
Filosofia  
 

 

 

 
 

 
 
 

 

1 
 

Política de Aristóteles 

Teoria 

 

Ética e Política em Aristóteles 

Além de sua crítica à Teoria das Ideias, Aristóteles também se destacou 

por suas contribuições no campo da ética, tendo sido o criador daquela 

perspectiva que ficou conhecida como eudaimonismo (de “eudaimonia”, 

“felicidade” em grego) ou teleologismo (de “télos”, “finalidade” em 

grego). 

Para Aristóteles, a ética é a ciência responsável por determinar o que é uma boa conduta humana. No entanto, 

o que é o bem? O bem é a finalidade de algo, o seu objetivo natural, o seu “télos”. Assim, bom é tudo aquilo 

que cumpre a sua finalidade, a sua função. Um bom lápis é aquele que escreve bem, pois essa é sua finalidade. 

Por outro lado, uma festa muito bonita, mas que não diverte ninguém, é uma festa ruim, pois divertir é a 

finalidade das festas. Segundo Aristóteles, o homem foi feito para ser feliz. 

Felicidade aqui, porém, não se confunde com prazer ou alegria passageira. 

Felicidade consiste em uma vida com sentido. Consiste na satisfação plena 

da vontade humana, na realização de nossa própria natureza, de nosso 

próprio ser – ainda que passando por problemas e adversidades. Como, 

porém, determinar o que é uma vida feliz? 

Para o filósofo, o que indica a finalidade de algo é a sua própria essência, a sua 

própria natureza. Assim, sabemos que o “télos” do olho é ver, pois a natureza dos 

globos oculares nos indica. A razão, a capacidade de pensar, é a nossa natureza, 

é o que nos distingue. Portanto, uma boa vida humana, uma vida feliz, é uma vida 

racional, uma vida regulada pela razão. 

Na prática, segundo Aristóteles, uma vida racional é 

essencialmente uma vida equilibrada. Um homem racional 

não se dá aos extremos, mas, pelo contrário, sempre age na 

justa medida, na mediania. Isso é bem claro quando se faz 

uma análise das virtudes. A coragem, por exemplo, que é a 

capacidade de enfrentar o perigo, está entre o vício, que 

consiste na sua ausência, isto é, a covardia, e aquele que 

consiste no seu excesso, ou seja, a temeridade. A sinceridade, 

virtude daquele que estima e dissemina a verdade, está entre 

o vício que é sua falta, a falsidade, e aquele que é de excesso, 

a indiscrição. 
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E como isso está relacionado com política? Ora, profundamente, pois para Aristóteles, a política era 

uma espécie de continuação da ética, onde se estendia a noção de felicidade para a comunidade. 

Aristóteles acreditava que a formação da sociedade é natural. Para ele, o homem é um animal político, 

pois necessita estar entre semelhantes para desenvolver as suas potencialidades. Como faz parte da 

natureza humana, a sociedade deve ser guiada pelo mesmo fim que guia o homem, qual seja, o bem. 

Assim, a política se constitui numa relação de complementaridade com a ética, já que as duas buscam 

o bem, seja do indivíduo ou do grupo social. O grupo tem, inclusive, precedência sobre o sujeito, já que 

este não é autossuficiente, já que a sociedade não se dissolve por causa da ausência de um indivíduo. 

E qual a forma adequada à natureza humana para o pensador? 

A pólis. Já que o homem é um animal social, então a pólis é 

parte da sua natureza. Sem a pólis, o humano não alcança 

condição natural completa de animal político. Assim, 

constituída por um impulso natural, a sociedade deve ser 

organizada conforme essa mesma natureza humana. O que 

deve guiar, então, a organização de uma sociedade? A busca 

de determinado bem, correspondente aos anseios dos 

indivíduos que a organizam. 

 

Estando profundamente relacionadas, a ética e a política em Aristóteles mobilizam a virtude da justiça. 

Tida como a maior de todas as virtudes, a justiça é a atitude projetada nos outros, mais que em si. O que 

protege um conjunto de indivíduos mais importante do que o que protege um membro dessa sociedade. 

