
1 

 

Francisco Aluziê Barbosa das Chagas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 

A JUSTIÇA NA POLÍTICA DE ARISTÓTELES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia 
Belo Horizonte 

2011 



2 

 

Francisco Aluziê Barbosa das Chagas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A JUSTIÇA NA POLÍTICA DE ARISTÓTELES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação, Mestrado em Filosofia na linha de 
pesquisa em Ética da Faculdade Jesuíta de 
Filosofia e Teologia de Belo Horizonte, como 
requisito parcial à obtenção do título de mestre em 
Filosofia. Sob a orientação do professor Dr. Delmar 
Cardoso. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia 
Belo Horizonte 

2011 



3 

 

 

 



4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico esta dissertação ao principal incentivador 
deste mestrado, Dom Mariano Manzana, bispo da 
Diocese de Santa Luzia de Mossoró-RN. Um homem 
de visão, que logo ao chegar à diocese, sonhou com 
uma faculdade diocesana e não mediu esforços para 
pleitear junto ao MEC a aprovação da faculdade e do 
curso de teologia. Sendo conhecedor de que uma boa 
faculdade não se faz sem professores bem 
capacitados, imediatamente estimulou aos padres a 
fazerem pós-graduação. Mas, também sendo um 
pastor missionário e consciente do papel do leigo na 
Igreja, acreditou no meu potencial enquanto leigo para 
cursar o mestrado com o propósito de um futuro bem 
próximo servir à diocese, na formação filosófica dos 
seminaristas da diocese. 

 
 
 
 
 
 
 
Dedico-o também, em especial, ao Pe. Sátiro Calvanti 
Dantas, ícone da educação em Mossoró-RN e na 
Diocese de Santa Luiza de Mossoró. Ao me incentivar 
à pesquisa em uma de nossas muitas conversas, 
disse-me certa vez: “estudo nunca fez mal a nenhum 
homem, mas somente o bem”.  

 
 

 
 
 

 



5 

 

Agradecimentos 
 

A Deus primeiramente, pois sem a sua presença em minha vida jamais conseguirei 

realizar qualquer feito. 

Ao Professor Delmar Cardoso, pelo seu compromisso com o meu projeto.  

À FAPEMIG, pela indispensável bolsa de estudos.  

À FAJE, pela acolhida e por ter favorecido os meios necessários para a realização 

de mais um sonho.  

À paróquia de Santa Luzia da Cidade Nova, em Belo Horizonte - MG, na pessoa do 

Pe. João de Deus Dantas, por ter garantido toda a minha estadia durante o 

mestrado. 

Aos meus pais, Cícero José das Chagas e Melícia Barbosa das Chagas, por 

acreditarem que o estudo é a melhor forma de emancipação do homem. 

Às minhas irmãs, Vanicleide, Vandeleide, Raimunda Neta e ao meu irmão Francisco 

Hélio, que sempre apostaram nos meus estudos. E in memoriam a minha irmã 

Francisca Velúzia e ao meu Irmão Francisco Diásis (Neto). 

À Neuma (namorada), pela compreensão e pelas palavras de encorajamento 

durante toda esta pesquisa, o seu apoio foi fundamental para realização deste 

trabalho. 

À minha tia Rita Chagas, que me apoiou no momento em que mais precisei. 

Às minhas colegas de mestrado, Milla, Ana Cláudia, Maria Alméida e ao colega 

Willson, pelos momentos de alegrias e tristezas compartilhados juntos. 

Ao Professor Richard Romeiro, por sua valiosa contribuição em minha pesquisa, 

com suas observações sempre muito pertinentes. 

À Vanda Nepomuceno, o seu apoio foi sem dúvida muito importante para minha 

pessoa durante todo tempo que fiquei em Belo Horizonte-MG. 

Aos amigos Geraldo e Carlos e as amigas Luciana, Eliane e Dona Maria e a todos 

que formam a família Del Trigo, pelos bons momentos que passamos juntos. 

Ao Pe. Talvacy, pela sua parcela de contribuição. 

Ao Pe. Dário Tórbolli, pela força e incentivo. 

Ao Pe. Flávio, vigário geral da Diocese de Mossoró-RN, pois seu apoio sempre foi 

muito importante para os meus estudos. 

 



6 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“[...] o homem, quando perfeito, é o melhor 
dos animais, mas é também o pior de todos 
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RESUMO 
 
Esta dissertação analisa a justiça na obra Política, de Aristóteles, como virtude 
política e moral. Ela inicia com a investigação sobre a origem e a natureza da pólis, 
mostrando que o homem é um animal político e social, que somente se realiza 
plenamente na cidade. Mas antes de pertencer à pólis, comunidade de pessoas 
livres e iguais, passa pela comunidade familiar – a casa (oikos). No oikos se dá três 
tipos de relação: marido/mulher, senhor/escravo e pai/filho. Em seguida, ela analisa 
o homem como cidadão, isto é, como aquele que exerce magistraturas e toma parte 
na assembleia da cidade. O cidadão é um homem que possui poder deliberativo e 
judiciário. O que ordena as magistraturas dos cidadãos é a constituição (politeia). 
Mas, nem todas as constituições são boas, pois existem constituições boas e más. 
As boas visam sempre o bem comum – a justiça; as más, o interesse dos 
governantes. A seguir, o trabalho avalia a ideia de justiça dos democratas e 
oligarcas, mostrando que eles têm uma concepção equivocada acerca do poder 
político, porque acreditam que o poder é um bem a ser repartido, como se fosse um 
objeto, isto é, coisas que podem ser repartidas segundo o princípio da justiça 
distributiva. Na sequência, a dissertação discute a relação entre o governo régio e o 
governo da lei. Constata-se que o filósofo prefere a lei ao governo real. Por último, 
define a politeia mista como uma mistura de democracia e oligarquia, e pontua que 
ela é a saída para os extremos dos governos oligárquico e democrático.  
 
Palavras-chave. Justiça, cidadão, política, constituição.  
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RÉSUMÉ 
 
Ce mémoire nous présente une analyse de la justice dans la Politique d´Aristote en 
tant que vertu politique et morale. Elle commence par une investigation sur l´origine 
et la nature de la pólis, en démontrant que l‟ homme est un animal politique et social, 
qui ne se réalise pleinement que dans la cité. Mais avant d‟appartenir à la pólis, 
communauté de personnes libres et égales, il passe par la communauté familiale – la 
maison (oikos). Dans oikos se réalise trois types de relation: mari/femme, 
maître/esclave et père/fils. Ensuite, le texte analyse l‟homme comme citoyen, c‟est-à-
dire comme celui qui exerce magistratures et participe de l‟assemblée de la cité. Le 
citoyen est un homme qui possède un pouvoir délibératif et judiciaire. Ce qui oriente 
les magistratures des citoyens est la constituition (politeia). Mais pas toutes les 
constituitions sont bonnes, parce qu‟il existe des constituitions bonnes et mauvaises. 
Les bonnes visent toujours le bien commun – la justice; les mauvaises, l‟intérêt des 
gouvernants. Ensuite, c‟est l‟idée de justice des démocrates et des oligarques qui est 
évaluée. C‟è alors démontré qu‟ils ont une conception équivoque du pouvoir 
politique, car ils croient que le pouvoir est un bien à être réparti, comme s‟il s‟agissait 
d‟un objet, c‟est-à-dire choses qui sont réparties selon le principe de la justice 
distributive. À la suite, c‟est la relation entre le gouvernement royal et le 
gouvernement de la loi qui est l‟objet d‟analyse. On constate que le philosophe 
préfère la loi au gouvernement royal. Enfin, le texte affirme que la politeia mixte est 
un mélange de démocratie et d‟oligarchie et défend qu‟elle est l‟issue pour les 
extrêmes des gouvernements oligarchique et démocratique. 
 
Mots-clé: justice, citoyen, politique, constituition.  
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação tem como objetivo analisar a justiça na Política de 

Aristóteles. A justiça é uma virtude moral e política que norteia o ser humano à 

coexistência com os outros, visando a harmonia da pólis. O termo “política” é 

empregado por Aristóteles como ciência da felicidade humana, a qual se subdivide 

em duas partes: ética (práxis individual) e política (práxis social)1. A “política” é a 

ciência prática por excelência, isto é, a ciência do bem-estar e da felicidade como 

um todo; ela é prática no sentido mais amplo da palavra, porque não estuda 

exclusivamente o que é a felicidade (eudaimonia), mas também a maneira como 

alcançá-la. Ao mesmo tempo ela é prática no sentido estrito, porque demonstra 

também que a eudaimonia não é a consequência de ações, mas é em si mesma um 

certo modo de agir.  

Na Política, Aristóteles aprecia aquilo que havia instruído na Ética a 

Nicômaco, obra na qual estudou a maneira de viver que leva à felicidade humana. 

Na Política o filósofo se propõe a examinar as formas de governos e as instituições 

sociais capazes de asseverar o modo feliz de viver. Destarte, este é o objetivo: 

buscar conhecer o modo prático de se alcançar a felicidade humana. E para tanto, 

uma vida na felicidade só se perfaz no âmbito da pólis, que precisa ser regida por 

leis, que visem o bem comum de todos os cidadãos que a compõem. Por fim, na 

Política, o filósofo leva em consideração tudo que há de humano no homem2. 

A problemática da justiça na Política está circunscrita nas tipologias das 

formas políticas. O filósofo não nos dá nenhuma definição de justiça sem antes 

analisar bem a forma de governo, isto é, a sua finalidade. Ele busca saber com 

precisão se o interesse é o bem comum ou o bem dos próprios governantes. 

Para analisarmos a “A justiça na Política de Aristóteles”, o presente trabalho 

estrutura-se em três capítulos. No primeiro capítulo, trataremos, entre outros 

aspectos, da gênese da pólis grega e o seu télos supremo; para tanto, abordaremos 

os elementos fundamentais de vida em sociedade como: a comunidade, a família, a 

                                                 
1
 LIMA VAZ, Henrique Cláudio de. Escritos de Filosofia IV: Introdução à Ética Filosófica 1. 4ª ed. São 

Paulo: Loyola, 2008, p. 117. 
2
 BODÉÜS, Richard. Aristóteles: a justiça e a cidade. Trad. Nicolás Nyimi Campanário. São Paulo: 

Loyola, 2007, p. 66. 
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diferença entre aldeia e pólis; o ser político e social. Abordaremos também o 

problema da escravidão e a sua articulação com a justiça por meio da pergunta: 

escravidão, convenção (nómos) ou natureza (physis)? Veremos como Aristóteles 

justifica a escravidão natural por considerar que existem homens escravos pela sua 

natureza e repudia a escravidão por força da lei, afirmando que ela é fruto da mais 

pura violência.  

Segundo Aristóteles, o homem é um ser natural no meio dos outros, 

caminhando em direção de sua perfeição, passa pela família, pela aldeia e chega à 

comunidade política, isto é, a pólis, a mais perfeita forma de agregação natural, 

sempre guiado pelo logos. É na inclusão social que o homem realiza sua causa final, 

ou seja, ele atinge o seu fim (télos). Aristóteles pontua na Política que a felicidade 

não está só na prática das virtudes, mas também na participação política mediante a 

prática da justiça. Nesse sentido, afirma que indivíduo e sociedade se relacionam 

dialeticamente.  

A associação de diversas aldeias dá origem à pólis. Ela nasce da 

necessidade de viver bem, ela é a comunidade perfeita, a única que permite ao 

homem uma vida verdadeiramente boa segundo os princípios da moral e da justiça. 

A pólis é governada por homens livres e iguais que são dirigidos pelas leis, isto é, os 

cidadãos.  

No segundo capítulo, investigaremos quem é o verdadeiro cidadão; o que é 

uma constituição (politeia) e quantas são suas formas possíveis para Aristóteles. 

Para tanto, primeiro apresentaremos duas definições, a de cidadão e a de 

constituição (politeia), em seguida proporcionaremos a classificação das tipologias 

das formas políticas. 

Aristóteles define o cidadão (polítes) como aquele que participa dos poderes 

da pólis. Para ser membro da comunidade política não basta residir nela, é 

indispensável possuir um poder efetivo de interferência nos assuntos da pólis 

(Estado). O cidadão aristotélico é uma pessoa dotada de virtudes morais, como, 

temperança, justiça e prudência; virtudes com as quais a natureza não prestigia o 

escravo. 

Aristóteles define a constituição (politeia) como uma estrutura que dá ordem à 

pólis, e que determina o funcionamento de todos os cargos públicos e 
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principalmente da autoridade soberana. Para Aristóteles, constituição e governo 

significam a mesma coisa, e o governo é o poder supremo da pólis.  

O filósofo opera a classificação das formas políticas dividindo os regimes em 

seis formas diferentes. Sendo três constituições retas e três degeneradas. As retas 

são: a monarquia, a aristocracia e politeia. As degeneradas correspondem à tirania, 

à oligarquia e à democracia. Conforme essa divisão, o poder soberano deve ser 

exercido por um só (monarquia, tirania), por poucos (aristocracia, oligarquia) ou por 

muitos (politeia, democracia). 

O terceiro capítulo versará sobre uma análise da lei e do justo nas formas 

políticas concretas. Nossa investigação dará uma particular atenção a quatro formas 

de governos: a democracia, a oligarquia, a monarquia e a politeia mista. Na análise 

da natureza da democracia e da oligarquia discutiremos o critério a partir do qual 

oligarcas e democratas justificam suas pretensões ao poder político, conforme o que 

pensam ser justo. Tanto os partidários dos governos oligárquicos quanto dos 

democráticos veem o poder como um bem a ser repartido, como se ele fosse um 

bem particular que pudesse ser repartido por meio do princípio da justiça distributiva, 

isto é, o princípio da proporcionalidade, que é utilizado na repartição dos benefícios 

e dos ônus entre os membros da pólis. O critério pelo qual ambos os governos 

creem poder reivindicar o acesso às magistraturas é criticado por Aristóteles, pelo 

fato de os governos confundirem o justo particular com o justo absoluto – a 

vantagem comum. 

Na discussão sobre a monarquia, enfocaremos a monarquia absoluta, que 

consiste na dialética entre o governo régio e o governo da lei. Mas, antes de 

tratarmos dessa dialética, entre o governo do homem e o governo da lei, 

discutiremos a monarquia dos povos bárbaros, afinal esta forma de governo, apesar 

de ser despótica, é legitima. Por último, refletiremos sobre a melhor forma de 

governo, isto é, a politeia mista. O princípio inspirador dessa forma de governo é o 

princípio da medianidade (mesotês), que Aristóteles expôs na Ética a Nicômaco e 

que retomou na Política, com fim de realizar a fusão entre a democracia e a 

oligarquia. O critério adotado para a distinção entre a democracia e a oligarquia não 

é o critério numérico de caráter genérico, porém é um critério bem mais autêntico: a 

diferença entre pobres e ricos. Com efeito, veremos que a politeia mista é definida 
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como uma mistura de democracia e oligarquia. Nesse sentido, poder-se-ia até 

afirmar que a politeia mista é uma fusão entre ricos e pobres. 

Esta dissertação não é algo fechado, conclusivo. Além do mais, entendemos 

que todo trabalho dessa natureza tem como objetivo abrir novos horizontes, apontar 

novas perspectivas, novos conhecimentos. O presente trabalho é consagrado ao 

estudo da justiça na Política, obra menos investigada por aqueles que se dedicam 

ao estudo da reflexão aristotélica sobre a justiça.   
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CAPÍTULO I 

A GÊNESE DA PÓLIS E O SEU TÉLOS SUPREMO 

  

Para que possamos adentrar no objetivo ao qual nos propomos neste 

capítulo, que é a discussão da origem da pólis com todas suas características e 

elementos que a compõem, faz-se necessário que antes situemos brevemente a 

Grécia Antiga dentro de seu contexto geográfico e histórico, pois é preciso admitir 

que as influências do meio vieram a associar-se, na formação da cidade, às 

circunstâncias históricas3. O conhecimento dessas informações (de forma muito 

breve, para não nos desvirtuarmos do nosso tema) nos possibilitará cada vez mais 

compreender como se deu o surgimento da pólis.  

A Grécia Antiga localizava-se em torno do Mar Egeu, e era marcada pelo 

interessante embate entre o mar e a montanha. O seu território era formado por ilhas 

variadas, grandes e pequenas. Ainda assim, o domínio grego expandiu-se por quase 

todo o mediterrâneo, desde o norte da África, Itália, península Ibérica etc. Na Grécia 

Européia distinguem-se três regiões: a Grécia Continental (onde se localizava 

Atenas), a Grécia Peninsular (onde ficava Esparta) e a Grécia Insular (onde se 

destacavam as ilhas de Creta e Delos). Segundo Glotz (1980), o fracionamento 

físico determina ou pelo menos facilita a fragmentação política. E isto explica porque 

na Grécia há uma nacionalidade distinta para cada divisão4.   

Hoje é cada vez mais aceitável a afirmação de que a Grécia é o berço da 

cultura ocidental. Esta afirmação pode ser feita graças à cidade de Atenas, que em 

meio às outras cidades destacou-se economicamente e conseguiu enobrecer a 

Grécia no âmbito político e cultural. A civilização grega, sem dúvida, tem marcado 

nossa cultura ocidental e tem nos influenciado, seja na matemática, na geometria, 

na astronomia e, sobretudo, no campo do direito e da justiça, que é área de 

interesse do nosso trabalho. Todos esses elementos são encontrados nas duas 

grandes e mais conhecidas cidades gregas: Atenas e Esparta, entretanto, ambas 

possuem culturas diferentes.  

                                                 
3
 GLOTZ, Gustave. A Cidade Grega. Trad. Henrique de Araújo e Roberto Cortes de Lacerda. São 

Paulo. Difusão Editorial, 1980, p. 2. 
4
 Ibid., p. 2. 
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Atenas possui uma cultura humanística, isto é, voltada para o teatro, para a 

música, é a cidade das grandes discussões da ágora; enquanto que Esparta 

destaca-se por sua fortaleza bélica, seu principal objetivo era, indiscutivelmente, a 

preparação do cidadão para a guerra, tornado-se assim conhecida por sua 

experiência na navegação. No processo de evolução política, ambas as cidades 

também se diferenciam naquilo que diz respeito ao progresso político. Atenas 

conseguiu evoluir politicamente e gradativamente da monarquia para oligarquia, 

culminando na democracia, enquanto Esparta teve o seu processo de evolução 

política encerrado na oligarquia, não chegando a atingir politicamente o governo 

democrático.  

Todas essas informações nos dão conta que todos nós, querendo ou não, 

temos um pouco da cultura grega, pensamos um pouco como os gregos, seja por 

nossa cultura marcada pela razão ou por nossa base de conhecimento de Estado e 

formação jurídica do direito positivo ou natural, afinal estes dois ramos do direito 

possuem marcas da noção de direito utilizada pelos gregos.  

Ainda hoje, a noção de equidade e isonomia, da qual nossa legislação faz uso 

nos códigos jurídicos, tem a sua fundamentação na Grécia e de maneira muito 

particular compenetra-se em Aristóteles, filósofo do século IV a.C. Ainda não é o 

momento para discutirmos tais princípios (equidade e isonomia), essa discussão 

ficará resguardada ao momento apropriado em nosso trabalho. Assim sendo, damo-

nos aqui por satisfeitos com estas informações preliminares: o desdobramento delas 

acontecerá em parte no decorrer deste capítulo e ao logo do desenvolvimento do 

trabalho. 

 

1.1 A organização doméstica e suas relações 

 

 Na vida e na natureza nada começa do nada, tudo que existe tem uma arché, 

ou seja, um princípio. Consequentemente, a pólis não surgiu de uma hora para 

outra, e nem muito menos o povo grego já nasceu possuindo a sua organização 

política. Com efeito, o Estado para os gregos só veio aparecer no início da Época 

arcaica, mais conhecida como período dos Sete Sábios, que se iniciou no século VIII 
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a.C. A organização passou pelo processo de formação, que vai da forma mais 

simples de associação até as mais complexas.  

 Para que possamos compreender essa evolução das comunidades primitivas 

até a consolidação da comunidade política, isto é, da pólis, faz-se necessário 

percorrer o processo de formação pelo qual passou a família antiga. É comum 

pensarmos que a origem da família se encontra sempre na geração, onde um 

homem e uma mulher se unem, têm filhos e assim fundam uma comunidade familiar. 

Entretanto, segundo Fustel de Coulanges (2004), a constituição da família antiga vai 

além da mera procriação, porque passa também pela religião e esta desempenha 

um papel extraordinariamente importante no processo de organização da família. 

Para o autor, a família antiga: 

 
[...] é assim associação religiosa, mais que associação natural [...]. Sem 
dúvida não foi a religião que criou a família, mas seguramente foi a religião 
que lhe deu as suas regras, daí resultando receber a família antiga 
constituição muito diferente da que teria tido se os sentimentos naturais dos 
homens tivessem sido os únicos causadores

5
. 

 
Conforme Fustel de Coulanges, a religião desempenha um papel 

preponderante na formação da família antiga ainda que a família não tenha surgido 

propriamente da religião. Todavia, a crença religiosa marca a instituição familiar 

profundamente, uma vez que ela tem suas raízes plantadas no fenômeno religioso 

do seu tempo. Com efeito, a religião foi a responsável por inserir as normas e por 

ditar as regras de convivência na comunidade familiar, pois se na base da 

constituição familiar tivessem apenas os sentimentos humanos lhe faltariam os 

sentimentos de pertencimento à comunidade, visto que, o sentimento natural visaria 

apenas suprir suas carências, especificamente, a necessidade que o homem sente 

de conviver com outro homem.  

Se nos transpusermos para o seio das antigas famílias e gerações de 

homens, encontraremos “[...] em cada casa um altar, e ao redor desse altar, toda 

família reunida [...]”6. O homem grego traz dentro de si, um sentimento de pertença 

ao ser que lhe é superior, por isso em cada manhã a família se reunia ao redor do 

                                                 
5
 FUSTEL DE COULANGENS. A Cidade Antiga. Trad. Fernando de Aguiar. 5ª ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2004, p. 37.    
6
 Ibid., p. 35. 
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altar para oferecer ao lar (oikos) suas primeiras orações. Ali também durante o dia 

partilham suas refeições sagradas.  

O homem antigo estava sempre ligado a uma religião, aos deuses, que eram 

seus orientadores, deles recebia os seus ensinamentos. Para ratificar o que 

acabamos de dizer, basta que olhemos à época arcaica ou tempos homéricos 

(século V-XII a.C) em que Zeus dava aos reis homéricos “cetro e themis”7. Themis, 

filha de Urano (Céu) e de Gaia (Terra), era a própria deusa da Justiça. Na Grécia, a 

Justiça teria sido representada pela deusa Diké (filha de Thémis-lei). Segundo 

Jaeger (2003, p. 134), etimologicamente Themis significa “lei”. Assim sendo, “[...] os 

cavaleiros dos tempos patriarcais julgavam de acordo com a lei proveniente de 

Zeus, cujas normas criavam livremente, segundo a tradição do direito 

consuetudinário e o seu próprio saber [...]”8. Portanto, a formação da família é 

impreterivelmente marcada pela religiosidade. Afirmar isso significa dizer que fora a 

religião doméstica a arché constitutiva da família, entendida em seu sentido estrito, 

no génos grego.  

Na relação do oikos grego, o pai é uma figura importantíssima, porque 

desempenhava suas atividades como um monarca; sendo monarca em seu lar, lugar 

no qual possuía o poder sobre os habitantes do oikos, e recebia como obrigação 

passar para os membros da comunidade os ensinamentos religiosos e o respeito 

aos deuses. Em sua casa o pai era um verdadeiro magistrado, uma vez que ela – a 

casa – possuía suas próprias leis e as leis eram uma ordem provida do alto. Logo, 

fica elucidado que a religião é a fonte principal da constituição da família antiga e 

que os chefes de família eram verdadeiros monarcas, cada qual no seu gens.  

O chefe do génos é aquele que descende da linhagem masculina da família, é 

o homem que trazia nas veias um sangue límpido. Ele é a pessoa do sacerdote, que 

representa a divindade e dirige as cerimônias sagradas do oikos. Para que pudesse 

reinar a paz dentro do génos, ele gozava de poderes e um deles era proclamar, 

interpretar e cumprir a vontade divina9. A figura paterna é a responsável por 

                                                 
7
 JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. Trad. Arutr M. Pereira. 4ª ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2003, p. 134. 
8
 Ibid., p. 134. 

9
 GLOTZ, op. cit., p. 6. 
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estabelecer a justiça familiar, a thémis. Em suma, os seus poderes eram corrigir, 

intimidar e zelar pela proteção social10. 

Na época chamada sociedade pré-helênica (até 1.100 a.C), os variados 

agrupamentos humanos eram divididos em famílias extensas (os génos) e “seus 

membros estavam unidos por laços consanguíneos e/ou religiosos”11. Daí percebe-

se que as primeiras comunidades tiveram suas bases formativas nas confrarias e no 

grau de parentesco. Portanto, a fratria é formada da reunião dos gens (clãs), um 

conjunto de fratrias formava uma determinada tribo. Mas, essas explicações ainda 

não são suficientes, é preciso, pois, que explicitemos melhor o que é uma fratria e 

como ela surgiu. Para tal esclarecimento, voltemos ao autor de A Cidade Antiga, 

Fustel de Coulanges, uma vez que ele, em sua obra clássica, nos dá detalhes de 

como ela se originou e qual era a sua real necessidade.  

Segundo Fustel de Coulanges, para muito além dos tempos chamados 

históricos, durante séculos a família apareceu não só como singular, mas também 

como a única forma de sociedade existente. A família podia, então, contar no seu 

bojo com um grandioso número de indivíduos dispostos a conviver em forma de 

associação. Contudo, os limites desse meio associativo propriamente humano12 

parecem insuficientes para sanar as mais variadas necessidades materiais, porque 

era impossível para essa organização familiar dispor de todos os recursos de que a 

vida humana necessitava sobre a superfície da terra. Essa família também estava 

ainda muito acanhada para apontar alguma saída para os problemas morais, que a 

natureza humana suscita, porque neste minúsculo mundo, a inteligência do divino se 

apresentou de maneira mesquinha e sua moral imperfeita13. Precisando as 

afirmações anteriores, ressalta Fustel de Coulanges como surgiu a fratria e qual era 

a sua necessidade: 

 

A religião doméstica proibia a duas famílias misturarem-se e confundirem-
se. Mas era possível que muitas famílias, sem sacrificarem coisa alguma da 
sua religião particular, se unissem pelo menos para a celebração de outro 
culto que lhes fosse comum. E foi isto que se deu. Certo número de famílias 

                                                 
10

 Ibid., p. 6. 
11

 BRUGNERA, Nedilso Lauro. A escravidão em Aristóteles. Porto Alegre: Edipucrs, 1998, p.16. 
(Coleção Filosofia; n. 79).  
12

 Propriamente humano, porque que os animais irracionais também se agrupam e formam 
sociedade. 
13

 FUSTEL DE COULANGENS, op. cit., p. 123. 
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formou um grupo, ao a qual a língua grega deu nome de fratria e a latina o 
de cúria. Existia entre estas famílias de um mesmo grupo algum vínculo de 
nascimento? Não podemos afirmá-lo. O certo é que esta nova associação 
não se realizou sem algum alargamento da ideia religiosa [...]

14
. 

 

Diante do exposto, percebe-se que o homem vive em sociedade porque tem a 

necessidade de conhecer novos horizontes, de alargar seus laços; ele deseja trocar 

experiência de vida. E uma das melhores vertentes da vida humana para 

experimentar uma nova experiência de vida é a religião, afinal ela nos apresenta o 

outro como ele é, o que ele traz em seu coração, o que ele tem como valor moral. A 

família restrita em seu próprio oikos cultua uma relação de estreiteza com os seus 

deuses domésticos, aos quais só ela conhecia e adorava. Com o tempo as famílias 

se uniram e abriram as portas das suas casas e da vida, concebendo uma divindade 

superior aos seus deuses domésticos. Essa divindade comum a todos se faz 

conhecer a todo conjunto de famílias ali reunidas em volta do altar e do fogo 

sagrado, já que para os gregos não havia fratria sem a presença do altar e do seu 

deus protetor. 

A partir da aliança entre várias famílias, isto é, das mais diversas associações 

e agrupamentos humanos, (que são chamados de gens, fratrias e trítias), a cultura  

grega – e de modo particular o povo ateniense – se apoderou inteiramente desses 

hábitos originários e começou a organizar o seu regimento político. Aristóteles, na 

Constituição de Atenas, afirma que uma tribo era formada de fratrias e trítia15 e 

ambas se constituíam de diversas famílias, as quais eram compostas de muitos 

membros16. A tribo fora construída originalmente como uma sociedade 

independente. Ela estava no topo das primeiras formas de agrupamentos, acima 

dela não existia outro poder social. Ela é uma organização que tem poderes como, 

por exemplo, de promulgar decretos; e todos aqueles que se encontravam sob sua 

tutela estavam obrigados a submeter-se. A tribo gozava de um tribunal de direito de 

                                                 
14

 Ibid., 124. 
15

 ARISTÓTELES. Constituição de Atenas. Trad. Apresentação e Comentários de Francisco Mauri 
Pires. São Paulo: Editora Hucitec, 1995, p. 137. “A trítia é à terça parte da tribo, e esta se divide em 
três partes – a própria trítias, o etnos e a fratria [...]”. 
16

 Ibid., p. 135. “[...] Havia quatro tribos, e cada uma destas congregava trinta famílias, e cada família 
possuía trinta homens que tinham sido dispostos para as famílias e eram chamados „gennetai‟. Era 
dentre as famílias que se sorteavam os sacerdotes [...]”. 
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jurisdição sobre seus membros. Eis por que nela existia um tribunal cujo objetivo era 

resolver os problemas que surgiam e aplicar-lhes as sanções cabíveis.  

 Após as explicações em que nos detivemos (nas bibliografias, que nos 

ajudam compreender o caminho trilhado por Aristóteles para a copilação da sua 

teoria da justiça política) acerca das relações familiares nas comunidades pré-

aristotélicas, passaremos agora a averiguar a discussão que Aristóteles estabelece 

no tocante à administração do oikos. Por sua vez, é chegada a hora de penetrarmos 

nos assuntos da casa (oikos) e de suas relações, isto é, a administração doméstica 

ou familiar (oikonomia). Toda essa discussão, Aristóteles desenvolve no livro I da 

Política, (1259a -1259b e 1260b). Nessas respectivas passagens, o Estagirita faz os 

desdobramentos dos três tipos de relação que se dão no interior do oikos.  

No lar idealizado pelo filósofo encontramos as seguintes relações: Marido/Mulher 

é uma relação que pode ser definida como de caráter nupcial; Senhor/Escravo é 

uma relação que se dá de forma despótica (despotiké)17; e a relação Pais/Filhos 

pode ser definida como uma relação de poder paterno.  

A teoria da escravidão será debatida em um ponto a parte, devido a 

complexidade e relevância que o filósofo dá a esse modelo de relação comunitária. 

O posicionamento do filósofo em alusão à escravidão é irrefragavelmente uma das 

suas questões mais inquietantes e provocadoras; despertando inúmeras críticas ao 

Estagirita por parte de seus contestadores. A teoria da escravidão não apenas 

compõe um problema interessante em si mesmo, mas também reúne uma série de 

consequências e dificuldades para uma boa compreensão da obra Política e da 

determinação da justiça absoluta. Por isso, a fim de evitar conclusões precipitadas, 

no momento só será mencionada, quando necessitarmos fazer analogias ou 

diferenças com as outras duas formas de relação, visto que ela está integralmente 

ligada ao conjunto. 

Na Política, Aristóteles desenvolve a sua teleologia política com o objetivo de 

justificar as mais diversas possibilidades de associação humana e deseja encontrar 

uma constituição que ordene bem as magistraturas. O livro I do tratado tem como 

meta buscar os fundamentos da vida política. É nele que o Estagirita se confronta 

                                                 
17

 ARISTÓTELES. Política. Trad. Mário da Gama Kury. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1985. I, 5, 1259b. 



21 

 

com a pergunta: “por que se vive politicamente?” A tal questão, o filósofo 

empreende-se em um esforço exaustivo para respondê-la; ele se envereda por um 

caminho evolutivo, do lar para o vilarejo e do vilarejo para a cidade. A seu ver, as 

comunidades, lar e vilarejo se formam a partir das necessidades de subsistência, 

isto é, elas necessitam de outros seres humanos para si. Todavia, na cidade não há 

necessidade, ela basta a si mesma, visto que ela possui em si sua autarquia18. Com 

efeito, todas as comunidades que Aristóteles examina no capítulo 2 (dois) da Política 

têm a mesma propriedade comum: casal, lar, vilarejo, cidade; são essas instituições 

que juntas formam um agrupamento de seres idênticos e entrelaçados por uma 

relação de autoridade ou de comando19. 

