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A ONTOLOGIA COSMOLÓGICA ARISTOTÉLICA  
  

Resumo 
 

A temática deste artigo centra-se na ontologia referente à cosmologia aristotélica. 
Entendendo-se por cosmologia, o estudo do universo ordenado, e por ontologia, o 
tratamento dado ao ser enquanto ser, isto é, o ser concebido como tendo uma natureza 
comum que é inerente a todos e a cada um dos seres. 

Portanto, objetiva-se averiguar como Aristóteles fundamenta sua ontologia 
cosmológica a partir da lógica formal de caráter dedutivo. Para tal pressuposto são 
averiguadas a obra “Metafísica”, que trata do conhecimento das causas primeiras ou mais 
universais; a obra “Física”, que é apresentada como a ciência dos princípios mais gerais para 
o estudo da natureza, entendida como a causa material, a formal, a eficiente e a final, sendo 
que estas regem os movimentos do universo, sabendo-se que a physike episteme se encontra 
ligada à cosmologia, na qual a diferença de natureza entre a Terra e os corpos celestes ocupa 
um lugar central; o tratado “Do Céu” que trata especificamente da cosmologia, ou seja, do 
ordenamento do universo, ao qual contém o estudo dos cinco elementos, a doutrina da 
eternidade do mundo e sua finitude espacial; e o tratado “Da geração e corrupção”, cuja 
discussão gira em torno da geração e corrupção dos corpos naturais presentes na região 
sublunar, região onde estão os elementos inferiores, a terra, a água, o ar e o fogo, que 
conforme demonstração do Estagirita, são os constituintes das coisas geradas por meio de 
sua mútua combinação e transformação, e do éter, elemento incorruptível que compõe a 
região supralunar. 

Aristóteles concebe o universo como regido pela finalidade, a qual os vários 
movimentos são interdependentes, sendo que em sua cosmologia, a região sublunar é 
constituída pela geração e corrupção, caracterizada por movimentos retilíneos e 
descontínuos, e a supralunar, caracterizada por movimentos circulares e contínuos. Deste 
modo, todos os corpos naturais são capazes de movimento próprio no espaço, sendo que a 
natureza é seu princípio de movimento. 

E, a ciência da totalidade do ente engloba além dos cinco elementos, uma teologia 
fundamentada no mais nobre e suficiente dos entes, que é Deus, mas que, por sua vez, não 
cria o universo, que é eterno, indestrutível e não gerado. Como o corpo do universo é finito e 
substancial, nada que não se situe no espaço é sensorialmente perceptível. Existe somente 
um mundo, em que os elementos sublunares ocupam seu lugar natural, cabendo à Terra o 
lugar central, e em seu entorno a água, em torno da água o ar e por último o fogo, até chegar 
ao limite da região supralunar, a qual se encontra uranos, a substância da circunferência 
extrema do universo, e, consequentemente, tudo quanto existe fora do céu é de tal natureza 
que não ocupa espaço, ou seja, não existindo nem vazio e nem lugar. 
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A ONTOLOGIA COSMOLÓGICA ARISTOTÉLICA 
 

A Eternidade do Universo e o Fluxo das Esferas  
 

Este artigo principia por uma das questões mais sutis da cosmologia de Aristóteles 
(384/383 a 322 a.C.), que é justamente a formação do cosmo, uma vez que Deus e o cosmo 
são considerados eternos. Por sua vez, o cosmo aristotélico é dividido pela região celeste ou 
supralunar, onde se movem as estrelas e os planetas e onde os fenômenos são 
determinados, não havendo, portanto, lugar para a contingência; e pela região sublunar, isto 
é, abaixo da órbita da Lua, em que os elementos de Empédocles, a saber, o fogo, o ar, a água 
e a terra, ao qual Aristóteles tenta conciliar a contingência e a teleologia, embora em muitos 
processos atuem naturezas específicas. Assim, contrariamente aos fenômenos celestes, não 
podemos ter certeza de que um determinado movimento se realizará de acordo com a 
natureza que o causa.1 

A partir de um raciocínio obtido pela lógica dedutiva, Aristóteles propõe que o 
Princípio tem que ser eterno, pois, se o movimento é eterno, também deve ser sua causa, 
bem como, o Princípio deve ser imóvel, uma vez que é causa absoluta do móvel. Deste modo, 
deve haver um Princípio primeiro e imóvel, do qual depende o movimento de todo o 
universo, pois o mundo nunca teve um começo e nem houve um momento em que não havia 
o cosmo, o qual sempre existiu tal como é. Se não se relaciona com o ato do qual é potência, 
esta não se pode conhecer, porque constitui o modo de ser das substâncias eternas.2 Assim, 
há uma substância eterna, imóvel, distinta das coisas sensíveis, una e indivisível.3 Decorre 
deste pressuposto o porquê Aristóteles qualificou a forma de “causa primeira do ser”, 
concedendo ao ato o nome de entelequia, que é a pura realização divina e, 
consequentemente, ontologicamente superior à potência.4 

Contudo, Aristóteles não acreditava que o motor imóvel, isto é, a pura forma divina, 
bastasse para explicar somente o movimento de todas as esferas que constituíam o céu. Uma 
só esfera é a que se encarrega de mover as estrelas fixas, que possuem um movimento 
regular. Mas entre as estrelas e a Terra existem outras esferas, as quais movendo-se com 
movimentos diferentes são as que explicam os movimentos dos demais astros. Tais esferas 
são movidas por inteligências análogas ao motor imóvel, inferiores a ele e ordenadas 
segundo uma hierarquia descendente. Apesar de reafirmar a unicidade do mundo ao 
reservar para o primeiro motor a deidade, Aristóteles tratou de separar o primeiro motor dos 
demais, qualificando-o como único. No entanto, as substâncias motoras são assim mesmo 
substâncias eternas e imateriais, que não dependem do primeiro motor.5 