Por isso, dos vícios, a injustiça é o maior, pois corrói o tecido social. O filósofo enfatiza o papel fundamental 

da educação para preparar os indivíduos para a vida em comunidade, propiciando o encontro e a philia 

(amizade). A verdadeira amizade é inseparável da justiça, e ambas se complementam, formando a unidade 

que precisa existir na cidade. Justo é distribuir o que é devido a cada um, ou seja, o que cada um merece, 

dado que os indivíduos são diferentes, e seria injusto dar coisas iguais a pessoas desiguais. Essa é a 

justiça distributiva, que leva em conta o mérito das pessoas. Há, entretanto, outro tipo de justiça, a saber: 

a justiça comutativa, cujo objetivo é corrigir os possíveis erros da justiça distributiva, restabelecendo a 

equidade. Nesse sentido, mesmo que as pessoas sejam desiguais no mérito, cada um deve ter o 

necessário para sua vida, e a cidade precisa impedir a má distribuição de riquezas e oportunidades. 

Sendo a arte responsável pela administração da vida social, a política deve sempre ter como finalidade, de 

acordo com Aristóteles, o bem comum. Quando o governante promove o bem comum, seu governo, 

independentemente da forma específica de que se revista, é justo e bom. Se, ao contrário, o governante 

busca seu próprio bem ou de outros particulares, seu governo é mau e injusto. 
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Em sua obra A Política, Aristóteles define seis formas de 

governo, três delas justas e três corrompidas. 

Comecemos pelas justas: 1) a monarquia, que consiste 

no governo de um sobre os demais, visando o bem 

comum; 2) a aristocracia, que consiste no governo de 

um reduzido número de homens (os melhores) sobre os 

demais, visando o bem comum; 3) a politeia, que 

consiste no governo da massa, visando o bem comum. 

Quando essas formas de governo deixam de atender ao 

interesse geral, elas se tornam corrompidas ou 

degeneradas, conforme a seguir: 1) a monarquia se 

corrompe em tirania, que consiste no exercício do poder 

de forma arbitrária, visando os interesses realeza; 2) a 

aristocracia se corrompe em oligarquia, que consiste no 

governo de poucos, visando os interesses dos ricos; 3) 

a politeia se corrompe em democracia, que consiste no 

governo da massa, visando unicamente os interesses 

dos pobres.
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Exercícios  

 

1. Aristóteles, na obra Etica a Nicômaco, procura o fim último de todas as atividades humanas, uma vez 

que tudo o que fazemos visa alcançar um bem, ou o que nos parece ser um bem. Pergunta-se, então, 

pelo “sumo bem”, aquele que em si mesmo é um fim, e não um meio para o que quer que seja. Para 

Aristóteles, na Ética a Nicômaco, o sumo bem está 

a) na honra. 

b) na riqueza. 

c) na fama. 

d) na vida feliz. 

e) na lealdade. 

 

 

2. O termo injusto se aplica tanto às pessoas que infringem a lei quanto às pessoas ambiciosas (no 

sentido de quererem mais do que aquilo a que têm direito) e iníquas, de tal forma que as cumpridoras 

da lei e as pessoas corretas serão justas. O justo, então, é aquilo conforme à lei e o injusto é o ilegal e 

iníquo. 
ARISTÓTELES. Ética à Nicômaco. São Paulo: Nova Cultural: 1996 (adaptado). 

 

Segundo Aristóteles, pode-se reconhecer uma ação justa quando ela observa o 

a) compromisso com os movimentos desvinculados da legalidade. 

b) benefício para o maior número possível de indivíduos. 

c) interesse para a classe social do agente da ação. 

d) fundamento na categoria de progresso histórico. 

e) princípio de dar a cada um o que lhe é devido. 