Aristóteles deixa claro, logo de partida, que o seu maior objetivo no tratado – 

Política – não é a mera descrição e classificação do génos (agrupamentos de 

famílias de ascendência comum); mas a classificação das diferentes e possíveis 

relações que se estabelecem no interior do oikos; dessa forma, o seu objetivo é 

antes de tudo distinguir as relações tipicamente políticas. Com efeito, diz o filósofo: 

 
Aqueles que pensam que as qualidades do rei, do dono de uma propriedade 
e do chefe de família são as mesmas não se exprimem bem; eles acreditam 
que a diferença entre estas várias formas de autoridade não é específica, 
mas consiste apenas no maior ou menor número de pessoas a elas 
sujeitas, isto é, quem manda em poucas pessoas é um chefe de família, em 
muitas pessoas é o dono de uma propriedade, em um número ainda maior 
um estadista ou rei, como se não houvesse diferença entre uma grande 
propriedade e uma cidade, mesmo pequena; eles também pensam em 
relação ao estadista e ao rei, que quando o governo é pessoal seu chefe é 
um rei, e quando o governo segue os princípios da ciência política e os 
cidadãos ora governam, ora são governados, seu chefe é um estadista; mas 
estas idéias não correspondem à verdade (alétheia)

20
. 

 

Segundo Aristóteles, existem duas formas de autoridades em duas esferas 

distintas: privada e pública. A esfera da vida privada corresponde à da família e a 

esfera da vida pública equivale à da pólis. Quem está sob um governo da esfera 

privada está sujeito a um governo despótico, com exceção da mulher e da criança, 

que apesar de serem pessoas que fazem parte do governo da ordem privada, elas 

não se encontram submetidas ao despotismo. A autoridade que o marido exerce 

sobre a mulher é considerada uma autoridade “política”; para que ela possa se 

                                                 
18

 No subtítulo “o advento da pólis” (1.3), explicitaremos por que na pólis não há necessidades. 
19

 WOLFF, Francis. Aristóteles e a Política. Trad. Thereza Stummer e Lygia Watanabe. 2ª ed. São 
Paulo: Discurso Editorial, 1999, p. 41. 
20

 Política, I, 1, 1252a 8-19. 
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diferenciar e se opor à comunidade despótica (escravo/senhor). De fato, pode-se 

inferir que há uma relação de justiça entre marido e mulher. Entretanto, para que 

não haja mal entendido acerca da relação matrimonial, é importante ressaltar a 

consideração que o filósofo faz no livro VIII da Ética a Nicômaco. Nessa perspectiva 

se expressa o Estagirita: “A associação entre marido e mulher parece ser 

aristocrática, já que o homem governa como convém ao seu valor, mas deixa a 

cargo da esposa os assuntos que pertencem a uma mulher [...]”21. O filósofo nos 

leva ao conhecimento de que a justiça na relação entre esposos não é uma justiça 

regulada por lei, não é a lei que estabelece a normatização do lar; por esta razão ela 

não é de fato “política”, mas doméstica. No ambiente doméstico o homem deve 

sempre comandar onde lhe é de direito e de dever e, de maneira adversa se dá o 

comando no Estado, pois o chefe de estado governa conforme os princípios da 

ciência política, tendo assim a sua autoridade exercida sobre pessoas 

completamente livres e iguais.  

A começar pelas páginas iniciais do tratado, (mediante a passagem a qual 

nos referenciamos ainda há pouco) podemos constatar que a questão que mais 

importa ao Estagirita é a variedade dos tipos de governo e a sua justificação. Sendo 

assim, é dentro desse contexto que deve ser lida a discussão que o filósofo 

desenvolve a respeito da ciência da economia doméstica; como já dissemos outrora, 

ela se desdobra em três ramos e esses se interrelacionam no oikos. As relações são 

as seguintes: marido/mulher, pai/filhos e senhor/escravo22. Aristóteles visa descrevê-

las e justificá-las, mas antes de tudo anseia também por distinguir e assegurar o 

espaço da liberdade aos cidadãos, visto que, em hipótese alguma se poderia 

governar homens livres como se fossem escravos. 

Essas relações só poderão ser compreendidas à luz do método habitual que o 

filósofo desenvolve em suas obras. O mesmo método se faz presente tanto na 

Política quanto na Ética a Nicômaco. O método é dedutivo e consiste em decompor 

o conjunto até chegar aos seus elementos mais simples. O Estagirita justifica o 

método que adotou postulando que, “[...] Se estudarmos as coisas em seu estágio 

inicial de desenvolvimento, quer se trate deste assunto ou de outros, teremos uma 
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 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Abril Cultural, 1973. (coleção os pensadores). VIII, 
10, 1160b 33- 35. 
22

 Política, I, 5, 1259b.  
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visão mais clara delas [...]”23. O assunto ao qual se refere é a cidade, o exame que 

ele quer levar a cabo é a investigação sobre os elementos dos quais a cidade é 

formada. É por meio da decomposição da “matéria-prima” e análise da partes da 

cidade (lares e vilarejos), que descobriremos os elementos, a “partir dos quais”, ela 

se originou e se desenvolveu.  

A primeira forma de associação é simples. É a composição familiar, a união 

do homem e da mulher e o seu princípio é o da naturalidade: a necessidade de sair 

do isolamento e viver juntos. O homem e a mulher são seres que não conseguem 

resistir um sem o outro, por isso, essa primeira junção é essencial no sentido de que 

sem ela não existiria procriação e nem fim, porque não haveria “[...] a perpetuação 

da espécie [...]”24. É inerente ao ser humano a preocupação com a sua espécie, ou 

seja, a preocupação de deixar uma descendência. O desejo de perpetuar-se na 

história, de marcar os seus feitos sobre a terra, não é uma decisão completamente 

individual, não é bem o resultado de uma escolha, mas uma necessidade e, além 

disso, em nós, enquanto seres humanos, tal como nos animais irracionais e nas 

plantas, existe um impulso natural em querer deixar outro ente da mesma espécie 

sobre a terra.  

Entre os casais é necessário distinguir duas espécies de fins, o do “devir” e o 

da “existência”25, caso contrário confundiremos o fim da associação do casal 

humano com os dos casais não humanos. O casal humano existe, antes de tudo, 

para preencher a carência natural de procriação. Essa finalidade natural é comum a 

ambos os casais, humanos e não humanos. Todavia, a espécie humana vai além da 

procriação. A propósito, vejamos, pois a passagem de Ética a Nicômaco, que é 

bastante esclarecedora no que diz respeito a esse assunto: 

 

[...] a espécie humana se inclina naturalmente a formar casais – mais do 
que a formar cidades, já que a família é anterior à cidade e mais necessária 
do que esta, e a reprodução é comum ao homem e aos animais. Entre os 
outros animais a união vai apenas até esse ponto, mas os seres humanos 
vivem juntos não só para reproduzir-se, senão também para os vários 
propósitos da vida [...]

26
. 
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 Política, I, 1, 1252a 27-29. 
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 Política, I, 1, 1252b 2. 
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 WOLFF, op. cit., p. 51. 
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 Ética a Nicômaco, VIII, 12, 1162a 17-23. 
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Nos outros animais (não humanos) o fim do devir, isto é, do simples 

desenvolvimento natural se confunde com o fim da existência; por exemplo, um 

casal de macho-fêmea copula meramente com vista a atender uma necessidade 

natural de procriação e a frequência dessa cópula persiste só até quando for 

necessária para satisfazer essa necessidade, fora isso não há mais cópula. 

Enquanto que na coabitação animal o fim não passa da reprodução, a coabitação do 

homem com a mulher não tem unicamente como objeto a reprodução, mas nela se 

prolonga todas as necessidades da vida. 

Aristóteles outorga à família uma naturalidade, uma espontaneidade; ela não 

é alguma coisa que se apresenta como algo projetado, ela tampouco é algo 

arquitetado pela mente humana. A família é algo naturalmente espontâneo, é algo 

que brota com o próprio ser gregário e político do homem. Para Aristóteles, a família 

é a célula natural do ser humano. É nela que o homem, enquanto animal político e 

gregário que é, pode desenvolver as suas potencialidades. Ela – a família – é o 

primeiro movimento do homem enquanto animal gregário, isto é, enquanto ser que 

traz em sua natureza uma predisposição para a sociabilidade e para a política. A 

missão da família, segundo o Estagirita, é formar os indivíduos eticamente. Mas 

formar para quem? Para si mesma? Para um melhor convívio no oikos? Não, a 

missão da família vai muito além da circunscrição do lar; a missão da família é 

formar para a pólis. No entanto, é necessário não esquecer que não são todos 

aqueles que fazem parte da família que alcançarão a vida política. Esta está 

garantida à família enquanto comunidade de “iguais”, visto que, os escravos são 

membros da família, mas jamais virão a atingir a vida política. 

As primeiras uniões – homem e mulher – em seu estágio mais simples se dão 

por um impulso biológico, com vista a garantir a sobrevivência da espécie, mas com 

passar do tempo o homem percebe que somente o laço conjugal não lhe 

proporciona todos os elementos dos quais a vida carece. A casa – oikos – é a 

comunidade formada naturalmente para as necessidades diárias e não vai além 

dessa função.  

Aristóteles faz uso das palavras do cretense Epimênides e de Carondas, que 

diziam que os moradores da casa eram “companheiros do tabuleiro de pão” e 
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“companheiros de lareira”27. Para a perpetuação da espécie, o homem necessita de 

muitos outros meios de subsistência indispensáveis à vida, como alimentação, 

roupa, saúde etc. Sentindo que sem tais subsídios ele nem sequer poderia continuar 

a viver, historicamente o homem tem seguido o impulso natural que estimula as 

comunidades mais singelas a se reagruparem em famílias maiores; a cooptação de 

diferentes casas forma uma aldeia. A aldeia tem em vista suprir as necessidades 

básicas ou cotidianas do oikos. Neste sentido, apregoa o Estagirita:  

 

A primeira comunidade de várias famílias para satisfação de algo mais que 
as simples necessidades diárias constitui um povoado. A mais natural das 
formas de povoado parece consistir numa colônia oriunda de uma família, 
composta daqueles que alguns chamam de „alimentados com o mesmo 
leite‟, ou filhos e filhos dos filhos. Em decorrência desta circunstância 
nossas cidades foram inicialmente governadas por reis, e raças 
estrangeiras ainda o são, pelo fato de se distribuírem em povoados 
organizados à maneira monárquica [...]

28
.  

 

Dentro desta segunda forma de associação (familiar, oikia), estão todos 

aqueles que sentam à mesa e partilham os mesmos alimentos e respiram a fumaça 

do mesmo altar sagrado, pois em cada casa de grego existia um altar e em volta 

dele a família reunida (como vimos na exposição de Fustel de Coulanges, a respeito 

das primeiras comunidades). Os habitantes da aldeia são os descendentes da 

família: filhos e netos, e esses passam a obedecer a um chefe, o qual exerce a sua 

função de governo como um monarca. O mando na família primitiva estava 

destinado ao mais velho. O poder exercido pelos mais velhos na comunidade de 

várias famílias posteriormente vem a influenciar nas cidades, fazendo com que elas 

adotassem um governo semelhante, no qual o chefe era um rei. 

Mas, qual a finalidade de a família primitiva se agrupar a outra família, 

formando assim a comunidade de famílias, ou seja, a aldeia? Como já vimos (mas 

ainda é preciso clarear mais este assunto) esse agrupamento se dá em primeiro 

lugar para a satisfação das necessidades próprias da vida humana, uma vez que a 

comunidade originária (o casal) era incapaz de preencher todas as lacunas da vida. 

Conforme Aristóteles: 
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[...] Na comunidade primitiva, ou seja, a família, [...]. Os membros [...] 
costumavam partilhar os produtos que tinham; ao contrário, um 
agrupamento dividido em diversas famílias tinha acesso também a 
numerosos produtos pertencentes a seus vizinhos, de acordo com as 
necessidades que o forçavam a partilhar por meio de trocas, como muitas 
tribos bárbaras ainda fazem; tais tribos, aliás, não vão além da permuta de 
alguns produtos por outros, por exemplo, entregando vinho em troca de 
grãos, e fazendo o mesmo com vários produtos semelhantes [...]

29
. 

 

Conforme já afirmamos, a aldeia brotou naturalmente depois da família (casal) 

e a partir dela. Esta ambiciona satisfazer todas as necessidades imediatas, isto é, a 

reprodução da espécie e a nutrição do indivíduo com vistas “[...] a perpetuação do 

eidos do animal, enquanto dotado de uma „alma nutritiva‟ [...]”30. Destarte, a aldeia 

surge quando as necessidades de reprodução da espécie e nutrição do indivíduo 

são contentadas; o fim dela é sanar outras necessidades. A comunidade primitiva 

por ser um número menor de pessoas, os produtos eram bastante restritos, não 

atendendo às necessidades de toda a família. Quando a família se agrupa a outras 

passa haver uma permuta natural entre os bens que as diferentes famílias 

possuíam. Estas trocas aconteciam mais ou menos assim: uma casa tinha com 

abundância feijão, a outra farinha, arroz e carne e uma terceira casa, tecido e couro 

para confecção de sapatos. Tomemos por exemplo o feijão, ele pode ser permutado 

pelo couro do qual se fabricam os sapatos, embora ele não tenha sido cultivado para 

essa finalidade; assim como a farinha pode ser trocada pelo o arroz e assim, 

sucessivamente. Permutas desse tipo existiam exclusivamente para perfazer as 

lacunas e alcançar à autossuficiência. Esta experiência de permutar os produtos dá 

origem ao comércio e ao dinheiro, porque depois de suprir a carência de produtos 

vindos de fora, abastecendo àqueles que eram carentes, a sobra de produtos era 

comercializada entre a comunidade.  

Na família – comunidade primitiva – não “[...] havia lugar para o comércio, que 

só veio aparecer quando as comunidades se tornaram mais numerosas [...]”31. 

Segundo Vergnières (2003, p. 151), aldeia alarga as relações entre os homens, 

todavia não altera fundamentalmente a sua natureza; dá origem, contudo, aos 
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primeiros contratos regulando as trocas, aos primeiros cultos e costumes coletivos32 

e, esboça uma forma de “vida política” através da “realeza” patriarcal. Levando em 

conta as considerações de Vergnières, podemos inferir que a aldeia preenche 

algumas funções que se encontram fora da abrangência do lar: o governo da justiça 

e os cultos religiosos33. Além disso, a aldeia ainda regula o intercâmbio dos produtos 

e organiza os primeiros hábitos coletivos, e principalmente delineia um modelo de 

vida política por meio da realeza patriarcal34. No entanto, autossuficiência dos bens 

necessários à vida não é o único fim assinalado ao ser humano pela natureza35. O 

ser humano agrupa-se aos seus semelhantes não simplesmente para satisfazer as 

suas necessidades, mas liga-se a outro ser humano, porque o homem é o que há de 

mais agradável ao homem; ele é o que existe de mais agradável a si mesmo36.    

Ao término da reflexão sobre a qual nos debruçamos no que diz respeito ao 

surgimento da aldeia e das suas relações, sentimos ainda a necessidade de 

esclarecer algumas questões a respeito da mulher e da criança, uma vez que 

Aristóteles não vê a subordinação e a dependência da mulher frente ao homem e do 

filho frente ao pai como injusta, mas antes, chama-a de justiça doméstica. E esta – 

justiça doméstica – faz da relação entre cônjuges uma verdadeira comunidade, que 

almeja o mesmo interesse: a procriação dos filhos e o auxílio da vida cotidiana.  

Uma leitura superficial sobre o estatuto da mulher na Política pode chegar a 

uma conclusão precipitada e equipará-lo ao do escravo; caso essa conclusão fosse 

verdadeira, violaria o princípio defendido pelo filósofo que diz: cidadão deve 

governar cidadão. Todavia, essa aparente contradição se desfaz, quando Aristóteles 

diz que a mulher helênica (diz-se que a mulher é Helênica, porque entre os bárbaros 

a mulher e o escravo ocupavam a mesma posição) e o escravo são diferentes por 

natureza, embora ambos tenham um ponto em comum, afinal, tanto a mulher como 
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 Política, I, 2, 1252b 36. 
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o escravo não têm uma relação direta com a lei da cidade, por esta razão, naquilo 

que diz respeito ao seu bem-estar e a sua virtude, são dependentes do ethos do 

senhor do oikos37. 

 Segundo Aristóteles, o marido está para sua mulher assim como o governante 

da cidade está para o homem livre. Da mesma forma, o pai está para a criança 

assim como o rei está para seus súditos. As relações entre marido e mulher e pais e 

filhos fazem parte da economia doméstica. O governo do chefe de família sobre a 

mulher e os filhos é semelhante às tipologias de governo; apesar de eles – mulher e 

filhos – serem indivíduos livres, não recebem a mesma forma de comando: a mulher 

é governada de maneira democrática e os filhos de forma monárquica. Diante do 

exposto, aponta Aristóteles: 

 
[...] como efeito, o macho é naturalmente mais apto para o comando do que 
a fêmea (exceto em alguns casos em que sua união se constitui contra a 
natureza) e o mais idoso e plenamente desenvolvido é mais apto que os 
mais jovens e imaturos. [...] o macho, todavia, sempre se relaciona com a 
fêmea da maneira mencionada. O comando do pai sobre os filhos, por outro 
lado, é como o de um rei, pois o pai é o comandante tanto por sua afeição 
quanto por sua idade, características do governo real (por isso Homero 
chamava apropriadamente Zeus de „pai dos homens e deuses‟, como rei de 
todos eles) [...]

38
. 

 

O Estagirita via a família como uma comunidade natural sobre a qual se 

fundavam todas as outras e, apegado ao espírito do seu tempo, não conseguiu 

prever um arcabouço familiar que não tivesse em seu fundamento as relações de 

dominação: marido/mulher, senhor/escravo e pai/filhos. Não aparece nas páginas da 

Política nenhuma refutação por parte do filósofo sobre a concepção tão comum 

existente em muitas cidades gregas daquela época, de que o lugar da mulher era 

em casa e o seu papel não podia extrapolar a dimensão de esposa e mãe. Na 

cidade de Atenas, por exemplo, “[...] As tarefas femininas, exercidas tanto no espaço 

interno quanto externo, se constituem em atividades essenciais à harmonia do grupo 

doméstico e da pólis [...]”39. Apesar de as mulheres harmonizarem o lar, compunham 

a classe ignorada pelos representantes da Pólis (Estado), sendo consideradas 

criaturas inferiores aos homens, por isso, na pólis ateniense eram-lhes reservadas 
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algumas tarefas como: tecelagem, confecção de vestimentas e transformação dos 

cereais. O filósofo comenta essa realidade do tempo dizendo que as classes mais 

pobres não possuíam escravos e, por isso, eram obrigadas a empregar suas 

mulheres e filhos como serviçais40. Na concepção do ethos daquela época, e em 

particular em Atenas, a dependência da mulher ao marido e do filho ao pai não era 

injusta, no sentido de que nela se cumpria a natureza da família e, portanto, não 

fazia sentido dividi-la – a família – em outra estrutura que fosse diferente.  

Aristóteles sabia que justificar essa estrutura de dominação e dependência da 

mulher não era tarefa fácil, uma vez que se viesse a negar a posse das virtudes 

intelectuais às mulheres, estaria caindo em uma contradição indissolúvel e negaria a 

sua proposição ontológica de que há uma única espécie humana. Mas, por outro 

lado, caso atribuísse as mesmas competências e gozo de virtudes às mulheres (e 

aos escravos) do que aos homens livres, não seria capaz de justificar o estatuto de 

pertença das relações de superioridade e subordinação na família e na sociedade.  

Nessa direção, questiona-se o Estagirita se as mulheres e as crianças têm 

virtudes41. Interroga-se o filósofo: “[...] têm elas [a mulher e a criança] também 

qualidades [moderação, coragem, sentimento de justiça e outras qualidades morais], 

e deve a mulher ser moderada, ou não? [...]”42. Para sair de tal encruzilhada, o 

filósofo recorre à doutrina da condição natural e da virtude, porque quando ele diz 

que os jovens não estão aptos para o comando, está recorrendo a um princípio 

defendido na Ética a Nicômaco (livro VI), o qual diz que os jovens podem ser 

geômetras, matemáticos e serem bons nessas matérias, porém não se pode crer 

que exista um jovem dotado de sabedoria prática, porque ele carece da experiência 

da vida, que só o tempo pode conceder43. O moço não possui o discernimento 

(phrónesis), crê o Estagirita. Ele – o jovem – não sabe deliberar sobre o que é bom 

ou mau para o homem no conjunto de sua vida, ou seja, ele ainda não tem a 

capacidade de concentrar os justos meios que levem ao fim mais elevado do 

homem; essa somente o phrónimos tem. O jovem é como a criança, que em ato não 

está completamente desenvolvida, mas poderá vir a desenvolver suas 
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competências, por isso, suas qualidades não podem ser apreciadas somente em 

relação a ela mesma, e sim ao homem completamente desenvolvido, isto é, à 

pessoa que tem comando sobre ela44. 

A diferença entre a mulher e o homem não é quantitativa, mas qualitativa, é 

claro que um e outro possuem qualidades morais, porém por natureza existem 

várias camadas de comandantes e de comandados. De maneira diferenciada “[...] o 

macho comanda a fêmea e homem comanda a criança [...]”45. Conforme o Estagirita, 

a mulher e a criança possuem as partes da alma e, inclusive, a mulher tem a 

faculdade de deliberar, mas não tem autoridade plena e a criança a tem, contudo 

encontra-se em formação. As crianças (do sexo masculino) para Aristóteles são 

cidadãos em potência e devem ser educadas segundo as virtudes, para que quando 

se tornarem pessoas adultas participarem do governo da pólis46. 

Diante de tudo que já dissemos sobre a mulher, podemos afirmar que, no 

universo grego, mulheres e escravos são reprimidos e utilizados na sustentação da 

economia doméstica e, de maneira indireta, na estabilidade política. Sem a presença 

das mulheres e dos escravos nos lares das famílias gregas em suas espinhosas 

ocupações; a cidade seria uma ilusão, porque enquanto os cidadãos se ocupavam 

das atividades políticas, mulheres e escravos conduziam as famílias e a comunidade 

com a sua coragem, que não representa nenhuma expressão social, uma vez que 

era desconhecida por partes dos homens públicos. 

Na Grécia, a diferença entre sexos também se fez presente nas qualidades 

atribuídas ao sexo masculino como um ser mais hábil e com mais controle 

emocional do que as mulheres. Esta forma de pensar levou o filósofo a considerar o 

homem como um ser habilidoso, no tocante ao exercício do governo; ele acreditava 

que o homem tem uma extraordinária capacidade para a matemática e a geometria, 

ainda que às vezes o faça somente pela intuição. Dominar o conhecimento dessas 

duas artes na Grécia era fundamental para o exercício da administração, pois elas 

são as ciências facilitadoras nas estratégias dos trabalhos de guerras. 

É evidente que a mulher não é um ser destituído de tais capacidades e 

competências, não se trata jamais de emitir tal juízo, porém a sua função no oikos e 
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a sua condição não lhe dá o tempo igual ao dos homens para desempenhar 

qualitativamente a arte de governo. Ao ver de Aristóteles, a “falta de tempo” das 

mulheres devido aos afazeres domésticos não é agravante mais importante para 

não admitir a mulher no corpo político (soberano), mas, para além disso, está a 

condição natural da sua alma, que  embora tendo virtude para deliberar, não tem 

autoridade plena, visto que em suas decisões se deixa naturalmente conduzir pela 

emoção, em vez de se ater ao que delibera. A alma da mulher seria, pois, 

incontinente por fraqueza e sua inferioridade seria mais moral que intelectual47. 

Desta forma, é permanecendo dependente à autoridade masculina que ela 

encontraria força para desempenhar bem o seu ofício natural de gerar filhos e 

educá-los, assim como sustentar o lar48 sob o controle do marido.  

Na cultura grega, a educação feminina durante a infância era incumbência da 

mãe, almejando uma esposa ideal; a função da mãe era instruir bem as suas filhas 

nas tarefas domésticas49. A educação era continuada pelo esposo após o 

casamento; cabia ao marido educá-la bem para que ela viesse adquirir “bons 

hábitos”. Portanto, o lugar da mulher não é na comunidade política (soberana), mas 

no espaço doméstico, onde pode desempenhar bem a sua atividade natural, de 

educar seus filhos e manter a casa sob o mando do esposo. No entanto, a função da 

mulher no lar não era de natureza meramente biológica (procriação), já que ela 

desempenhava uma tarefa econômica, quando conservava e utilizava os 

mantimentos levados pelo marido50. 

 

1.2 O problema da escravidão e a justiça: convenção (nómos) ou natureza 
(physis)? 
 

As sociedades da Antiguidade clássica eram escravagistas e os gregos 

sempre creram que a escravidão era um dos fatos da vida51. Não é fácil dizer com 
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exatidão o número de escravos existentes na Grécia Antiga. Os autores, quando se 

referem à Atenas (dentre eles Barker (1978), estimam que havia cerca de 80.000 

escravos de ambos os sexos, enquanto que a população livre oscilava em cerca de 

40.000 cidadãos52, significa a média de dois escravos para cada cidadão. Não é 

simples comparar a escravidão da Grécia Antiga com a do Brasil e nem é esse o 

nosso interesse aqui. Porém, ainda que com todas as controvérsias sobre a 

quantidade de escravos na Grécia Antiga, o seu número é significativamente53 

inferior aos 4 milhões de negros africanos utilizados no Brasil no trabalho escravo54. 

Quando olhamos a escravatura em diferentes sociedades percebemos que em todas 

elas há um ponto em comum: o escravo é uma mercadoria, contudo quando 

tomamos posse da leitura de como se dava o tratamento a ele na Grécia Antiga, de 

modo particular o escravo doméstico, não se equipara às atrocidades as quais foram 

subjugados os negros africanos55. Consultando a bibliografia de alguns autores, que 

têm se dedicado a investigar a escravatura na Grécia Antiga, não encontramos 

nenhum registro de que o escravo fosse maltratado, como aconteceu no Brasil.  

Os gregos não eram adeptos ao uso da força, pois para eles o mais 

importante era a persuasão, o cidadão que possuísse escravo jamais deveria usar 

de violência para com ele; eles consideravam tal prática – “força” e “violência” – 

como um modo pré-político56, próprio da vida fora da polis. Ainda que o escravo não 
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faça parte da polis, mas da economia doméstica, isto é, da comunidade despótica, 

não se pode esquecer que o escravo para Aristóteles está ligado ao senhor, ou seja, 

ele era comandado por um cidadão (senhor) e é parte deste (como veremos 

adiante), portanto cometer violência contra o seu escravo era como que cometer 

violência contra si mesmo. O homem verdadeiramente político e dotado de logos57 

na concepção grega é aquele que sabe encontrar as palavras certas a cada uma 

das situações da vida e sabe distinguir o justo do injusto.  

Quantas espécies de escravo existiam e quais eram suas funções? 

Encontramos em Barker (1978) o relato de que em Atenas havia dois grupos de 

escravos, os domésticos e os das minas, estes eram os párias da classe de 

escravos e aqueles eram considerados os escravos “qualificados”. Distinguiam-se os 

escravos como trabalhadores qualificados e sem qualificação. Os que possuíam 

alguma qualificação eram designados aos trabalhos domésticos, sendo empregados 

nas olarias, nas oficinas e na casa do senhor e viviam em condições mais 

agradáveis; o segundo grupo exercia trabalhos mais duros, geralmente relacionados 

à mineração58.  

Realmente, a escravidão é, aos nossos olhos, um fato tão chocante que 

permanece quase incompreensível o fato de ela não ter sido repugnada por parte de 

espíritos mais esclarecidos, como é o caso de Aristóteles, que, pelo contrário, a 

justifica. Aristóteles é sim um protagonista assumido da escravidão, entretanto é 

preciso ressaltar que da escravidão natural. É este tipo de escravidão que ele 

justifica de acordo com o ethos da sua época, com os seus costumes e tradições 

determinadas. Ele abomina a escravidão legal, pois a considera uma injustiça. É 

este binômio entre escravidão natural e a escravidão por força da lei que 

tencionamos esclarecer.  

Apesar de Aristóteles ter nos deixado significativas passagens relativas à 

escravidão na Ética a Nicômaco, é na Política que ele se debruça na perquirição 

sobre a questão escravagista da sua época. Embora a polêmica da escravidão 

marque o tratado – Política – como um todo, é no livro I, desde 1252b a 1260b, que 
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estão as mais significativas referências a ela; em 1254a, focaliza a escravidão por 

natureza e, em seguida, 1255a, discute o ponto de vista daqueles que fazem 

objeções a sua ideia de que a escravidão é natural, é justa. Nestas respectivas 

passagens, o filósofo analisa detalhadamente a abrangência da sua teoria da 

escravidão natural em contraposição à escravidão legal.  

Estudando com atenção a teoria aristotélica da escravidão, percebe-se que o 

objetivo da discussão acerca do escravo é rechaçar a ideia daqueles que dizem que 

a escravidão não é uma condição natural do homem (homem-escravo, pois para 

Aristóteles o escravo é um homem), todavia que é contrária à natureza. O Estagirita 

é um dos raros teóricos antigos a levar a sério a oposição daqueles que pensavam 

que a escravidão fosse contra a natureza e, por conseguinte, fruto da lei e da mais 

pura violência. Frente a essas objeções, o filósofo se propõe a encontrar uma 

justificativa que seja mais convincente do que as existentes em seu tempo. Neste 

sentido postula: 

 

Falemos inicialmente do senhor e do escravo, investigando as 
necessidades da vida prática e procurando também chegar a uma teoria 
melhor do que as existentes atualmente sobre suas relações. Alguns 
estudiosos opinam que o exercício da autoridade do senhor é uma ciência, 
e que a função do chefe de família, a do senhor, do estadista e do rei são a 
mesma coisa como dissemos de início. Outros afirmam que a autoridade do 
senhor sobre os escravos é contrária à natureza, e que a distinção entre o 
escravo e pessoa livre é feita somente pelas leis, e não pela natureza, e que 
por ser baseada na força tal distinção é injusta

59
. 

 

O filósofo refuta o posicionamento dos críticos da escravidão; que diziam que 

a escravatura não é uma condição natural dos homens, porque todos os homens 

são livres por natureza, mas que ela havia sido instituída por força, por parte dos 

poderosos, ou seja, a escravidão é por força da lei, é o mais forte que domina o mais 

fraco. Diante disso, é preciso encontrar uma justificativa “racional” para a escravidão 

que desqualifique a concepção daqueles que acreditam que ela só tem sua 

fundamentação na força. Requisitado a dar uma resposta aos seus críticos, 

Aristóteles, a propósito, faz a distinção entre os termos “escravo por lei” e “por 

natureza”.  
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[...] há escravos e escravidão até por força de lei; de fato, a lei que falamos 
é uma espécie de convenção segundo a qual tudo que é conquistado na 
guerra pertence aos conquistadores [...]. Algumas pessoas, tentando 
apegar-se obstinadamente a algum princípio de justiça (pois a lei é um 
princípio de justiça), afirmam que a escravização de prisioneiros de guerra é 
justa; ao mesmo tempo, todavia, elas contradizem a afirmação, pois há a 
possibilidade de as guerras serem injustas em sua origem, e não se 
admitiria de forma alguma que um homem que não merecesse a escravidão 
pudesse tornar-se realmente escravo – de outra forma, pessoas da mais 
alta nobreza passariam a ser escravos e descendentes de escravos se 
fossem aprisionadas em guerras e vendidas [...]

60
. 

   

É necessário distinguir o “escravo por lei” do “por natureza”, visto que estes 

dois termos apresentam certa ambiguidade: o “escravo por natureza” é aquele o 

qual a natureza (physis) o fez escravo. A expressão “por natureza” leva-nos amiúde 

a pressupor que tal condição tenha a sua origem no momento do nascimento, de 

maneira que o escravo por natureza é alguém que nasce escravo. Segundo 

Aristóteles, o escravo nasce para ser escravo e na sua condição natural deve 

desempenhar bem o seu ofício. Ele não renuncia a nada, porque a sua natureza não 

pede mais do que lhe incumbe na sociedade.  

O filósofo discorda daqueles que afirmavam que o poder do senhor é contra a 

natureza. Diziam eles: é a lei, e não a natureza, que faz a distinção entre o homem 

livre e o homem escravo; a escravidão legal é aquela instituída por meios de 

princípios legislativos aos vencidos em uma guerra. Assim sendo, a escravidão é 

injusta, porquanto é produto da violência. Ora, Aristóteles deseja diferenciar o termo 

escravo do termo escravidão porque quer distinguir as relações políticas, pois se 

escravizar os vencidos em uma guerra fosse justo, correr-se-ia o perigo de 

escravizar pessoas que não nasceram para a escravidão, isto é, os nobres. Por este 

motivo, Aristóteles retruca a generalização de que a lei deve escravizar os vencidos 

em guerra, afinal, de tal maneira, até os gregos aos quais a natureza dotou de 

virtudes seriam escravizados. Os gregos a creditavam que eram nobres em todas as 

partes do mundo, já os bárbaros somente na própria pátria, fora dela seriam 

escravos61.  
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 Política, I, 2, 1255a 41-44; 1255b 1. “[...] existem certas pessoas essencialmente escravas em toda 
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Este ponto merece bastante atenção, porque mostra que Aristóteles atende à 

crítica de seus opositores. Os homens de lei, os juristas, consideram repugnante e 

injusto fundar a escravidão sob a base da violência, embora muitos admitiam que 

podiam escravizar os vencidos em guerra e legislavam a esse favor. Essa polêmica 

“[...] obriga a encontrar uma justificação „racional‟ do fenômeno”62. É, pois, para 

responder a essas críticas que Aristóteles distinguiu o escravo por lei do por 

natureza, uma vez que só por meio da demonstração da naturalidade da escravidão 

é que se permitia ir além do uso da mera força, isto é, pela coação da lei que nem 

sempre é justa, visto que uma boa legislação depende de um bom governo; (como 

veremos no capítulo II deste trabalho) se o governo for bom têm-se boas leis, mas 

se ele for mau as leis serão ruins, portanto, injustas.  

