor de dez 
minas e pouco por valor de dúas, non por isto o mestre de ximnasia prescribirá un xantar de seis minas, pois tamén isto 
podería ser moito ou pouco para quen a tivera que comela: pouco para Milón, e moito para quen empece os exercicios 
ximnásticos. E o mesmo na carreira e na loita. Así, todo coñecedor foxe do exceso e do defecto, buscando e preferindo 
o termo medio, pero o termo medio non da cousa, senón para nós. 

Se, polo tanto, toda arte ou ciencia consuma ben a súa obra mirando ao termo medio e encamiñando a el os traballos - 
e de aquí que a miúdo si diga das belas obras de arte que non é posíbel nin quitarlles nin engadirlles nada, coma se o 
exceso e o defecto estragaran a perfección, entrementres que o termo medio a conserva -, se, pois, como dicimos, os 
bos artífices operan atendendo a isto, e se, por outra parte, a virtude, corno a natureza, é máis exacta e mellor que toda 
arte, ela tamén, de conseguinte, deberá apuntar ao termo medio. 

Falo, ben entendido, da virtude moral, que ten por materia paixóns e accións, nas cales hai exceso e defecto e termo 
medio. Así por exemplo, no ter medo, no ter audacia, no desexar, no irarse, no compadecerse, e en xeral no ter pracer 
ou dor, hai seu máis e o seu menos, e ningún dos dous está ben. Pero experimentar esas paixóns cando é preciso, nas 
circunstancias debidas, con respecto a tales ou cales persoas, por unha causa xustificada e da maneira apropiada, velaí 
o termo medio, que é ao mesmo tempo o mellor, e isto é o propio da virtude. 

Nas accións, así mesmo, hai exceso e defecto e termo medio. A virtude, polo tanto, ten por materia paixóns e accións 
nas cales se penca por exceso e incórrese en censura por defecto, mentres que o termo medio obtén a gabanza e o 
éxito, dobre resultado propio da virtude. En consecuencia, a virtude é unha posición intermedia, posto que apunta ao 
termo medio. 

Hai que engadir aínda que un pode errar de moitos xeitos, pois o mal, como llelo representaban aos pitagóricos, 
pertence ao infinito, e o ben ao finito, e dunha soa maneira é o acerto. Polo cal o un é fácil, o outro difícil: fácil o falla -la 
mira, difícil o dar nela. E por isto, en fin, é propio do vicio o exceso e o defecto, e da virtude a posición intermedia:  

"Os bos sono só dun xeito, e de todos os xeitos os malos." 

A virtude é, polo tanto, un hábito selectivo, consistente nunha posición intermedia para nós, determinada pola razón e tal 
como a determinaría o home prudente. Posición intermedia entre dous vicios, o un por exceso e o outro por defecto. E 
así, uns vicios pecan por defecto e outros por exceso do debido nas paixóns e nas accións, mentres que a virtude atopa 
e elixe o termo medio. Polo cal segundo a súa substancia e a definición que expresa a súa esencia, a virtude é medio, 
pero dende o punto de vista da perfección e do ben, é extremo. 

Non toda acción, sen embargo, nin toda paixón admiten unha posición intermedia. Algunhas noméanse precisamente 
implicadas coa súa perversión, como a alegría do mal alleo, a impudencia, a envexa; e entre as accións o adulterio, o 
roubo, o homicidio. Todas estas cousas son obxecto de censura por ser ruíns en si mesmas, e non polos seus excesos 
nin polos seus defectos. Con respecto a elas non hai maneira de conducirse rectamente xamais, senón que sempre se 
erra. Non hai nestes asuntos un facer ben ou un non facer ben, como en canto a con que muller, ou como, ou cando 
cometer adulterio, senón que sinxelamente o facer calquera destas cousas é errar. 

Sería igualmente absurdo pretender que na inxustiza, na covardía e no desenfreo puides e haber un medio, un exceso e 
un defecto, porque entón habería un medio do exceso e do defecto, e un exceso do exceso, e un defecto do defecto. 
Así como na temperanza e na valentía non hai exceso nin defecto, por ser o termo medio en certo modo un extremo, 
tampouco naquelas cousas hai medio nin exceso nin defecto, senón que como queira que se obre, érrase. En suma, 
non hai termo medio do exceso nin do defecto, como tampouco exceso nin defecto do termo medio.  

