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Aqui iniciaremos um caminho de pensamento através do qual tentaremos nos 

aproximar do modo como os gregos compreendiam sua “arte”. Mais 

especificamente, fiaremo-nos a um pensador, Aristóteles, e ainda mais 

especificamente a alguns de seus textos, “arbitrariamente” selecionados, para 

tal empreitada. Esperamos que esta suposta arbitrariedade mostre sua 

pertinência quando adentrarmos a questão mesma, se obtivermos êxito no 

aceno deste caminho. Uma aparente primeira objeção a ser-nos posta diz que 

Aristóteles não possui um livro, obra, ou “tratado” sobre a arte “em geral” – 

portanto, não preocupou-se com esta questão, mas apenas com as tragédias 

em sua Poética. Não nos apressaremos em refutar tal posição pois 

acreditamos que o lugar a partir do qual esta se coloca não dimensiona a 

questão ao modo como pretendemos.  

Será que nosso vocábulo “arte” diz o mesmo que os gregos diziam com o 

vocábulo tékhne? Pensamos e experimentamos as mesmas coisas através 

destas palavras tão diferentes? Traduz-se o termo tékhne por arte. Já de saída: 

os gregos não possuíam uma palavra para dizer o que nós compreendemos 

por arte; para nós, arte tem a ver com belas-artes, com o sentimento do belo 

que uma obra nos desperta; nem estranhamos a pergunta ‘isto é [ou não] 

arte?’. Com o termo tékhne, os gregos visavam todo poder-produzir (para nós 

isto pode ser ‘artístico’, ‘artesanal’, ‘confeccionado’, ‘mecânico’, etc.) e o saber  

(episteme) que o acompanha. Não pretendemos com isso dizer que um sapato 

e uma escultura propiciavam experiências idênticas enquanto “obras de arte” 

mas antes, pretendemos mostrar que ambos são “arte” no sentido radical de 

terem sido produzidos, isto é, desentranhandos da realidade pelo fazer humano 

e que, cada um a seu modo, atende uma necessidade social específica.  

 

                                                
1 Artigo resultante de pesquisa em iniciação científica CNPq, sob orientação da prof.ª Carla 
Francalanci, entre 2008-09, pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES. 



Em sua Física, Aristóteles nos dá algumas indicações sobre a arte-técnica2. A 

Física trata do modo de conhecimento cabível ou possível daquilo que é físico, 

de modo que isto já traz a reboque, necessariamente a pergunta pela definição 

do que seja ser físico – como toda pergunta filosófica, a pergunta põe jogo a si 

mesma e sua legitimidade, de modo que, os encaminhamentos para sua(s) 

resposta(s) são eles mesmos os encaminhamentos para sua legitimação.   

Compreendemos Física como a ciência do movimento dos corpos, 

genericamente, isto é, velocidade, gravidade, atração, peso, são os modos que 

compreendemos as relações mecânicas de movimento dos corpos. Movimento 

é para nós, deslocamento espaço-temporal. Ao menos, desde Newton. Na 

Física aristotélica, movimento como deslocamento espaço-temporal 

mensurável é uma forma derivada de compreensão do movimento, e não a 

essencial. Porque a essencial é o movimento de ser: sob o aspecto 

fenomênico, vemos com absoluta clareza o movimento como deslocamento 

espaço-temporal; mas não nos perguntamos o que tal compreensão 

pressupõe. Tais pressupostos eram muito claros para Aristóteles: a noção de 

movimento engendra, necessariamente, que um ente passe por um certo 

processo de vir-a-ser de outro modo noutro tempo. E que ainda assim não 

deixe de ser ele mesmo. De modo que o movimento se funda radicalmente na 

temporalidade teleológica do vir-a-ser esta ou aquela forma. Isto permite que 

Aristóteles caracterize a physis (natureza) como princípio de movimento 3. Isto 

quer dizer: “natureza” não é o conjunto dos entes “materialmente” físicos 

existentes “no mundo”, mas antes, é o princípio que mantém sendo tudo aquilo 

que está sendo. As coisas têm natureza, são natureza. 