No subtítulo antecedente, quando falávamos dos três tipos de relação 

(marido/mulher; pais/filhos; senhor/escravo) demos mais ênfase à condição do 

escravo e já nessa reflexão fizemos ligeiros apontamentos sobre a mulher, desta 

forma abordamos as exclusões da possibilidade do télos humano na arquitetura 

sociopolítica da pólis. Vimos que estas exclusões se dão em parte devido ao 

estabelecimento de um estatuto funcional: o fato de alguns indivíduos estarem 

submetidos a algumas funções impedem que eles alcancem o fim próprio do 

homem, a eudaimonia, ainda que esses indivíduos sejam imprescindíveis para a 

organização sustentável da pólis. A mulher e o escravo são excluídos da 

possibilidade da estrutura sociopolítica da cidade em função de um determinado 

estatuto funcional, isto é, o emprego em determinadas funções e ações ineptas para 

a realização do télos humano63.  

Na comunidade humana existem diversas atividades que são necessárias 

para a vida cotidiana e sua manutenção. Das mais variadas atividades apenas duas 

são consideradas políticas e constituintes, o que o filósofo chama de bíos politikós: a 

ação (práxis) e o discurso (léxis), que exclui severamente a tudo o que seja apenas 

necessário ou útil. Muitas são as atividades as quais uma pólis precisa para que 

venha a concretizar a plenitude da vida humana, mas podemos observar que, para o 

Estagirita, não são todas as atividades que são consideradas políticas: as atividades 
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 TOSI, Giuseppe. Aristóteles e a Escravidão Natural. Boletim do CPA Campinas, nº 15 jan/jun 2003, 
p. 71-100. www.puc-rio.br/parcerias, sbp, 11-guiseppe. Pdf. p. 75. 
63

 BRUGNERA, op. cit., p. 75. 

http://www.puc-rio.br/parceirias


37 

 

políticas são aquelas que são desempenhadas pelos que têm práxis política. Na 

organização da pólis encontramos escravos, mulheres, artesãos, comerciantes e, 

por fim, todos aqueles que exercem atividade poiética, com vistas a satisfazer as 

necessidades elementares da comunidade política; as atividades destes indivíduos 

não lhes permitem a consolidação da plenitude da vida humana. A possibilidade do 

télos:  

 
[...] Somente é possível àqueles que tendo como dotação inicial um certo 
patrimônio que lhes possibilite o ócio, podem dedicar a ações-práxis, as 
quais são de acordo com a virtude. Com o corpo e as mãos livres, se faz 
ginástica, praticam-se os jogos desportivos e a guerra; com a palavra livre, 
o lógos, se faz ciência, poesia e o discurso sobre o justo e o injusto [...]

64
.  

 

A compreensão de trabalho na comunidade doméstica está ligada ao reino 

das necessidades e difere substancialmente da dos modernos, cuja compreensão 

vai além de adquirir os bens necessários a sua subsistência. Os modernos 

entendem o trabalho como uma atividade essencialmente humana, porque concebe 

o homem como o único animal capaz de trabalhar e ter consciência do próprio 

trabalho. Na atualidade, fala-se de trabalho digno, isto é, o ofício em que o 

trabalhador é bem renumerado e tem boas condições para desempenhar bem suas 

atividades. Na antiguidade grega, o labor que requeria atividade física era 

desvalorizado. O filósofo ajuíza que o ser humano não foi criado para este fim, o 

trabalho, e que este não é o tipo de exercício adequado para dar sentido a sua 

existência. As atividades consideradas mais dignas para os gregos são aquelas que 

exigiam exercícios teóricos e políticos. Eles menoscabam o trabalho manual em 

detrimento do trabalho intelectual e político; segundo o modo de pensar do Estagirita 

estes são mais importantes do que aquele, porque só eles podem fazer o homem se 

realizar plenamente.  

Dissemos que Aristóteles valoriza a atividade política, porém, é preciso 

chamar a atenção para essa afirmação, pois a atividade à qual ele tem préstimo é 

aquela cujo fim está em si mesmo. Ele desvaloriza a atividade política cuja ação, 

não assenta fim em si mesma, mas para tirar honras e vantagens65. Ele louva 
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quando ela é exercida na gratuidade, pela simples razão de querer agir justamente 

em favor do bem comum, porque a seu ver é este tipo de atividade que dá sentido 

ao fim último da vida. 

De acordo com Aristóteles, para que os indivíduos disponham de tempo para 

a atividade intelectual e política é necessário que não sejam muito pobres, pois 

sendo desprovidos de bens terão que trabalhar para se autossustentar e não 

restaria tempo para dedicar às ações, as quais devem estar de acordo com a 

virtude. As ações virtuosas são aquelas que são agradáveis em si; elas são boas e 

nobres, porém, para que o homem possa dedicar-se a ações que lhes deem prazer 

como: a prática da ginástica, participar dos jogos desportivos, a discussão do justo e 

do injusto na cidade e a contemplação, que conforme o filósofo é um ato puramente 

racional, ele carece de recursos financeiros. Sem este poder aquisitivo parece que é 

quase impossível alcançar a vida boa, porque ela necessita de tal modo dos bens 

exteriores, posto que seja impossível ou “[...] pelo menos não é fácil, realizar atos 

nobres sem os devidos meios [...]; e há coisas cuja ausência empana a felicidade 

[...]”66. Sendo assim, uma pessoa muito pobre não pode ser feliz? Os gregos 

colocaram no ápice da sua vida a atividade racional; para um grego nada existe que 

esteja para além da razão e, por isso, entendem que a contemplação é um ato 

puramente racional e as pessoas muito pobres não têm o privilégio de dedicar-se 

totalmente ao exercício da razão e da contemplação, visto que elas se envolvem em 

atividades poiéticas com o fim de assegurar sua subsistência. 

Assim sendo, as pessoas que não possuem condições financeiras para gozar 

do ócio e dedicar-se à arte da contemplação, mesmo habitando os limites 

geográficos da pólis e mesmo sendo necessárias para a existência dela, não estão 

aptas para o desenvolvimento de seu fim. A primeira diferença entre o escravo e o 

cidadão é funcional; estes – os cidadãos – participavam ativamente das atividades 

da pólis, enquanto aqueles se ocupavam das atividades vulgares, que exigiam 

                                                                                                                                                         
termo, porque político é o homem que escolhe as belas ações por si mesmas, ao passo que grande 
número de indivíduos abraça este gênero de vida por dinheiro e ambição”. 
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atividades físicas, não lhes restando o tempo determinado para o lazer67 e a vida 

contemplativa, requerimento indispensável ao cidadão. 

A falta do ócio constitui um grande empecilho para participação da vida 

política. Não podemos imaginar que esta restrição, a não participação na 

comunidade política por causa do trabalho, fosse exclusividade dos escravos, mas 

ela se estendia a todos aqueles que precisavam trabalhar. Neste considerável 

grupo, encontravam-se todos que desenvolviam atividades poiéticas, como as 

mulheres, os artesãos, que por sinal partilham da mesma condição do escravo e da 

mulher, no sentido de que também a eles era negada a cidadania. Sendo assim, não 

era somente o escravo a ser subtraído da cidadania, mas o trabalhador de modo 

geral (todos aqueles que não desenvolviam atividades teóricas, mas físicas), uma 

vez que todos eles participam da mesma categoria de subordinação; nesse caso, 

todos os trabalhadores que se encontravam envolvidos nas atividades poiéticas não 

gozavam do ócio, já que o seu labor estava voltado para preencher as privações 

cotidianas.    

Aristóteles não pretende, na Política, averiguar apenas o mero estudo 

funcional do escravo; o filósofo se diferencia de outros pensadores da sua época 

porque enfrenta com impetuosidade a escravidão como uma condição natural. 

Somente a análise do estatuto funcional não é suficiente para dizer quem é o 

escravo para Aristóteles, uma vez que o próprio estatuto estende-se a todos os 

trabalhadores e o filósofo quer encontrar uma justificativa que seja própria ao 

escravo. Nessa busca incessante de dizer quem é o escravo natural, mesmo antes 

de chegar à definição da escravidão natural, o Estagirita produziu o argumento da 

funcionalidade, mas já aplicando de certa maneira à naturalidade do escravo. 

Vejamos então as palavras textuais do filósofo. 

 
[...] alguns instrumentos são inanimados, outros são vivos (por exemplo, 
para o piloto o timão é um instrumento inanimado e o marinheiro vigilante da 
proa das naus é um instrumento vivo, pois o elemento auxiliar em qualquer 
atividade é um instrumento); assim, os bens são um instrumento para 
assegurar a vida, a riqueza é um conjunto de tais instrumentos, o escravo é 
um bem vivo, e cada auxiliar é por assim dizer um instrumento que aciona 
os outros instrumentos. Na verdade, se cada instrumento pudesse executar 
a sua missão obedecendo a ordens, ou percebendo antecipadamente o que 
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lhe cumpre fazer [...]. Os instrumentos mencionados são instrumentos de 
produção, ao passo que os bens são instrumentos de ação, com efeito, uma 
lançadeira obtemos algo a mais do que seu simples uso, mas uma roupa ou 
um leito são apenas usados [...]. Mas a vida é ação (bios práxis) e não 
produção, e, portanto, o escravo é um auxiliar em relação aos instrumentos 
de ação

68
. 

 

O trabalho “econômico” é dever da comunidade doméstica e 

consequentemente de responsabilidade do senhor, por fazer parte da economia 

privada do oikos, destinado a atender às necessidades diárias. Ora, se todas as 

artes de produção, por exemplo, a arquitetura, necessitam de seus próprios 

instrumentos para o seu trabalho, de tal maneira a administração doméstica precisa 

também dos seus instrumentos, quer sejam animados quer seja inanimados, então, 

pondera Aristóteles: o escravo e o artesão são imprescindíveis. Aristóteles vê o 

artesão como um instrumento que antecede e condiciona os outros instrumentos e 

serve à produção de determinados objetos e bens de uso, enquanto que o escravo, 

como já dissemos, é um ser que não serve à produção de objetos, porém, em geral 

é um artífice mecânico, cuja função é servir ao que diz respeito à ação69.  

Não podemos esquecer que na época do filósofo existiam dois gêneros de 

escravos; os da esfera pública, concernentes à polis, que se distribuíam em diversas 

categorias, como soldado, agricultores e artesãos70; e os da vida privada, 

pertencentes à família, os escravos do senhor. 

Nenhum senhor ou chefe de família seria capaz de produzir coisa alguma se 

não existissem os instrumentos de produção e de ação. O escravo é um objeto vivo, 

isto é, é uma propriedade do senhor, enquanto que uma lançadeira é uma 

propriedade inanimada. Portanto, o que distingue o escravo dos outros objetos de 

propriedade é o fato dele ser um objeto animado, ele tem alma; alma é o que lhes 

torna semelhantes a outros servidores, é por meio dela que podemos reconhecer 

neles as características humanas. Por outro lado, o que os diferencia dos outros 

homens (por exemplo, um artesão) é o fato de ele ser uma propriedade, uma parte 

                                                 
68

 Política, I, 2, 1254a 1-20. 
69

 Política, III, 2, 1277a 68-71. “[...] há várias espécies de escravos, pois eles têm várias, ocupações; 
parte delas cabe aos trabalhos manuais que, como seu nome indica, são pessoas que vivem da 
habilidade de suas mãos, uma classe que inclui os artífices mecânicos [...]”. 
70

 Não se deve confundir o artesão com escravo, quando se diz que o escravo é um artesão, 
devemos ficar atentos, pois Aristóteles se refere “em geral”, não quer dizer que ele é um artesão. 
Aristóteles quer deixar bem claro que o escravo não serve à produção de coisas. O escravo é um 
instrumento que serve a ação. É nesse sentido que o escravo é um artesão. 
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do senhor e como tal lhe pertence inteiramente, enquanto que os outros servidores, 

embora realizem atividades subordinadas e manuais, são entes juridicamente livres.  

Se uma lançadeira por si só fosse capaz de fabricar o fio e produzir uma 

toalha, possuir escravo para o senhor seria desnecessário, mas como ela é incapaz 

de tal proeza, o escravo é útil e necessário na execução de tal instrumento. A função 

do senhor não é adquirir escravo, mas usá-lo, elucida Aristóteles, ele é um bem do 

senhor, porém não na ordem da produção, mas da ação; ele é o que aciona os 

outros instrumentos. A título de esclarecimento, é preciso fazer uma ressalva, pois 

quem age no sentido prático é o senhor, o escravo apenas prolonga o corpo de seu 

senhor utilizando no seu lugar os instrumentos necessários para que o senhor possa 

se dedicar aos assuntos da pólis. Eis o motivo pelo qual se diz que o escravo não é 

um ser que produz, mas um executante na ordem da ação.  

Aristóteles não entende o escravo como um trabalhador (no sentido estrito do 

termo moderno), que deve produzir para dar renda ao senhor, mas apresenta o 

escravo intimamente ligado ao senhor e com os mesmos interesses, haja vista, que 

o “exercício econômico” é um trabalho desenvolvido na esfera privada e tem como 

fim sanar as necessidades do dia-a-dia. E, nesse sentido, diz-se que a atividade 

econômica é inerente a comunidade doméstica, então, a relação senhor/escravo não 

era uma relação de usurpação, mas implicava vantagens para ambos os lados71. O 

senhor e o escravo têm os mesmo interesses, mesmo que o escravo não possa ser 

nada além de um instrumento animado, sem capacidade para alcançar a plenitude 

humana. Se os escravos tivessem interesses diferentes do seu dono não existia 

diferença natural entre livres e escravos e a escravidão se tonaria injusta, violenta e 

antinatural, mas como não é assim, o escravo procura realizar bem a sua função e, 

por isso, recebe a proteção do senhor para satisfazer as suas necessidades e o 

senhor realiza também o seu ofício da melhor maneira.  

Aristóteles, ao falar do escravo como instrumento, tem presente em sua 

mente os escravos domésticos, aqueles que realizam as atividades do oikos, e 

caracteriza-os como um ser humano pertencente por natureza não a si mesmo, mas 
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a outra pessoa. Se o escravo não pertence a si mesmo é uma coisa possuída, e que 

se sente uma propriedade do senhor, não restando senão prestar-lhe obediência, 

visto que lhe é subordinado. Pois, o escravo é: 

 

[...] um ser humano pertencente por natureza não a si mesmo, mas a outra 
pessoa é por natureza escravo; uma pessoa é pertencente a outro se, 
sendo um ser humano, ele é um bem, e um bem é um instrumento de ação 
separado do dono. Em seguida deveremos investigar se existe, ou não, 
alguém que seja assim por natureza, e se é conveniente e justo para 
alguém ser um escravo ou se, ao contrário, toda escravidão é antinatural

72
. 

 
Aristóteles nos dá aqui uma pré-definição do que é o escravo por natureza, 

quando afirma que o escravo por natureza é aquele homem que pertence a outro 

homem na ordem dos instrumentos de ação, ou seja, o escravo natural é objeto de 

propriedade. Entretanto, o próprio filósofo reconhece que ainda não encontrou uma 

definição satisfatória capaz de apreender todas as características do escravo 

natural, pois ainda está ligado ao funcionalismo quando diz que “ele é um bem, e um 

instrumento”. O filósofo, percebendo ainda não demonstrar quem é o escravo por 

natureza, se questiona se existe alguém nestas condições e se é conveniente e 

justo para algum ser propriedade de outrem. 

Aristóteles continua sua investigação com o fim de demonstrar quem é 

verdadeiramente o escravo por natureza e nesta busca infatigável de confirmação 

nos apresenta três argumentos. Sob cada um deles elabora uma semelhança; elas 

são as seguintes: semelhança histórica entre o organismo social e as estruturas de 

mando entre os seres vivos; relação senhor/escravo semelhante à relação alma e 

corpo; semelhança entre a parte racional da alma e a parte desiderativa.  

Analisemos cada uma das semelhanças para vermos como o filósofo sustenta 

a tese de que a escravatura, quando é devido à condição natural do homem, é justa, 

mas que é injusta quando ocorre em pessoas que não são escravas por natureza. 

Passemos então à análise de cada uma dessas analogias. 

 Na primeira, o Estagirita nos apresenta quatro proposições e as aplica ao 

escravo: 
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a) “[...] Mandar e obedecer são condições não somente inevitáveis, mas 

também convenientes [...]”73; 

b) “[...] Alguns seres, com efeito, desde a hora do seu nascimento, são 

marcados para ser mandados ou para mandar [...]74”; 

c) “[...] Há muitas espécies de mandantes e mandados [...]75”; 

d) “[...] Mandar num ser humano é melhor do que mandar num animal 

selvagem [...]76”. 

Estas proposições são universalizadas dentro de uma ordem hierárquica 

natural que comanda todos os seres vivos animados. O filósofo percebe que tanto 

nos animais racionais quanto nos irracionais estão presentes, respectivamente, a 

figura do comandante e do comandado e assim se dá essa relação de mando e 

obediência conforme os princípios da natureza (b). Os humanos comandam animais 

domésticos, cuja natureza se apresenta melhor do que nos animais selvagens. Para 

os animais domesticados é melhor serem comandados, pois vivem mais protegidos 

dos predadores e das doenças. O mando sobre os animais domésticos se dá de 

maneira despótica; por exemplo, em uma fazenda, os cavalos pertencem aos 

fazendeiros como instrumentos para toda vida, da mesma forma que os escravos 

pertencem aos senhores (d)77. De acordo com Aristóteles, a natureza, por ter em 

vista a conservação, criou duas espécies de seres e os dividiu em dois grupos, o 

grupo dos que mandam e os dos que obedecem.  

Em todas as formas de organização deve haver uma ordem hierárquica entre 

os que mandam e os que obedecem. Sem essa relação entre mando e obediência 

jamais seria possível algum governo ter a unidade do todo, que é o que permite a 

existência das partes78. Assim, Aristóteles produz a justificativa da naturalidade da 

relação de dominação entre os homens. Esta justificação dada pelo o filósofo é 

válida tanto para a comunidade da esfera privada (a família), quanto para a da 

esfera pública (a Pólis). Aristóteles compreende que nas mais variadas formas 

convencionais de governos há uma distinção precisa que não se funda unicamente 
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na convenção, mas sobre natureza entre quem é por natureza escravo e, por isso, 

destinado a obedecer e quem é por natureza livre e, por conseguinte, destinado a 

comandar (a).   

Até aqui expusemos como o filósofo apresenta a naturalidade das relações de 

autoridade entre os seres humanos, porém, ainda não se produziu eficazmente a 

definição do escravo por natureza. Sendo assim, passemos a agora à segunda 

semelhança. 

Segundo Aristóteles, o ser vivo é antes de tudo um composto de alma e corpo 

e a alma comanda o corpo e o corpo é comandado. A partir daí ele conclui que no 

ser vivo pode-se distinguir tanto a autoridade de tipo despótico quanto a do tipo 

político. Nessa relação, alma-corpo, a alma domina o corpo, como a autoridade de 

tipo político ou régio, e o intelecto domina o desejo79. A segunda semelhança 

consiste na comparação que ele faz de duas maneiras diferentes e aplica aos 

escravos, dizendo que eles diferem entre si do mesmo modo que a alma do corpo e 

o homem do animal.  

 

[...] Todos os homens que diferem entre si para pior no mesmo grau em que 
a alma difere do corpo e o ser humano difere do animal inferior (e esta é a 
condição daqueles cuja função é usar o corpo e que nada melhor podem 
fazer), são naturalmente escravos, e para eles é melhor ser sujeitos à 
autoridade de um senhor, tanto quanto o é para os seres já mencionados 
[...]

80
. 

 

O filósofo emprega tais princípios aos escravos. Desta forma, cabe ao senhor 

governar o escravo assim como a alma governa o corpo e aos escravos cabe 

obedecer ao senhor e executar suas tarefas usando o seu corpo. Conforme 

Aristóteles, a natureza quis distinguir nos corpos os homens livres dos escravos. A 

estes deu-lhes corpos fortes para as atividades servis, enquanto que àqueles deu-

lhes corpos eretos aptos para vida de cidadão e inaptos para as atividades que 

exigem força física, ainda que, com frequência, apareçam escravos com as mesmas 

características de homens livres, ou seja,  o corpo de livre, mas a alma de escravo. 

Portanto, a distinção entre escravos e livres81 não pode ser baseada unicamente nos 
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corpos, porém no logos e na alma, “[...] mas não se vê a beleza da alma tão 

facilmente quanto a do corpo. É claro, portanto, que há casos de pessoas livres por 

natureza e escravas por natureza, e para estas últimas a escravidão é uma 

instituição conveniente e justa”82. Os escravos são seres humanos que em sua 

maioria têm corpos robustos, aptos aos trabalhos pesados e possuem uma 

inteligência inerte, que os torna incapazes de administrar qualquer atividade e por 

essa razão não se pertencem; uma vez que são incapazes de autogovernar-se e, 

consequentemente tornam-se incapacitados para a liberdade.  

Nessa relação, senhor/escravo, o escravo aparece como um corpo do qual o 

senhor é a alma. O homem livre difere do escravo da mesma forma que a alma 

difere do corpo e o homem do animal. Nessa reflexão acerca da relação 

senhor/escravo, Aristóteles mais uma vez provoca a definição de quem é o “senhor 

por natureza” e quem é o “escravo por natureza”: este é definido pelos os atributos 

do seu corpo, enquanto aquele pelos atributos de sua alma. Destas comparações, o 

filósofo já indicou a nossa próxima semelhança: a relação entre a parte racional da 

alma e a parte desiderativa. Passemos, então, a sua investigação, visto que é nesta 

analogia que ele produz definitivamente a definição do escravo natural. 

Na Ética a Nicômaco, Aristóteles divide a alma em duas partes: racional e 

irracional (álogon). Esta (alma irracional) é composta de duas espécies: uma alma 

vegetativa e outra apetitiva. A função da alma vegetativa é comum a todos os seres 

viventes, ela consiste na faculdade da alma como nutrição e crescimento, por 

exemplo, uma árvore tem a função vegetativa, visto que ela nasce, cresce e vive, 

mas não delibera, não tem escolha e nem raciocina. Por este motivo dizemos que 

ela não participa em nada da razão, ou seja, ela é completamente privada de logos. 

A alma apetitiva não tem a razão (logos), embora participe dela enquanto lhe é 

obediente e dócil à razão, quer dizer, ela de alguma maneira tem parte com a 

razão83. Neste sentido, Cassin (1999, p. 58) reforça que o escravo é sim 
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estritamente análogo à parte “apetitiva” da alma, ou mais comumente “desejante”84. 

Recapitulando a “definição” concedida anteriormente, o Estagirita sustenta que: 

 

É um escravo por natureza quem é susceptível de pertencer a outrem (e por 
isso é de outrem), e participa da razão somente até o ponto de apreender 
esta participação, mas não usa além deste ponto (os outros animais não 
são capazes sequer desta apreensão, obecendo somente aos seus 
instintos)

85
. 

 

Esta célebre “definição” de escravo por natureza tem sua raiz plantada nas 

funções da alma, situando-se entre a parte racional e apetitiva. Nesta definição, o 

filósofo concebe o escravo como aquele que tem o poder de perceber a razão, mas 

não de possuí-la. Temos aí duas comparações, no tocante aos ajustes de alma, 

corpo e intelecto; as relações são divididas em comandante e comandados. A 

autoridade da alma sobre o corpo afigura-se ao poder despótico, visto que ela 

naturalmente o governa e, consequentemente, a relação senhor/escravo assemelha-

se à relação alma/corpo. A segunda diz respeito à autoridade da parte racional da 

alma (intelectiva), a qual é exercitada sobre a parte desejante (apetitiva), e é 

comparada com o poder do homem político ou do rei. Com efeito, a relação 

senhor/escravo equipara-se à relação alma/corpo, em que a alma tem o poder de 

governar o corpo com a autoridade de um senhor86. Nessa justificativa, o filósofo 

distingue o escravo por natureza do animal pela razão. O escravo difere-se dos 

animais, porque possui a capacidade de perceber a razão e de entender o comando 

do senhor, porém é incapaz de fazer uso por si mesmo da razão e do comando. Se 

o escravo fosse destituído plenamente da racionalidade, faltar-lhe-ia o mínimo 

necessário de razão para compreender os comandos do senhor, e assim não 

poderia receber ordens.  

Negar ao escravo a razão seria destituí-lo de sua humanidade, ou seja, ele 

não seria um homem, mas um ser vegetativo e em tal condição estaria 

impossibilitado para qualquer atividade, visto que, não teria condições sequer de 

receber os comandos do senhor. Destarte, o escravo é um homem e pelo fato de ser 

um homem participa do logos e, “[...] enganam-se [...] as pessoas que consideram 
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os escravos destituídos de raciocínio [...]”87. Temos de convir, mais uma vez, que se 

ele fosse completamente privado da racionalidade seria igual ao um ser vegetativo 

ou um animal irracional, que apenas pode receber ordem de adestramento, contudo 

os escravos vão muito além desses seres, porque não são somente suscetíveis de 

receber ordem, mas também de receberem advertência.  

 O filósofo afirma várias vezes que o escravo é homem e que “participa da 

razão” (assim como da alma apetitiva) e que jamais se pode negar a ele a “razão”. O 

motivo da insistente repetição deve-se ao fato que a humanidade do escravo deixa o 

Estagirita em uma situação delicada, porque o escravo sendo homem “participa da 

razão”. Se o escravo é um homem e participa da razão, como qualquer outro 

homem, ele deveria ter qualidades morais? 

 
[...] deve-se levantar quanto aos escravos a seguinte dúvida: um escravo, 
sendo um instrumento, possui qualquer outra qualidade além de sua 
capacidade de servir, mais valiosa que está (por exemplo, moderação, 
coragem, sentimento de justiça e outras qualidades morais), ou não tem 
outras qualidades além de sua utilidade física? De um modo ou de outro há 
uma dúvida: se os escravos possuem qualidades morais, onde está a 
diferença entre eles e os homens livres? Ou se não possuem, isto é 
estranho, pois eles são seres humanos e participam da razão [...]

88
. 

 

O filósofo depara-se com uma questão espinhosa, que poderia até mesmo 

fracassar todos os seus argumentos usados até aqui com vista à justificativa da 

escravidão natural e o seu repúdio à escravidão legal. A natureza dessa questão é 

análoga à dificuldade levantada sobre as relações marido/mulher e pai/filho. 

Aristóteles mostra que, conforme as partes da alma existem, diversas formas de 

comandantes e de comandados e que os escravos, embora sendo seres que 

participam das partes da alma não possuem de forma alguma “[...] a faculdade de 

deliberar [...]”89. Por isso, são impossibilitados para o comando, dado que, eles 

somente podem perceber a razão, isto é, cumprir ordens, mas não podem exercitá-

la. 

O teórico também frisa que a diferença entre livre e escravo é qualitativa e 

não quantitativa e isso significa que o homem livre não possui mais razão (ou 

inteligência) e o escravo menos, mas que há dois tipos diferentes de razão: a razão 
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capaz de operação e a razão privada de operação, que não propõe fim. O escravo é 

carente da parte mais sublime da alma, isto é, a parte deliberativa. No escravo está 

ausente a previsão e a deliberação, que se encontram no senhor. Este tem – o 

senhor – que ser um homem capaz de deliberar sobre fins que sejam bons e nobres. 

Por conseguinte, a alma servil é uma alma sem meta e sem fim e o escravo natural é 

aquele que tolera a obediência, porque é um ser incapaz de propor fins e de se 

propor como fim. A alma servil é uma alma que não tem política, não tem projeto que 

dê sentido à vida e, para Aristóteles, ter um projeto que dê sentido a sua vida é ter 

uma política e é a política no seu sentido amplo que responde à necessidade de 

ordenar as ações humanas em função de um fim último. Sendo assim, não é difícil 

de compreender que a alma servil para Aristóteles é estranha ao projeto arquitetado 

por toda Política90. 

 

1.3 O advento da pólis 

 

Para uma boa compreensão do pensamento ético-político de Aristóteles, 

sobretudo o papel da justiça nas tipologias de governo, faz-se necessário que 

tenhamos conhecimento de como nasceu a pólis grega e como se estruturava. 

Também é importante que saibamos o que ela significa para o filósofo e qual era a 

sua finalidade. Pólis e Justiça são duas substâncias do mesmo composto, não 

podendo uma existir sem a outra. Sem pólis não há justiça e sem justiça não há 

pólis, uma vez que só podemos falar de justiça, enquanto ela está encarnada na 

polis; esta é o espaço onde os homens podem viver em comum e podem exercer 

suas ações, é nela que o homem pode exprimir o sentimento de justiça. O 

sentimento de justiça não tem outro espaço de expressão a não ser na vida comum, 

porquanto, quando pensamos qualquer manifestação de justiça já supomos uma 

vida comum, isto é, nunca pensamos a justiça em relação a nós mesmos, mas 

sempre em relação ao outro.  

Na Ética a Nicômaco na seção corpus, em que Aristóteles desenvolve a 

questão da justiça, livro V, ele reflete a justiça como uma virtude que só pode ser 
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praticada em relação ao outro91 de forma consciente, e esta prática está reservada à 

realização do seu elemento fundamental: igualdade em conformidade com a lei, do 

qual o objetivo é realizar a eudaimonia da “polis” em um ideal mais elevado, ou o 

primado do bem comum em geral. Então, se não houvesse a cidade não 

poderíamos falar em justiça na concepção aristotélica, porque não haveria lugar de 

realização da práxis dos homens livres. Consequentemente, Justiça e Pólis 

necessitam uma da outra para que tenham razão de ser e de existir. 

A organização da cidade grega é bem diferente da qual conhecemos hoje, 

dos grandes centros urbanos, avenidas longas, carros, shoppings centeres etc. A 

pólis grega foi estruturada na forma de cidade-Estado92, onde cada cidade-Estado 

possuía sua própria autonomia, ou seja, sua política, cultura, religião e economia e, 

por essa razão, a práxis dos cidadãos se diferenciavam de uma cidade para outra93. 

A pólis não era somente uma cidade como hoje entendemos, ela era uma 

comunidade política e ética; associava zona rural e urbana e significava sempre uma 

comunidade e não exclusivamente uma área territorial. 

O rural e o urbano eram apreciados como uma unidade. Estes dois mundos 

não eram vistos como duas variáveis distintas e conflituosas, mas como uma 

unidade, visto que até os agricultores que habitavam fora da cidade, permaneciam 

unidos à pólis. Não obstante, o vínculo estabelecido entre o mundo da vida rural e 

da vida urbana, a pólis era essencialmente urbana, uma vez que o mundo grego era 

um mundo de cidades.  

 

[...] Mesmo a população agrária, sempre majoritária, vivia, na maioria das 
vezes, em algum tipo de comunidade – aldeias, vilarejos, e não em 
propriedades rurais isoladas. [...] Os próprios antigos acreditavam 
firmemente que a vida civilizada só poderia ser imaginável em cidades e 
por causa delas [...]

94
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O homem é um ser que não consegue viver no isolamento, esta é razão pela 

qual procura sempre associar-se, pois sente a necessidade do outro, por isso, em 

todo tempo, não importando a época histórica, forma algum tipo de comunidade; o 

homem se junta a outro homem, uma família se une a outra, formando uma aldeia e 

mais tarde uma vila. Estas comunidades nem sempre preenchem todas as 

necessidades da vida, porém o homem se associa, porque é por natureza um animal 

gregário, que não suporta o isolamento. Contudo, estas comunidades não dão 

polidez ao homem, a vida civilizada, de acordo com o modo de pensar grego, só era 

possível na pólis, fora desta só poderia haver associações, mas não civilidade. 

 A pólis tem a sua origem na história como a religião e como a tribo. A tribo, a 

fratria e a família formam um conjunto independente e singular, com seu culto 

próprio, onde se excluía o estrangeiro. Uma vez formada a tribo, outra família não 

podia nela ser acolhida, porque duas tribos de maneira alguma podiam tornar-se 

uma só, dado que a sua religião não permitia. Todavia, muitas fratrias estavam 

incorporadas em uma tribo, com o passar do tempo muitas tribos puderam se 

integrar sob a condição de que o culto de cada uma delas fosse respeitado. Neste 

sentido, Fustel de Coulanges assinala que no dia em que nasceu essa aliança, 

nasceu a cidade. Dentro dessa conjuntura, pode-se afirmar que a pólis existia em 

função do grau de parentesco entre os cidadãos e, por via de regra, era um estado 

tribal. Destarte, da tribo passou a cidade, mas isso não significa que as religiões das 

tribos tenham sido extintas imediatamente dando lugar a uma religião comum. A 

cidade não fazia interferência no seio familiar; a intervenção na casa era deixada a 

cargo do patriarca95.  