 

 

3. Durante a maior parte da história da humanidade, o bem-estar e o interesse dos governantes têm 

predominado sobre o bem-estar e o interesse dos governados. Os gregos foram os primeiros a 

experimentar a democracia, isto é, regime político em que os cidadãos são livres e o governo é exercido 

pela coletividade para atender ao bem-estar e ao interesse de todos, e não só de alguns. 

 

Aristóteles refletiu sobre essa experiência e concluiu que a finalidade da atividade política é 

a) evitar a injustiça e permitir aos cidadãos serem virtuosos e felizes. 

b) impor a todos um pensamento único para evitar a divisão da sociedade. 

c) preparar os cidadãos como bons combatentes para conquistarem outros povos. 

d) habituar os seres humanos a obedecer. 

e) agradar aos deuses. 
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4. “Uma conclusão idêntica parece resultar da noção de que a felicidade é auto-suficiente. Quando 

falamos em auto-suficiente não queremos aludir àquilo que é suficiente apenas para um homem 

isolado, para alguém que leva uma vida solitária, mas também para seus pais, filhos, esposa e, em geral, 

para seus amigos e concidadãos, pois o homem é por natureza um animal social.” 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. Trad. Mário Gama Cury. Brasília: EDUNB, 2001. p.23. 

 A partir do fragmento acima, e do entendimento da obra, pode-se afirmar que a felicidade está 

a) no homem porque ele é a medida de todas as coisas. 

b) para além do ser porque não o homem, mas, Deus é a medida suprema de todas as coisas. 

c) no comum dos homens, pois é no meio dos homens que existem as normas para as suas ações. 

d) na aquisição de prazer, de riqueza e de honrarias. 

e) em Deus porque somente nele encontra-se o fim da inquietude humana. 

 

 

5. “Na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os 

cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios – esses tipos de vida são 

desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais, tampouco devem ser agricultores os 

aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à 

prática das atividades políticas”. 

(ARISTÓTELES, Política). 

Considerando o texto do filósofo citado, é correto afirmar sobre a cidadania na Grécia Antiga: 

a) A democracia Espartana era excludente, pois somente a aristocracia ociosa teria direito à 

cidadania;  

b) As classes laborais eram as mais valorizadas nas cidades-estado gregas e o ócio era punido com 

severidade; 

c) O exercício da cidadania em Atenas era reservado aos homens livres e maiores nascidos de pais 

atenienses, sendo a política reservada para os ociosos; 

d) As práticas de esportes, por serem os homens mais fortes, era um diferencial para os escravos 

atenienses; 

e) Como as mulheres não se dedicavam aos trabalhos de comércio e agricultura podiam se dedicar 

à participação política em pé de igualdade com os homens gregos. 
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6. “Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo o mais é 

desejado no interesse desse fim; evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas não 

terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos por 

determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades 

constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais 

verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela 

que determina quais as ciências que devem ser estudadas num Estado, quais são as que cada cidadão 

deve aprender, e até que ponto; e vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a 

estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências 

e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência 

deve abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano.” 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. In: Pensadores. São Pauto: Nova Cultural, 1991 (adaptado). 

 

Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da pólis pressupõe que 

a) o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. 

b) o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. 

c) a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. 

d) a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. 

e) a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. 

 

 

7. Com base nos conhecimentos sobre o pensamento político de Aristóteles, é correto afimar. 

a) A reflexão aristotélica estabelece uma clara separação entre política e ética, uma vez que a parte 

(vida individual) não pode se confundir com o todo (comunidade política). 

b) A lei, para Aristóteles, como expressão política da ordem natural e, portanto, intimamente ligada à 

justiça, é o princípio que rege a ação dos homens na pólis. 

c) Aristóteles sustenta que cada homem, por sua liberdade natural, sempre age tendo em vista algo 

que lhe parece ser um bem, alcançando sua perfeição pela satisfação de suas paixões e 

necessidades individuais. 

d) O conceito de felicidade a que, segundo Aristóteles, visa individualmente a ação humana, está 

desvinculado do conceito de justiça como um exercício político orientado ao bem comum. 

e) Na concepção política de Aristóteles, torna-se evidente que a idéia de bom governo, de regime 

justo e de cidade boa depende da tripartição dos poderes. 
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8. Para Aristóteles “o homem é por natureza um animal político”, isto é, um ser vivo (zoon) que, por sua 

natureza (physei), é feito para a vida da cidade (bios politikós, a comunidade política). Essa definição 

revela a intenção teleológica do filósofo na caracterização do sentido último da vida do homem: o viver 

na polis, onde o homem se realiza como cidadão (politai) manifestando, no termo de um processo de 

constituição de sua essência, a sua natureza. 