A estrutura deste movimento pode tornar-se mais clara se atentarmos para o 

que é exposto no Livro II da Física. Trata-se da famosa doutrina das quatro 

causas. Tratam-se de quatro acepções diferentes que podemos empregar ao 

termo causa, quando investigamos a realidade. O curioso é que, nesse 

momento os exemplos de Aristóteles são ‘artísticos’ e não ‘naturais’, como 

deveríamos supor. Isto no livro segundo de sua  Física! Devemos nos espantar 

com isso?  Como afirmamos, a primeira caracterização que a natureza (physis) 
                                                
2 Adotaremos daqui por diante a expressão “arte-técnica” visando resguardar as ambiguidades 
inscritas no termo grego, como apontamos. Mais nos artigos “Ontologia e Linguagem em 
Platão” e, especialmente, “Arte e Justiça na República de Platão.” Em www,leomachado.net 
3 ARISTÓTELES, Física.  P. 31.  



recebe é: princípio de movimento. É um ente físico tudo aquilo que possui em 

si tal princípio. Esta assertiva só se torna possível por oposição aquilo que não 

possui em si mesmo tal princípio, mas em outro, isto é, para delimitar a physis 

em relação às artes-técnicas (tekhnai) do homem. Aquilo que é artisticamente 

produzido pelo homem possui seu princípio de movimento fora de si e não em 

si mesmo. De uma cama não brotará uma nova cama como de uma árvore 

brotará uma nova árvore.  

Um dos principais modos de caracterização do movimento por Aristóteles é o 

par dynamis-enteléquia (muitas vezes completado pela ‘enérgeia’4). Dynamis 

quer dizer potência, possibilidade, capacidade, poder; Enérgeia diz tornar uma 

obra efetiva enquanto enteléquia diz movimento de conformação a um 

determinado fim (telos). Estes termos se articulam radicalmente na 

compreensão aristotélica do movimento. Todo movimento, como dissemos 

acima, é movimento de um ente vindo a ser ele mesmo um outro, a diferenciar-

se. O movimento de uma semente que se transforma em uma árvore por 

exemplo. Entretanto, esse ‘diferenciar-se’ não é indiferente como costumamos 

compreender a partir de nossa pretensa neutralidade do movimento; muito pelo 

contrário, movimento é para Aristóteles algo de necessariamente valorativo – é 

sempre um movimento para uma plenificação efetiva de uma determinada 

possibilidade. Uma semente tem inscrita em si, potenciamente, a árvore que 

pode se tornar (sua finalidade). Todo ente, físico e artístico, já sempre está 

numa relação de consumação de suas próprias possibilidades, de seus 

respectivos telos. 

Na investigação daquilo que tem o caráter de causa, Aristóteles descreve 

quatro modos possíveis, que nos chegaram como causa material, causa 

formal, causa final e causa eficiente5. Esta última não chega a ser nomeada na 

Física, este termo é cunhado posteriormente nas interpretações latinas. O 

exemplo, artístisco, como afirmamos, é uma estátua de bronze. O bronze 

responde pela estátua de bronze enquanto matéria, que por sua vez é reunido 

na forma (eidos, perfil, aspecto) da estátua, forma esta antecipada no fim 

                                                
4 Recebemos esta doutrina do pensador grego como “potência e ato”. Um dos principais 
problemas é a tradução de entelequia e energeia pela mesma palavra, ato. Perde-se a 
distinção entre o movimento do “por em obra” (en-ergon) e do “completar-se”, “finalizar-se” (en-
telequeia).  
5 Ibidem. P. 38 



(telos, completude, plenitude) da obra – seu ser estátua. Se pretendermos 

interpretar as causas de maneira separada e estanque não alcançaremos uma 

visão da totalidade da obra como propõe o pensador estagirita. Os modos de 

responder-por (ser causa) são interligados e co-determinantes para o 

acontecimento do ente ‘obra’. Aquele que reúne e antecipa esta unidade de 

matéria-forma-fim, o artista, a tradição o chamou de causa eficiente. 

Mas, não já sabemos nós disto tudo? Que toda produção depende de uma 

matéria a ser conformada pela vontade do homem em função da sua utilidade? 