Conforme já abordamos na argumentação sobre a formação das primeiras 

comunidades, as associações humanas dividiam-se em grandes famílias (génê) em 

que seus elementos estavam unidos por laços de sangue ou religiosos. Os 

agrupamentos dos génê formam a fratria e, um conjunto de fratrias, a tribo. 

Podemos perceber que o que existia a princípio era uma tribo, quer dizer, uma 

estrutura familiar de pessoas formadas por subgrupos como confrarias e clãs e que, 
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com o suceder do tempo, “[...] houve uma revolução política; os indivíduos passaram 

a viver sob a regra de vizinhança ou sob o princípio da territorialidade e não mais 

sob laços de sangue – assim, a pólis passou de um estado tribal para cidade-estado 

[...]”96. Estas comunidades de vizinhança por uma tendência natural vão aos poucos 

se unindo e gradativamente formando a pólis97, com governo próprio. 

O agrupamento das comunidades forma uma fortaleza comum, afinal era 

preciso partilhar vantagens comuns, mesmo que fosse pela simples razão de 

proteger seu rebanho ao ser atacado. O agrupamento também expressava uma 

organização de um governo comum, a cidadela98 carecia ter dentro das suas 

muralhas, comumente, um núcleo cívico duradouro, com templos para adoração 

pública e locais de reuniões, alguns deviam ser ao ar livre e outros debaixo de um 

teto, para a realização de negócios públicos seculares. 

 Nessa explicitação que acabamos de fazer, vimos que as comunidades, 

tiveram a sua origem no grau de parentesco, isto é, na consanguinidade e partir dela 

podemos asseverar que a pólis se originou da incapacidade das duas formas 

antecedentes de associação, a família e o agrupamento de parentesco maior, para 

satisfazer todas as necessidades legítimas de seus membros. Ela consegue essa 

realização na medida em que engloba esses dois grupos e forma um demos, que 

passou a denotar um grupo de indivíduos que viviam nesse território. A autárkéia – a 

autossuficiência – era o seu objetivo, e uma pólis adequadamente estruturada e 

constituída devia ser capaz de alcançar essa meta99.  

 Os gregos não concebiam a cidade apenas como um ambiente geográfico100; 

um lugar onde se poderia morar e nem muito menos consideravam a mesma 
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somente um lugar em que se organizava as transições comerciais e financeiras, 

porém os espaços públicos como mercados e ginásios iam além da simples 

aglomeração de pessoas, mas eram também lugares de debates. A cidade não era 

só politicamente autogovernada, mas, sobretudo, gozava de um amplo espaço de 

discussão, de forma que quando os cidadãos se reuniam em assembleias tratavam 

de assuntos que já haviam sido discutidos largamente na praça (ágora), mercado, 

ginásio etc.  

A cidade era mais do que uma unidade de governo, era antes de tudo um 

lugar onde pessoas de diferentes classes reuniam-se diariamente, conversavam e 

debatiam assuntos do interesse de todos. É desse modelo de pólis que vem a raiz 

natural dos ideais democráticos da igualdade e da liberdade de expressão101. A 

liberdade que o demos tinha para expressar suas ideias na cidade fazia dela, mais 

do que uma cidade politicamente governada (por chefes, reis, isto é, conforme o 

governo exercido naquele momento), mas viabilizava o autogoverno, fazendo com 

que todos os seus habitantes não se sentissem simples moradores das cidades, 

mas também participantes das decisões políticas. Isso não significa que não existia 

certa representatividade na pólis, entretanto, não era a ideia de representação como 

conhecemos hoje, que compunha o cerne da vida política, mas sim a ideia de 

educação. 

Os gregos concebiam a pólis como uma comunidade ética em que “[...] os 

indivíduos se identificavam com a cidade-estado e desta tornavam-se parte 

integrante, passando à categoria de cidadãos [...]”102. A pólis era, assim, 

compreendida como uma substância espiritual comum. As atividades dos 

organismos da cidade eram obrigatoriamente atividades educativas, designadas a 

consolidar nos cidadãos a parte que lhes corresponde dessa substância comum, isto 

é, a lei.  

                                                                                                                                                         
de algumas aldeias (Atenas, por exemplo, resultou da fusão de quatro aldeias), que, juntamente com 
o centro (Acrópole), vinham a constituir a pólis. As cidades gregas também dispunham, logo abaixo 
da Acrópole, de uma Ágora, ou praça do mercado – na verdade, o centro comunal da vida dos 
habitantes –, usada para reuniões públicas e para transações comerciais. Nas cidades localizadas no 
litoral, havia ainda um terceiro elemento: o porto (por exemplo, o Pireu, em Atenas), por onde se fazia 
a importação e exportação de mercadorias. Além desses elementos típicos, as cidades gregas 
possuíam teatro, ginásio de esportes e uma fonte que abastecida um reservatório de água”.   
101
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 Na Grécia, sociedade, Estado e indivíduo relacionam-se constantemente. 

Estas três realidades interatuam em estágios: no primeiro, havia influência do 

julgamento social que dava forma ao exercício político; em um estágio posterior, a 

possibilidade da ação política transformava o julgamento social em realidade. A 

sociedade devia se identificar com o Estado, pois não existia lugar para a distinção. 

Na concepção grega, o indivíduo não poderia ser compreendido como um ser 

diverso e separado do Estado, indivíduo e Estado constituíam uma unidade. A ideia 

de superioridade do Estado existe somente no sentido que o todo é maior que as 

partes, mas não no sentido de o indivíduo dever ficar obediente de maneira passiva 

ao Estado. 

Segundo os ideais do pensamento político grego, o indivíduo pertence ao 

Estado, assim sendo o Estado tem o direito de existir autonomamente e deve 

autogovernar-se e o indivíduo tem o dever de contribuir para a sua existência; 

enquanto que na concepção moderna de Estado, este existe em função do 

indivíduo, isto é, ele deve promover e assegurar o desenvolvimento dos direitos 

individuais do sujeito, o que difere dos gregos, cuja compreensão é de que a pólis 

pertence aos cidadãos e estes pertencem a pólis, não existindo embate nem 

incompatibilidade e, sim complementaridade103.  

A pólis, segundo o modo de pensar grego, e em particular o de Aristóteles, 

era uma sociedade ética; e a ciência política enquanto ciência de tal sociedade era 

predominantemente ética. Como veremos, a constituição é, para Aristóteles, o 

Estado; e não apenas uma fusão de funções, mas também um modo de existir. 

Sendo assim, a pólis mais do que uma base legal é um espírito moral que 

representa a essência pessoal e o significado vital do Estado104.  

 

1.4 O fim da pólis: autossuficiência (autárkeia) 

 

Confirmamos em Aristóteles tudo o que foi elucidado no item anterior da 

forma como a pólis foi arquitetada no contexto grego. O autor demonstra sua íntima 

conexão com o modo de pensar a pólis, inclusive a ideia de que ela surge do 
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agrupamento de diversas aldeias, e também a relação de complementaridade entre 

ela e o indivíduo. 

Para o filósofo a pólis não deseja unicamente suprir as necessidades básicas 

(que se encontram na simples impossibilidade individual de abastecimento das mais 

variadas carências da vida do homem) dos indivíduos através do 

interrelacionamento; a pólis, mais do que preencher as escassezes básicas do ser 

humano, se propõe a alcançar um estilo de vida racional e virtuoso para todos os 

membros da agregação política. Com efeito, é nessa perspectiva que se diz que o 

fim da pólis se identifica com o fim do indivíduo, isto é, com a eudaimonia. 

Segundo Aristóteles, a pólis não é uma reunião de indivíduos em um mesmo 

lugar com o propósito de evitar desavenças recíprocas e permutar produtos. Este 

intento é sem dúvida um pré-requisito para uma cidade, porém, apesar de que essas 

condições se apresentem ao conjunto da circunstância da pólis, ainda não constitui 

uma cidade105.  

A pólis concebida por Aristóteles é formada a partir de vários povoados, 

contudo a cidade a qual o filósofo projeta o reino das necessidades é superada; o 

homem não se agrupa só porque quer eximir-se das necessidades cotidianas, e sim 

porque almeja uma vida melhor. Neste sentido, postula o Estagirita: 

 
A comunidade constituída a partir de vários povoados é a cidade definitiva, 
após atingir o ponto de uma auto-suficiência praticamente completa; assim, 
ao mesmo tempo que já tem condições para assegurar a vida de seus 
membros, ela passa a existir também para lhes proporcionar uma vida 
melhor.Toda cidade, portanto, existe naturalmente, da mesma forma que as 
primeiras comunidades; aquela é o estágio final destas, pois a natureza de 
uma coisa é o seu estágio final, porquanto o que cada coisa é quando o seu 
crescimento se completa nós chamamos de natureza de cada coisa quer 
falemos de um homem, de um cavalo ou de uma família [...]

106
. 

 

  Fazendo uso do conhecimento metafísico, o filósofo determina a natureza da 

cidade por meio da análise da comunidade erguida a partir do povoado. Garantindo 

que sua finalidade consiste na promoção da vida boa e, para atingir tal vida, deve-se 

perseguir os meios que a natureza assenta. A natureza de cada coisa tem que 

corresponder ao objetivo – a finalidade – para qual foi criada. Tomemos, por 

exemplo, o pulmão; é próprio da natureza do pulmão levar oxigênio ao sangue, mas 
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se o pulmão ficar doente e deixar de realizar bem sua função o homem ou animal 

possuidor de tal órgão deixará de mover-se com facilidade e começará a morrer. 

Qualquer coisa adversa à natureza obviamente falseará o seu resultado. Uma coisa 

é contrária à natureza quando não está em conformidade com o que ela exige. 

Igualmente acontece com a cidade, quando ela não está em harmonia com a sua 

finalidade, não gerará bons cidadãos.  

Infere-se que a pólis é a última das comunidades naturais e que a natureza 

dela consiste em assegurar a vida boa aos seus participantes, afinal quando ela faz 

os seus membros felizes, é autárquica. Ela é uma reunião de famílias e de clãs, para 

viverem melhor em vista de uma vida perfeita e independente107; isto faz com que se 

diferencie das comunidades anteriores, uma vez que, a existência daquelas 

pretendia responder certas necessidades elementares da vida.  

O ser humano isolado não pode se reproduzir, isso faz com que ele 

naturalmente forme comunidades. O homem naturalmente impelido a conceber e 

naturalmente movido a executar, não sendo capaz de suprir às suas necessidades 

cotidianas sem o outro, procura viver em comunidade; construindo assim um lar que 

garante as necessidades vitais; todavia as outras não. Nestas comunidades 

precedentes, há necessidades que o vilarejo, nascido do lar, não tem condições de 

suprir; se ele fosse capaz de prover todas as carências da vida humana, ele seria a 

última das comunidades, numa palavra, se fosse autárquico108; se assim fosse, a 

cidade não tinha razão de ser. De fato, a vida carece igualmente de outras 

atividades sociais, que vão além daquelas que o vilarejo possa satisfazer. 

Aristóteles abre a Política em forma de um silogismo, porque desde já quer 

mostrar que a pólis é uma comunidade, por isso, em todo o tratado ao definir cidade 

continuamente afirma que ela é uma comunidade (comunidades de lares e vilarejos, 

comunidade de regime político entre pessoas iguais, comunidade da felicidade ou da 

vida boa, a vida perfeita e autárquica)109, entretanto, a pólis para o filósofo é uma 

comunidade, porém não comum às demais, mas a melhor das comunidades 

humanas, visto que ela tem por finalidade o bem soberano. A propósito, elucida: 
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Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda comunidade 
se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens 
são praticadas com vistas a algum bem, é evidente que a mais importante 
de todas elas e que inclui todas as outras tem mais que todo esse objetivo e 
visa o mais importante de todos os bens; ela se chama cidade e é a 
comunidade política [...]

110
. 

 

 Esta passagem está interconectada com a questão central da ética 

teleológica do filósofo, em que toda racionalidade prática tende ao fim e a sua 

questão central consiste na determinação do fim humano, isto é, da sua perfeição. A 

plenitude humana somente pode ser alcançada na pólis, por meio do emprego da 

justiça; estabelecendo assim uma relação circular entre ética e política111. Pode-se 

dizer que o bem do indivíduo e o bem da pólis possuem a mesma natureza, pelo fato 

de incidirem, em ambos os casos, na virtude e o desenvolvimento natural do homem 

faz com ele chegue ao topo dos agrupamentos humanos, que é a comunidade 

política. 

A razão disso não pode ser buscada em nenhum outro lugar, que não seja na 

própria natureza do homem. A natureza humana tem demonstrado categoricamente 

que o homem é um ser incapaz de viver isolado, pois ele tem a necessidade de se 

relacionar com os seus semelhantes em todos os momentos da sua vida. Os fins 

das comunidades não políticas são imperfeitos, porque, conforme já vimos, as 

comunidades do casal até a vila tratam de encontrar meios em vista da vida diária, e 

estes meios não são suficientes para a vida perfeita, ou seja, a vida moral. 

A vida boa só é possível na comunidade política, é nela que o homem é 

chamado pelas leis e pelos organismos políticos a sair do egoísmo; ele deixa de 

viver segundo o que é subjetivamente bom para si, para viver sob o que é 

objetivamente bom e verdadeiro para todos. É nesse sentido, que se diz que a pólis 

é a última cronologicamente, mas a primeira ontologicamente, porquanto, se 

configura como o todo do qual a vila e a família são as partes e, do ponto de vista 

ontológico, o todo antecede as partes, afinal o todo, e somente ele, dá significado às 

partes112. Desse modo, fica evidenciado que as outras comunidades sem a pólis 
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carecem de sentido, e apenas a pólis é autárquica. Além de a pólis ser 

autossuficiente: 

 

[...] é uma criação natural, e que o homem é por natureza um animal social, 
e um homem que por natureza, e não por mero acidente, não fizesse parte 
de cidade alguma, seria desprezível ou estaria acima da humanidade (como 
o „sem clã, sem leis, sem lar‟ de que Homero fala com escárnio, pois ao 
mesmo tempo ele é ávido de combates), e se poderia compará-lo a uma 
peça isolada do jogo de gamão. Agora é evidente que o homem, muito mais 
que a abelha ou outro animal gregário, é um animal social. Como 
costumamos dizer, a natureza nada faz sem um propósito, e o homem é 
único entre os animais ter o dom da fala [...]. A fala tem a finalidade de 
indicar o conveniente e o nocivo, e, portanto também o justo e o injusto 
[...]

113
. 

 

O homem é por natureza um ser racional e também por natureza um animal 

social, a sociabilidade humana se revela desde o gérmen familiar (oikía) ao qual o 

homem já nasce atrelado até o convívio na pólis, onde por meio da prática da 

palavra como instrumento de comunicação e de aplicação da razão social atualiza 

plenamente suas faculdades114. Além de ser um animal social, o homem é também 

por natureza um animal político, o que significa que existe na sua natureza uma 

inclinação para viver em cidades, isto é, em natureza cívica e que ao concretizar 

essa inclinação ele propende ao seu próprio bem. Eis a razão pela qual não é fácil 

conceber “[...] sumamente feliz um solitário, pois ninguém escolheria a posse do 

mundo inteiro sob a condição de viver só, já que o homem é um ser político e está 

em sua natureza o viver em sociedade [...]”115. A vida humana só tem sentido em 

relação com o outro, pois ninguém é feliz sozinho, não tem sentido ser virtuoso para 

si, ninguém é justo para si mesmo. Ser um animal político significa estar ligado à 

pólis, ter tendência para viver em cidade. Quando o homem passa a viver na pólis, a 

política não trata mais do indivíduo isolado, mas da relação do cidadão com a pólis. 

Aristóteles pontua que a natureza não faz nada em vão, pois tudo o que ela 

faz tem uma finalidade. O homem é único entre os animais a possuir o dom da fala e 

a fala diferencia-o dos animais, porque ela significa linguagem (logos). Assim sendo, 

não podemos confundir linguagem (logos) com voz (phoné). A voz é comum a todos 

os animais, ela é o signo do inofensivo e do nocivo, a natureza fez com que eles 
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chegassem a ter a sensação do doloroso e do agradável. Assim sendo, a voz 

apenas faz com que eles expressem prazer e dor. Enquanto que o logos vai muito 

além dessa expressão, uma vez que ele manifesta “[...] o sentimento do bem e do 

mal, do justo e do injusto e de outras qualidades morais [...]”116.  Somente o homem 

tem o conhecimento do bem e do mal, do justo e do injusto, isso é próprio dele, só 

ele é capaz de conhecer valores comunitários e externá-los comunicando-os através 

de um instrumento específico, o logos. O logos aqui não recebe a conotação 

moderna, enquanto faculdade de se expressar e de se comunicar em geral, 

tampouco o sentido medieval de ratio – faculdade de raciocinar –, mas possui  o 

significado claro de: “[...] faculdade de se exprimir e de conceitos e proposições („isto 

é X) [...]”117 O homem é, deste modo, o animal que tem naturalmente o logos e pode 

exprimir os objetos do próprio logos, ou seja, os valores sociais. 

A pólis é uma comunidade natural e soberana, que abarca todas as demais 

comunidades naturais – famílias e aldeias – e almeja a autárkeia. O filósofo vê a 

comunidade política como um ser natural, no qual as comunidades naturais 

precedentes encontram sua realização, sua causa final118. Da mesma forma que o 

todo é maior e superior às partes, também a cidade é superior à família e aos 

cidadãos. Vejamos, pois as palavras do filósofo: 

 

É claro, portanto, que a cidade tem precedência por natureza sobre o 
indivíduo [cada um]. De fato, se cada indivíduo isoladamente não é 
autossuficiente, consequentemente em relação à cidade ele é como as 
outras partes em relação a seu todo, e um homem incapaz de integrar-se 
numa comunidade, ou que seja autossuficiente a ponto de não ter 
necessidade de fazê-lo, não é parte de uma cidade, por ser um animal 
selvagem ou um deus. Existe naturalmente em todos os homens o impulso 
para participar de tal comunidade, e o homem que pela primeira vez uniu os 
indivíduos assim foi o maior dos benfeitores [...]

119
. 

  

O homem é um animal político e gregário no sentido de que não pode 

satisfazer sozinho todas as suas necessidades. Há, na natureza humana, um 

impulso natural de participar da organização da cidade, de forma que o homem não 

pode ser pensado fora do ambiente da pólis, do convívio social, pois o homem que 
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por ventura conseguisse viver sendo externo à sociedade seria uma besta (ou 

animal selvagem) ou um deus.  

Os outros animais, diferentemente dos homens, vivem em conformidade com 

a natureza e de certa maneira, de acordo com o costume, enquanto que o ser 

humano vive pela razão e os outros animais segundo o instinto. Em outras palavras, 

viver em comunidade para o homem, que é um ser dotado de logos, vai além do 

simples abastecer da sua subsistência material. Ele vive em comunidade, porque 

quer ser feliz, quer ser ético. É nessa perspectiva que se afirma que a finalidade da 

pólis é a vida em conformidade com a virtude e a justiça e, sendo o fim da política o 

bem propriamente humano, os seus membros, os cidadãos devem realizar ações 

virtuosas e justas. Confirma o Estagirita: 

 

[...] a cidade feliz é a melhor e a mais próspera, mas é impossível ser 
próspero sem agir bem, e nem os homens nem as cidades agem bem sem 
qualidades morais e bom senso; então a coragem, a justiça e o bom senso 
quando presentes numa cidade têm o mesmo efeito e forma daquelas 
qualidades morais cuja posse confere a cada homem os títulos de justo e 

sensato e sábio
120. 

 

Se o fim último do homem é a eudaimonia e esta é o bem que, em última 

análise, ele busca por si só e tudo mais tem que ser desejado em vista dele, então, o 

fim da pólis não deve ser outro que não seja a constituição da vida feliz e virtuosa 

dos cidadãos. Logo, a eudaimonia é o resultado e uso perfeito das qualidades 

morais, não condicionalmente, mas absolutamente121. A pólis deve ser o lugar onde 

os seus membros vivem bem, onde vivem virtuosamente. O homem por meio de um 

sentimento social mais elevado e o exercício das virtudes em comum origina a pólis, 

a comunidade. A autorrelização humana identifica-se com a sociedade e a vida 

política, uma vez que o espaço de atualização do homem é o Estado e a sociedade, 

pois juntamente com a cidade apareceu na história uma espécie de vida social, cujo 

sujeito é o homem enquanto tal122. Destarte, infere-se que a cidade é a sociedade, 

que possui como conteúdo a humanidade do homem e este ao realizar a sua práxis 

encontra na pólis sua substância universal. 
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Por conseguinte, frente a tudo o que já ajuizamos a propósito da pólis, está 

corroborado que ela é uma reunião de famílias e vilas com vistas a proporcionar a 

eudaimonia aos seres humanos, entretanto não a todos (escravos e mulheres não 

fazem partes da pólis), mas àqueles que têm virtudes (éticas e dianoéticas) e são 

capazes de alvitrar fins e deliberar sobre eles. Ela não se iguala às várias teorias 

modernas sobre o Estado. A pólis não tem uma finalidade contratual, ela não é um 

contrato social, também não é uma liga militar, ou uma liga das nações. Ela 

tampouco é uma associação de indivíduos reunidos com um único objetivo: propiciar 

os bens indispensáveis à vida humana. A cidade aristotélica de certa maneira 

engloba tudo isso, mais vai muito além de tudo isso, porque o fim da pólis constitui-

se na vida feliz. Se ela não proporcionar uma vida feliz, de nada vale enquanto 

instituição, se ela não é promotora da felicidade é porque ela é injusta.  
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CAPÍTULO II 

A DEFINIÇÃO DO POLÍTES (CIDADÃO), DA POLITEIA (REGIME) E A 
TIPOLOGIA DAS FORMAS DE GOVERNO 

 

Ao tratamos da pólis e da sua finalidade – no capítulo anterior – procuramos 

evidenciar que a cidade sobre qual Aristóteles reflete é, antes de tudo, e sobretudo, 

uma comunidade de cidadãos. Desta forma, ficou ratificado que ela não é qualquer 

domínio público que constitui a ordem política. A pólis que Aristóteles quer afirmar 

com Política é essencialmente uma comunidade de cidadãos, ou seja, de pessoas 

que são membros inteiros da cidade, e não simplesmente moradores123. 

 A pólis é o espaço político em que os cidadãos podem exercer sua práxis, sua 

cidadania. A pólis enquanto comunidade de cidadãos é, para Aristóteles, a 

comunidade de homens livres, pois é de sua natureza permitir e assegurar a 

liberdade aos cidadãos. É precisamente essa liberdade incondicional que distingue 

de forma peremptória o cidadão (polítes) do escravo (doûlos). O escravo é para 

Aristóteles um homem cujo ser não está em si mesmo, mas no senhor, enquanto 

que no caso do cidadão o ser está nele mesmo. 

Neste capítulo, a pesquisa ocupa-se da investigação sobre a aferição da 

cidadania. O problema da cidadania acontece basicamente em toda a obra Política, 

mas, como é de costume em seus tratados, o filósofo elege um dos livros para tratar 

de um assunto específico, tornando-o ponto para o qual converge praticamente a 

maior parte da obra. Na Ética a Nicômaco, por exemplo, Aristóteles elegeu o livro VI 

como o livro capital124 e, por isso, ele é considerado como núcleo daquele tratado125. 

Na Política escolheu o livro III como um livro especial e este passou a ser 

fundamental, sendo geralmente, e com razão, considerado como a parte central da 

obra126. Conforme Morrall (2000, p. 53) – no livro III, o filósofo explora mais uma vez 

a questão que o fascinou na Ética a Nicômaco, isto é, a relação entre virtude moral e 

atividade cívica; entretanto agora leva a arguição mais adiante, ligando-a à estrutura 
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observável e ao desenvolvimento de diversas formas existentes de regimes 

políticos.  

 

2.1 A definição do cidadão (polítes) e a determinação genérica da natureza do 
regime (politeia)  

 

No livro III estão presentes as questões que, em sua grande maioria, dizem 

respeito à filosofia do direito cujos detalhes permitem reunir os contributos de uma 

teoria da justiça127. É considerado por alguns autores (MORRALL; BODÉÜS) que se 

dedicam ao estudo da Política como um dos livros mais aporéticos do tratado128.  

Segundo Morrall (2000, p. 54), no livro III, Aristóteles toma uma ideia atrás da 

outra, abaliza suas vantagens e desvantagens, fazendo frequentes digressões. Isso 

o torna um livro de difícil compreensão. Percebe-se que o filósofo está mais 

preocupado em escavar as questões até a última fronteira de sua tensão 

problemática, do que ditar de uma vez por todas soluções categóricas para as 

interrogações levantadas.  

Estas digressões no livro III causam certo déficit no conjunto do texto, uma 

vez que nem sempre encontramos uma uniformidade entre os capítulos, porque, de 

um capítulo para outro, o filósofo coloca, às vezes, abruptamente uma ideia sem ter 

desenvolvido por completo a ideia anterior. Um exemplo dessa descontinuidade 

aparece quando Aristóteles, logo após recusar a definição de cidadão por 

residência, introduz de forma inesperada a opinião de que a participação do cidadão 
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em funções jurídicas e administrativas como sendo uma descrição mais 

satisfatória129.   

O âmago do livro III, de 1276a-1278b, contrai particular centralidade. É nestas 

respectivas passagens que Aristóteles assenta e mapeia os princípios e os critérios 

que comportam as condições necessárias para a definição de uma vivência política 

da cidadania. Ainda nessas passagens, o Estagirita opera uma espécie de dedução 

das virtudes cívicas, porque antes mesmo de passar à tipologia dos regimes 

políticos, dando a titulação requerida a cada um deles para o exercício do poder por 

parte dos governantes, ele trata de saber em que medida o bom cidadão é análogo 

ao homem de bem130.  

Aristóteles começa a sua reflexão apresentando os meios pelos quais é 

possível adquirir a cidadania. A compreensão de cidadania pede que percorramos 

dois caminhos: o primeiro consiste na perquirição da essência de cidadão (polítes); 

no segundo só é possível adentrar na essência do cidadão se tivermos um prévio 

conhecimento da essência da pólis, pois a essência do cidadão é procedente 

daquela. O filósofo crê que só seremos capazes de sabermos o que é ser um 

cidadão se antes soubermos o que é a pólis. Neste sentido, declara: 

 

Para os estudiosos da natureza do governo, do que é cada uma de suas 
formas e de quantas são elas, a primeira pergunta a fazer se refere à 
cidade: que é uma cidade? Até hoje esta é uma questão controvertida; 
algumas pessoas dizem que a cidade pratica um ato, outras que não é a 
cidade, mas a oligarquia ou a tirania no poder; vemos que a atividade do 
estadista e do legislador tem por objeto a cidade, e uma constituição é a 
forma de organização dos habitantes de uma cidade. Mas a cidade é um 
complexo, no mesmo sentido de quaisquer outras coisas que são um todo 
mas compõem de muitas partes; é claro, portanto, que devemos primeiro 
investigar a natureza do cidadão, pois uma cidade é uma multidão de 
cidadãos, e portanto se deve perguntar quem tem direito ao título de 
cidadão, e qual é essencialmente a natureza do cidadão

131
. 

 
Aristóteles começa por definir a pólis, no entanto, chega à conclusão de que 

não existe concordância entre as opiniões em volta do que ela é. Sendo assim é 

preciso em primeiro lugar definir o cidadão para saber o que é a pólis. E desde já ele 

está consciente de que não há unanimidade em torno do conceito de cidadão, 
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tornando-se indispensável uma definição de Politeia132. Contudo, uma vez que há 

diferentes tipos de regimes, consequentemente, existem diferentes definições de 

cidadão. Sendo assim, primeiro define o cidadão e só depois define de forma 

genérica a politeia e, em seguida, classifica-a quanto ao número de constituições 

existentes.  

A passagem a qual nos referimos funciona como mote para todo o restante do 

livro III, isto é, ela é o esqueleto axial do restante do livro, porque tem como meta 

atingir o objetivo do filósofo nessa reflexão: demonstrar, de maneira genérica, o que 

é um regime (Politeia) e classificá-lo quanto aos diferentes modos de como o poder 

pode ser exercido nele. Nessa passagem estão presentes as etapas principais que 

Aristóteles usará na articulação da sua argumentação posterior, a saber: não é 

possível chegar à essência do cidadão e da cidadania sem de antemão fixar e 

precisar a natureza da cidade e a sua finalidade133. Entretanto, a definição de pólis 

reivindica o conhecimento qualitativo de “regime”.  

As observações introdutórias no primeiro capítulo do livro III mostram certa 

complexidade, pois o objetivo de Aristóteles é encontrar uma forma autêntica de vida 

política, todavia, para que possa descobrir uma forma legítima de vida política, faz-

se necessário passar pelo desenlace do problema central posto no livro: “[...] a 

essência e as propriedades dos regimes políticos”134. A solução do problema 

principal – o número, a natureza e a qualidade dos regimes políticos – passa por 

uma investigação sobre a essência da pólis e do cidadão135.  

A averiguação acerca do que é a cidade não tem mais a preocupação de 

diferenciá-la das primeiras comunidades – livro I –, a fim de distinguir a 

especificidade das relações políticas. Com efeito, “[...] procura-se saber que tipo de 

ser é uma cidade, qual é a sua identidade, sua unidade; aquilo que faz com que seja 
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um ser [...]”136. Consequentemente, não se trata mais de uma definição de cidade 

por gênero e diferença, mas antes é uma definição de “matéria” e “forma”, ou seja, a 

estrutura que demonstra como as partes se sustentam unidas em uma multidão 

única, visto que uma cidade é uma multidão de cidadãos137. Aristóteles coloca diante 

de si a seguinte questão: o que faz com que o conjunto de cidadãos forme um todo e 

não um aglomerado de pessoas convivendo em um espaço físico, na cidade 

enquanto área territorial?138 Para resolver essa questão é preciso saber o que é ser 

um cidadão, isto é, o que faz com que sejamos membros da pólis. Não se pode, por 

conseguinte, dar uma resposta à pergunta precedente a não ser por meio de um 

desvio essencial – “o que é o cidadão?”139. 

O filósofo deixa claro na Política que os livros III e IV são dedicados à 

descrição e à classificação das formas de governo140. O estudo da Politeia e das 

diferentes constituições clama pelo conhecimento da cidadania, afinal, se uma 

cidade a princípio se define como uma associação de cidadãos, é preciso a priori 

levar em conta a quem se deve dar o título de cidadão e qual a verdadeira natureza 

do cidadão141.  

  Partindo de um dado experimental indiscutível de que a pólis é composta de 

muitas partes e leal ao seu pressuposto metafísico, segundo o qual o todo é anterior 

às partes, Aristóteles recorre mais uma vez ao método dedutivo proposto no livro I, 

que consiste em avançar sempre do mais complexo ao mais simples, ou seja, 

decompor o composto às suas partes mais elementares142. Também partindo das 

opiniões comuns dos homens e por análise sobre elas, o autor chega à conclusão 

de que a parte principal e mais importante da pólis é o cidadão, visto que ele é o 

responsável pelo andamento da cidade, por tudo de bom e de mau que nela possa 

existir. Contudo, o problema é que o conceito de cidadão não se adequa 
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imediatamente em uma definição imutável, uma vez que o conceito é mutável de um 

regime para outro143. Logo, diz-se que não existe unanimidade acerca da definição 

de cidadão, pelo que se torna abstrusa sua compreensão. 

Destarte, o que vem a ser o cidadão? A discussão só tem sentido de ser 

posta se for levada em consideração pelo viés de duas afirmações: uma negativa e 

outra positiva; o viés da afirmação positiva é aquele que tem como função a 

definição do cidadão dizendo o que ele é; já o da afirmação negativa é o que ele não 

é, isto é, começando por explicar os critérios pelos quais não se adquire a cidadania. 

Este é o método utilizado pelo próprio filósofo antes de oferecer a definição absoluta 

de cidadão, haja vista que, de início, ele delineia algumas proposições pelas quais 

não se pode definir o cidadão e em seguida apresenta uma possível definição, de 

cidadão. No decurso de sua argumentação vai precisando melhor sua definição até 

chegar a uma definição mais razoável. Ora, segundo o filósofo, a ideia de cidadão é 

antagônica às suposições validadas pelo conhecimento não filosófico, ou seja, pelo 

senso comum.  