 

Sobre a natureza política do ser humano, de acordo com o pensamento de Aristóteles, não é correto 

afirmar que: 

a) O “zoon politikon” não deve ser compreendido como “animal socialis” da tradução latina. Este 

desvio semântico resultou num sentido alargado do termo grego que acabou se identificando com 

o social. Para Aristóteles, o social significava mais o instinto gregário, algo que os homens 

compartilham com algumas espécies de animais. 

b) O simples viver junto, em sociedade, não caracteriza a destinação última do homem: a 

“politicidade”. A verdadeira vida humana deve almejar a organização política, que é uma forma 

superior. A partir da compreensão da natureza do homem determinados aspectos da vida social 

adquirem um estatuto eminentemente político, tais como: a noção de governo, de dominação, de 

liberdade, de igualdade, do que é comum, do que é próprio, entre outras. 

c) Aristóteles acreditava que a sociedade nascia de um consenso, e que, portanto, não era natural, a 

despeito da natureza política do homem. Isso implica em que, o homem poderia viver fora da 

comunidade política. 

d) Entre os filósofos contemporâneos, Marx é um daqueles que faz referência explicita ao 

pensamento aristotélico e a sua definição de homem como animal político, especialmente em Os 

fundamentos da crítica da economia política escrito em 1857/1858. 

e) Reconhecer a natureza política do homem é, para Aristóteles, uma forma de publicizar a ética de 

forma a considerá-la como uma instância de governo das relações sociais que tem sempre em 

vista o Bem coletivo. 
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9. Alguns julgam que a grandeza de uma cidade depende do número dos seus habitantes, quando o que 
importa é prestar atenção à capacidade, mais do que ao número de habitantes, visto que uma cidade 
tem uma obra a realizar. [. . . ] A cidade melhor é, necessariamente, aquela em que existe uma 
quantidade de população suficiente para viver bem numa comunidade política. [...] resulta evidente, 
pois, que o limite populacional perfeito é aquele que não excede a quantidade necessária de indivíduos 
para realizar uma vida auto-suficiente comum a todos. Fica, assim, determinada a questão relativa à 
grandeza da cidade. 

(ARISTÓTELES, Política 1326b6-25 Edição bilíngue. Tradução e notas de António C. Amaral e Carlos C. Gomes. Lisboa: 
Vega, 1998. p. 495- 499.) 

 

Com base no texto e considerando o papel da cidade estado (pólis) no pensamento ético-político de 
Aristóteles, assinale a alternativa correta. 

a) As dimensões da pólis determinam a qualidade de seu governo: quanto mais cidadãos, maior e 
melhor será a sua participação política. 

b) A pólis não é natural, por isso é importante organizá-la bem em tamanho e quantidade de cidadãos 
para que a sociedade seja autossuficiente. 

c) O ser humano, por ser autossuficiente, pode prescindir da pólis, pois o bem viver depende mais do 
indivíduo que da sociedade. 

d) A pólis realiza a própria obra quando possui um número suficiente de cidadãos que possibilite o 
bem viver. 

e) O ser humano, como animal político, tende a realizar-se na pólis, mesmo que esta possua 
quantidade excessiva de cidadãos. 

 

 

10. A sabedoria do amo consiste no emprego que ele faz dos seus escravos; ele é senhor, não tanto porque 
possui escravos, mas porque deles se serve. Esta sabedoria do amo nada tem, aliás, de muito grande 
ou de muito elevado; ela se reduz a saber mandar o que o escravo deve saber fazer. Também todos 
que a ela se podem furtar deixam os seus cuidados a um mordomo, e vão se entregar à política ou à 
filosofia. 