                                                           
1
 ABRANTES. “Imagens de Natureza e de Ciência”, 1998, p. 38. 

2
 REALE & ANTISERI. “Historia del Pensamiento Filosófico y Científico”, 1988, p. 169-170. 

3
 ARISTÓTELES Apud RUSSEL. “História da Filosofia Ocidental”. Livro I: A filosofia antiga, 2015, p. 216. 

4
 ARISTÓTELES. “Metafísica”. Potência significa a origem do movimento ou da mudança, achando-se ela em 

outro ser ou no próprio, movido enquanto outro, ou a capacidade de ser movido por outro ser ou por si mesmo. 
Ou a capacidade de realizar uma coisa de acordo com a intenção ou quanto à passividade. Ou os estados em 
virtude dos quais as coisas impassíveis ou imutáveis, ou não podem ser facilmente mudadas para pior. (1969, p. 
125). 
5
 REALE & ANTISERI. “Historia del Pensamiento Filosófico y Científico”, 1988, p. 172-173. 
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É notório que o sistema cosmológico aristotélico advém do modelo astronômico 
construído por Eudoxo, contudo, para o Estagirita apesar de o céu também estar constituído 
por esferas, uma vez que a esfera é uma figura perfeita que gira com movimento uniforme e 
tem caráter de imutabilidade e eternidade, em contrapartida, a Terra, centro do Universo, 
deve resultar imóvel, porque imóvel é o centro de cada corpo rotatório. No entanto, 
Aristóteles transforma a abstração matemática das esferas eudoxianas, alterando-a pelo 
éter, bem como faz com as outras abóbodas celestes, dispostas em uma ordem bem 
determinada, que vão da esfera lunar às estrelas fixas, sendo que o movimento é transmitido 
da mais externa, obtida de Deus, até a mais interna. E difere de Eudoxo também quanto ao 
número das esferas celestes, passando de vinte e sete para cinquenta e cinco6, introduzindo 
entre a última esfera de um planeta e a primeira do seguinte, algumas esferas “ditas 
reativas”, para evitar que o movimento dos planetas externos se comunicasse com o dos 
internos, e para possibilitar que a primeira esfera de cada planeta se encontrasse animada 
pelo movimento das estrelas fixas.7 

Após a reconfiguração do modelo eudoxiano efetivada por Aristóteles, o mundo 
supralunar estaria constituído por uma sucessão de esferas cada qual se movimentando em 
função da esfera imediatamente superior, que atua como motor. Essa sucessão de motores 
móveis terminaria num divino primeiro motor imóvel, que é eterno como a natureza e que 
para sempre tende da potência ao ato. Assim, é apresentada uma concepção cosmológica a 
qual o universo é explicado como um organismo que se desenvolve graças a um dinamismo 
interior, perante um princípio denominado natureza, que conforme Aristóteles postula no 
Livro V da obra “Metafísica”, “Natureza” significa: 

 
1) A gênese das coisas que crescem [...]. 2) A parte imanente de uma coisa 
que cresce, da qual provém o seu crescimento; 3) A origem do movimento 
primeiro que é imanente a cada coisa natural em virtude da sua própria 
essência.8 *...+. 4) “Natureza” também significa o material primeiro de que 
consiste ou é feito qualquer objeto natural, sendo aquele relativamente 
informe e dotado de uma potência imutável. *...+. 5) “Natureza” significa a 
essência dos objetos naturais, como entre os que denominam natureza ao 
tipo primordial de composição, ou como Empédocles que diz: “Outra 
natureza não tem tudo que existe, senão a mistura e a separação dos 
misturados, e natureza não passa de um nome que os homens lhe dão”. Por 
isso dizemos das coisas que são ou vêm a ser por natureza, embora já esteja 
presente a origem natural de seu ser ou via-a-ser, que ainda não possuem a 
sua natureza enquanto não hajam adquirido a forma e a figura que lhe são 

                                                           
6
 RUSSEL. “História da Filosofia Ocidental”. Aristóteles não deixa claro sobre como se dá a relação entre o 

primeiro motor imóvel da primeira esfera com as outras esferas. Segundo Russel, “Aristóteles declara: ‘Não 
devemos ignorar a questão de saber se há uma só substância assim ou mais de uma’, e em seguida dá início ao 
argumento que culmina nos 47 ou 55 motores imóveis”. (2015, p. 216). 
7
 GEYMONAT. “Historia de la Filosofía y de la Ciencia”, 1998, p. 98-99. 

8
 ARISTÓTELES. “Metafísica”. Diz-se que crescem aquelas coisas que recebem incremento de algo exterior a 

elas, pelo contato e por unidade orgânica ou adesão orgânica. A unidade orgânica difere do contato, pois neste 
último não é necessário que exista outra coisa além dele, ao passo que na unidade orgânica existe algo de 
idêntico em ambas as partes, fazendo com que cresçam juntamente ao invés de simplesmente tocarem-se, e 
serem uma só no que diz respeito à continuidade e à quantidade, se bem que não à qualidade. (1969, p. 114). 
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próprias. E o que ambas (matéria e forma) possuem, existe por natureza, 
como os animais e suas partes; e não só a matéria primeira é natureza (e 
isto em dois sentidos: ou o primeiro a partir da própria coisa, ou o primeiro 
em geral; [...], mas também a forma ou essência, que é o término do vir a 
ser. 6) Por uma extensão dêste significado de “natureza”, toda essência em 
geral é assim chamada, porquanto a natureza de uma coisa é uma espécie 
de essência. (op. cit.) (ARISTÓTELES, 1969, p. 114-115). 

 
Em razão disso, pode-se concluir que o corpo primário é eterno, sendo assim, não há 

como detectar nenhuma mudança, quer no todo do céu extremo,9 quer em qualquer uma de 
suas partes, e como é aludido no Livro I do tratado “Do Céu”, cujo nome de éter foi 
transmitido pelos antigos, “tirando esse nome de sempre flui eternamente” (ARISTÓTELES, 
2014, p. 52). Com efeito, “o céu certamente gira e realiza toda a sua órbita circular num 
tempo finito, e abarca todo o círculo interior” (ARISTÓTELES, 2014, p. 57). E no Livro II do 
mesmo tratado, afirma que a forma do universo é esférica e também “podemos discernir 
direito e esquerdo, porquanto todas suas partes são semelhantes e estão em movimento 
perpétuo” (ARISTÓTELES, 2014, p. 104-105). O universo é não passível de crescimento nem 
de alteração, visto que tudo que é gerado vem a ser a partir de um contrário e de um 
substrato,10 assim, “Não é possível haver um contrário para esse corpo11 diante da 
impossibilidade de haver um movimento contrário ao movimento circular no espaço” 
(ARISTÓTELES, 2014, p. 49-50). Deste modo, existe um motor imóvel que provoca 
diretamente um movimento circular, contínuo e infinito “que se encontra na circunferência 
do mundo” (RUSSEL, 2015, p. 260). 