Nesse sentido, Aristóteles apresenta três proposições pelas quais o cidadão 

não pode ser definido144. 

a) Não se pode definir o cidadão levando em conta o regime político no qual  

está inserido, porque “[...] cidadão numa democracia não é cidadão numa oligarquia 

[...]145”;  

b) Não basta residir no território da cidade, posto que “[...] A cidadania não 

resulta do fato de alguém ter domicílio em certo lugar, pois os estrangeiros 

residentes e os escravos também são domiciliados naquele lugar [...]”146; 

c) Também não basta gozar do direito de empreender uma ação judiciária, 

isto é, o direito de peticionar e ser peticionado, visto que, “[...] este direito cabe 

também às partes engajadas em um contrato comercial, que também podem acionar 

e ser acionado nos tribunais [...]147”. 
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O Estagirita descarta estas proposições sobre a essência do cidadão, sob a 

alegação de que a atribuição da cidadania aos homens conforme os critérios de 

residência e prerrogativas judiciais são circunstanciais. Estes critérios procedem de 

uma mera participação cívica imperfeita, incompleta. De tal forma, não assegura 

uma participação completa do cidadão na pólis. A concepção de cidadão imperfeito 

(atelos polítes) é importante para que percebamos o sentido pleno de cidadania, 

estabelecido por Aristóteles na Política: 

 

[...] na verdade, em muitos lugares mesmo este direito de ação apoiado nas 
leis não é totalmente extensivo aos residentes estrangeiros, que são 
obrigados a apresentar um cidadão responsável por eles, de tal forma que 
eles somente participam deste privilégio de maneira incompleta; estes são 
cidadãos somente no sentido em que aplicamos o termo a crianças ainda 
muito novas para serem arroladas como cidadãos e aos anciãos já isentos 
dos deveres cívicos, pois não os chamamos cidadãos de maneira absoluta, 
mas com a qualificação de os primeiros ainda não terem idade e de os 
últimos já serem idosos demais, ou alguma expressão equivalente (isto não 
faz a diferença, porque o sentido é claro). Queremos definir um cidadão no 
sentido absoluto, como alguém que não tenha desqualificações desta 
natureza [...] pois dificuldades desse gênero podem também ser levantadas 
e superadas a propósito de cidadãos cujos direitos foram cassados ou que 
foram exilados [...]

148
. 

 

O filósofo, descartando os critérios pelos quais não se é possível definir o 

cidadão, acaba por resgatar uma questão que já fora levantada no livro I de como se 

deve tratar as crianças, dado que elas crescem para participar do governo da 

pólis149. Para Aristóteles, mesmo as crianças cujos pais são cidadãos não são 

consideradas cidadãs, uma vez que os filhos dos cidadãos não são tidos como 

cidadãos no mesmo sentido que os adultos: estes são cidadãos presuntivos – são 

cidadãos, mas incompletos150.  

Como já dissemos alhures, eles não cumprem aos requisitos necessários 

para a cidadania, porque a faculdade de deliberar ainda está em formação151. Com 

efeito, mais uma vez a obra Política é marcada por uma referência explícita à 

metafísica (de Aristóteles), pois, de fato, o que está por trás da afirmação de que as 

crianças são cidadãs incompletas é a ideia de ato e potência. Em ato elas ainda não 
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são cidadãs, mas poderão vir a ser (em potência). Quanto aos anciãos são 

considerados cidadãos, mas não no sentido absoluto da palavra, posto que eles são 

isentos das funções cívicas, por isso, são arrolados como cidadãos eméritos. 

Aristóteles ambiciona por definir o cidadão no sentido absoluto, como alguém 

que não tenha as desqualificações que foram apresentadas nas proposições acima. 

As proposições a e b mencionam a fixação da residência e o acesso à justiça, são 

as duas modalidades de cidadania imperfeita (atelos) e podem ser relacionadas com 

as situações extremas que aparecem, como é o caso dos que foram banidos da 

circunscrição da cidade e dos destituídos dos direitos cívicos, por meio de um 

processo que vem cancelar totalmente as prerrogativas e honrarias públicas.  

Os passos dados até aqui – por meio das proposições a, b e c – são sem 

dúvida importantes, porque ao apontar os elementos escassos ou distorcidos de 

uma correta compreensão do alicerce da cidadania, o filósofo nos fornece de 

maneira implícita os critérios que nos permitem consolidar uma definição possível de 

cidadão152. A primeira definição de cidadão que aparece com certa evidência é que 

ele é uma pessoa que participa da administração da justiça e do governo, porém 

esta é ainda uma definição possível e de caráter provisório. Eis as palavras do 

filósofo: 

 

[...] Um cidadão integral pode ser definido por nada mais nem nada menos 
que pelo direito de administrar justiça e exercer funções públicas; algumas 
destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo 
que não podem de forma alguma ser exercida duas vezes pela mesma 
pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempo pré-
fixado; para outros encargos não há limitação de tempo no exercício de 
funções públicas (por exemplo, os jurados e os membros da assembleia 
popular)

153
. 
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Aristóteles parece se antecipar na definição de cidadão, pois logo depois de 

rejeitar as definições de cidadão baseadas na residência e na capacidade de 

intentar uma ação litigiosa, introduz abruptamente uma definição que prioriza a 

participação nas funções jurídicas e administrativas154. Segundo tal definição, o 

polítes é aquele que participa ativamente na administração, na jurisdição (dike) e na 

execução da legislação. Neste sentido, fazer política é agir como cidadão, significa 

participar arduamente das magistraturas da pólis; a vida política é a vida própria do 

cidadão155.   

Imediatamente, Aristóteles percebe que a definição de cidadão que acabou 

de apresentar é uma espécie de definição mais avançada, contudo não é a mais 

suficiente para exprimir as características de um autêntico cidadão, uma vez que ela 

está mais adequada para o regime democrático. Neste sentido, afirma: “[...] a 

definição de cidadão que já demos aplica-se especificamente à cidadania em uma 

democracia [...]”156. A precisão e a legitimidade da definição de cidadão segundo a 

capacidade dos homens participarem na administração da justiça e no governo não 

se estende a todas as formas políticas, uma vez que ela é restritiva, isto é, é válida 

somente para os regimes que têm por base o espírito democrático, que possuem 

reuniões regulares em assembleias para deliberar e tribunais para dirigir a justiça, 

como é o caso dos regimes democráticos. Por outro lado, esta prática não é válida 

para os demais regimes, como é o caso da aristocracia e da oligarquia; regimes que 

não realizam habitualmente assembleias deliberativas, porém, somente convocam 

reuniões pontuais onde nem sequer é o povo – massa popular – que detém as 

atribuições deliberativas e jurídicas, mas um grupo de juízes especializados157. 

Vendo que a definição de cidadão que havia proposto era insuficiente para 

exprimir o que é um legítimo cidadão, o filósofo sente a necessidade de introduzir 
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uma retificação na definição de cidadão que fora oferecida para, na medida do 

possível, adotar uma definição de gênero suficientemente universal, que não 

perdesse de vista o horizonte sistemático, conceitual, crítico e dialógico em que se 

inscreve o discurso filosófico.  

É com intuito de respeitar a capacidade que a filosofia tem de se colocar 

diante de questões universais que Aristóteles reorienta e amplia (não restringindo 

apenas a uma ou algumas formas de regimes) a definição de cidadão levando em 

consideração a afirmativa de que a cidade é uma comunidade de cidadãos, cujo fim 

é atingir a vida boa – eudaimonia –, a vida autossuficiente (autarkéia). Depois 

desses esclarecimentos, o autor retifica a definição de cidadão e a redefine com as 

seguintes palavras: 

 

Então, o que é um cidadão passa a ser claro [...]; afirmamos agora que 
aquele que tem o direito de participar da função deliberativa ou da judicial é 
um cidadão da comunidade na qual ele tem este direito, e esta comunidade 
– uma cidade – é uma multidão de pessoas suficientemente numerosa para 
assegurar uma vida independente na mesma

158
. 

 
Mediante a presente definição, pode-se afirmar que cidadão, para Aristóteles, 

é o homem que está apto a participar das magistraturas deliberativas ou judiciais, 

logo, em qualquer que seja o regime, “[...] somente se é cidadão quando se está 

pelo menos investido de poderes deliberativo e judiciário [...]”159. O polítes é um 

homem investido de certo poder, é aquele que tem o direito de participar das 

funções deliberativas ou judiciais e tem como dever pronunciar-se sobre os assuntos 

da pólis.  

O cidadão deve não só tomar parte da administração da justiça, mas também 

zelar por ela, visto que o bem em política é a justiça, ou seja, o interesse comum. 

Participando da comunidade política o homem realiza a sua essência. A pólis 

(Estado) existe para possibilitar a melhor vida possível aos homens, a vida perfeita. 

Conforme os ideais dos gregos e de modo particular, cidadão é o homem que 

participa dos poderes da pólis (cidade-Estado). Assim sendo, a cidadania não 

decorre pelo fato de alguém morar na cidade, para se ter cidadania é indispensável 

ter um poder eficaz de intervenção na pólis (Estado). A cidadania grega não era 
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compreendida na “ordem passiva”, mas na “ordem da ação”, pois o cidadão na 

concepção do Estagirita é aquele que é capaz de mandar e de obedecer, quem só 

obedece não é cidadão160. O verdadeiro cidadão é aquele que é membro ativo da 

assembleia e toma parte na administração da justiça e procura zelar por ela, visto 

que o bem em política é a justiça, isto é, o interesse comum161.   

A definição de cidadão como sendo aquele que faz parte da assembleia, que 

legisla e governa a cidade, expressa a peculiaridade da pólis grega, onde o cidadão 

só se sentia tal se participasse diretamente no governo da coisa pública, em todos 

os seus momentos, isto é, fazendo as leis, aplicando-as, administrando a justiça162.  

A compreensão de cidadania aristotélica distancia-se consideravelmente, da 

concepção moderna, pois Aristóteles não concebe um governo representativo (como 

os modernos que ao eleger um cidadão confiam em sua palavra para representá-

los), mas sim um governo direto163. Um governo em que todos os cidadãos devem 

participar ativamente como membro do executivo e mais ainda devem contribuir na 

confecção das leis que regem a pólis, a Cidade-Estado. Destarte, segundo 

Aristóteles, Polítes é o homem que desempenha funções nos poderes públicos 

como: governar, legislar e julgar. 

Logo depois de definir o cidadão, Aristóteles investiga as formas pelas quais 

se adquire a cidadania. Mais uma vez, o filósofo parte do conhecimento comum dos 

homens e diz que a forma mais generalizada de se adquirir cidadania baseia-se nos 

laços de sangue. Neste sentido, aponta que, “[...] na prática, porém, a cidadania é 

limitada ao filho de cidadãos pelo lado de pai e pelo lado de mãe, e não por um lado 

só [...]”164. Para o Estagirita a opinião comumente aceita de que o estatuto da 

cidadania se alcança na base do estamento cívico dos antepassados deve ser 

superada, pois tal hipótese leva a uma dificuldade incontornável. 

O autor também não insiste na busca genética para definir o cidadão, pois 

teria de indagar continuamente pela genealogia cívica do primeiro homem que 
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outorgou a cidadania, retrocedendo “até ao infinito” na busca do primeiro cidadão. 

Ora, fazer a análise genética do “pai da cidadania” da terceira ou quarta geração 

bloquearia a probabilidade de existir qualquer cidade segundo a nossa definição de 

cidadão165. O cidadão em absoluto é aquele que apresenta as prerrogativas 

requeridas pela definição que demos acima e, conforme já expusemos, para ser 

cidadão não basta residir no território da cidade, nem gozar do direito de peticionar e 

ser peticionado em uma ação judicial, também não basta ser descendente de 

cidadão. Deste modo, cidadão é aquele que participa dos poderes da pólis. Ser 

membro da comunidade política está para além do fato de simplesmente morar no 

país (pólis, Estado), pois na concepção de Aristóteles para que uma pessoa possa 

ser considerada como membro da comunidade política é indispensável que ela 

possua um poder efetivo de intervenção na pólis.  

Tendo definido quem é o verdadeiro cidadão, o filósofo passa a discutir as 

formas pelas quais é possível se adquirir a cidadania. E, dessa discussão brota duas 

questões: quem pode ser cidadão? Qual é a distinção entre o bom cidadão e o 

homem bom?  

 Com fim de melhor responder estas questões, inverteremos a ordem de como 

elas estão expostas na Política. Por isso, tratar-se-á inicialmente da questão quem 

pode ser cidadão, em seguida abordar-se-á as diferenças entre o homem bom e o 

bom cidadão e em que medida eles são idênticos.   

Para Martínez Barrera (2001, p. 141), a resposta à pergunta “quem pode ser 

cidadão” está orientada pelo espírito de toda a obra Política, que não é um tratado 

de sociologia ou de direito constitucional comparativo, mas, acima de tudo, é um 

tratado de filosofia prática, isto é, uma reflexão que almeja cumprir uma função 

normativa. Para responder à pergunta sobre o direito de cidadania, Aristóteles 

abandona o plano empírico, no qual havia se situado para introduzir uma análise de 

caráter prescritivo. Logo após a definição de cidadão, o filósofo muda o foco de sua 

investigação. As provas desta mudança de foco vão desde o caráter descritivo ao 
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prescritivo e o tema imediatamente posterior à definição de cidadão, a saber, se o 

homem bom e o bom cidadão têm uma mesma virtude (areté)166.  

A pergunta por ora levantada já fora parcialmente tratada na presente 

dissertação, no capítulo I, item 1.1, no qual abordamos as relações que ocorrem no 

interior do oikos, ou seja, as relações: senhor/escravo, pais/filhos e 

marido/mulher167. Contudo, o filósofo traz à tona mais uma vez tais relações porque 

quer ratificar a sua ideia de cidadão como participante da vida pública e não como 

mero habitante da pólis. Ele destaca este ponto voltando ao Livro I e à sua 

comparação entre “razão e volição”, “corpo e alma”, “senhor e escravo”, e assegura 

expressamente que, “[...] a cidade é constituída de pessoas dissimilares [...]”168. 

Assim sendo, ele não reconhece como aptos ao direito de cidadania os escravos, os 

estrangeiros, as mulheres e as crianças, sob alegação de que estes não preenchem 

os pré-requisitos necessários para serem considerados cidadãos. Assim como as 

crianças, as mulheres também não possuem o domínio das competências 

necessárias para o exercício da cidadania, isto é, falta-lhes amadurecimento 

intelectual e o desenvolvimento das virtudes.  

Aos escravos, por realizarem atividades mecânicas e servis, não lhes resta 

tempo livre necessário ao exercício da cidadania. Quanto aos estrangeiros 

residentes na pólis, dedicavam-se geralmente ao comércio e ao artesanato, de 

forma que também não dispunham de tempo livre para o exercício da cidadania. Em 

condição semelhante encontram-se os artesãos169 que mesmo sendo livres não 

podiam ser verdadeiros cidadãos por não disporem do ócio. Em outras palavras, os 
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mesmos exemplos se aplicam ao lar (oikia) e à pólis170. Em suma, todos aqueles 

que desempenham atividades poiética, não têm a sua disposição o tempo livre 

necessário para executar as funções que aos olhos do filósofo são essenciais, isto é, 

participar da vida política no exercício dos cargos públicos e, consequentemente, 

não podem eleger e nem serem eleitos para as magistraturas. Por fim, Polítes é 

aquele que em virtude da sua retidão moral pode participar das funções deliberativas 

e judiciais da pólis171.  

O exame filosófico em que Aristóteles faz a distinção entre o homem bom ou 

“homem de bem” – aner agatos – e o bom cidadão ou “cidadão íntegro” – polítes 

spoudaios – está inserido no campo da ética, uma vez que ela tem como objetivo 

descrever e prescrever a práxis do cidadão no exercício de sua cidadania. O filósofo 

coloca o assunto nos seguintes termos: “[...] devemos perguntar se é possível 

afirmar que as qualidades de um homem são as mesmas de um bom cidadão, ou 

não são as mesmas [...]”172. A reflexão sobre a virtude do “bom cidadão” e do 

“homem bom” apresenta-se como uma reflexão decisiva. Porque, apesar de que a 

cidade possa sobreviver sem homens eticamente virtuosos, num rigoroso plano 

eficiente, uma vez que o um bom cidadão pode não possuir necessariamente a 

virtude do homem bom; o certo é que a pólis não pode asseverar a sua 

autossuficiência (autárkeia) sem que a virtude cívica seja as propriedades 

características de todos os cidadãos. 

Com fim de ilustrar a sua resposta, o Estagirita faz uma analogia com a 

navegação, dizendo que o cidadão é como o marinheiro em uma embarcação – um 

é remador, outro governa o leme, outro é vigia da proa e outros têm igualmente 

designações especiais. Se cada membro de uma embarcação tem uma excelência 

própria, terá de existir uma definição de virtude também comum, que seja adequada 

a todos eles. A segurança com a navegação deve ser a preocupação de todos os 

membros da comunidade do navio, visto que esta é objetivo de cada marinheiro em 

particular. De maneira igual ocorre com o cidadão; um cidadão difere do outro, 
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porém a preocupação de todos é com a segurança da comunidade; esta 

comunidade é instalada graças à constituição, e “[...] consequentemente a bondade 

de um cidadão deve relacionar-se necessariamente com a constituição da cidade à 

qual pertence [...]”173. Se a virtude de um cidadão tem necessariamente que se 

relacionar com a constituição e se há várias espécies de constituição, é evidente que 

não pode haver uma única excelência que constitua a bondade perfeita de um bom 

cidadão. Por isso,  

 
[...] todos devem possuir a bondade do bom cidadão (esta é a condição 
indispensável para que uma cidade seja a melhor possível), mas é 
impossível que todos possuam a bondade de um homem bom, se não é 
necessário que todos os cidadãos sejam homens bons em uma cidade boa 
[...]

174
.  

 

A avaliação da transformação política, por meio da variação das qualidades 

éticas das pessoas que formam a pólis leva o Estagirita à questão do 

relacionamento da bondade moral inteiramente desenvolvida com a virtude cívica. 

Isso é o que se encontra por trás da interrogação: “será o homem bom o mesmo que 

o bom cidadão?” O filósofo decide esta questão não pela afirmativa, mas pela 

negativa: tal como no livro I que determinou que as diferentes funções na sociedade 

exigem tipos diferentes de excelência, assim agora a excelência do cidadão varia 

conforme o tipo de regime no qual ele está inserido. Aristóteles entende que até 

mesmo os padrões que medem o comportamento moral dos cidadãos modificar-se-

ão a cada alteração política. Já o mesmo não se pode dizer do homem bom, isto é, 

do homem de phrónesis, o qual, como já fora mostrado na Ética a Nicômaco – livro 

VI, segue um padrão constante de excelência, cujos princípios diretores são 

aplicáveis a todas as circunstâncias175. 

A condição que Aristóteles coloca para considerar alguém cidadão é o 

exercício da administração da pólis (Estado). Neste sentido, para ser um bom 

cidadão depende do gênero de governo. Aristóteles não tinha dúvida de que era 

impossível qualquer homem ser um bom cidadão em um governo desonesto, ou 

seja, injusto; um governo cujo poder é exercido em favor dos interesses daqueles 

que administram a pólis. Por outro lado, para ser um homem bom, depende da 

                                                 
173

 Política, III, 2, 1277a 15-16. 
174

 Política, III, 2, 1277a 18- 30. 
175

 MORRALL, op. cit., p. 55. 



76 

 

posse das virtudes em seu mais alto grau. Portanto, o homem bom é o homem de 

phrónesis. A bondade de um bom cidadão e a de homem bom não são a mesma. 

Segundo Aristóteles, “não é qualquer cidadão” que é um homem essencialmente 

bom, porém somente o “governante” é quem detém ou pode deter a direção dos 

assuntos públicos, por si mesmo ou conjuntamente com outros indivíduos176. 

Entretanto, não haverá casos em que as qualidades de um homem bom e as 

de um bom cidadão se coincidam? Com efeito, “[...] responderemos a isto dizendo 

que um bom governante é um homem bom e sensato, e que um cidadão atuante na 

política dever ser sensato [...]”177. Na opinião do Estagirita, todo governante deveria 

necessariamente ser um homem bom. Nesse sentido, só os homens moralmente 

virtuosos deveriam exercer as magistraturas; somente eles saberiam governar a 

pólis em vista da vida boa, isto é, da vida feliz. Na Ética a Nicômaco, o filósofo nos 

afirma que as ações de um homem virtuoso têm vista o bem soberano, a 

eudaimonia178, o que assevera que a phrónesis não se equivoca com a astúcia179, 

visto que, somente a virtude moral garante a retidão do desejo, ponto de partida da 

deliberação, cujo fim supremo é a própria eudaimonia. Nenhuma pessoa, segundo 

Aristóteles, parece ser mais indicada para governar do que esses homens virtuosos, 

até porque uma boa legislação também deve estar apta a tornar os cidadãos bons e 

justos. Era inaceitável para o filósofo que aqueles que exerciam o poder mais alto na 

pólis não fossem os homens mais virtuosos.   

Para o autor é impossível um homem comandar bem sem ter sido 

comandado. As qualidades morais de um governante e as de um governado são 

diferentes, entretanto, o bom cidadão deve ter os conhecimentos e as competências 

indispensáveis tanto para ser governado quanto para governar, e o mérito de um 

bom cidadão está em reconhecer o governo de homens livres sob os dois 

aspectos180. Governar e ser governado são também características de um homem 

bom, ainda que a moderação e a justiça em um governante sejam de gênero 
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diferente da moderação e da justiça em um governado; de fato, as qualidades de um 

homem bom – moderação, sentimento de justiça – não são as mesmas quando ele 

está na condição de governado e quando ele é livre; elas serão de gêneros 

diferentes, umas qualificando-o para ser governado e as outras, para governar181. 

Dessa discussão, o filósofo chega à conclusão de que em uma pólis 

perfeitamente organizada, (ou uma pólis justa) é indispensável que o governante 

possua phrónesis; por conseguinte, somente no seu caso, as virtudes do homem 

bom e do bom cidadão são idênticas. Com efeito, 

 
O discernimento [phrónesis] é a única qualidade específica de um 
governante, pois as outras qualidades geralmente parecem necessárias aos 
governados e aos governantes; a sinceridade de opinião, e não o 
discernimento, é a qualidade distintiva do governado; o governado 
corresponde ao fabricante de flautas e o governante ao flautista que as 
utiliza

182
. 

 
 A apreciação de Aristóteles no tocante ao governante nos faz lembrar muito a 

de Platão; sobretudo sua distinção entre a phrónesis ou visão moral, dos 

governantes e a simples “opinião correta” dos governados; recorda a distinção feita 

na República (484b-c) entre o conhecimento dos guardiães filósofos e a opinião dos 

demais da comunidade.  

 A semelhança com a flauta é para dizer que a função dos governados é 

proporcionar os meios a fim de que os governantes realizem um bom governo, 

conformando-se ao tipo de virtude apropriada a sua condição, prestando diferentes 

serviços à pólis, que serão utilizados pelo governante para o benefício de todos, pois 

só o governante tem a capacidade de coordenar as mais variadas funções, 

objetivando assim a justiça, bem político supremo. A singular e explícita diferença 

em relação a Platão é que, para Aristóteles, a phrónesis do homem prático e 

moralmente sábio substitui a sabedoria filosófica que é a característica marcante dos 

governantes de Platão183. 

Até o presente momento, o empreendimento de nossa discussão foi o 

cidadão. Após defini-lo, buscamos demonstrar a diferença entre o bom cidadão e o 

homem virtuoso (homem bom). Dessa demonstração, conclui-se que, para o filósofo, 
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um bom cidadão só pode agir bem nos Estados (pólis) bem governados, cujos 

regimes sejam retos; que velem pela justiça.  

Para penetrarmos no mérito da retidão ou desvio de um regime, ou seja, na 

distinção entre um bom governo e mau governo precisamos, em primeiro lugar, 

definir de maneira geral o que é um regime e em seguida classificá-lo quanto às 

suas diferentes formas de governar. Assim sendo, não nos resta alternativa, senão 

perguntar: o que é a politeia? Quando nos debruçamos no inquérito acerca da 

cidadania por várias vezes nos retemos a ela, no entanto, não chegamos a adentrar 

em sua natureza.  

Com a finalidade de definir a Politeia, Aristóteles empenha-se, desde 1275a a 

1278b, na investigação sobre a cidadania, porque deseja passar da opinião 

frequentemente aceita de cidadão como habitante de uma cidade a cidadão como 

partícipe da vida política. Cidadão é aquele que está apto para governar e ser 

governado e tem capacidade de eleger e ser eleito na assembleia. O filósofo não 

mediu esforços (nestas passagens 1275a a 1278b) para definir o cidadão com todas 

as características que lhes são inerentes, visto que o seu objetivo é passar da 

definição usualmente aceita de “regime” como organização ou ordem estabelecida 

entre as pessoas que residem na cidade à definição de regime político como aquele 

que é responsável pela a ordenação das diversas magistraturas.    

Sendo o cidadão alguém que participa de um poder, a definição inicial de 

Politeia como uma “[...] forma de organização dos habitantes de uma cidade [...]”184 é 

falsa185 (a definição do cidadão como “morador da cidade” é com efeito 

expressamente eliminada em 1275a 17-18) e somente é verdadeira a definição de 

Politeia como uma determinada organização (taxis) das diversas magistraturas. 

Neste sentido, eis as palavras pelas quais Aristóteles define a politeia: “Uma 

constituição [Politeia] é o ordenamento [taxis] de uma cidade quanto às suas 

diversas funções de governo [cargos públicos], principalmente a função mais 

importante de todas [...]”186. Aristóteles define a Politeia187 como a ordem das 
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magistraturas em um Estado (pólis), e especialmente dos cargos mais altos. A 

definição de um regime se dá pela determinação das relações dos múltiplos órgãos 

políticos de decisão – os diversos poderes – e pela suas relações com o poder 

político central, o governo188.   

O que define um regime político não é fato de a cidade ocupar um 

determinado território. O que define o regime é a maneira pela qual as magistraturas 

são organizadas e distribuídas entre os cidadãos. A Politeia é definida pela 

ordenação das magistraturas, isto é, dos cargos públicos. Em última análise, o que 

define a Politeia é a forma de governo que ela assume. 

Aristóteles define o regime por certa divisão dos poderes entre os cidadãos. 

Com efeito, “[...] um regime só é político (quer dizer, só é uma Politeia, um regime) 

se todos os habitantes tiverem relações de poder uns para com os outros [...]”189. A 

maneira como Francis Wolff (1999) vê esta nova definição de “regime” é coerente 

com todos os princípios da filosofia política do Estagirita, de maneira particular, com 

a sua definição de autoridade política como aquela que se desempenha entre seres 

naturalmente iguais e visando o bem comum, a justiça. 

Quando falamos em regime político já subjaz a ideia de que em todo regime 

está suposto o entrosamento entre todos os poderes (quem faz o quê?; quem decide 

a respeito de quê?; quem obedece a quê?), todavia, em última instância, a resposta 

à interrogação “quem governa?”190 é que parece ser suficiente para definir um 

regime. É por isso que Aristóteles pode afirmar que “[...] a constituição é o governo 

[...]”191. Com efeito, é com base nessa definição que o autor, em 1279b, vai 

classificar os regimes. Nesta classificação irá estudar o critério que os diferentes 

regimes políticos adotam para estabelecer a justiça no sentido absoluto.  

Por fim, para Aristóteles, a Politeia não é exclusivamente um “arranjo de 

funções públicas”, mas também um “modo de existir”. Mais do que uma estrutura 

jurídica, isto é, estrutura legal, é um espírito moral, que representa a essência 

profunda e o significado vital do Estado (pólis). O Estagirita não faz distinção entre 

                                                                                                                                                         
está intrinsecamente relacionada com a nossa definição de cidadão (Polítes), isto é, aquele que 
participa do poder deliberativo e judiciário da pólis. 
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ciência política e filosofia moral; para ele há uma verdadeira unidade entre elas, não 

existindo distinção entre a teoria da lei moral e da lei civil. É nesse sentido, que se 

pode afirmar que a ciência política é uma trilogia: ela é a teoria do Estado (pólis), da 

moral e do direito192. No pensamento clássico, ética e política se implicavam 

mutuamente e, só posteriormente, com Maquiavel (1469-1527), é que se opera de 

fato a separação entre esses dois saberes193.   

 

2.2 A tipologia dos regimes 

 

Avaliar as diferentes formas de governo194 – e o princípio de justiça de cada 

uma delas –, para posteriormente, escolher a melhor, isto é, a que mais se aproxima 

do justo absoluto (a vantagem), foi um tipo de reflexão trivial na Grécia Antiga. 

Heródoto e Platão precederam Aristóteles nesta tarefa195.  

Pode-se também perceber que desde os primórdios, as tipologias das formas 

de governo têm sido estudadas com propósitos prescritivos e descritivos. Na 

tipologia aristotélica constatamos também o uso dos dois propósitos. Dizemos que 

ocorre o uso descritivo, quando se procura dar uma classificação para os possíveis 

gêneros de constituições das sociedades políticas. E que ocorre o uso prescritivo, 

quando a tipologia é utilizada para distinguir as formas corretas de constituição e os 

seus desvios196. 

Depois de ter definido a Politeia, Aristóteles relembra o resultado das análises 

já feitas no livro I, no que se refere aos princípios das relações comunitárias e à 
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postura do senhor em relação aos escravos197. Os resultados dessas análises foram 

as seguintes: o homem é por natureza um animal social e político, e só é capaz de 

alcançar na e pela comunidade política a eudaimonia. Por outro lado, existem 

variadas formas de poder, correspondentes a diferentes espécies de comunidades, 

como por exemplo a do senhor e a do escravo (comunidade despótica), que tem em 

vista o interesse do senhor e, acidentalmente, mira o interesse do escravo, uma vez 

que se o escravo desobedecer a autoridade do senhor deixará de existir.  

A comunidade despótica é oposta tanto às outras comunidades familiares 

(pais/filhos, marido/mulher) quanto à comunidade política; a comunidade política 

almeja o bem de todos aqueles que estão sujeitos ao poder e só de maneira 

acidental o bem daqueles que exercem. E como já vimos, a razão pela qual a cidade 

se distingue das comunidades familiares é o fato de ela ser uma comunidade de 

cidadãos, por conseguinte, uma comunidade de iguais. Sendo a comunidade política 

por definição uma comunidade de iguais não há motivo para que nela sejam sempre 

os mesmos homens a governar ou ser governados198, como ocorre nas 

comunidades familiares, nas quais o pai e o marido são naturalmente os chefes e se 

diferenciam da mulher e do filho. 

Mas, o que podemos concluir dessas observações que Aristóteles faz antes 

mesmo de adentrar na reflexão das formas políticas? Vejamos, pois, se a essência 

da pólis é visar a eudaimonia de seus membros, e se “a essência do poder” que se 

desempenha entre os seus membros é mirar o bem dos cidadãos, ou seja, “no caso, 

a eudaimonia de todos”, porque todos procuram encontrar igualmente a felicidade 

comum199, acontece, então, que todas 

 
[...] as constituições cujo objetivo é o bem comum são corretamente 
estruturadas, de conformidade com os princípios essenciais da justiça, 
enquanto as que visam apenas ao bem dos próprios governantes são todas 
defeituosas e constituem desvios das constituições corretas; de fato, elas 
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passam a ser despóticas, enquanto a cidade deve ser uma comunidade de 
homens livres [...]

200
. 

 

Esta passagem é a base e a porta de acesso para a classificação dos 

regimes: ela nos autoriza a delinear a linha indicativa entre os verdadeiros e os 

falsos regimes. Os regimes são verdadeiramente políticos quando têm 

correspondência com a essência do poder político, e quando realizam a essência da 

pólis. Os regimes falsos são todos aqueles cujo fim (o telos) “não é político”, isto é, 

no sentido de estabelecer a justiça entre todos os membros da cidade; eles são 

“despóticos”, pois antes, neles o poder visa em primeiro lugar o interesse daqueles 

que o exercem – os senhores. Situados estes pontos, resta-nos analisar a questão 

do número de constituições existentes e quais são elas; de início estudaremos as 

formas corretas de constituições, pois, consequentemente, os desvios surgirão com 

nitidez quando estas formas forem definidas201.  

A definição genérica de Politeia deixa claro que a constituição é um aparato 

legal que dá ordem à cidade; ela é responsável pelo funcionamento dos cargos 

públicos e principalmente da autoridade soberana. Esta pode se realizar de 

diferentes formas, assim sendo, as constituições serão, necessariamente, tantas 

quantas são as formas. Em outras palavras, o poder supremo pode ser exercido de 

diferentes modos. Neste sentido, postula Aristóteles: 

 

Uma vez que constituição significa o mesmo que governo, e o governo é o 
poder supremo em uma cidade, e o mando pode estar nas mãos de uma 
única pessoa, ou as poucas pessoas, ou da maioria, governam tendo em 
vista o bem comum, estas constituições devem ser forçosamente as 
corretas; ao contrário, constituem desvios os casos em que o governo é 
exercido com vistas ao próprio interesse da única pessoa, ou das poucas 
pessoas, ou da maioria [...]

202
. 