Será esta a maneira mais adequada de comrpeendermos a arte-técnica, 

enquanto o que de mais essencial há no ser homem? É inegável que o homem 

é o ente para o qual se dá o jogo do fazer artístico, e que, todo objeto 

produzido há de ter uma “utilidade”; perguntamos aqui apenas se isto esgota 

nossas possibilidades de compreensão da arte-técnica. Iniciemos, pois, 

verificando se fim (telos) pode ser reduzido simplesmente a fins prático-

utilitários. Para tal, ouçamos a palavra de Aristóteles sobre o modo como se 

relacionam os fins e as artes, desde sua Ética:  

 
“Toda arte e toda investigação, bem como toda ação e toda 
escolha, visam a um bem qualquer; e por isso foi dito, não sem 
razão, que o bem é aquilo a que as coisas tendem. Mas entre os 
fins, observa-se uma certa diversidade: alguns são atividades, 
outros são produtos distintos das atividades das quais resultam; 
[...]” 6 

 

Hão de nos objetar: o que a Ética tem a ver com a arte-técnica? Iniciaremos 

uma discussão a partir de uma perspectiva moral, do bem? Dizer que todas as 

ações humanas tendem ao bem não é uma pressuposição impossível de ser 

sustentada, como atesta o sincretismo da filosofia grega com o cristianismo na 

medievalidade? Não seria preciso um deus eficiente para garantir tal 

pressuposição? Empenhemo-nos, antes, em ouvir o nos que fala o texto de 

Aristóteles. 

As coisas tendem a “um bem qualquer”, mas há “uma diversidade de fins”. Há, 

portanto, uma parcela de indeterminação do que seja este “bem”, ou antes, 

estes “bens”. Que tudo tende a um causa final o atesta nossa argumentação 

anterior, a partir da Física. E dizemos agora que estes ‘fins’ se identificam com 

                                                
6 Idem. Ética a Nicômaco, P. 17 



‘bens’7. “Bem“ se diz, em grego, com a palavra agathos; muito antes de alguma 

conotação moral, agathos diz aquilo que está bem, está apto, completo, pleno, 

perfeito. O fim (telos) de alguma coisa não é o ‘momento’ em que ela perece, 

mas é justamente o momento onde começa a ser o que pode/deve, o ponto 

onde está per-feita, plena. A estátua de bronze atinje seu bem quando 

consuma seu fim, quando passa então a ser estátua – reunindo em si a 

matéria, a forma e o fim segundo o logos, recolhido pelo artista. Longe de ser 

mera finalidade prática, o fim (telos) é o alcançar propriamente o que se deve 

ser – consumar sua possibilidade própria, alcançar, portanto, o bem daquela 

possibilidade. É inegável que o objeto possui uma utilidade em algum sentido, 

mas compreender a “mera utilidade” como fim só pode se dar quando se perde 

de vista a unidade que reúne as causas num nexo existencial de sentido.  

Se para nós, as relações entre arte e política parecem algo descabido, ou no 

máximo, acessório de um âmbito em relação ao outro, nada mais distante do 

que foi pensado na aurora da Filosofia. Justamente porque tinha-se clareza na 

visão de que as instituições e relações sociais fundam-se nas artes-técnicas, 

no ‘saber-fazer’ que busca suas finalidades no ‘perfazer-se’ completamente de 

cada obra, e não na mera utilidade quantitiva disponível. Não se trata, é 

evidente, de propor um ingênuo ‘retorno’ — antes, voltamos os olhos para o 

fundamento para projetarmo-nos para a frente, para nosso futuro. Daqui por 

diante, ficamos com a pergunta: de que modos haveremos de nos relacionar 

com o mundo para trazermos à tona o nexo entre o fazer, o bem fazer e o ser 

feliz, para além do utilitarismo e também da prescritividade moralista? 

Terminemos, pois, com uma provocação:  

 
“Você é alguém que olha? Ou que põe mãos à obra? — ou que 
desvia o olhar, põe-se de lado?” 8 

 

 

 

                                                
7 Mesmo em nossos momentos mais ordinários e cotidianos podemos indagar: tomamos nós 
alguma atitude, por menor que seja, sem acreditarmos que ao realizá-la, nos sentiremos 
melhores em algum sentido?  
8 Terceira questão de consciência. NIETZSCHE, Friedrich. Crepúsculo dos Ídolos. P. 16.   
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