Paradoxalmente, esta configuração cosmológica do sistema aristotélico, apesar de 
única, é dividida pelas já referidas regiões supralunar e sublunar, justamente devido à 
diferença da matéria que as compõem. Nas esferas celestiais e nos astros não pode haver 
geração, nem corrupção, nem alteração, nem aumento ou diminuição. Mas, no mundo 
sublunar, como o mundo está entre os particulares, ele é constituído por toda a matéria, 
impossibilitando a existência de outro mundo,12 pois as coisas cuja substância conta com 
substrato na matéria só podem vir a ser se houver matéria. Portanto, evidencia-se tanto a 
inexistência quanto a completa impossibilidade de vir a ser qualquer massa corpórea fora do 
céu.13 “Nosso mundo é singular, uno e completo, bem como fora do céu inexiste espaço, ou 
vazio ou tempo” (ARISTÓTELES, 2014, p. 79). 

                                                           
9
 ARISTÓTELES, “Do Céu”. O estagirita refere-se à região superior do céu (eskhaton uranon), acima da região 

sublunar dos quatro elementos inferiores, ou seja, a região onde domina o éter. (BINI In ARISTÓTELES, 2014, p. 
51). 
10

 ARISTÓTELES. “Do Céu”. Embora diferenciados formalmente, em português, gerado e vem a ser, trata-se 
obviamente do mesmo verbo, em grego, e do mesmo conceito, que engloba numa mesma palavra tanto o 
sentido biológico (gerar) quanto o ontológico (vir a ser, passar a existir). (BINI In ARISTÓTELES, 2014, p. 50). 
11

 ARISTÓTELES. “Do Céu”. Para Aristóteles, corpo é aquilo que possui extensão em todas as direções. (BINI In 
ARISTÓTELES, 2014, p. 64). 
12

 ARISTÓTELES. “Do Céu”, 2014, p. 77. 
13

 ARISTÓTELES. “Do Céu”. Aristóteles apresenta vários significados para o termo uranos, um deles é que é 
constituído pela totalidade do corpo perceptível natural, assim, uranos é a substância da circunferência extrema 
do universo, ou o corpo natural situado na circunferência extrema do universo. Outro sentido é o do corpo que 
dá continuidade à circunferência extrema do universo, ali onde estão a lua, o sol e certos astros, dos quais 
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A Geocentralidade e Configuração do Sistema Cosmológico Aristotélico 

 
Aristóteles entende por extensão do céu “a distância entre seus polos, um polo 

situado acima e outro abaixo. Somente dois dos hemisférios distinguem-se dos demais, a 
saber, pela imobilidade dos polos” (ARISTÓTELES, 2014, p. 105). Sendo a natureza do Céu 
conferida a um corpo circular, daí a necessidade da existência da Terra, porquanto é ela que 
permanece estacionária no centro, determinada pela necessidade de algo em perpétuo 
repouso para existir algo em perpétuo movimento. (ARISTÓTELES, 2014, p. 107-108). Denota-
se daí que Aristóteles concebe um sistema geocêntrico, sendo a Terra o centro do sistema 
astronômico. “Para o Estagirita, os planetas errantes eram Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e 
Saturno, que, juntamente com a lua e o sol, giravam em tomo da Terra” (BINI In 
ARISTÓTELES, 2014, p. 106). 

Portanto, a composição interna do mundo sublunar resulta subdivisível em várias 
esferas, sendo uma mais interna, constituída de terra, e logo as outras três constituídas 
ordenadamente por água, ar e fogo, formando quatro esferas, as quais cada um dos quatro 
elementos tende espontaneamente a trasladar-se livremente para se mover, servindo para 
demonstrar a unicidade do mundo, a qual cada porção de terra, de água, de ar e de fogo 
tende ao lugar natural inserido na esfera a qual corresponde o mundo sublunar,14 composto 
de quatro corpos simples que se enquadram em dois pares pertencentes cada um a cada 
uma de duas regiões, fogo e ar relacionam-se ao voltado para o limite, ao passo que a terra e 
a água, ao voltado para o centro, por sua vez, “enquanto o fogo e a terra são elementos 
extremos e os mais puros, o maior grau de mescla é o da água e do ar, que são 
intermediários.” (ARISTÓTELES, 2016, p. 106). 

É a própria natureza que faz com que cada um dos outros corpos simples sejam 
transportados rumo ao lugar natural, considerando que algumas coisas são passíveis de 
geração e corrupção, e que é na região em torno do centro que ocorre a geração: 

 
Esses princípios são, assim, iguais quanto ao número e idênticos quanto ao 
gênero aos do domínio das coisas eternas e primárias, pois um deles é na 
qualidade de matéria, outro, na qualidade de forma. É necessário também 
haver o terceiro, pois os dois primeiros não bastam para produzir o vir a ser, 
como não bastam tampouco no que respeita às coisas primárias. Entenda-
se que causa, na qualidade de matéria no que diz respeito a coisas passíveis 
de geração, é o possível de ser e de não ser.15 Existem coisas, como as 
eternas, que são por necessidade, e as que não são por necessidade. [...] 
Para algumas coisas, porém, é possível tanto ser quanto não ser. Conclui-se 

                                                                                                                                                                                      
dizemos, de fato, que estão no uranos. Ainda atribuímos outro sentido a uranos, a saber, empregando a palavra 
para indicar todo o corpo encerrado pela circunferência extrema. Isso decorre de nosso hábito de conferir o 
termo uranos ao todo e ao universo. (BINI In ARISTÓTELES, 2014, p. 77-78). 
14

 GEYMONAT. “Historia de la Filosofía y de la Ciencia”, 1998, p. 99. 
15

 ARISTÓTELES. “Da geração e corrupção”. (Tò dynatòn einai kai mè eînai) – significa “possível de existir e de 
não existir”. Nossa preferência por ser e não ser é motivada apenas por uma questão de uniformização 
terminológica, porque, ontologicamente falando, ser e existir são o mesmo no âmbito da filosofia grega antiga, 
ambas as palavras correspondendo ao verbo (eimí). (BINI In ARISTÓTELES, 2016, p. 123). 
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que é no domínio do possível de ser e de não ser que acontecem 
necessariamente a geração e a corrupção. Assim, é essa a causa, a con-
templarmos a causa na qualidade de matéria, das coisas passíveis de virem 
a ser; quanto à causa como o fim delas é sua configuração e forma; e isso, 
no tocante a cada uma em particular, é a definição de sua substância. 
(ARISTÓTELES, 2016, p. 122-123). 