 

O Estagirita elabora a célebre teoria das formas de governo a partir de dois 

critérios: um quantitativo (o número de governantes) e outro qualitativo (o interesse 

visado pelo poder). O primeiro diz respeito à pergunta “quem governa?” e, conforme 

esse critério, a autoridade soberana pode ser exercida por apenas um homem, por 

poucos homens, ou muitos homens. O segundo diz respeito à pergunta “como 

governa”? A justiça absoluta de um regime político não depende do critério da 
                                                 
200
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resposta à indagação: quem governa? Todavia, de um segundo critério da resposta 

à pergunta: com vistas a quem, ou a quê, se governa?203.  

Nessa direção, Aristóteles aponta três constituições retas e outras três formas 

de constituições degeneradas. As retas são: monarquia, aristocracia e politeia 

(governo constitucional); as formas degeneradas: tirania, oligarquia e democracia. 

Com efeito, 

 

Costumamos chamar de reino uma monarquia cujo objetivo é o bem 
comum; o governo de mais de uma pessoa, mas somente poucas, 
chamamos de aristocracia, porque governam os melhores homens ou 
porque estes governam com vistas ao que é melhor para a cidade e seus 
habitantes; e quando a maioria governa a cidade com vistas ao bem 
comum, aplica-se ao governo o nome genérico de todas as suas formas, ou 
seja, governo constitucional [...]. Os desvios das constituições mencionadas 
são a tirania, correspondendo à monarquia, a oligarquia à aristocracia, e a 
democracia ao governo constitucional; de fato, tirania é a monarquia 
governando no interesse do monarca, a oligarquia é o governo no interesse 
dos ricos, e a democracia é o governo no interesse dos pobres, e nenhuma 
destas formas governa para o bem de toda a comunidade [...]

204
. 

 
A distinção entre as constituições levando em consideração o primeiro critério 

(“quem governa”) indica que elas podem ser distinguidas segundo o poder numa só 

pessoa, por poucas pessoas, ou pela maior parte das pessoas. Essa diferenciação 

entre as constituições, com base no número de pessoas no poder, é secundária. 

Essencial mesmo é a distinção baseada na retidão e no desvio. Ela corresponde ao 

segundo critério (qualitativo, “como governa”), pois, de acordo com ele, as 

constituições podem ser retas ou desviadas (boas ou más), com a implicação de que 

as três primeiras formas retas se acrescentam e se contrapõem às três formas 

desviadas205 – tirania, oligarquia, democracia. Para cada constituição reta 

(monarquia, aristocracia, politeia) existe uma degeneração correspondente. 

Na opinião de Bobbio (1980, p. 48), a simplicidade e a clareza com a qual 

Aristóteles formula a teoria das formas de governo dispensariam qualquer 

comentário, além de algumas considerações terminológicas. A “monarquia (realeza)” 

significa propriamente o “governo de um só”, todavia na tipologia aristotélica quer 

dizer “governo bom de um só”, ao qual corresponde, ao governo mau, a tirania. A 

                                                 
203

 WOLFF, op.cit., p. 109. 
204

 Política, III, 5, 1279b 10-15; 22-27. 
205

 BOBBIO, op. cit., p. 48. 



84 

 

tirania206 significa o governo exercido por um só, para si mesmo; ela é a monarquia 

governando despoticamente a comunidade política207. Da mesma forma, que 

“oligarquia” significa o “governo de poucos”208, isto é, quando o poder supremo 

pertence aos ricos; ela corresponde ao “governo mau de poucos”, a que está 

relacionada a “aristocracia”, como forma boa de governo. A “aristocracia” significa 

propriamente “governo dos melhores”, ela é o poder exercido por alguns para todos.  

Ainda a respeito das exposições terminológicas, falta-nos apresentar os 

apreços da politeia e da democracia. Pode-se dizer que a democracia209 significa o 

governo de uma maioria pobre. Para Aristóteles o seu erro é considerar que, emitida 

a igualdade de todos na liberdade, todos podem e devem ser iguais em tudo210. 

Conforme esta concepção existe o governo democrático quando o poder supremo 

pertence aos pobres, porém livres e iguais211. Mediante a classificação aristotélica 

dos regimes, a politeia é caracterizada pelo governo da maioria, e bom. Destarte, ela 

significa o governo da maioria no poder; o poder nesta forma de governo é não para 

si mesmo, como é caso da democracia, que apesar de ser também o governo da 

massa, o fim de seu poder não é em vista de todos. No regime político da politeia, 

entretanto, a maioria que está no poder procura governar para todos. 

A esta altura de nossa exposição da classificação das formas políticas, uma 

pergunta nos inquieta: qual é, pois, das três formas de constituições retas, a melhor? 

O filósofo opta por não dar uma resposta unívoca à pergunta; em primeiro lugar, diz 

que as três tipologias de governo (monarquia, aristocracia e politeia), quando retas, 
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são naturais e, portanto, boas,212 precisamente porque o bem da pólis tem com fim 

último o bem comum.  

A grande lição de Aristóteles é mostrar que a justiça, ou melhor, o bem 

político supremo, pode ser estabelecido sem reservas, em diferentes espécies de 

regimes constitucionais retos. Assim sendo, a implantação da justiça nestes regimes 

constitucionais não depende de maneira alguma do fato de que o governo seja de 

caráter monárquico (realeza), esteja nas mãos de poucas pessoas (aristocrático) ou 

de muitas (politeia), mas do fim buscado por cada um.   

Bodéüs (2007, p. 69) não está errado quando afirma que essa convicção de 

Aristóteles está completamente de acordo com as teses que o filósofo defende em 

outros lugares sobre o “direito natural”213. O pensamento do filósofo, no que 

concerne ao direito natural, apesar do que “[...] se disse ao longo de uma antiga 

tradição, não deve nada à consideração da natureza humana, ainda menos da 

natureza em geral [...]”214. Bodéüs esclarece que, de fato, o que Aristóteles chama 

de direito natural são os dispositivos do direito positivo que, ao contrário das puras 

convenções jurídicas, não se apresenta “indiferente” a razão de ser da política (a 

instauração da justiça sem reservas por um governo que vele pelo bem comum), e 

que apesar de ser variável de uma cidade para outra, tem em “todos os lugares o 

mesmo poder” de estabelecer a justiça velando pelo bem comum. Deste modo, para 

Aristóteles existem vários regimes “retos” distintos, cujos dispositivos constitucionais 

são igualmente “naturais” por mirarem e garantirem em toda parte o mesmo fim: a 

justiça215. 

No entanto, é evidente que, se numa cidade existisse um homem que 

superasse a todos em virtude, a ele incumbiria o governo monárquico; e se existisse 
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um grupo de homens perfeitos em virtude, atribuir-lhes-ia um governo aristocrático. 

Com efeito, podemos verificar a esse respeito em um trecho da Política, o qual pela 

sua importância filosófica merece ser reproduzido por inteiro. 

 

[...] se existe um único cidadão de tal forma superior em mérito, ou mais de 
um mas não os bastantes para a organização de uma cidade completa, a 
ponto de os méritos de todos os outros e sua capacidade política [do 
indivíduo ou do grupo] não serem comparáveis com os do homem ou dos 
poucos homens referidos pouco antes, ele ou eles já não podem ser tidos 
como membros quaisquer da cidade; ele ou eles serão tratados 
injustamente se forem considerados merecedores apenas de uma posição 
igual à dos demais, já que são tão amplamente desiguais em mérito e em 
capacidade política, pois homens assim serão naturalmente deuses entre os 
outros homens. É claro, então, que a legislação deve levar necessariamente 
em conta apenas as pessoas iguais em nascimento e capacidade, mas não 
pode haver lei alguma aplicável a homens como os descritos há pouco, 
porquanto eles mesmos são uma lei; de fato, um homem se tornaria ridículo 
se tentasse legislar para eles [...]

216
.   

    

Saber se existe um único indivíduo ou um grupo de indivíduos excepcionais 

para o governo da cidade é uma preocupação constante na Política. A razão pela 

qual essa preocupação se faz tão presente no tratado deve-se talvez ao fato de que 

o seu mestre, Platão, na República (473d-e) ter afirmado que é possível um governo 

de um grupo de homens, visto que na sua compreensão somente ao governante 

filósofo pertence o mais alto grau de racionalidade e demais virtudes. Para Platão, 

os governantes da cidade deveriam ser filósofos. Isso, é claro, não significa o 

governo de um só homem, mas da classe dos filósofos. Ela governaria e faria uma 

constituição justa. 

Aristóteles insiste na ideia de que não há um homem superior aos demais em 

mérito e virtude e nesta passagem aponta para a questão da imperfeição humana. 

Caso tivesse um homem (ou homens) superior em mérito e virtude a todos os 

demais, ele (ou eles) se igualaria aos deuses, e nesse caso, a pólis e as leis 

passariam a ser desnecessárias, uma vez que a pólis não teria sentido de existir, 

visto que ela é o lugar em que se dá a realização do homem enquanto cidadão. As 

leis são responsáveis por regular as ações humanas na pólis e não as ações “de 

deuses”. Realmente, se existisse um homem ou um grupo de homens excepcionais 
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o governo seria no mínimo uma realeza ou uma aristocracia, mas nunca seria um 

governo para todos, isto é, para pobres e ricos.  

Destarte, é nesse sentido que Aristóteles afirma que a monarquia seria, 

abstratamente, a melhor forma de governo, desde que houvesse um homem 

inusitado, isto é, excepcional; e a aristocracia, por sua vez, seria considerada a 

melhor forma de governo desde que existisse um grupo de homens excepcionais217. 

Todavia, porque tais condições normalmente não são constatadas, o filósofo segue 

o seu sentido realista e indica essencialmente a Politeia (governo constitucional) 

como a melhor forma de governo e a mais conveniente para as cidades gregas de 

sua época, nas quais não havia um ou poucos homens excepcionais, porém muitos 

homens que, mesmo não se destacando na virtude política, eram hábeis para, 

alternadamente, governar e ser governado em conformidade com as leis218.  

Terminada as considerações acerca das formas políticas boas, o que 

podemos dizer das más? Não nos alargaremos nessa discussão, pois desejamos 

somente ponderar que Aristóteles defende a ideia de que os tipos de mau governo 

mostram sua debilidade por meio de suas concepções incorretas de justiça. A 

democracia qualifica a justiça como sendo a igualdade pura e simples219, outorgada 

pelo nascimento livre; a oligarquia entende as pretensões da democracia como 

inadequadas, supõe que a desigualdade é uma simples questão de maior ou menor 

grau de riqueza econômica. O Estagirita argumenta que as formas de mau governo 

deixam de lado a qualidade do desenvolvimento moral que é o verdadeiro objetivo 

da associação política, assim como o da amizade220. Os maus governos são aqueles 

cujas constituições visam unicamente o bem dos governantes221 e, por isso, têm 

uma concepção errada da justiça em seu sentido absoluto, a vantagem comum, isto 

é, da justiça cuja meta é distribuir poderes e bens públicos proporcionalmente a 

cada membro da cidade.  
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Ao delinearmos o modo como procederíamos a presente reflexão, três 

interrogações nos rondavam: quem é o cidadão?; qual é a sua função específica na 

pólis?; o que é um regime e quantas são as suas formas? A princípio parecia 

evidente que para ser cidadão bastava habitar o território da cidade ou somente 

fazer parte de um regime político. Mas, ao adentrarmos no estudo acerca da 

cidadania realizado no livro III da Política, gradativamente esta primeira impressão 

foi se diluindo quase que naturalmente, e aos poucos o nosso estudo vai tomando 

conhecimento do que é o legítimo cidadão para Aristóteles.  

A compreensão aristotélica de cidadão difere substancialmente da moderna, 

uma vez que o filósofo não tem em mente um governo representativo, mas direto. 

Eis o motivo pelo qual a definição de cidadão engloba uma participação efetiva nas 

atividades da cidade, de tal forma que, para ser considerado cidadão, é necessário 

dispor do ócio, pois ele favorece a participação ativa no exercício da vida pública. 

Mas, como há diferentes tipos de constituições, é natural que haja diferentes 

definições de cidadão. É por isso que Aristóteles nos dá a primeira definição de 

cidadão como sendo aquele que participa na vida política e pode ser eleito para as 

magistraturas222.  

O Estagirita reconhece que essa definição não comporta o cidadão no sentido 

absoluto, pois ela parece ser mais adequada para os regimes democráticos do que 

aos demais. Com base nessas considerações, define o cidadão como aquele que 

tem o direito de participar das funções deliberativas e judiciais da pólis, com vista a 

uma vida autossuficente. Assim, dizer que alguém é cidadão significa conceder-lhe o 

direito de cidadania, que consiste necessariamente na participação efetiva na 

administração, na jurisdição e na legislação. 

A definição de cidadão se dá pelo critério de participação na autoridade 

soberana da cidade, isto é, no exercício das magistraturas. Assim sendo, é preciso 

que as funções dos cidadãos sejam regulamentadas. É com este fim que Aristóteles 

define o regime (politeia) como sendo determinada ordem entre os habitantes da 

pólis. A constituição tem a função de ordenar os cargos públicos e hierarquizá-los. 

Cabe a ela dizer quem participa do poder deliberativo e judiciário.  
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 Política, III, 1, 1275b. 
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  Por conseguinte, constituição e governo constituem a mesma coisa. E o que 

determina se a constituição é reta ou desviada é a finalidade da busca do bem 

comum. As constituições retas, segundo o absolutamente justo para Aristóteles, são 

aquelas em que o governante tem sempre em vista a vantagem comum. Ela é uma 

constituição boa porque procura fazer a cidade feliz e a essência da cidade é visar o 

bem comum, isto é, a justiça. Nas constituições desviadas os governantes têm em 

vista o bem deles mesmos. O bem comum, em oposição ao bem do governante, é o 

bem dos cidadãos. Nas constituições retas os cidadãos, enquanto governantes, 

primam pelo interesse dos governados. Consequentemente, o absolutamente justo 

apenas é possível ser implantado nos regimes de governos justos. Nos governos 

desviados é impossível a efetivação de qualquer forma de justiça, uma vez que a 

natureza desses governos é má.   
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CAPÍTULO III 

A LEI E O JUSTO NAS FORMAS POLÍTICAS CONCRETAS 

 

Delineamos no capítulo anterior, de forma geral, a divisão aristotélica das 

tipologias das formas políticas. Vimos que, segundo Aristóteles, existem seis formas 

de governo, sendo três retas e três degeneradas. Ao apresentarmos a classificação 

das formas políticas, não demos preferência a nenhuma delas; naquela ocasião só 

abalizamos as características gerais e o fim do governo buscado em cada uma.   

Este terceiro e último capítulo é dedicado à análise da lei e do justo nas 

formas políticas concretas em vista da vantagem comum. Analisaremos em 

particular a natureza de quatro formas políticas: duas desviadas e duas corretas; as 

desviadas, a democracia e oligarquia e as corretas, a monarquia e a politeia mista. 

Na discussão da natureza da democracia e da oligarquia, veremos como oligarcas e 

democratas defendem o seu regime em nome da justiça. A discussão sobre a 

realeza se dá entre o governo régio e governo da lei. Em seguida, mostraremos 

como Aristóteles deduz a politeia mista a partir de duas formas políticas 

degeneradas – a democracia e a oligarquia – por meio do princípio da “mediação”. 

 

3.1 A natureza verdadeira da democracia e da oligarquia e o problema da 
justiça nessas formas políticas 

 

Antes de adentrarmos na discussão sobre o critério a partir do qual, oligarcas 

e democratas223 justificam suas pretensões ao poder político, conforme o que 

                                                 
223

 Embora logo no início do livro IV em 1291b 70-81; 1292a 1-8; 1293a 40-44 e 1293b 1-20 
Aristóteles mostre que há vários tipos de democracia e de oligarquia; não é a nossa intenção nesse 
item (3.1) trabalhar as diferentes formas desses mesmos governos. Nosso objetivo nesse momento é 
demonstrar o princípio sobre o qual democratas (liberdade e igualdade) e oligarcas (riqueza) se 
baseiam para reivindicar suas pretensões ao poder político, conforme o que creem ser justo. Mesmo 
que em alguns momentos recorramos às significativas passagens do livro IV referentes a este item, a 
nossa discussão se concentra nas passagens do livro III que vão de1280a 35-45 a 1280b e 1281a 1-
48. Ao falar das várias espécies de democracia e de oligarquia que Aristóteles apresenta logo no 
começo do livro IV Bodéüs (2007, p. 84) nos diz que estes vários tipos de democracia e oligarquia 
“[...] não responde, em Aristóteles, ao desejo de refinar ou de corrigir uma tipologia dos regimes 
políticos. Assim como no livro III, o filósofo não tem interesse em propor aqui uma classificação 
sistemática das formas constitucionais. Tratava-se de mostrar que [...], a democracia e a oligarquia 
eram como a tirania, modos de governo que violam, por meio de seus princípios básicos, as 
exigências da justiça pura e simples. Ao indicar aqui que cada um desses modos de governo 
apresenta várias espécies, trata-se de mostrar que eles violam as da justiça de diferentes modos”. 
(grifo do autor). 
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pensam ser justo, é necessário que façamos algumas breves considerações acerca 

de como Aristóteles emprega o termo “demokratía” na Política. Depois desses 

esclarecimentos, teremos melhores condições de perscrutar o objetivo principal 

deste ponto que é por lado a lado as pretensões da democracia e da oligarquia 

mostrando: que o ponto de vista de ambos os regimes são “válidos tanto um quanto 

o outro”, mas não são “nem um nem outro concludentes”, porque os seus 

argumentos estão embasados em uma falsa compreensão da finalidade (telos) da 

pólis224. E, se eles não corroboram com a finalidade da pólis, não poderão 

estabelecer o justo absoluto – a vantagem comum. 

  Esta é a controvérsia que o filósofo tenciona discutir no que concerne à 

natureza dos regimes, democrático e oligárquico, no livro III da Política, nas 

passagens que vão de 1280a 35-45 a 1280b e 1281a 1-48. Estas referências 

servirão de marco teórico para a nossa investigação neste item 3.1. Elas são 

consideradas por Ross (1957) como umas das mais belas passagens da Política, 

porque nelas o Estagirita examina com precisão os princípios antagonistas com 

base nos quais os regimes desviados mais comuns – oligárquico e democrático – 

pretendem se justificar: riqueza, liberdade e número de cidadãos225. 

  As advertências referentes à democracia, antes de tratarmos paralelamente à 

oligarquia, são de fundamental importância para que ao final de nossa discussão 

possamos ter um melhor entendimento de como os gregos compreendiam a 

democracia. Apesar de a democracia grega, de certa maneira, estar embasada nos 

mesmos princípios que as nossas226, a concepção grega de democracia distingue-se 

substancialmente da compreensão atual, de que a “democracia” é um regime no 

                                                 
224

 WOLFF, Francis. Aristóteles e a Política. Trad. Thereza Stummer e Lygia Watanabe. 2ª ed. São 
Paulo: Discurso Editorial, 1999, p. 123. 
225

 ROSS, W.D. Aristóteles. Trad. Diego F. Pró. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1957, p. 360. 
“En uno de los más bellos capítulos de la Política [libro III, capítulo 9], Aristóteles muestra que las 
pretensiones de los aristócratas, de los oligarcas y de los demócratas reposan sobre diferentes 
aplicaciones de la noción de justicia […]”. Na tradução de Mário da Gama Kury, que estamos 
utilizando em nosso trabalho corresponde ao capítulo V.    
226

 BODÉÜS, Richard. Aristóteles: a justiça e a cidade. Trad. Nicolás Nyimi Campanário. São Paulo: 
Loyola, 2007, p.70- 71. “[....] As democracias antigas [....] na maior parte das vezes reuniam um 
pequeno número de cidadãos e eram exercidas diretamente, sem delegação, enquanto nossas 
democracias reúnem, comparativamente, multidões enormes de cidadãos e são exercidas 
praticamente sempre pelo modo representativo. O que conta é ver que, para além das diferenças, a 
democracia de que fala Aristóteles se baseia, no fundo, nos mesmos princípios que as nossas: 
igualdade, liberdade, maioria... Muitas considerações do filósofo antigo possuem um eco moderno 
nessas condições”. 
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qual a “soberania última” compete ao “povo”, isto é, ao conjunto dos cidadãos 

dotados de “direitos cívicos”227, cujo papel consiste basicamente em eleger 

periodicamente aqueles de seus representantes que tomarão em seu lugar algumas 

decisões mais genéricas que dizem respeito à coletividade228.  

Segundo Wolff (1999, p.131), o regime democrático como um regime 

radicalmente novo surgiu no início do século V em Atenas. Para os antigos, o termo 

“democracia” tem uma significação diferente: primeiro, porque a ideia de “povo” era 

bem mais restritiva do que para nós, visto que tanto os escravos quanto as mulheres 

são excluídos da noção de povo. Segundo, porque o povo se favorece de funções 

mais extensas, uma vez que é ele quem delibera diretamente em assembleia, e não 

somente os seus representantes. Na democracia grega, os magistrados provêm 

diretamente do povo, por vezes eleitos, mas, na maioria das vezes sorteados. 

Wolff ainda chama a atenção do leitor da Política para o termo “democracia” 

apontando que, em grego, o termo comporta uma ambiguidade: “[...] designa quer a 

coletividade dos membros de uma sociedade quer a classe dos desfavorecidos 

[...]”229. Ele também levanta a hipótese de que, na sua gênese embrionária, o termo 

“democracia” não se chamasse de “democracia”, mas de “isonomia”. Assim, o 

emprego que o filósofo faz da palavra “democracia” na Política traz a marca desta 

história230 e desta ambiguidade, uma vez que em alguns momentos Aristóteles 

emprega a palavra “democracia” no sentido geral para designar todo regime no qual 

“o povo é soberano”; e ele, usando-a nesse sentido, opõe então simplesmente à 

“oligarquia”: esta divisão dicotômica é notavelmente frequente nos livros IV a VI, cuja 

seção é considerada a parte “realista”231 da Política. 
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 WOLFF, op. cit., p. 131. 
228

 Ibid., p.131. 
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 Ibid., p. 132. 
230

 Ibid., p. 131-132. “[…] Aliás, é provável que originalmente, democracia não se chamasse 
democracia, mas „isonomia‟. Assim sendo, a novidade do regime manifestava-se claramente: ele 
definia-se pela igualdade de todos (iso-), e não pelo poder deste ou daquele (archia ou cracia). A 
palavra „democracia‟, nesta hipótese, teria sido forjada pelos oponentes do regime – os „oligarcas‟, 
aqueles que se autodenominavam „aristocracias‟ – com a seguinte intenção depreciativa: este regime 
que se quer regime dos iguais é também, na realidade, um poder, uma dominação, uma „cracia‟; mas, 
em lugar de ser o poder natural dos melhores (aristo-cracia), isto é, do „populacho‟ sobre a elite [...]”. 
231

 BODÉÜS, op.cit., p. 81. “Essa seção, que reúne os livros IV-VI, de fato é diferente do resto da 
Política. Contudo, é inoportuno pretender que ela seja „realista‟ como se o resto, especialmente o livro 
III [...], não o fosse e pecasse por uma espécie de idealismo moralizador que o filósofo teria aqui 
desautorizado. Não é nada disso. As críticas do livro III, por exemplo, às quais Aristóteles submete os 
princípios da democracia (e dos outros regimes) atestam uma análise das realidades políticas tão 
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O uso propriamente aristotélico do termo “democracia” na Política serve para 

determinar um dos dois gêneros de regime popular, o gênero pervertido, por 

oposição ao gênero “normal”, o “regime constitucional (politeia)”. Nesse sentido, 

pode-se dizer que a “democracia” é o regime no qual “[...] os homens livres [e 

pobres] constituem a maioria e detêm o poder soberano [...]”232. A extensão do 

conceito de democracia acompanha a gradação pejorativa da palavra: o poder é 

exercido em favor de apenas uma parte da pólis – os “pobres”233.  

Quanto ao termo “oligarquia (oligarchía)”, cremos que não será preciso dar 

maiores esclarecimentos, visto que ele não passou por mudanças substanciais ao 

longo da história. Segundo Morrall (2000, p. 48), o termo “oligarquia” conservou de 

fato, nos séculos ulteriores, seu significado pejorativo original234; isto é, de um 

governo exercido por indivíduos que pertencem ao pequeno grupo, classe social ou 

família. 

Ao tratarmos das tipologias das formas de governo – no segundo capítulo – 

não adentramos na natureza desses regimes, “democrático” e “oligárquico”, pois não 

poderíamos penetrar em sua essência, visto que ali não era o local mais apropriado. 

Naquele momento tínhamos dois objetivos: primeiro separar quem governa e o 

número de governantes, segundo, referia-se em vista de quê eles governam, ou 

seja, com qual finalidade o poder é exercido. Naquela discussão expusemos que se 

uma constituição visa o bem comum é boa, mas, se busca o interesse daqueles que 

fazem uso do poder administrativo é desviada, isto é, o seu fim é mau e a natureza 

desse governo é má. 

Segundo Aristóteles, não podemos distinguir a oligarquia da democracia pelo 

                                                                                                                                                         
lúcida e realista quanto as análises dos livros IV-VI. E se elas mostram a separação que há entre os 
regimes „desviados‟ mais correntes e suas formas „retas‟ correspondente, não é de modo algum – 
sobretudo não como moralista – para desviar os olhares dos primeiros e da realidade que eles 
representam; é, pelo contrário, para mostrar, como vimos, que a realidade não responde às 
exigências de uma justiça sem reservas. Por outro lado, o programa de estudo inaugurado no livro IV 
tampouco perde de vista a perspectiva do bem e da justiça buscados por toda comunidade política, 
para limitar-se simplesmente a observar e descrever as realidades tal como são, na indiferença em 
relação ao que ela deveriam ser [...]. O que é verdadeiro é que o filósofo se propõe aqui a instituir 
mais diretamente os responsáveis políticos sobre os meios imediatos disponíveis para perseguir a 
justiça [...]”. 
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 MORRALL, John B. Aristóteles. Trad. Sérgio Duarte. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
2000, p. 48. “[...] ainda hoje se costuma falar de „oligarquia‟, no sentido negativo, para designar 
grupos de poder restritos que governam sem o apoio popular (contrapondo-se assim à „democracia‟ 
[...]”. 
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critério numérico. Aristóteles observa que o critério quantitativo, de fato, é 

contingente no que tange à diferenciação dessas duas formas desviadas de 

governo. O filósofo faz o seguinte questionamento: “[...] Se os cidadãos em sua 

maioria fossem ricos e controlassem o governo, essa maioria seria uma 

democracia? [...]”235. Na busca de responder esta indagação, o Estagirita leva-nos a 

outro questionamento: se em algum lugar os pobres fossem menos em número do 

que os ricos e detivessem o poder por serem mais fortes, poder-se-ia então dizer 

que o governo seria oligárquico por ser controlado por uma minoria?236 Com estas 

questões, Aristóteles quer mostrar que a discussão a respeito de que muitos 

(democracia) ou poucos (oligarquia) controlem o poder é acidental, porque, na 

verdade, o que distingue a democracia da oligarquia é “[...] a pobreza e a riqueza; 

consequentemente, onde quer que os governantes exerçam o poder por causa da 

riqueza, sejam eles minoria ou maioria, ter-se-á uma oligarquia, e onde os pobres 

governarem, ter-se-á uma democracia [...]”237. Destarte, fica evidenciado que, o que 

diferencia a democracia da oligarquia são as qualidades, a riqueza ou a liberdade, 

não a quantidade, que é uma propriedade acidental. 

Ainda que aconteça acidentalmente, como dissemos, é fato que onde os 

governantes exercem o poder por serem ricos eles são minoria, e onde exercem o 

poder por serem pobres eles são maioria, porquanto poucos homens são ricos, 

todavia todos usufruem de liberdade; e, riqueza e liberdade são os alicerces para as 

reivindicações das duas classes – democrática e oligárquica – quanto ao exercício 

do poder político. 

Discutir as pretensões de como os adeptos da “democracia e da “oligarquia” 

defendem o “seu” regime em nome da justiça é essencial para demonstrarmos que 

estas duas formas políticas não são capazes de instaurar a justiça absoluta e muito 

menos são capazes de realizar o fim último da pólis. Portanto, esta discussão quer, 

antes de tudo, tentar responder à pergunta: a quem atribuir justamente o poder?238 

Segundo o filósofo, a democracia e a oligarquia foram instituídas por homens 

que concordavam unanimemente que a justiça é a igualdade proporcional, no 
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entanto, falharam na tentativa de estabelecer igualdade proporcional, como veremos 

mais adiante, em 1280a. Eis as palavras textuais do filósofo referentes à gênese da 

democracia e da oligarquia: 

 

[...] a democracia surgiu pelo fato de os homens pensarem que, se eles 
eram iguais sob alguns aspectos, eram absolutamente iguais, pois 
supunham que, sendo todos igualmente livres, eles eram absolutamente 
iguais; a oligarquia surgiu da suposição de alguns de que, se eles eram 
desiguais sob alguns aspectos eram absolutamente desiguais (por serem 
desiguais em termos de posses eles supunham que eram absolutamente 
desiguais); então os democratas, por se julgarem iguais, pretendem 
participar igualmente de tudo, enquanto os oligarcas, por serem desiguais, 
pretendem ter uma participação maior, pois esta participação maior seria 
compatível com sua desigualdade.Todas estas formas de governo têm um 
critério de justiça, mas consideradas de maneira absoluta elas estão 
erradas [...]

239
.    

 

Os adeptos da democracia consideram justo o que respeita à igualdade – dos 

homens livres –, assim sendo, por exemplo, três cidadãos livres devem poder, com 

direito igual, ter acesso às magistraturas, dada a igualdade de condição social em 

que se encontram. A liberdade torna iguais os cidadãos, e justo é aquilo que respeita 

esta igualdade. Já os adeptos da oligarquia têm posição contrária: como a riqueza 

os distingue de todo o resto, acreditam que são desiguais em tudo, justo assim é 

aquilo que respeita tal desigualdade. 

A não veracidade de seus argumentos repousa no fato de os dois lados 

desconsiderarem sob qual ponto de vista os iguais são iguais e os desiguais, 

desiguais. Consequentemente, tanto os adeptos da oligarquia quanto os da 

democracia não apreciam o justo absoluto, isto é, a vantagem comum240. Os 

democratas querem que a massa dos pobres governe e, por isso, instituem a 

liberdade como critério absoluto, pelo qual, efetivamente, todos os cidadãos são 

iguais; os oligarcas desejam que apenas os ricos governem, por isso, instituem 

igualmente como incondicional o critério de riqueza, pelo qual, com efeito, os 

cidadãos são desiguais241.  

Aristóteles, examinando os princípios de justiça da democracia e da 

oligarquia, questiona-se sobre o princípio de justiça absoluto de cada uma destas 

                                                 
239

 Política, V, 1, 1301b 12-21. 
240

 Política, III, V, 1280b 11. 
241
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formas políticas:  

 

[...] Efetivamente, todos os homens se apegam à justiça, mas só avançam 
até um certo ponto e não dizem qual é o princípio de justiça absoluta em 
seu todo. Pensa-se, por exemplo, que a justiça é igualdade – e de fato é, 
embora não o seja para todos, mas somente para aqueles que são iguais 
entre si; também se pensa que a desigualdade pode ser justa, e de fato 
pode, embora não para todos, mas somente para aqueles que são 
desiguais entre si; os defensores dos dois princípios, todavia, omitem a 
qualificação das pessoas às quais eles se aplicam, e por isto julgam mal 
[...]

242
. 

 

Os partidários da “democracia” e da “oligarquia” defendem o seu regime em 

nome do que julgam ser justo. Para isso, empregam o princípio da justiça distributiva 

(cada um segundo o seu X) ao problema da distribuição do poder. Eles concordam 

sobre este princípio, porém objetam, é claro, sobre este X243. Disso resulta o 

seguinte: enquanto justo significa somente justo para certos homens, e é 

diferenciado de maneira semelhante em relação às coisas distribuídas e aos 

homens que as recebem, os defensores dos respectivos governos concordam a 

respeito do que é a igualdade entre as coisas. No entanto, divergem sobre a 

igualdade entre os homens, visto que os homens, de uma maneira geral, são maus 

juízes em causa própria244. Além disso, os democratas e oligarcas apresentam 

argumentos a respeito de uma justiça limitada e parcial, e pensam que estão 

alcançando a justiça absoluta245.  

Os “democratas” defendem a ideia de que se deve dar a todos os cidadãos 

uma parte igual de poder, porque todos os cidadãos são ao mesmo tempo livres. 

Assim, deve-se dar a cada um segundo a sua liberdade. Os “oligarcas” defendem a 

ideia de que se deve dar uma parte desigual de poder aos cidadãos, porque eles 

são completamente desiguais em riqueza246.  

O critério pelo qual oligarcas e democratas acreditam poder reivindicar o 

acesso às magistraturas é um critério válido para as partes – os ricos, os livres –, 

entretanto, não é um critério válido para a pólis. Sendo a pólis um composto, 

sobrepuja suas partes. Aquilo que tem validade para o composto tem que ser 
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necessariamente extensível às partes, contudo, o que é válido para as partes, 

tomado estritamente em sua particularidade, não pode ser válido para o composto. 