Aristóteles, Ética Nicomaquea, Libro II, Capítulo V  
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Ligazóns a sitios con textos íntegros das obras de Aristóteles 

  

Metafísica. Versión en castelán na Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, segundo a tradución do xixonés 
Patricio de Azcárate. (1800-1886) 

Política. Versión en castelán na Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, segundo a tradución do xixonés 
Patricio de Azcárate. (1800-1886) 

Ética a Nicómaco. Versión en castelán antigo na Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, segundo a 
tradución de Pedro Simón Abril (Alcaraz, 1530-1600). Esta mesma obra pódese consultar tamén na web da 
Diputación Provincial de Albacete (Unha vez alí ir a "Libros" e "Libros en rede", desde onde poderás 
descarga-la obra). 

En grego e/ou en inglés a Retórica, a Política, a Ética a Nicómaco e outras, na colección de clásicos de 
Perseus Digital Library. 

Adelaide University Library ofrécenos tamén traducións ao inglés de moitas obras de Aristóteles; entre 
outras, a tradución da "Metafísica" de W.D. Ross. 

The Internet Classics Archive. Massachusetts Institute of Technology (MIT) (Case todo Aristóteles en inglés, 
con excelentes traducións como a da "Metafísica", ou a "Ética a Nicómaco", de W. D .Ross. 
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http://www.cibernous.com 
http://www.filosofia.net/materiales/ 
http://www.filosofia.org/ 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/ibjoa/Filos/menu.html  
http://sapiens.ya.com/webfilosofia/ 
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1. Crítica da doutrina platónica:  
a. Que aspectos da filosofía platónica non son admisibles para Aristóteles? 

i. Que problemas plantexa a Teoría das Ideas de Platón segundo Aristóteles?  
ii. Que problema presenta a explicación do movemento das cousas na filosofía platónica 

dende o punto de vista aristotélico? 

http://albertopachecob.blogspot.com/2007/02/conocimiento-platnico-vs-conocimiento.html 

http://profeblog.es/paco/filosofiaii/platon/otro-autor/ 

 

2. Teoría do coñecemento: 
a. Cal é o obxecto de coñecemento para Platón e para Aristóteles? Coinciden? Non coinciden?  
b. Cal é o punto de partida do coñecemento nun e noutro autor? Coinciden? Non coinciden?  
c. Que proceso conduce a acadar o obxecto de coñecemento proposto no caso de Platón e no de 

Aristóteles? Coinciden? Non coinciden? 

http://albertopachecob.blogspot.com/2007/01/conocimiento-platnico-vs-conocimiento.html 

 
3. A teoría da substancia 

a. Que é a substancia? A que chama Aristóteles substancia primeira? E substancia segunda? 
b. Que é o hilemorfismo? A que responde? Cal é a relación entre materia e forma? 
c. Que ten que ver a teoría hilemórfica coa physis (natureza)? 

http://ficus.pntic.mec.es/~igop0009/filosofia2/conceptos4.2.htm 

 
4. Ser en acto e ser en potencia 

a. Que quere decir que algo “é en potencia”? E que “é en acto”? 
 

5. A kínesis ou cambio. Os principios do cambio. A teoría causal.  
a. Que entende Aristóteles por movemento? 
b. Que clases de movemento hai? 
c. Que provoca o cambio? Cantas e que causas hai? Exemplo?  

http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiagriega/Aristoteles/Movimiento.htm 

 

6. Antropoloxía e psicoloxía 

a. Que quere decir que a unión de alma e corpo é sustancial? 
b. Que tipos de alma hai? 
c. Considera Aristóteles que a alma é inmortal? 

 
7. Ética e Política 

a. Cal é segundo Aristóteles o fin que persigue o home? 
b. En que consiste a felicidade humana? 
c. Que é o ben? 
d. Que é a virtude? Que tipos de virtude hai? 
e. Hai relación entre ética e política? 
f. Que quere decir que a política aristotélica é de corte naturalista? 
g. Que é a xustiza? 
h. Cal é o fin da política? 
i. Cales son as formas de goberno? Cal é a preferible segundo Aristóteles? 

http://www.boulesis.com/didactica/apuntes/?a=187&p=4 