 
Decorrente da instabilidade do mundo sublunar, ele se caracteriza por todas as 

formas de mudança, entre as quais predominam a geração e a corrupção. O céu, como já 
aludido, está caracterizado por um único movimento circular, cuja matéria é o éter, que só 
tem o poder de passar de um a outro ponto e, por isso, é suscetível de receber unicamente o 
movimento local, chamado de “quinta essência”, porque se adiciona aos quatro elementos 
sublunares, cuja matéria constitutiva consiste na potência dos contrários desses elementos, 
que são reciprocamente transformáveis.16 Mas quanto à instabilidade da matéria encontrada 
no mundo sublunar, Aristóteles assevera que os elementos se movem, sofrem mutações e 
não podem manter-se no mesmo lugar, e conforme Bergson relata: 

 
Se todos permanecem no próprio lugar, [...] seriam separados e distintos 
[...]. É impossível que um deles permaneça num lugar fixo [...]. Disso se 
conclui que os elementos postos no interior do céu, ainda que o lugar queira 
ser imóvel, mesmo assim desempenham sua função de lugar natural e se 
movem. (BERGSON, 2013, p. 131). 

 
Assim,   a terra é o elemento frio e seco, que tende a descender, que, por sua vez, 

deve estar contrabalanceada por seu elemento contrário, o fogo, que é quente e seco e 
tende a subir. Entre estes devem existir outros elementos com funções mediadoras: a água, 
fria e úmida, o ar, quente e úmido. Também a água tende para baixo, mas menos que a terra. 
O ar, em contrapartida, tende para cima, mas menos que o fogo cuja chama, estando no ar, 
tende sempre a subir.17 Isso explica o fato de a Terra não se mover de modo algum, 
enquanto os astros próximos a ela o fazem mediante poucos movimentos. 

 
Estes não alcançam o extremo, apenas se aproximando na medida de suas 
capacidades, com o que obtêm somente uma parcela do princípio mais 
divino; o primeiro céu, e graças a um só movimento, o alcança 
imediatamente; os astros que ocupam uma posição mediana, ou seja, entre 
o primeiro céu e os extremos,18 com certeza o atingem, porém somente 
mediante múltiplos movimentos. Portanto, a natureza instaura um 
equilíbrio e produz certa ordem, atribuindo muitos corpos a um só 
movimento e muitos movimentos a um só corpo. (ARISTÓTELES, 2014, p. 
130). 

                                                           
16

 REALE & ANTISERI. “Historia del Pensamiento Filosófico y Científico”, 1988, p. 177-178. 
17

 GEYMONAT. “Historia de la Filosofía y de la Ciencia”, 1998, p. 97. 
18

 ARISTÓTELES. “Do Céu”. O céu é heterogêneo e não homogêneo, sendo composto de várias regiões e esferas, 
aludindo ele aqui com a expressão primeiro céu à região mais elevada de todas; primeiro movimento é o 
pertencente a essa região mais elevada. (BINI In ARISTÓTELES, 2014, p. 113). 
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Que se acresça que o movimento natural da terra é na direção do centro do universo, 

a julgar pelo fato de que os corpos leves e o fogo, que se movem em oposição aos corpos 
pesados, dirigem-se para o extremo da região circundante do centro. Acontece, porém, de 
um mesmo centro ser o da Terra e o do Universo. Daí ser a posição da Terra19 
necessariamente no centro e imóvel.20 As coisas que realizam um movimento não imposto 
alcançam seu repouso em lugares que lhes são próprios, ou seja, as coisas pesadas movendo-
se centripetamente, enquanto as leves o fazem centrifugamente.21 

 
A Teoria do Movimento e dos Lugares Naturais sob a Perspectiva Ontológica 

 
Em Aristóteles, a sua physiké epistême se encontra associada à cosmologia, na qual a 

diferença de natureza entre a Terra e os corpos celestes ocupa um lugar central, cuja 
doutrina da imobilidade da Terra no centro do mundo se articula com esta mesma física, tais 
como a estrutura e organização do cosmo e a teoria dos movimentos naturais. Phýsis, 
portanto, designava tudo o que existe no Universo, ou seja, de onde as coisas provêm.22 

No que respeita ao objeto da episteme, para Aristóteles, o que chamamos Natureza 
ou Ser23, não é algo distinto das coisas, é o que internamente as constitui. Mas, para o 
Estagirita, “forma” é aquilo que configura cada uma das coisas, o que internamente as 
conforma, que nasce do fundo da phýsis de cada coisa. É a partir daí que temos que entender 
sua teoria do movimento, fundamentada sob a perspectiva ontológica, a qual o movimento é 
sempre movimento dos entes, portanto, as definições de matéria, forma, movimento, 
tempo, lugar, são definições ontológicas.24 

As essências25 do mundo são fisicamente não geráveis e indestrutíveis, a identidade 
das coisas muda, mas apesar de todas as transformações, sua phýsis permanece 
essencialmente a mesma. Na totalidade coaduna-se tanto a ordem dos corpos sujeitos à 
geração e corrupção quanto o sempre idêntico a si mesmo. Os entes sensíveis estão 
submetidos à deterioração do movimento e do tempo, mas o ser mesmo, entendido como 
substância, tanto material como imaterial permanece inalterável. Mas, para que se 
conheçam as coisas, tem-se que conhecer seu movimento: ignoto motu ignota natura, que 

                                                           
19

  ARISTÓTELES. “Do Céu”. E os matemáticos que tentaram estimar a extensão da circunferência da Terra de 
um extremo ao outro disseram ser de 400.000 estádios. Considerando que um estádio corresponde a cerca de 
180 m, Aristóteles tem em mente cerca de 72.000 km. (BINI In ARISTÓTELES, 2014, p. 146-147). 
20