Desta forma, considerar, por um lado a riqueza, por outro a liberdade, como critérios 

que deveriam ser válidos para a distribuição daquilo que é comum – as 

magistraturas, consequentemente, as honras da pólis – é o mesmo que pensar que 

o todo pode ser distribuído de acordo com o que caracteriza e especifica as partes, 

isto é, confundir o justo de um ponto de vista determinado (particular) com o justo 

absoluto – vantagem comum. 

Se a pólis fosse uma comunidade de interesses particulares, então aqueles 

que possuem mais interesses a defender na comunidade estariam no direito de 

exigir uma parte maior na sua defesa, na mesma proporção do seu investimento; 

como ocorre nos contratos comerciais247; caso fosse assim, os argumentos dos 

oligarcas seriam, então, válidos e seu princípio – a cada um segundo sua riqueza, 

legítimo. Para Aristóteles a pólis não procede da “sociedade civil”, e o poder jamais 

pode ser distribuído conforme a parte de interesses, isto é, riqueza ou liberdade248. 

Aristóteles, mais uma vez, critica os ideais tanto da democracia quanto da 

oligarquia e esta crítica “[...] se liga desta vez ao próprio princípio, o princípio da 

proporcionalidade [...]”249. O filósofo inicia a sua crítica atacando os oligarcas, visto 

que eles têm uma concepção errônea da origem da pólis – a cooptação entre os 

bens das pessoas privadas – e de seu fim (a defesa de seus bens). Esta crítica, 

então, é abrangente a todos aqueles que têm uma concepção fundada sobre um 

propósito “utilitarista” e adequa-se, desta forma, tanto aos oligarcas quanto aos 

democratas: todos aqueles que julgam que a pólis é feita “para viver” e não para 

“bem viver” terminam defendendo esse princípio segundo o qual o justo poder é 

aquele que é justamente distribuído250. 

Somente seremos capazes de compreender a crítica feita por Aristóteles na 

Política ao princípio da proporcionalidade, empregado tanto pelos democratas 

quanto pelos os oligarcas naquilo que julgam ser justo, se aprofundarmos um pouco 

a noção de justiça distributiva. Para tal aprofundamento, é preciso que recorramos 
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ao livro V da Ética a Nicômaco (1131a-1131b); obra na qual Aristóteles reflete 

melhor sobre a justiça distributiva. Na Ética a Nicômaco, o Estagirita afirma que a 

justiça distributiva tem por objeto a partilha dos bens da sociedade. Ela tem como 

função regular as relações entre os membros da comunidade política, no que diz 

respeito à aplicação dos recursos arrecadados aos mais diversos setores que 

compõem a vida social. Nesta perspectiva, ela é imprescindível ao governo político, 

no exercício da repartição dos bens públicos adquiridos, a cada membro da 

comunidade. A justiça distributiva visa ainda orientar a melhor forma de distribuição 

possível, criando normas para que não venha a acontecer injustiça na repartição do 

bem comum entre os cidadãos; tem também como fim o bem particular, individual, 

de cada pessoa que compõe a comunidade política.  

Para que possamos ter uma melhor compreensão desta forma de justiça – 

justiça distributiva –, comecemos, pois, perguntando, em que consiste? Consiste em 

uma mediania entre “[...] quatro termos, porquanto duas são as pessoas para que 

ela é de fato justa, e duas são as coisas em que se manifesta – os objetos 

distributivos [....]”251. A regra da justiça distributiva reza que a igualdade deve ser 

proporcional, de forma que a proporção entre as parcelas de bens que devem ser 

distribuídos tem que corresponder à proporção entre os indivíduos. Ela atinge o seu 

objetivo, quando aquinhoa cada membro da comunidade de forma proporcional, 

dando aquilo que lhe é de direito, sem cometer excesso ou falta; o justo é o termo 

proporcional e o injusto é o que viola a proporção. Ela tem a pretensão de fazer com 

que haja igualdade, que é estabelecida de forma geométrica, entre todos, levando 

em conta a participação dos indivíduos na sociedade. 

As distribuições devem ser feitas conforme o mérito de cada um252. A justiça 

distributiva é uma espécie de termo proporcional e “[...] a proporção é uma igualdade 

de razões [...]”253. O filósofo adverte ainda que nem todos especificam a mesma 

espécie de mérito: “[...] democratas o identificam com a condição de homem livre, os 

partidários da oligarquia com a riqueza (ou com a nobreza de nascimento), e os 

partidários da aristocracia com a excelência [...]”254. A democracia beneficia 
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distribuições iguais entre todos os cidadãos livres, e a oligarquia beneficia uma 

restrição na distribuição de certos bens, os bens das funções públicas, às classes 

privilegiadas por riquezas ou por nascimento255. Como já foi afirmado acima, 

Aristóteles considera imperfeita a noção de justiça que se sustenta exclusivamente 

nos méritos de liberdade e riqueza, isto é, nobreza de nascimento, porque é 

necessário que se considere o mérito de contribuir para com o telos da pólis.  

É preciso ainda esclarecer que a crítica feita pelo filósofo na Política ao uso 

indevido do princípio da proporcionalidade por parte dos partidários da oligarquia e 

da democracia não tem como fim a negação deste princípio, identificado com a 

justiça distributiva na repartição dos bens públicos, pautando-se pelo critério de 

igualdade proporcional. A justiça distributiva tem como função a repartição das 

coisas que são consideradas em comum, como bens pecuniários e todas as outras 

coisas que devem ser divididas entre os cidadãos, as quais receberão dos 

governantes, por força do que lhes é conferido pela constituição256.  

O que Aristóteles quer verdadeiramente chamar atenção é à pretensão de os 

adeptos de ambos os regimes – oligárquico e democrático – quererem empregar o 

princípio da justiça distributiva – a proporcionalidade – na repartição do poder, pois 

este princípio reza o seguinte: “[...] a cada um segundo o seu X, sendo X o fator 

individual que é legítimo levar em conta na repartição [...]”257. Assim sendo, tanto os 

democratas como oligarcas veem à justiça como fim particular, cada um quer 

favorecer o seu próprio regime, esquecendo que a justiça é o bem político, 

suscetível a beneficiar a todos, e não a particulares; ela pleiteia a felicidade da 

pólis258. O poder não é um bem a ser repartido, mas é, antes de tudo e, sobretudo, 

um bem a serviço da comunidade política. Assevera Wolff: 
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[...] o poder na cidade não é um bem que se devesse (ou mesmo que se 
pudesse) repartir de acordo com as qualidades ou os títulos das pessoas 
(como se devesse recompensá-las), mas um instrumento a serviço da 
felicidade de todos. Não é portanto justo (do ponto de vista da „justiça 
absoluta‟) procurar reparti-lo justamente. É o princípio mesmo da justiça 
distributiva que é contestável quando se trata do poder político [...]

259
. 

 

Discutir o justo do ponto de vista absoluto, por conseguinte, equivale a discutir 

a própria essência da pólis, isto é, a finalidade da comunidade política, finalidade 

esta que não é identificada com as diferentes finalidades das diversas partes de que 

é composta, porém é geral, válida para todos os seus elementos: o bem viver juntos. 

O poder político não é algo a ser repartido, segundo o princípio de proporcionalidade 

da justiça particular, isto é, a justiça distributiva. A razão da existência da pólis não é 

associar homens que necessitam do auxílio de outros para execução de fins 

particulares260, mas a vida boa. 

Se os indivíduos formassem comunidade, tendo como critério a riqueza, sua 

participação na cidade deveria ser proporcional aos seus bens; seria como uma 

empresa, na qual os que possuem a maior das partes participam mais261, como 

dissemos há pouco. No entanto, a pólis é formada, não apenas para garantir a vida, 

porém para garantir uma vida melhor262.  

Para Aristóteles, a convivência política – isto é, a pólis – não é o menor dos 

males para os indivíduos, contudo, o maior dos bens para todos. É o que revelam os 

próprios fatos: em nenhum lugar ela é unicamente uma reunião de pessoas e nem 

muito menos uma confederação militar, ou alianças que protegem as leis do 

mercado, ou ainda coligações de socorro recíproco263. Estes propósitos são pré-

requisitos para a existência da pólis, mas isto não é o bastante; ainda que todas 

estas condições se apresentem, este conjunto de situações não constitui uma 

pólis264. 

Somos conhecedores desde livro I da Política, que pólis é “[...] uma 
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comunidade de clãs e povoados para uma vida perfeita e independente, e esta em 

nossa opinião é a maneira feliz e nobilitante de viver [...]”265; logo, o verdadeiro 

cimento da comunidade política não é algum pacto de defesa266, porém a 

amizade267; e o fim último da comunidade política não é o interesse individual, mas a 

felicidade de todos. Sendo assim, não podemos responder à pergunta: “a quem 

atribuir justamente o poder?” Como se ele fosse uma recompensa proporcional à 

parte de cada associado. O poder não segue às normas de justiça distributiva que 

emanam do direito privado, porque ele não é constituído para defender as pessoas 

(ou a classe oligárquica ou a democrática), mas para assegurar a eudaimonia de 

todos268.  

Por conseguinte, a defesa da oligarquia e da democracia em nome da justiça, 

por meio da aplicação do princípio da justiça distributiva ao problema da repartição 

do poder, não é convincente para Aristóteles, porque o poder político não é um bem 

a ser repartido. O princípio da justiça distributiva é válido somente para fins 

particulares. Sendo assim, os que defendem tal aplicação na divisão do poder 

político têm uma falsa compreensão da finalidade da pólis e acabam por identificar a 

vantagem comum com o interesse particular, impossibilitando, igualmente, a 

efetivação do bem comum. 

 

3.2 A realeza e a questão da justiça: governo do homem ou governo da lei 
(nómos)? 

 

As passagens 1285a-1288b tratam do reinado como forma de constituição. 

Elas têm por objeto a discussão do relacionamento entre monarquia e direito (lei)269. 

Ainda, no que diz respeito a estas passagens, temos duas visões diferentes por 

parte de dois estudiosos de Aristóteles, Morrall e Bodéüs. Para Morrall (2000, p. 60) 

elas – as passagens 1285a-1288b – não têm qualquer conexão com a discussão 

anterior, (isto é, as passagens 1281a 5-85; 1281b-1284b correlativas ao cidadão de 
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mérito excepcional) relativa ao cidadão de mérito excepcional. Nesse sentido afirma: 

“[...] poderá ter sido colocada na organização final do corpus aristotélico em virtude 

de uma semelhança superficial com a seção anterior [...]”270. Enquanto que Bodéus 

(2007, p. 77) vê uma vinculação direta com a discussão do cidadão de mérito 

excepcional e é taxativo271 ao afirmar que nestas passagens Aristóteles está 

pretendendo discutir o exercício do poder por parte de homens excepcionais. Com 

efeito, ele traz à tona a ideia defendida por Platão na República272 de que a 

redenção das cidades era condicionada pelo fato de que nelas os filósofos fossem 

reis ou os reis, filósofos273. Ele é categórico ao afirmar que as teses defendidas por 

Platão de que os governantes deveriam ser filósofos são o pano de fundo das 

discussões do Estagirita sobre a realeza274. 

Na nossa reflexão antecedente – no capítulo II, item 2.1 – recordamos que 

Platão endossa a ideia de que as cidades deveriam ser governadas pela classe dos 

filósofos. Mas, também naquela reflexão, dissemos que a ideia de rei-filósofo de 

Platão não quer dizer o governo de um só homem, mas da classe dos filósofos. E o 

governo da classe dos filósofos seria o governo que tinha seu fundamento na virtude 

e na sabedoria. Portanto, caberia aos melhores, aos sábios dirigir a pólis em vista do 

verdadeiro bem. Um governo com estas características não pode ser senão um 

governo aristocrático. 

As advertências de ambos os autores – Bodéüs e Morrall – acerca de como 

Aristóteles procede a sua investigação sobre o governo monárquico são, sem 

dúvida, importantes para o enriquecimento de nossa pesquisa275, que tem como 

propósito compreender se a justiça absoluta pode ser realizada pelo governo real ou 
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pelo governo da lei.  

Discutir sobre a realeza para Aristóteles consiste em saber se em uma 

determinada circunstância um ser excepcional – o rei – é preferível às leis para 

governar as cidades276. A discussão das “vantagens e inconveniências” da realeza, 

obedece à dialética entre o governo do rei – homem excepcional – e o governo da lei 

(a regra geral)277. Com efeito, estamos diante das seguintes questões: em que 

medida um ser excepcional (o rei) é preferível às leis para governar as cidades? 

Presumindo que o rei a e lei são “perfeitos” em gênero, qual deles deve reinar?278 

O filósofo dá início à inquirição sobre a monarquia relembrando que ela é a 

primeira das formas de governo entre as corretas. Nesse sentido diz:  

 

[...] Vejamos, então, se é vantajoso para uma cidade ou se alguma outra 
constituição é mais conveniente, ou se o governo monárquico é conveniente 
para algumas cidades, mas não para outras. É necessário, todavia 
determinar primeiro se há uma única espécie de governo monárquico ou se 
há várias

279
.  

 

Posta esta premissa, não é difícil perceber que a exposição sobre monarquia 

(realeza) se articula através da diferenciação de espécies de monarquias. Aristóteles 

assegura que existem várias espécies de governo monárquico, e que o modo de 

governar não é o mesmo em todas elas.  

Nosso filósofo enumera cinco tipos de monarquia280: a) a dos tempos 

heróicos, que era uma monarquia hereditária “exercida como o consentimento dos 

súditos”, porém em esfera bem definidas, visto que os reis eram comandantes 

militares, juízes e dirigentes dos rituais religiosos; b) a de Esparta, neste gênero de 

monarquia o poder supremo identifica-se com poder militar, tendo como comando 

militar hereditário e perpétuo; c) o regime monárquico dos aisymnetas – ou seja, dos 

“tiranos eletivos” – bem como o dos chefes supremos de uma cidade eleitos por 
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certo período, ou em caráter vitalício; d) a monarquia absoluta, quando um 

governante único exerce o poder soberano em todas as esferas; ela é como 

“comando de um chefe de família sobre uma cidade”, ou sobre um povo ou vários 

povos; e) a monarquia dos povos bárbaros281. 

Antes de passarmos à discussão do problema se o rei ou a lei (nómos) deve 

governar, é importante que nos atenhamos de maneira particular à monarquia dos 

povos bárbaros. O motivo que nos impele a tratar em particular desta forma de 

governo deve-se ao fato de ela introduzir uma categoria histórica destinada a ter 

grande importância nos séculos subsequentes282.  

O que mais nos chama a atenção na monarquia dos povos bárbaros é o fato 

de ela ser despótica e, no entanto, ser legítima. Desta forma, o seu poder é análogo 

ao poder do senhor sobre o escravo que, conforme já vimos, é legítimo, apesar de 

ser despótico. 

Aristóteles apresenta-nos duas características particulares para essa forma 

de governo: a) o poder é exercido tiranicamente; assim sendo, assemelha-se ao 

poder do tirano; b) esse poder exercido tiranicamente é, no entanto, legítimo283, visto 

que é aceito284; e é aceito porque “[...] os bárbaros são naturalmente mais 

submissos que os helenos, e os asiáticos em geral mais que os europeus, eles 

suportam o poder despótico sem qualquer queixa [...]”285. Estas duas características 

fazem com que sejamos impedidos de assemelhar tal gênero de monarquia à tirania, 

uma vez que os tiranos “[...] governam contra a vontade dos súditos [...]”286. Os 

tiranos governam súditos insatisfeitos com o seu poder, é um poder que não tem 

fundamento no consentimento, por isso, não é “legítimo”, no sentido exato da 

palavra; ao mesmo tempo, é uma forma de monarquia que diverge das monarquias 

gregas, pois é exercida sobre povos “servis”, o que exige sua aplicação despótica287.   

Bobbio (1980, p. 51) acrescenta que o poder exercido pela monarquia dos 
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povos bárbaros é do tipo despótico que, não obstante, é “perfeitamente” legítimo: 

“[...] é o único tipo de poder ajustado à natureza de certos povos, embora duríssimo, 

como o do senhor de escravos [...]”288. É tão verdade que se dá desta forma, que os 

povos asiáticos aceitam esse tipo de poder (despótico) sem se lamentar, porque é 

legítimo, ao passo que os tiranos, “cujos súditos são povos livres”, governam 

cidadãos “insatisfeitos” sem serem admitidos por eles, exatamente por isso a tirania 

é uma forma corrompida de governo, contrastado com a monarquia289. Sendo assim, 

na monarquia dos povos bárbaros, embora o poder seja exercido de forma “tirânica” 

é legítimo, por ser aceito e se é aceito, segundo Aristóteles, é legítimo, e por isso 

não se pode assemelhar tal espécie de monarquia à tirania, porque a tirania governa 

povos descontentes com o seu poder. 

Tendo mostrado as características da monarquia dos povos bárbaros, como 

prometemos ao início de nossa reflexão sobre a natureza do governo monárquico, é 

chegado o momento de voltarmos nosso olhar para a dialética que se dá entre o 

governo real e o governo da lei. E supondo que ambos sejam “perfeitos” em seu 

modelo, visto que a monarquia é uma forma correta de governo, cabe-nos perguntar: 

qual deles deve governar?  

A monarquia é um regime reto, que quer justificar precisamente a 

preeminência de um homem excepcional – de elite – na pessoa do monarca. 

Aristóteles, ao tratar da realeza, demonstra um vasto conhecimento histórico ao 

diferenciar os variados gêneros dela, que ele reduz a duas formas principais: a 

realeza absoluta e a realeza Espartana290. As outras, de um modo geral, se 

encaixam entre estas, porque nelas o rei desempenha o poder supremo sobre 

menos matérias que sob a monarquia absoluta, todavia sobre mais matérias que sob 

a monarquia lacedemônica291. 

As teses relativas à monarquia dizem respeito às seguintes questões: a 

monarquia é vantajosa ou desvantajosa para as cidades, e para que cidades, e em 
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que condições?292  

Buscando responder tais questões, o filósofo mais uma vez faz jus a sua 

forma didática de argumentação, parte das opiniões comuns dos homens e por 

análise sobre elas constroi a sua própria. Com fim de responder todas as questões 

levantadas acima, o Estagirita procede a sua investigação mostrando a opinião das 

pessoas, que pensam que seja contrário à natureza o fato de que um homem possa 

exercer o poder sobre todos os cidadãos numa cidade onde todos os homens são 

iguais, pois pessoas iguais por natureza têm necessariamente o mesmo conceito de 

justiça e o mesmo valor293.  

Conforme vimos na tipologia das formas de governo (capítulo II, item 2.2), a 

monarquia é o governo exercido por uma só pessoa que se propõe ao bem público, 

isto é, à vantagem comum. Essa é razão que leva o filósofo na sua célebre 

classificação das formas políticas a afirmar que ela – a monarquia – é uma forma 

política correta. Sendo a monarquia uma forma de governo que visa o bem comum, 

logo não há motivos para considerá-la contra a natureza.   

A monarquia aristotélica corresponde ao governo de um só, de modo que o 

sistema monárquico atende à exigência unitária na organização do poder político e 

significa uma forma de governo na qual se faz necessário o respeito das leis. 

Embora o governo monárquico não seja contrário a natureza, por ser uma forma 

correta de governo, Aristóteles aponta que é preferível que a lei governe. Com 

efeito, “[...] a lei deve governar preferentemente a qualquer cidadão, e segundo o 

mesmo princípio, mesmo sendo melhor que certos homens [ou um homem] 

governem eles devem ser nomeados apenas guardiães das leis e subordinados a 

elas [...]”294. Aristóteles parece estar demasiadamente preocupado com a atitude 

eventualmente autoritária que pode sobrevir da parte governante, pois esta 

preocupação é a razão pela qual afirma que é preferível o governo da lei ao dos 

homens e defende a importância da lei como elemento de neutralidade. Mas essa 

afirmação que se lê na Política, fora antecedida da de que “não permitimos que o 
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 Política, III, 11, 1288a 53-55. 
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 Política, III, 1287a 12-13. 
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 Política, III, 1287a 21-13. 
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homem governe, mas sim a lei”, como está posta na Ética a Nicômaco295, a qual, 

nesse sentido, mostra-se ainda mais categórica. 

Os motivos que levam o nosso filósofo a afirmar como princípio implacável a 

autoridade das leis são de nosso conhecimento: 

 

[...] Quem recomenda o império da lei parece recomendar o império 
exclusivo da divindade e da razão, mas quem prefere que um homem 
governe, de certo modo também quer pôr uma fera no governo, pois as 
paixões são como feras e transtornam os governantes, mesmo quando eles 
são os melhores homens. Portanto, a lei é inteligência sem paixões

296
. 

 

No Estado aristotélico, a lei tem primazia sobre os homens, e cabe aos 

governantes segui-las, mesmo que elas sejam boas ou más. Neste sentido, pontua o 

filósofo: “[...] é necessário que os governos sigam às leis; boas ou más, justas ou 

injustas, como eles próprios o sejam [...]”297. As leis devem estar de acordo com sua 

forma de governo. Seguindo este raciocínio, é natural que bons governos possuam 

leis justas, e maus governos tenham leis injustas. Na pólis grega, a lei é que deve 

sempre imperar; nunca um homem deve governar, quem deve governar são as leis, 

pois elas são a razão sem desejo. Ao passo que, em um mundo em que a grande 

maioria dos indivíduos que se acha submetida às paixões, é preciso que a cidade 

seja regida por leis, uma vez que elas são imparciais, e os homens, por mais 

excelentes que venham a ser, estão sujeitos às paixões298, e assim correm o risco 

de que governem para seus próprios fins, ou para um interesse de um pequeno 

grupo299, vindo assim a cometer injustiça na distribuição dos bens da cidade.  

Aristóteles afirma também a necessidade de que a lei seja neutra e impessoal 

no que tange aos assuntos particulares, uma vez que os homens, segundo ele, 

                                                 
295

 Ética a Nicômaco, V, 6, 114a 38-39; 1134b 1. “[...] não permitimos que um homem governe, mas o 
princípio racional, pois que um homem faz no seu próprio interesse e converte-se num tirano [...]”. 
(grifo na edição). 
296

 Política, III, 11, 1287b 1-6. 
297

 Política, III, 4, 1279a. 
298

 VERGNIÈRES, Solange. Ética e Política em Aristóteles: physis, ethos, nomos. Trad. Constança 
Marcondes Cesar. 2ª ed. São Paulo: Paulus, 2003, p. 208. “Todo homem é inteligência mesclada de 
besta selvagem. A selvageria inscrita no homem é a da faculdade de desejar, isto é, da cobiça e do 
coração: a despeito de sua excelência, nenhum homem pode estar seguro e não pode assegurar ao 
outros que não fará mau uso de seu poder, que não não resta alguma coisa de vil nele. [...] Ademais, 
o poder absoluto, sem a salvaguarda da lei, comporta tais tentações de desmedida, tais provas para 
a virtude que ninguém nunca está certo de sair delas incólume [...]”. 
299

 Política, III, 11, 1278b 11. “[...] os ocupantes de funções de governo agem muitas vezes por rancor 
e para favorecimento [...]”. 
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preferem o comando da lei ao de outros homens300. A lei é impessoal porque é “ser 

de razão”, manifesta o que diz sem a ostentação pessoal da autoridade, e, de tal 

modo, não suscita nenhum ressentimento. Não somente ela é imparcial, porém 

parece imparcial àqueles que a cumprem: a confiança que se confere a ela 

acrescenta de fato a autoridade que a constituição da pólis lhe atribui301.   

 É importante esclarecer ainda que os gregos não tinham como aparato legal 

só as leis escritas; eles também davam suma importância às leis consuetudinárias. 

Aristóteles, em particular, expressa também uma determinada preferência pela lei 

não-escrita sobre a lei escrita. De acordo com o filósofo:  

 

[...] É claro, então, que quando os homens buscam o justo ao mesmo tempo 
o imparcial, pois a lei é imparcial. Mais ainda: as leis consuetudinárias têm 
mais força e tratam de matérias mais importantes que as leis escritas, e 
portanto um homem pode ser um governante mais seguro que as leis 
escritas, mas não mais seguro que as leis consuetudinárias [...]

302
. 

  

Esta passagem tem relação com a visão adotada na Ética a Nicômaco, obra 

na qual a justiça é descrita como “dividida em escrita e não escrita”303; o filósofo 

considera isso como paralelo aos dois gêneros de amizade, uma moral e outra 

jurídica. A filosofia jurídica ateniense fazia distinção entre a lei-não escrita e a 

escrita: presumia-se que a primeira possuía um “[...] caráter mais venerável e 

axiomático que a segunda e correspondia, de certa forma, ao conceito de „leis 

fundamentais‟ em certo sistemas jurídicos modernos, isto é, dos quais dependem os 

pormenores específicos da legislação [...]”304. Na cidade de Atenas, por exemplo, 

conjecturava-se, até mesmo, a instauração de procedimentos contra as medidas, 

mesmo que tomadas pela maioria, que fossem suspeitas de contestar essas leis 

fundamentais. O motivo que leva Aristóteles a defender a superioridade da lei não-

                                                 
300

 VERGNIÈRES, op. cit., p. 209. “[...] Aristóteles constata que os homens aceitam de mais bom 
grado submeter-se à lei que a homem particular. Quando um homem nos impõe alguma coisa que 
contraria nossos pendores, estamos inclinados a experimentar animosidade quanto a ele, ainda  que 
ele o faça com razão: a injunção de outrem pode sempre ser sentida como vexame pessoal e 
infantilizador; gera paixões, das quais vimos, na Retórica, que sempre são suscitadas pela 
representação que temos do outro, pela intenção que lhe emprestamos [...]”. 
301

 Ibid., p. 209. 
302

 Política, III, 11, 1287b 20-24. 
303

 Ética a Nicômaco, VII, 13, 1134b 21-22. “[...] Ora, é de supor que, sendo a justiça de duas 
espécies, uma não escrita e a outra legal, haja também uma espécie moral e outra legal de amizade 
[...]”.  
304

 MORRALL, op. cit., p. 61. 
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escrita é o de evitar o erro (erro do qual o regime democrático é comumente 

acusado) que se pode incidir de converter a lei em um instrumento genuinamente 

pragmático da vontade do povo. Para Aristóteles, a lei precisa ser mais que isso, 

uma vez que ela deve incorporar princípios invariáveis de comportamento correto, os 

quais têm de estar idealmente no controle de toda atividade legislativa305.    

Conforme vimos, acima na afirmação do filósofo (em 1287b 20-24), decretar 

que a lei governe parece exigir que somente “Deus” e a “inteligência governem”. 

Mais que escolher o homem perfeito como deus entre os homens, ele que é a 

encarnação do logos, é melhor conferir estatuto “sagrado” à lei306. O homem cria leis 

justamente porque a providência não reina nos assuntos humanos; repousa antes 

no valor da inteligência307. A Ética a Nicômaco possibilita precisar melhor esse 

ponto. Nesta obra, Aristóteles afirma que a lei é um logos que provém de certa 

sabedoria prática (phrónesis) e razão prática (nous)308. Por meio da phrónesis e da 

inteligência, é que o legislador (nomothétes) tem condição de prescrever bem as leis 

que fazem com que algumas ações sejam praticadas e outras evitadas.  

O legislador desempenha um papel educativo dentro da cidade ao criar a lei, 

pois a lei tem uma função pedagógica, visto que “[...] a lei nos manda praticar todas 

as virtudes e nos proíbe de praticar qualquer vício. E as coisas que tendem a 

produzir a virtude considerada como um todo são aqueles atos prescritos pela lei 

tendo em vista a educação para o bem comum [...]”309. Desta forma, quando o 

legislador promove boas leis, ele está exercendo a sua sabedoria prática em vista da 

comunidade política, pois o fim das leis deve ser sempre o justo absoluto, isto é, o 

bem comum. Com efeito, a lei para além das sanções sociais, de ordem moral e 

                                                 
305

 Ibid., p. 61. “[...] A concepção de leis não escritas de Atenas e outras cidades gregas remonta a 
concepções antigas de leis comunitárias diretamente instituídas pelos deuses – a palavra grega 
antiga para lei, thesmos, expressa essa convicção; deriva de um verbo que significa „estabelecer 
permanentemente‟. Assim, as leis eram sagradas e imutáveis, porque divinamente instituídas. As 
modificações econômicas e sociais na comunidade grega entre 700 e 500 a.C. levaram a uma 
concepção menos estática da lei; e é importante notar que em Atenas uma nova palavra, nomos, 
substitui completamente thesmos por volta do ano 500. Sugeriu-se muito plausivelmente que essa 
modificação de terminologia foi resultado direto da revolução comandada por Clístenes por volta 509, 
a qual transformou a constituição de Atenas de aristocrática para democracia. Nomos trazia uma 
conotação de elaboração legal consciente e deliberada, que refletia a insistência da nova democracia 
no direito do povo de plasmar as leis sob as quais deveria viver”. ( grifos do autor). 
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 VERGNIÈRES, op. cit., p. 208. 
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 Ibid., p. 208. 
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 Ética a Nicômaco, X, 9, 1180a 21-22. “[…] a lei […] é uma regra baseada numa espécie de 
sabedoria prática e razão prática [...]”.  
309

 Ética a Nicômaco, V, 2, 1130b 23-28. 
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legal, educa o cidadão no aprendizado da virtude. 

  Até aqui, mostramos que Aristóteles sustenta que mesmo o melhor e o mais 

razoável dos homens está, por vezes, sujeito à influência das paixões, enquanto que 

“[...] as leis não estão sujeitas a tal influência, mas toda alma humana 

necessariamente está [...]”310. Entretanto, é evidente que não há leis tão perfeitas a 

ponto de renunciar a qualquer ajustamento. Repetidas vezes suas falhas se 

manifestam. Aristóteles mostra que essa é a razão pela qual algumas pessoas 

opinam pela conveniência de ser governado por reis. Elas pensam que as leis 

enunciam somente princípios gerais, e que não dão diretrizes para fazer face aos 

casos particulares; desta forma, em qualquer tipo de arte seria uma “[...] tolice 

estabelecer normas escritas [...]; é claro, então, que pela mesma razão o governo 

segundo normas escritas, ou seja, leis, não é o melhor [...]”311. Elas acreditam que o 

rei, por ser um governante único e sê-lo de certa forma “a própria lei”, está mais apto 

a ver todos os problemas da cidade, isto é, até mesmo os casos mais particulares.     

O Estagirita resolve este problema dando ao governo uma ampla gama de 

poderes discricionários no caso em que a letra da lei é ambígua ou até mesmo 

“injusta” em seu funcionamento312. Com objetivo de refutar as opiniões daqueles que 

julgam que o governo da lei não é o melhor, porque as leis não são capazes de 

versar sobre todos os casos particulares313, é que Aristóteles menciona a sua teoria 

da equidade (epieíkeia). A equidade é definida como “[...] uma correção da lei 

quando ela é deficiente em razão de sua universalidade [...]”314. As leis tratam de 

matérias gerais, mas temos de convir que não é atribuição do legislador ocupar-se 

de seus pormenores, porque esta é prerrogativa dos magistrados e dos juízes, que 

em casos excepcionais, não previstos na lei genérica, agirão de acordo com a sua 

própria sabedoria prática (phrónesis). A prática da equidade se impõe de forma 

particular ao juiz315, que diante da ausência da lei, para um caso em que ela foi 
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 Política, III, 10, 1286b 15-16. 
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 Política, III, 10, 1286b 8-11. 
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 MORRALL, op. cit., p. 60. 
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 Política, III, 11, 1278b 39-42. “[...] alguns casos podem ser abrangidos pela lei, outros não podem,  
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omissa ou não previu devido a sua universalidade, deve agir como se fosse o 

próprio legislador, agindo como este agiria para o caso individual. Ele tem o poder 

de retificar a lei e ajustar aos casos particulares, caso a experiência lhe aprove a 

fazer melhor do que a lei escrita, assim como um decreto se adapta aos fatos316. 

Destarte, o equitativo é o justo que vai além da lei escrita317. 

Por fim, está corroborado que, na discussão estabelecida por Aristóteles entre 

o governo da realeza (o rei) e o governo da lei (a regra geral), o filósofo dá 

preferência ao governo da lei. Ele é convicto de que mesmo o melhor dos homens 

não está imune das paixões. Portanto, poderão vir a governar para o seu próprio 

interesse ou para o interesse de um grupo. Contudo, Aristóteles, ao final de sua 

argumentação sobre a realeza, não descarta a possibilidade de um governo régio, 

até porque, no esquema geral da tipologia dos regimes, ele diz que a monarquia é 

uma forma correta de governo. O filósofo afirma que quando acontece de uma 

família inteira (ou mesmo algum cidadão) ser proeminente sobre todas outras em 

qualidades, então “[...] é justo que esta família seja uma família real, soberana sobre 

todos, e que este cidadão seja um rei [...]”318. Segundo Aristóteles, se existe um 

homem com estas qualidades, não seria justo “matar ou banir”, nem condená-lo ao 

ostracismo319, nem muito menos querer que ele passe à condição de súdito quando 

for a sua vez de governar. Por conseguinte, resta somente à comunidade obedecer 

a tal homem, e a ele ser soberano, de modo absoluto320.   