 ARISTÓTELES. “Do Céu”, 2014, p. 142. 
21

 ARISTÓTELES. “Do Céu”, 2014, p. 159. 
22

 ARISTÓTELES. “Física”. (ECHANDÍA In ARISTÓTELES, 1998, p. 09-11). 
23

 ARISTÓTELES. “Do Céu”. O verbo eimi significa ser ou existir (ontologicamente idênticos) precisamente em 
contraposição a gignomai, ser gerado, nascer, tomar-se, vir a ser, passar a existir. Este último verbo, embora 
único, mas multiplamente denotativo em grego, tem peso e conotação tanto biológicos quanto ontológicos. 
(BINI in ARISTÓTELES. 2014, p. 79).  
24

 ARISTÓTELES. “Física”. (ECHANDÍA In ARISTÓTELES, 1998, p. 13-14 e 25). 
25

 RUSSEL. “História da Filosofia Ocidental”. Por essência se entendia “aquelas de suas propriedades que não 
podem se alterar sem que ela perca sua identidade. (2015, p. 253). 
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não afeta a essência mesma das coisas, somente há geração substancial dos indivíduos, 
inclusive mudanças que transformam sua condição.26 

No entanto, para se chegar até as causas primeiras do ser enquanto ser, Aristóteles 
fundamenta-se na metafísica, ou seja, na filosofia primeira, abarcando a realidade em sua 
totalidade a qual o ser é substância27, ou um acidente da substância, ou uma atividade da 
substância. Daí depreende-se que substância é “o substrato último, que já não é predicado 
de nenhuma outra coisa, e o que, sendo algo determinado, é também separável, como a 
forma ou figura de cada ser” (ARISTÓTELES, 1969, p. 121). Ou seja, as formas dos elementos 
não são determinadas, visto que é princípio, causa e razão de ser, e neste sentido, é a 
substância por excelência, que envolve matéria e forma. Tanto a matéria é ser quanto o 
composto é ser, e em um grau maior, a forma é ser no sentido mais amplo.28 

Em contrapartida, a matéria (hyle) é somente um princípio constitutivo das realidades 
sensíveis, porque serve como substrato da forma. Mas, em contrapartida, se eliminássemos a 
matéria, todas as coisas sensíveis também seriam eliminadas. No entanto, a matéria em si é 
potencialidade indeterminada e unicamente pode se atualizar e se transformar em algo 
determinado se receber uma determinação formal. De acordo com o esse pressuposto, a 
matéria só impropriamente é substância, todavia, a forma atualiza a matéria, constitui aquilo 
que é cada coisa e, portanto, é substância. Também o composto de matéria e forma, que 
Aristóteles denomina synolon, reúne a substancialidade do princípio material e do princípio 
formal. Na obra “Metafísica”, Aristóteles relata: “Llamo forma a la esencia de cada cosa y a la 
substancia primera” (Apud REALE & ANTISERI, 1988, p. 168), bem como, no Livro I desta 
mesma obra, assevera que “algo deve existir além da coisa concreta, a saber: a figura ou a 
forma” (ARISTÓTELES, 1969, p. 79). O substrato é a causa29 material que explica a 
continuidade do vir a ser, ou seja, o que é passível de mudança nos contrários, e que o vir a 
ser desta coisa é sempre o cessar de ser daquela outra, e vice-versa, isso no que se refere às 
substâncias.30 

No entanto, há as causas material, formal, motora ou eficiente e a causa final. Assim, 
na cosmologia de Aristóteles, segundo Bergson, em sua obra “Cursos sobre a Filosofia 
Grega”: “O universo inteiro, com efeito, tende para a perfeição, pelo fato de que cada forma 
do ser contém em potência a forma superior”. (BERGSON, 2005, 126). Já esse mesmo autor, 
na obra “O que Aristóteles pensou sobre o lugar”, dirá que cada uma das partes do Céu, “na 
medida em que é circundada por outras partes, não ocupa lugar.” (BERGSON, 2013, p. 125), 
bem como, 

                                                           
26

 ARISTÓTELES. “Física”. (ECHANDÍA In ARISTÓTELES, 1998, p. 39). 
27

 ARISTÓTELES. “Metafísica”. Chamamos substância os corpos simples, isto é, a terra, o fogo, a água e tudo o 

mais dessa espécie, bem como, em geral, os corpos e as coisas que deles são compostas. Tudo isso se diz 

substância porque não é predicado de um sujeito, mas tudo mais disso é predicado. Aquilo que, achando-se 

presente nas coisas que não são predicadas de um sujeito, é causa do seu ser. As partes que estão presentes 

em tais coisas, limitando-as e marcando-as como indivíduos, e que ao serem destruídas causam a destruição do 

todo. A essência é chamada a substância de cada coisa. (1969, p. 121). 
28

 REALE & ANTISERI. “Historia del Pensamiento Filosófico y Científico”, 1988, p. 166-172. 
29

 ARISTÓTELES. “Do Céu”. Causa é o que determina a infalibilidade da corrupção e da geração perpétua na 
natureza. (2016, p. 56). 
30

 ARISTÓTELES. “Do Céu”, 2016, p. 60. 
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Uma vez que, como diz Aristóteles, de algumas coisas se diz que ocupam 
lugar por partes, das partes do céu, das quais uma abraça a outra, diremos 
que foram colocadas no céu, mas que o próprio céu, já que não é contido 
por nenhuma outra coisa, carece de lugar. Daí decorre que a superfície 
extrema do céu, não apenas porque contém tudo, mas ainda porque ela 
própria não é contida em lugar nenhum, deve ser estimada a mais digna do 
nome lugar. (BERGSON, 2013, p. 117). 

 
Consequentemente, o movimento, denotado nesse sentido, como mudança de 

origem cinética, ao ser eterno, sempre haverá continuidade da geração, pois, ao aproximar e 
afastar o gerador, essa mudança produzirá continuamente geração. “O que é mudado 
cineticamente existe, ao passo que o que está vindo a ser não existe, razão pela qual a mu-
dança com origem no movimento é anterior à geração” (ARISTÓTELES, 2016, p. 126-127). 
Entretanto, quando os elementos se unem, a ordem e a composição que resultam dessa 
união não são casuais, mas invariavelmente idênticas. Se o todo corpóreo é disposto e 
ordenado de maneiras alternativas, e a associação desse todo são o mundo e o Céu,31 então 
não é o mundo que é gerado e é destruído, mas somente suas próprias disposições.32  

Para Aristóteles existem alguns tipos fundamentais de movimento,33 que são o 
movimento substancial que leva à geração e à corrupção; o movimento qualitativo que se 
refere às qualidades modificadas; o movimento quantitativo que está relacionado ao 
aumento e à diminuição; e o movimento local, ou seja, o movimento propriamente dito. Os 
três primeiros podem ser reconduzidos ao quarto, enquanto provêm do movimento dos 
quatro elementos, os quais, ao se misturam de várias maneiras, produzem a geração e a 
corrupção de cada ser, bem como as modificações de suas qualidades. Os movimentos 
propriamente ditos se distinguem em movimentos artificiais e naturais,34 sendo que estes se 
subdividem em movimento para baixo ou para cima, ou seja, retilíneo, que é efetuado por 
elementos que podem se mesclar entre si, e mesclando-se dar lugar a seres mutáveis, 
sujeitos à corrupção que é característica da água, terra, ar e fogo; e, conforme já retratado, o 

                                                           
31

 ARISTÓTELES. “Do Céu”. (Toy oloy systasis esti kosmos kai uranos), é possível que Aristóteles distinga aqui 
mundo e céu, como a Terra recebendo continuidade da abóbada celeste. Nossa opção de tradução está 
fundada não na doutrina cosmológica de Aristóteles, mas no estilo por ele adotado até este ponto do tratado: 
ele vem empregando os dois termos alternativamente; aqui, diferentemente, ele emprega um e outro, o que 
nos leva a supor que está pensando em duas coisas e não em somente uma. (BINI In ARISTÓTELES, 2014, p. 83). 
32

 ARISTÓTELES. “Do Céu”, ARISTÓTELES, 2014, p. 83. 
33

 ARISTÓTELES. “Da geração e corrupção”. Quanto à quantidade, a mudança é entre contrários, tratando-se de 
crescimento e diminuição; quanto ao movimento é segundo o espaço; quanto à alteração é conforme a 
propriedade passiva ou a qualidade; quando, entretanto, nada persiste daquilo que resulta numa propriedade 
passiva ou num acidente em geral, trata-se de um vir a ser e, no que respeita à mudança oposta, de um cessar 
de ser. Assim, matéria é o substrato que serve de recipiente à geração e à corrupção. (2016, p. 63). 
34

 Os movimentos naturais são os que ontologicamente importam neste artigo, por este motivo não será dada 
ênfase aos movimentos não naturais ou artificiais. 
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movimento circular, característico dos astros, que é geometricamente perfeito, ao qual estão 
constituídos todos os corpos celestes.35 

Especificamente, ao se referir ao mundo sublunar, se a geração consiste em que a 
matéria assuma uma forma, a corrupção é justamente a perda de uma forma. A alteração é 
uma mutação da qualidade, e o aumento e a diminuição consistem em passar desde o 
pequeno até o grande, e vice-versa. Só os compostos de matéria e forma podem mudar, 
porque só a matéria implica potencialidade, pois a estrutura integrada por matéria e forma 
da realidade sensível é a raiz de todo movimento.36 Conforme o Livro I da obra “Da geração e 
Corrupção”, no que diz respeito ao movimento de cada coisa para o lugar que lhe é próprio, 

 
[...] considere-se o mesmo que foi considerado em relação aos outros tipos 
de geração e mudança. Os movimentos são de três tipos: segundo a 
grandeza, segundo a forma e segundo o lugar37, em cada um deles a 
mudança ocorrendo a partir de contrários para contrários e para 
intermediários. É de se supor que há uma equivalência entre o que produz o 
movimento ascendente e o descendente, e o que produz o peso e a leveza; 
que o movimento individual [das coisas] rumo aos lugares que lhes são 
próprios é o movimento rumo às formas que lhes são próprias. Como o 
lugar38 é o limite daquilo que o cerca, e todas as coisas que se movem para 
cima e para baixo têm na qualidade de limites o extremo e o centro, que de 
algum modo constituem a forma do que cercam, então, mover-se para o 
lugar que é próprio é o mesmo que se mover para o semelhante. 
(ARISTÓTELES, 2014, p. 193-194). 

 
Segundo Henri Bergson, “as partes ocupam lugar em ato, como um só corpo” 

(BERGSON, 2013, p. 107). E conforme uma afirmação contida no Livro IV da Física, “O lugar é 
o primeiro limite imóvel do continente” (ARISTÓTELES, 1998). No entanto, 

 
Se uma coisa móvel se move numa coisa móvel, mas essa última está 
contida numa terceira, temos limites móveis de coisas móveis. Se, 
adiantando-nos, atravessarmos esses limites, o primeiro limite imóvel que 
encontramos em nosso caminho, determinaremos que verdadeiramente é o 
lugar. (BERGSON, 2013, p. 107). 

 

                                                           
35

 GEYMONAT. “Historia de la Filosofía y de la Ciencia”. Neste sentido, Aristóteles volta a velhas teorias 
pitagórico-platônicas e levanta uma barreira entre os mundos celeste e sublunar, imaginando-os constituídos 
por elementos irredutivelmente diferentes. (1998, p. 97-98). 
36

 REALE & ANTISERI. “Historia del Pensamiento Filosófico y Científico”, 1988, p. 175. 
37

 BERGSON. “O que Aristóteles pensou sobre o lugar”. Para Aristóteles, o lugar não existe nem antes das coisas, 
nem sem as coisas [...] (2013, p. 23) e “opor-se à emancipação do lugar e encerrar nos corpos o espaço que 
deles tinha saído de modo intempestivo, eis o propósito de Aristóteles.” (2013, p. 35). 
38

 BERGSON. “O que Aristóteles pensou sobre o lugar”. Para Aristóteles, “O lugar é algo certo e definido e não 
pode ser reduzido à forma sem que se misture com a matéria e, portanto, com o próprio corpo”. (ARISTÓTELES 
Apud BERGSON, 2013, p. 49). 
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Depreende-se que se eliminado o lugar, implicitamente elimina-se o movimento. Por 
conseguinte, também o movimento, que é um passo desde a potência ao ato, se referirá às 
diversas categorias: 

 
1) substancia, 2) cualidad, 3) cantidad y ontologia 4) lugar. El cambio según 
la substancia es la generación y la corrupción; el cambio según la cualidad es 
la alteración; el cambio según la cantidad es el aumento y la disminución; e 
el cambio según el lugar es la traslación. Contudo, “cambio” es un término 
genérico que se adecua a estas cuatro situaciones; “movimento”, por lo 
contrário, es una palabra que designa genéricamente las últimas tres y, de 
modo específico, la última. (REALE & ANTISERI, 1988, p. 175). 