 

3.3 A politeia mista e a aplicação do princípio da justa medida ao problema da 
organização política 
 

No esquema geral das tipologias das formas políticas, a politeia corresponde 

à terceira forma política entre as corretas. Na divisão das três formas retas de 

governo, dissemos que ela deveria consistir no poder da maioria exercido em vista 

                                                                                                                                                         
210. “[...] Um juiz é justo não porque se refere a uma ideia pessoal de justo, por melhor que ela seja, 
mas porque julga conforme à lei; não faz justiça em seu próprio nome, mas em nome da cidade [...]”. 
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do interesse comum. Em 1289b – livro IV, Aristóteles relembra as análises 

realizadas em 1279a (livro III), em que dividiu as formas de governos em seis, sendo 

três corretas e três desviadas e recorda, inclusive, que já determinou os pontos em 

que distingue a aristocracia e a monarquia uma da outra e em que circunstância 

uma e outra deve ser adotada. Após fazer essas recordações, afirma logo em 

seguida: “[...] resta-nos discutir a forma de governo designada pelo nome comum a 

todas elas [politeia] [...]”321. A investigação sobre a politeia mista na Política 

concentra-se basicamente, no livro IV, com ênfase nas passagens de 1294a-1294b; 

1295b e 1296a. 

Com o objetivo de encontrar a melhor forma de governo para as cidades, 

Aristóteles empenha-se em uma exaustiva análise histórica sobre as diversas formas 

de democracias e de oligarquias322. Essa análise visa contestar a opinião de muitos 

de seus contemporâneos, que acreditavam que todas as classificações 

constitucionais podiam ser restringidas a uma separação básica entre democracia e 

oligarquia323.  

Todavia, o próprio filósofo não aceita que a democracia e a oligarquia fossem 
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 Política, IV, 2, 1289b 12-13. 
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 Serve para esse item, a primeira nota, do primeiro subtítulo desse capítulo 3.1. Na qual deixamos 
claro que não é o objetivo nesse trabalho discutir as análises históricas das diferentes formas desses 
mesmos governos – democracia e oligarquia. Este item (3.3) consiste primeiro, em definir a melhor 
forma de governo (politeia); segundo, ver como Aristóteles aplica a doutrina justo meio na 
organização política. Mas a título de informação exporemos neste momento de forma resumida as 
diferentes formas de democracias e de oligarquias. Em 1291b 70-81; 1292a 1-8, o filósofo classifica 
as diferentes formas de democracia e em 1293b 1-20 de oligarquias. A democracia se desdobra em 
cinco espécies e a oligarquia em quatro. Vejamos, pois, então quais são todas elas: a) a primeira 
espécie de democracia está baseada estritamente na igualdade, isto significa que os “[...] os pobres 
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mas ambas são iguais [...]”. Ela está baseada estritamente na igualdade numérica, todavia resultando 
necessariamente em um governo majoritário para o povo comum; b) A segunda é “[...] aquela 
baseada na qualificação dos bens possuídos [...]”. Ela é baseada numa qualificação de posses; c) A 
terceira é aquela em que participam das funções de governo todos aqueles os cidadãos não sujeitos 
a desqualificação, sendo a lei soberana [...]”; d) A quarta é aquela na qual “[....] todos participam das 
funções de governo, desde que sejam simplesmente cidadãos, sendo a lei soberana [...]; e) A quinta 
é aquela em que é semelhante às outras em tudo, com “[...] a exceção de que as massas são 
soberanas, e não a lei; isso ocorre quando os decretos da assembléia popular se sobrepõem às leis 
[...]”. Depois de apresentar as diferentes variantes da democracia, o filósofo passa em seguida a 
classificação dos diferentes tipos de oligarquia, nas mesmas linhas: a) a primeira está baseada na 
classificação de bens possuídos. O critério deve ser tão alto, que “[...] os pobres, apesar de ser 
maioria, não participa do governo [...]”; b) a segunda é baseada na restrição dos direitos eleitorais, 
sendo esse direito reservado ao um pequeno grupo de ricos proprietários; c) a terceira é baseada na 
hereditariedade fechada, isto é, na “[...] sucessão familiar [...] quando um sucede ao pai na função 
[...]”; d) a quarta é baseada na hereditariedade; ela é uma espécie de dinastia, e se aproxima da 
monarquia na qual os “[...] homens passam a exercer o poder soberano em vez da lei [...]”. 
323
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tratadas simplesmente como se uma fosse a antítese da outra. Dada “[...] sua 

doutrina da Média, é difícil compreender que pudesse aceitá-lo. Em vez disso, 

esclarece que seu enfoque será apresentar uma forma mediana entre as perversões 

extremas [...]”324, para as quais apresenta semelhanças musicais: dizendo que essas 

perversões serão oligárquicas quando – como as corrupções da forma dórica – 

forem mais que normalmente mais rigorosas e dominantes, e democrática quando – 

como as corrupções do tipo frígio – forem suaves e relaxadas325. Nessa analogia, 

ele não menciona em nenhum momento a politeia mista, mas é claro que ele tem em 

mente alguma combinação política que seja capaz de conciliar tanto as 

características da democracia quanto da oligarquia326. Mas, como conciliar tais 

regimes se o esquema geral da classificação da formas de governo nos diz que 

tanto a democracia como a oligarquia são formas políticas desviadas?  

A preocupação que Aristóteles tem de definir “a melhor forma de governo” 

pode ser constatada ao longo de toda Política327. O filósofo deseja encontrar o 

melhor regime. O melhor regime para Aristóteles é aquele que tenha possibilidade 

de ser implantado na pólis e o seu telos seja o bem comum, ou seja, a justiça. O 

regime que busca sempre o bem comum é justo e bom. Nesse sentido, pode-se 

dizer que uma forma boa de governo deve ser aquela que inclua pobres e ricos na 

repartição dos bens da comunidade e o seu governo se dê respeitando as leis, pois, 

conforme vimos, o governo da lei é preferível a qualquer outro.  

Na opinião de Aristóteles, a politeia é a melhor constituição possível, visto que 

é acessível à maior parte das cidades e à maior parte dos homens. Esta constituição 

é reta e conforme a finalidade da pólis, afinal tem em vista a realização do bem 

comum e porque as leis nela são respeitadas328. A politieia apresenta-se como uma 

combinação variável de democracia e de oligarquia. Aristóteles define a politeia 
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mista com as seguintes palavras: 

 

[...] é uma mescla de oligarquia e democracia. Dá-se geralmente o nome de 
governos constitucionais somente àquelas formas baseadas na aludida 
mescla de constituições que se inclinam para a democracia, e o de 
aristocracia àquelas que se inclinam mais para a oligarquia [...]

329
. 

 

É preciso que tenhamos bastante atenção nesse ponto: a politeia é uma 

mescla de oligarquia e democracia. Todavia, merece que retomemos a pergunta 

feita há um pouco: o esquema geral da divisão das formas políticas não nos dizia 

que a democracia e a oligarquia eram duas formas degeneradas de governo? 

Bobbio (1980, p. 52) compreende que a definição de politeia mista comporta dois 

problemas: o primeiro problema, por conseguinte, é colocado diante da politeia, é o 

de que uma forma boa pode resultar de uma mistura de duas formas más. O 

segundo, se a politeia não é (segundo deveria ser, de acordo com o esquema geral) 

o governo do povo ou a democracia na sua acepção correta, mas sim uma mescla 

de oligarquia e democracia, isso “[...] significa que [...] o governo bom de muitos, que 

figura no terceiro lugar do esquema geral, é uma fórmula vazia, uma ideia abstrata 

que não corresponde, concretamente, a qualquer regime histórico do presente ou do 

passado [...]”330. Como podemos perceber, estamos diante de um problema 

complicado, pelo fato de que, contrariando também o esquema geral, para o filósofo 

nem a oligarquia é o governo de poucos e nem a democracia o governo de muitos, 

isto é, do povo331. 

Este problema pode ser elucidado à luz do item 3.1, deste capítulo, no qual 

expusemos que o critério adotado por Aristóteles para distinguir a oligarquia da 

democracia não é o critério quantitativo, de maneira geral, todavia um critério bem 

mais concreto: a diferença entre pobres e ricos. Com efeito, “[...] há uma democracia 

quando os homens livres [e pobres] constituem a maioria e detêm o poder soberano, 

e uma oligarquia quando os homens ricos e bem nascidos são poucos e governam 

soberanamente a cidade”332. Dessa forma, o fato de que a democracia é o governo 

de muitos e a oligarquia o governo de poucos, como já dissemos, é acidental. No 

entanto, a diferenciação de uma forma de governo da outra não é numérica, e sim a 
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condição social dos que governam: não um dado quantitativo, mas qualitativo. 

Até chegar a definição de politeia mista, Aristóteles vinha diferenciando a 

democracia da oligarquia à base de seus mecanismos políticos; agora, passa a fazer 

distinções à base de sua fisionomia social333. Ainda há pouco, falávamos, pois, que 

a politeia mista se dá por meio da fusão da democracia com a oligarquia. Agora que 

distinguimos em que consiste cada uma delas, podemos neste momento 

compreender melhor em que consiste essa mistura: é uma forma de governo em 

que a união dos ricos e dos pobres deveria remediar a causa mais importante de 

conflito em todas as sociedades – a batalha dos que não possuem bens contra os 

que possuem. O filósofo afirma que na maioria das cidades glorifica a politeia, 

buscando realizar a união possível de ricos e de pobres, da riqueza e da pobreza334. 

Mas, qual é a ideia do filósofo sobre como mesclar a participação de ricos e 

pobres, sem causar, em algumas das partes sentimentos de injustiça? E como ele 

combina estas duas classes? O Estagirita inicia dizendo que essa fusão deve ser 

feita tomando parte de cada uma como se se unissem as duas metades de uma 

senha335. Aristóteles nos apresenta três proposições pelas quais é possível efetuar 

essa combinação. 

a) Por meio da conciliação de procedimentos que seriam inconciliáveis, isto é, 

“[...] aproveitar os dispositivos legais combináveis das duas constituições 

diferentes [...]”336; 

b) Por meio da aplicação do princípio da medianidade (mesotês): “[...] adotar 

um meio termo entre os ordenamentos de cada forma [...]”337; 

c) Angariando o que há de melhor nos dois sistemas legislativos, isto é, “[...] 

tomando algumas peculiaridades da lei oligárquica e algumas da 

democrática [...]”338. 

Consideremos agora no essencial a argumentação de cada parte dessas 

proposições. Na primeira (a), vejamos o seguinte: enquanto que nas oligarquias as 
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pessoas ricas que não participam das funções públicas são penalizadas por meio de 

multas, no caso de elas não servirem como juradas nos tribunais, não há nenhuma 

recompensa – pagamento –, no entanto, para os pobres que prestam serviço público 

há; nas democracias, pelo contrário, não se impõe tal pena e também não se 

concede essa recompensa aos pobres339. Nesse sentido, a conciliação entre as 

duas formas de governo poderia consistir em “algum princípio intermediário e 

comum” a ambas as partes, seria “[...] adotar ao mesmo tempo o pagamento aos 

pobres e a multa aos ricos; isto seria um meio termo, peculiar [...] às duas formas de 

governo, pois seria uma mescla de elementos de ambas [...]”340. Por exemplo, a 

publicação de lei que penalize os ricos não participantes e dê uma recompensa aos 

pobres participantes341. Na segunda (b), observemos que o governo democrático dá 

direito de voto na assembleia a todos, até mesmo àqueles que não possuem 

qualquer qualificação pelos bens possuídos; enquanto que o governo oligárquico 

somente dá o direito de voto aos que possuem uma renda muito alta. Nesse caso, o 

“termo médio” consiste em reduzir o limite mínimo de renda imposto pelo governo 

dos ricos, aumentando o admitido no governo dos pobres342. Na última (c), acontece 

o seguinte: na oligarquia as funções são preenchidas por meio de eleição, mas 

somente pelos que têm certa renda, enquanto que na democracia essas funções 

são distribuídas mediante sorteio entre todos os cidadãos. Recolher o melhor dos 

dois governos, nesse caso, significa conservar o método eleitoral e descartar o 

requisito da renda.  

A compreensão de politeia como regime misto de oligarquia e democracia 

somente será alcançada a partir do princípio da justa medida, pois, ao definir a 

melhor forma de governo, Aristóteles aplica à política o princípio do justo meio 

(“mediação”), que ele esclareceu na Ética a Nicômaco343 (e o retoma na Política com 

fim de fazer apologia da classe média, tornando-o assim o princípio que guia esse 

regime de fusão344). Na sua práxis individual o homem, ao agir, busca sempre 
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conquistar a eudaimonia. A função principal de todo governo é proporcionar a 

realização da eudaimonia coletiva, que o Estagirita chama de bem comum. Este – o 

bem comum – será possível de ser realizado na forma de governo que se baseia no 

princípio do meio termo. O filósofo diz que a “virtude consiste em uma mediania” e 

visa o meio termo. Assim sendo, tanto na vida individual como na vida coletiva, a 

virtude está na moderação, no equilíbrio, que mantém as coisas equidistantes dos 

extremos, ora por carência e ora por excesso. Portanto, se os extremos são 

maléficos aos indivíduos, da mesma forma serão prejudiciais à sociedade. 

Para Aristóteles, a politeia mista consegue vencer a brecha entre os 

obstáculos dos extremos sociais e políticos ricos e pobres por meio da introdução de 

um elemento decisivo e determinante, à maneira bem própria do filósofo; um terceiro 

elemento social que terá a função de moderar entre os dois outros (pobres e ricos). 

Este terceiro elemento é classe média345. Com efeito, 

 

Existem em todas as cidades três classes de cidadãos: os muito ricos, os 
muito pobres, e em terceiro lugar os que ficam no meio destes extremos. 
Como é geralmente aceito que aquilo que é moderado e está no meio é 
melhor, é sem dúvida melhor desfrutar moderadamente de todos os bens 
proporcionados pela sorte, pois nessa condição de vida é mais fácil 
obedecer à razão, enquanto as pessoas excessivamente belas, ou fortes, 
ou nobres, ou ricas, ou ao contrário excessivamente pobres, fracas ou 
humildes dificilmente se submetem à razão; de fato, os primeiros tendem 
para a insolência e para a prática de atos de extrema perversidades 
mesquinhas, impelidos para tais ofensas pela insolência ou pela maldade. 
Outrossim, a classe média é menos propensa a fugir ao exercício de 
funções públicas ou buscá-las sofregamente, e ambas estas atitudes são 
prejudiciais à cidade [...]

346
. 

 
O filósofo adentra na psicologia dos demasiadamente pobres e dos 

demasiadamente ricos, e conclui que ambas as classes resistem aos ditames da 

razão. Os excessivamente ricos são insolentes, descontentes às leis e não desejam 

ser governados por ninguém. Por sua vez, os excessivamente pobres são super-

humildes, dóceis, flexíveis e se submetem facilmente ao governo.   

Para Aristóteles a instauração da constituição mista não exige condições 

excepcionais, mas encontra, no desenvolvimento de uma classe média majoritária, o 

                                                                                                                                                         
acessível a cada um dos homens. O mesmo critério deve necessariamente aplicar-se à boa ou má 
qualidade de uma cidade ou de uma constituição, pois a constituição é um certo modo de vida para 
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terreno que lhe é mais propício. O filósofo opera, de fato, uma constatação que 

qualquer pessoa contemporânea a ele poderia fazer: as cidades são corrompidas 

por uma “guerra oculta” entre o partido democrático e o partido oligárquico. Esses 

duelos testemunham, com efeito, uma “des-politização” dos cidadãos: estes estão 

somente preocupados em defender seus interesses econômicos e não veem no 

poder outra coisa, senão um meio de garantir a dominação de classe347.   

 A politeia mista é, antes de tudo e, sobretudo, a constituição que favorece o 

estrato médio que, precisamente, enquanto “médio” favorece a maior garantia de 

estabilidade348. Citando a prece de Focilides, que diz: „em muitas coisas o melhor 

está no meio termo; quero viver no meio termo em minha própria terra‟, Aristóteles 

argumenta que a comunidade composta por pessoas da classe média é a melhor. 

Ele acredita que essa classe é a mais segura para as cidades, porque os cidadãos 

que a compõem não ambicionam os bens uns dos outros349. O filósofo prefere a 

classe média porque: 

  

É igualmente claro que a comunidade política administrada pela classe 
média é a melhor, e que é possível governar bem as cidades nas quais a 
classe média é a mais numerosa, e de preferência mais forte que as outras 
duas classes juntas, ou se assim não for, mais forte que qualquer delas 
isoladamente, pois ela pode fazer pender a balança a favor da classe à qual 
vier a juntar-se, impedindo, assim, a preponderância de um dos extremos 
contrários [...]

350
. 

 

Segundo Aristóteles, a comunidade política que se baseia na classe média é 

a melhor. Assim sendo, a cidade cuja classe média é mais numerosa terá melhor 

condição de fazer um bom governo. A razão principal por que as cidades melhor 

governadas são aquelas onde prevalece a classe média é explicada pelo Estagirita 

logo em seguida: “Evidentemente a forma mediana de constituição é a melhor, pois 

somente ela é imune ao facciosismo, já que onde a classe média é numerosa é 

menos provável a formação de facções e partidos entre os cidadãos [...]”351. O 

Estagirita sustenta que essa média evitará os “vícios éticos” que afligem as duas 
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outras classes (a pobre e a rica); não será soberana, como a rica, nem bajuladora e 

servil, como a pobre352. Predominará na classe média um espírito de igualdade, e 

isso fomentará a amizade, que é o firmamento de toda cidade353. Aristóteles 

constata que nas grandes cidades, onde a classe média tem predominância, 

dificilmente ocorrem conspirações e revoltas entre os cidadãos, enquanto que nas 

cidades menores onde classe média é menos numerosa é mais fácil de dividir o 

povo sem nada deixar entre os extremos, visto que nelas quase todos os cidadãos 

ou são ricos ou são pobres. Sempre que essa classe média seja mais forte que as 

outras duas, ou pelo menos capaz de operar como fator decisivo na competitividade 

entre ricos e pobres, o filósofo crê que existirá um governo estável354. 

Conforme Bodéüs (2007, p. 87), a classe média de Aristóteles não é 

compreendida exclusivamente do ponto de vista da fortuna, mas também do ponto 

de vista das capacidades humanas e, aos olhos do filósofo, a existência dessa 

classe é um fato comum em muitas cidades. Ela não é algo que a política deva criar 

na cidade, se por exceção ela não existir, porém algo de que a política deve tirar 

proveito. Ao chamar a atenção dos governantes políticos para a importância da 

classe média, o Estagirita não tem em vista de modo algum propor um objetivo a ser 

realizado, isto é, tomar dos ricos para dar aos pobres. O que na verdade pretende 

com essa classe é identificar um fenômeno quase que universal, cujo traço 

característico jaz no fato de ela demonstrar interesse de conciliar, pretensões 

políticas, reconhecidas como contraditórias em vista da justiça absoluta. O filósofo 

entende que essa classe está propensa a satisfazer as aspirações moderadas 

atendendo assim às aspirações de todos os cidadãos355.  

A discussão sobre “a lei e o justo nas formas políticas concretas” nos levou a 

um maior conhecimento da distinção entre a democracia e a oligarquia, que não se 

dá pela ordem numérica, mas pela diferenciação entre pobres e ricos. Ambos os 

regimes aplicam indevidamente o princípio da justiça distributiva na repartição do 
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poder. O princípio da justiça distributiva deve ser utilizado na distribuição de coisas, 

porém nunca na repartição do poder, pois o poder não é algo a ser repartido, mas 

um bem a serviço da pólis.  

Embora Aristóteles não descarte a possibilidade de um governo régio, dá 

preferência ao governo da lei, porque a lei é imparcial e o homem, por mais que 

procure a imparcialidade na sua práxis, pode agir pela emoção ou por vingança, 

vindo assim a cometer injustiça em relação a toda coletividade ou ao próximo.  

A politeia mista reúne os valores e suprime os defeitos das duas formas 

desviadas de governo (democracia e oligarquia). O filósofo acredita que a melhor 

forma de governo é o da classe média, resultante da fusão de elementos 

democráticos e oligárquicos.  
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CONCLUSÃO 

 

O objetivo do presente trabalho consistiu em identificar a justiça na Política de 

Aristóteles, com o intuito de verificar como o filósofo aplica a ideia de justiça nas 

tipologias das formas de governo. De imediato, o tema se apresentou a nós como 

uma questão desafiadora a ser superada, pois, ao nos colocarmos diante dele, logo 

percebemos que nos encontrávamos perante uma questão provocadora, que 

consistia não somente na análise da justiça nas diferentes formas políticas, mas que 

também deveríamos encontrar uma alternativa política para os extremos da 

democracia e da oligarquia, visto que se fazia necessário pensar a justiça como o 

bem de toda vida política e comunitária, para a realização do bem comum na pólis. 

Com o propósito de superar esse desafio, dividimos, então, a presente dissertação 

em três capítulos, a saber: a gênese da pólis e o seu télos supremo; a definição do 

polítes (cidadão), da politeia (regime) e a tipologia das formas de governo; a lei e o 

justo nas formas políticas concretas. 

Analisamos no primeiro capítulo o contexto no qual se deu o nascimento da 

pólis. Priorizamos a ideia de Aristóteles de que a natureza dotou o homem do ímpeto 

que o destina à vida gregária, ordenada pela razão e concretizada pela práxis 

política. Sem a razão e sem práxis política o homem não passaria de um animal 

selvagem. Com objetivo de explicitar esta ideia, mostramos a divisão aristotélica da 

formação do povo grego em três períodos. Correspondente a três comunidades. 

A primeira comunidade é a da família, a oikia. Ela surgiu naturalmente e teve 

como base a associação entre o marido e a mulher, o senhor e o escravo; e 

compreende todos os que se sentam à mesma mesa, partilham as mesmas 

refeições e inalam a fumaça do mesmo altar sagrado. Aristóteles evidencia que a 

família não é algo planejado, idealizado, mas é algo que surge espontaneamente 

como o próprio ser animal político do homem. A partir da família surgiu a segunda 

forma de comunidade, a aldeia, como modelo de comunidade mais organizada, na 

qual se tornou possível suprir algumas necessidades mais elementares do indivíduo, 

por meio da permuta de alguns produtos entre as famílias. Na aldeia os seus 

habitantes obedeciam ao mais velho da família, como se obedece a um rei. Por fim, 

por meio da associação de várias aldeias, formou-se a comunidade perfeita, isto é, a 
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pólis. A oikia objetiva a subsistência de seus membros, enquanto que a pólis, a “vida 

boa”. 

A família, por sua vez, é uma instituição privada e os escravos, uma de suas 

partes. Destacamos que há duas espécies de escravidão: a escravidão por natureza 

(physis) e a escravidão por lei. Na primeira dissemos que o filósofo considera justa, 

porque o que é determinado pela natureza não deve ser modificado pela intervenção 

humana. Em seguida, expusemos que a escravidão por força da lei é injusta pelo 

fato de ela ser instituída por meio de princípios legislativos aos conquistados em 

uma guerra. Aristóteles não acha justo que se escravize os vencidos em uma 

guerra; essa forma de escravidão seria injusta porque ela é produto da mais pura 

violência de um povo contra outro. Caso o filósofo tivesse justificado a escravidão 

legal estaria, de certa forma, incentivando as revoluções, isto é, incentivaria um povo 

a conquistar outro povo para torná-lo parte de seus serviçais. E dessa forma, até 

mesmo os gregos que se sentiam livres em todas as partes do mundo poderiam 

tornar-se escravos, se por ventura fossem conquistados mediante uma guerra contra 

outras nações. 

Mostramos também que, ao justificar a escravidão como uma condição 

natural, Aristóteles vai além do mero estatuto funcional do escravo. Ele opera a 

definição do escravo por natureza a partir da divisão das partes da alma: racional e 

irracional. A irracional divide-se em: alma vegetativa e alma apetitiva. Ele parte da 

ideia de que o escravo natural é semelhante à parte apetitiva da alma, que é privada 

de logos. Ainda que seja irracional, essa parte da alma participa em certo sentido do 

logos, enquanto lhe é obediente e dócil.   

O escravo é como todo homem livre, um ser racional, ou seja, possui logos, 

contudo, não tem o poder operativo da razão. O filósofo entende que existem, na 

espécie humana, indivíduos que são inferiores aos outros, assim como o corpo é 

inferior à alma. Tais indivíduos são naturalmente escravos e para eles é melhor 

serem sujeitos à autoridade de um senhor. É um escravo por natureza quem é 

susceptível de pertencer a outrem, e é sensível à razão somente o necessário para 

compreender os comandos do senhor, mas não usa além desse ponto. O escravo 

por natureza é desprovido da parte mais sublime da alma, ou seja, a parte 

deliberativa.    
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Evidenciamos que a pólis é uma comunidade natural da mesma forma que as 

associações antecedentes, das quais ela é o coroamento. Ela é a comunidade de 

pessoas livres e iguais. O telos da pólis consiste em promover a vida feliz do 

cidadão, ou seja, a pólis é o lugar onde os cidadãos podem viver bem, viver 

virtuosamente. Ela é a comunidade política que tem como conteúdo a humanidade 

do homem. Sendo o homem por natureza um animal político, só é capaz de realizar 

sua práxis na pólis. Mostramos ainda que não são todos os homens que participam 

da pólis, mas somente os livres e iguais e os que dispõem de certa condição social 

para se dedicarem aos assuntos que são próprios da vida política (bios politikós). 

Assim sendo, o escravo não faz parte dela, dada a sua condição natural; um ser que 

não pertence a si mesmo, mas ao senhor. Excluídos da pólis – e da cidadania – 

encontravam-se todos aqueles que desempenhavam atividades poiéticas, visto que 

elas impossibilitavam a vivência política, pois não lhes restava tempo para que eles 

participassem das funções próprias da vida política. 

O homem sem pólis não tem ser, e a pólis sem o homem não teria razão de 

existir, porque o homem pertence à pólis de maneira inalienável; dessa forma, a 

pólis e o homem estão intimamente interligados. O homem apenas é feliz na pólis, 

isto é, a eudaimonia que pertence ao homem é eudaimonia da pólis. Ela é para o 

homem a felicidade, porque ele aí se identifica e se realiza, pois somente a pólis dá 

realidade à sua natureza racional e social. Sem existência da pólis a natureza 

humana seria uma quimera.  

No capítulo seguinte investigamos duas definições: a de cidadão (polítes) e a 

de regime (politeia) e tratamos da tipologia das formas de governo. Verificamos que 

o simples fato de alguém residir na pólis e poder peticionar e ser peticionado não é 

suficiente para considerar alguém cidadão, posto que também como os cidadãos, os 

escravos e os metecos possuem local para habitar. Também não basta gozar do 

direito de justiça de acusar ou se defender em uma ação judicial, pois esse direito é 

igualmente reservado aos estrangeiros, que gozam dele em virtude de um tratado. 

Diante disso, constatamos que a definição integral de cidadão passa pelo critério de 

participação nos poderes da cidade, ou seja, no exercício das magistraturas. 

Cidadão é homem que tem poderes, é aquele que tem direito de participar das 

funções deliberativas e judiciais e tem o dever de se pronunciar sobre os assuntos 
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da pólis. 

Tendo definido o cidadão como alguém que desempenha poderes na pólis, ou 

seja, cidadão é aquele que exerce magistraturas, passamos a apresentar a definição 

de politeia (constituição) como uma ordenação das diversas magistraturas, quer 

dizer, dos cargos públicos. É ela quem regula as ações dos cidadãos. A politeia, 

segundo Aristóteles, é a estrutura que dá ordem à pólis, determinando o 

funcionamento de todas as funções públicas e, sobretudo, da autoridade suprema. 

Vimos também que constituição e governo formam a mesma coisa. O que nos 

diz se uma constituição é reta ou degenerada é o seu telos; se ela busca sempre o 

bem comum – a justiça –, dizemos que a constituição é reta. As constituições retas, 

conforme o absolutamente justo, são aquelas em que o governante tem sempre em 

vista a justiça absoluta, isto é, a vantagem comum. Nas constituições degeneradas o 

governante não tem em vista o bem comum da cidade, como bem inalienável de 

toda a comunidade política. Nas constituições degeneradas, todavia, os governantes 

têm em vista o seu bem próprio bem. O bem comum, contraposto ao bem dos 

governantes, não é senão o bem de todos os cidadãos.   

No último capítulo, investigamos como se dá a lei e o justo nas seguintes 

formas políticas: democracia, oligarquia, monarquia e a politeia mista. De início 

realizamos algumas observações sobre o termo “democracia”, e notamos que 

Aristóteles o emprega, em sua obra Política, para especificar um dos dois gêneros 

de regime popular, o gênero degenerado, em oposição ao gênero “normal”, o regime 

constitucional (politeia). O termo “democracia” aparece na maior parte das vezes na 

Política, como o governo no qual os homens livres e pobres, formam a maioria que 

detém o poder soberano.  

Após as considerações sobre o “termo” democracia, detivemo-nos na 

distinção entre a democracia e a oligarquia. A distinção entre os dois regimes 

degenerados não se dá quantitativamente, mas qualitativamente. O critério pelo qual 

ambos os regimes – democrático e oligárquico – são diferenciados é a riqueza e a 

pobreza. Em última análise, o que distingue uma forma de governo da outra é a 

condição social dos que governam.  

Embora aconteça acidentalmente, é fato que onde os democratas exercem o 

poder por serem pobres eles são maioria, e onde os oligarcas exercem por serem 
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ricos eles são minoria.  

Realizada a distinção entre a democracia e a oligarquia, passamos à crítica 

que Aristóteles faz sobre o critério a partir do qual oligarcas e democratas justificam 

suas pretensões ao poder político, segundo julgam ser justo. Os democratas dizem 

que se todos os cidadãos são igualmente livres, deve-se dar a todos parte igual no 

poder. O critério de distribuição do poder é dar a cada um conforme a sua liberdade.  

Os oligarcas argumentam que os cidadãos são desiguais em riqueza e, por 

isso, não podem receber parte igual no poder. Com fim de justificar suas pretensões, 

utilizam de modo indevido o princípio da justiça distributiva, no problema da 

repartição do poder. O princípio da justiça distributiva é um princípio de justiça 

particular e é válido exclusivamente para fins particulares a para a distribuição de 

coisas, mas não para a distribuição do poder, pois este não é um bem a ser 

repartido, e sim um instrumento a serviço de todos para a efetivação do bem comum 

na pólis. 

Em seguida, tratamos da monarquia. Nossa abordagem aprofundou a relação 

entre o governo do homem (o rei, o homem excepcional) e o governo da lei (nómos). 

Vimos que o filósofo distingue cinco tipos de monarquias. Das cinco escolhemos 

duas para nossa discussão: a monarquia absoluta e a dos povos bárbaros. A 

primeira, porque correspondia exatamente à questão, tencionávamos indagar qual o 

melhor governo: o de um só homem ou o governo da lei? Escolhemos a segunda, 

porque ela é semelhante à discussão sobre a escravidão, pois é um governo 

despótico, entretanto legítimo, e é legitimo porque é aceito, assim como o governo 

do senhor sobre o escravo, que mesmo sendo despótico é legítimo.  

Aristóteles não descarta a possibilidade de uma monarquia absoluta, quando 

há um cidadão ou uma família inteira proeminente em qualidades para governar e 

que o fim do governo seja a justiça absoluta. Mas, o filósofo deixa claro sua decidida 

escolha pelo governo da lei. O homem, por mais excelente governante que venha a 

ser, está sujeito às paixões, isto é, corre o risco de governar para os seus próprios 

interesses. Já a lei não está sujeita às paixões e não busca o seu próprio interesse, 

mas o bem-estar para todos.  

Arrazoamos também que a lei é uma regra geral, por isso não vê todos os 

casos particulares. Em razão disso é que o filósofo usa da teoria da equidade, com 
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objetivo de que a lei se faça valer aos casos particulares, pois a equidade (epieíkeia) 

é uma correção da lei em razão de sua universalidade. A prática da equidade está 

resguardada ao juiz, devendo ele agir como o legislador agiria na previsão de tais 

situações Para o Estagirita, a equidade é uma melhor forma de justiça, pois 

funcionava como uma adaptação da lei (abstrata) aos fatos reais, concretos.   

Finalmente, com a politeia mista chegamos à resposta da questão por 

excelência da dissertação: qual a alternativa política para os extremos da 

democracia e da oligarquia? A nossa hipótese inicial de que a politeia mista é o 

melhor dos regimes alcançáveis é agora confirmada, pois, no final de nosso 

trabalho, constatamos a definição aristotélica de politeia mista como uma mistura de 

oligarquia e democracia. A politeia mista é a constituição que, antes de tudo, valoriza 

o estrato médio, favorecendo assim maior garantia e estabilidade à pólis. Por último, 

pontuamos que o Estagirita vê na classe média o terreno mais adequado para a 

instauração da constituição mista. Ele crê que nela há um espírito de igualdade, e 

ela fomentará a amizade, evitando assim revolta entre os cidadãos.   
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