 

Na obra “Da geração e corrupção”, Aristóteles diz que é com a aproximação do sol 
que há geração, e com o seu afastamento é que há corrupção. Geração e corrupção serão 
sempre contínuas, pois a natureza, em tudo e sempre, anseia pelo melhor. Deus conferiu 
perfeição ao universo transmitindo continuidade ao vir a ser,39 assim, o ser assume máxima 
coerência porque a eterna produção do vir a ser apresenta a maior proximidade possível da 
substância, sendo a causa disso o movimento circular, uma vez que é o único contínuo.40 

 
Daí concluir-se que imitam o movimento circular as outras coisas que se 
transformam entre si, em conformidade com suas propriedades passivas ou 
potências, como é o caso dos corpos simples. Com efeito, quando a partir da 
água vem a ser o ar, a partir deste, o fogo e a partir deste, novamente a 
água, dizemos que o vir a ser completou o ciclo porque regressou ao ponto 
de partida. Disso resulta a mudança cinética (translação) em linha reta, pelo 
fato de imitar a circular, ser também contínua. (ARISTÓTELES, 2016, p. 129). 

 
Depreende-se desses fundamentos que as noções de espaço e tempo estão 

vinculadas com a concepção de movimento. Segundo Aristóteles, os objetos se movem em 
um lugar, portanto, existe um lugar natural ao qual cada elemento parece tender por sua 
própria natureza: o fogo e o ar tendem para o alto, e a terra e a água para o baixo, que são 
determinações naturais.41 Do lugar se diz que é comum ao qual estão todos os corpos (koinós 
topos), bem como aquele em particular, que está somente um corpo (ídios topos). Assim, o 
lugar é o que primariamente contém aquilo do qual é lugar, e não é uma parte da coisa 
contida. O lugar primeiro não é nem menor nem maior do que a coisa contida, 
consequentemente, um lugar pode ser abandonado pela coisa contida e ser separado dela, e 
por fim, todo lugar possui um acima e um abaixo, e, por natureza ou necessidade cada um 
dos corpos permanece ou é levado ao seu próprio lugar.42  

                                                           
39

 ARISTÓTELES. “Da geração e corrupção”. (Tôi leipoménoi trópoi syneplérose tò hólon ho theós, endelekhê 
poiésas tèn génesin), de sorte que Deus seguiu a maneira que restava e aperfeiçoou o todo fazendo o vir a ser 
contínuo, nossa tradução segue o mesmo entendimento presente na Metafísica, isto é, entendemos que 
Aristóteles está se referindo ao Primeiro Motor (próton kinoyn). (BINI In ARISTÓTELES, 2016, p. 129). 
40

 ARISTÓTELES. “Da geração e corrupção”, 2016, p. 128-129. 
41

 REALE & ANTISERI. “Historia del Pensamiento Filosófico y Científico”, 1988, p. 176. 
42

 ARISTÓTELES. “Física”, 1998, p. 226. 
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Classificamos como naturais quer as coisas que são substâncias43, quer as funções e 
estados passivos destas. Fica assim evidente que a investigação da natureza é a dos corpos, 
uma vez que “todas as substâncias naturais ou são corpos ou coisas que dependem, para o 
seu vir a ser, de corpos e grandezas.” (ARISTÓTELES, 2014, p. 151-152). Segundo Aristóteles, 
“a crermos que a natureza sempre produz o melhor resultado possível, e que, tal como dos 
movimentos retilíneos, o ascendente é superior”44 (ARISTÓTELES, 2014, p. 113), pois se 
aproximará do motor imóvel, que é Deus. O “acaso não existe na natureza, e o que acontece 
em todos os lugares e em todas as situações não se deve ao acaso” (2014, p. 119) e “a 
natureza nada produz nem irracional nem inútil” (ARISTÓTELES, 2014, p. 125). Assim, do 
primeiro movimento divino até a sucessão dos outros movimentos há uma interligação, 
sendo que, 

 
O movimento circular, isto é, o do céu, é eterno, visto que seus próprios 
movimentos e aqueles por ele produzidos vêm a ser sob o império da 
necessidade e assim serão no futuro; com efeito, se o que se move 
circularmente mantém-se sempre procurando algo em movimento, é 
imperioso que o movimento das coisas às quais ele transmite movimento 
seja também circular; por exemplo, a translação circular superior determina 
que o sol mova-se de um certa maneira, e diante disso as estações vêm a ser 
de modo cíclico e atuam por recorrência, e sendo assim o seu vir a ser, as 
coisas por elas geradas, por sua vez, vêm a ser identicamente. 
(ARISTÓTELES, 2016, p. 134). 

 
Assim, o movimento faz com que algumas coisas se revelam, “como chuvas e ar, que 

vêm a ser de modo cíclico, e a presença da nuvem exigir chuva, e se tem de chover, tem de 
haver nuvem, ao passo que seres humanos e animais não vivem por recorrência” 
(ARISTÓTELES, 2016, p. 134). Deste modo, algumas coisas são por natureza, outras por outras 
causas. Por natureza, os animais e suas partes, as plantas e os corpos simples como a terra, o 
fogo, o ar e a água. Todas estas coisas parecem diferenciar-se das que não estão constituídas 
por natureza, porque cada uma delas tem em si mesma um princípio de movimento e de 
repouso, seja com respeito ao lugar ou ao aumento ou à diminuição ou à alteração. Porque a 
natureza45 é um princípio e causa do movimento ou do repouso na coisa a que pertence 

                                                           
43

 ARISTÓTELES. “Do Céu”. Ao dizer substâncias, refiro-me aos corpos simples - o fogo, a terra e os outros 
corpos da mesma ordem - também me referindo ás coisas compostas deles, servindo de exemplos o céu como 
um todo e suas partes, e ainda os animais e plantas e as partes de uns e outros; quanto aos estados passivos e 
funções, são os movimentos de cada uma das substâncias, bem como aqueles das outras coisas causadas pelas 
primeiras substâncias devido à potência que é própria a estas, incluindo suas alterações e suas mútuas 
transformações. (2014, p. 151). 
44

 ARISTÓTELES. “Do Céu”. (Timiotera) superior, neste caso, incorpora necessariamente, a se somar à 
superioridade da posição espacial determinada pela elevação (movimento ascendente) na direção além da 
região sublunar, maior qualidade e maior dignidade. (2014, p. 113). 
45

 ARISTÓTELES. “Física”. Phýsis y téchné são dois princípios distintos de coisas. Todo ente emerge de um 
princípio, e segundo seja este intrínseco ou extrínseco, tal emergência será um “nascimento” natural de coisas 
ou una “produção” artificial delas. Estes modos de proveniência determinam dois tipos contrapostos e 
excludentes de entes, pois a téchné só produz artefatos, coisas que uma vez produzidas carecem de atividade 
natural. Para Aristóteles, o único verdadeiramente entificante é a phýsis. A definição de phýsis como princípio 
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primariamente e por si mesma. Cada uma destas coisas que são por natureza é uma 
substância, pois é um substrato, e a natureza está sempre em um substrato46, e se diz que 
são “conforme a natureza” todas essas coisas, como o fogo ao deslocar-se até acima; pois 
este deslocamento não é “natureza”, nem “tem natureza”, mas é “por natureza” e 
“conforme a natureza”.47 Pois, “para as obras da natureza, a causa motora, o princípio da 
mudança, e a causa final confundem-se com a causa formal.” (BERGSON, 2005, 123). 

Assim, em um sentido se chama natureza a matéria-prima que subjaz em cada coisa 
que tenham em si mesma um princípio do movimento e da mudança. Assim, neste outro 
sentido, a natureza do que tem em si mesmo o princípio do movimento seria a forma ou a 
espécie, a qual só conceitualmente é separável da coisa. Enquanto ao que está composto de 
matéria e forma, por exemplo, um homem, isso não é natureza, senão “por natureza”. A 
forma é mais natureza que a matéria, porque dizemos que uma coisa é o que é quando existe 
atualmente mais que quando existe em potência.48 Além disso, a natureza entendida como 
geração é um processo para a natureza “como forma”, que é natureza. No entanto, 
depreende-se que natureza se entende como forma e como matéria.49 Deste modo, a “teoria 
da matéria e da forma, da potência e do ato, é portanto o essencial da teoria de Aristóteles.” 
(BERGSON, 2005, p. 120). 
 

Considerações Finais 
 

Aristóteles concebe o universo como regido pela finalidade, a qual os vários 
movimentos são interdependentes, sendo que em sua cosmologia, a região supralunar é 

                                                                                                                                                                                      
intrínseco de mobilidade não se refere só aos semoventes, senão a todo ente natural. Pois “princípio” significa 
aqui, capacidade de mover ou de ser movido. Para Aristóteles, o movimento é uma mudança da potência ao 
ato, uma mudança que emerge das dynámeis de uma sustância composta de matéria e forma, o qual supõe 
sempre o que move e o que é movido. Com efeito, é um teorema fundamental da física aristotélica que “tudo o 
que está em movimento é movido por algo”, de onde “por algo” significa “por outro” ou “por si mesmo entanto 
que outro”. Assim, “princípio” como dynamis katà kinèsin, como capacidade ou potência motriz, pode ser tanto 
uma potência ativa como una potência passiva (Ross, Met. II, pág. 241), e como tal só pode ser efetiva si algo 
atual a faz estar sendo atual, bem seja outra coisa, ou bem, caso de que se mova por si mesmo, si o faz entanto 
que outro. A distinção per se, per acidente: o caráter intrínseco do princípio ou à physis essencialmente (per se). 
Só o natural tem seu princípio “em si” como algo “por si” (ECHANDÍA In ARISTÓTELES, 1998, p. 129). 
46

 ARISTÓTELES. “Física”. No todo o que é natural é natureza. Entre os entes naturais há alguns que são más 
bem entes de entes, afecções de outros entes, se predicam de outros e só tem ser por referência e analogia 
com o que deveras subsiste em e por si mesmo, com a substância (ousia): são os acidentes (symbebêkóta). A 
substância é o sujeito último de toda predicação: não se predica de outro nem existe no outro. “Natureza” é, 
pois, primariamente substância; os acidentes e as propriedades são “por natureza”. (ECHANDÍA In ARISTÓTELES, 
1998, p. 130). 
47

 ARISTÓTELES. “Física”, 1998, p. 128-131. 
48

 ARISTÓTELES. “Física”. Physis como entelécheia. Em geral, Aristóteles usa enérgeia e entelécheia quase como 
sinônimos; mas, como indica Ross (Met. II, p. 245), há certos matizes: enérgeia significa atividade ou 
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caracterizada por movimentos circulares e contínuos, sendo que o Céu é perfeitamente 
esférico e esta região superior é mais divina do que a inferior. As estrelas e os planetas são 
compostos apenas pelo quinto elemento, e seu deslocamento se deve ao deslocamento das 
esferas a que estão atrelados, advindas do motor imóvel. Assim, a ciência da totalidade do 
ente engloba uma teologia fundamentada no mais nobre e suficiente dos entes, que é Deus, 
mas que não cria o universo, que é eterno, indestrutível e não gerado. 

Já, a região sublunar é constituída pela geração e corrupção, caracterizada por 
movimentos retilíneos e descontínuos, e está sujeita à geração e à corrupção, sendo que a 
Terra, que é esférica, encontra-se no centro do universo e tem o seu movimento natural 
retilíneo, bem como o dos demais elementos naturais terrestres, cabendo à Terra o lugar 
central, e em seu entorno a água, em torno da água o ar e por último o fogo, até chegar ao 
limite da região supralunar, a qual se encontra uranos, a substância da circunferência 
extrema do universo, e, consequentemente, tudo quanto existe fora do céu é de tal natureza 
que não ocupa espaço, ou seja, não existindo nem vazio e nem lugar. 

Deste modo, todos os corpos naturais são capazes de movimento próprio no espaço, 
sendo que a natureza é seu princípio de movimento. Deste modo, existe somente um 
mundo, e como o corpo do universo é finito e substancial, nada que não se situe no espaço é 
sensorialmente perceptível. Portanto, é perante esta ontologia que se funda a cosmologia 
aristotélica. 
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