(Aristóteles. A política, s/d. Adaptado.) 

 

O filósofo Aristóteles dirigiu, na cidade grega de Atenas, entre 331 e 323 a.C., uma escola de filosofia 
chamada de Liceu. No excerto, Aristóteles considera que a escravidão. 

a) é um empecilho ao florescimento da filosofia e da política democrática nas cidades da Grécia. 

b) permite ao cidadão afastar-se de obrigações econômicas e dedicar-se às atividades próprias dos 
homens livres. 

c) facilita a expansão militar das cidades gregas à medida que liberta os cidadãos dos trabalhos 
domésticos. 

d) é responsável pela decadência da cultura grega, pois os senhores preocupavam-se somente em 
dominar os escravos. 

e) promove a união dos cidadãos das diversas pólis gregas no sentido de garantir o controle dos 
escravos. 

 

 

 

Sua específica é humanas e quer continuar treinando esse conteúdo? 
Clique aqui para fazer uma lista extra de exercícios. 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/filosofia/exercicios-politica-para-aristoteles
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Gabaritos 

 

1. D 

Na obra citada pelo texto da questão, Aristóteles defende que a eudaimonia é a finalidade da vida e de 

todas as ações humanas, ou seja, todas as atividades humanas seriam motivadas pela busca da 

eudaimonia, que em grego é o equivalente à “felicidade”. A questão, no entanto, não traz textos ou 

análises de casos a partir dos quais o aluno possa identificar o conceito cobrado ou levantar reflexões 

sobre o mesmo, fazendo com que, para respondê-la, precise fazer uso apenas da memorização. 

 

2. C 

Para Aristóteles, o “Estado” ou comunidade política é de origem natural, desenvolve-se temporalmente a 

partir das famílias e tem como papel promover o aperfeiçoamento de seus membros, tanto do ponto de 

vista moral quanto intelectual. Em relação à organização propriamente dita do Estado, Aristóteles 

reconhece a existência de várias possibilidades, tanto aquela que permite ampla participação popular, a 

democracia, quanto outras mais restritas. 

 

3. A 

Na filosofia política aristotélica, o papel da comunidade política é promover o bem comum. Na prática, 

isso significa induzir, na medida de suas forças, o aperfeiçoamento de todos os seus membros, tanto do 

ponto de vista moral quanto intelectual. 

 

4. C 

Segundo Aristóteles, todo homem foi feito para a felicidade, para ser feliz. Tal felicidade, entretanto, não 

se confunde com o prazer, que é um bem passageiro, mas é antes um estado de espírito, uma certa 

disposição de ânimo que se caracteriza por uma satisfação duradoura, através do reto uso da razão. 

Como, por sua vez, o homem é um ser social, esta felicidade não se dá solitariamente, mas só pode ser 

alcançada no interior da vida em comunidade. 

 

5. C 

A alternativa C está correta: “O exercício da cidadania em Atenas era reservado aos homens livres e 

maiores nascidos de pais atenienses, sendo a política reservada para os ociosos”. Segundo Aristóteteles, 

para exercer a atividade política, um cidadão precisava, primeiramente, ter posses e rendas suficientes 

para dispor de tempo livre (scholé para os gregos, otium para os romanos). Para além das distrações 

banais, esse tempo deveria ser empregado no estudo, pois a instrução, isto é, o desenvolvimento 

intelectual, é umas das condições para o bom desempenho na política. 

 

6. C 

Para Aristóteles, o homem é animal político, naturalmente social. Ou seja, na visão aristotélica, os 

indivíduos devem sempre viver em função de suas respectivas comunidades, subordinando seus 

interesses particulares ao bem comum. Igualmente, as diversas ciências particulares devem ser 

subordinadas à ciência política. 
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7. B 

Segundo Aristóteles, o homem é um ser naturalmente político e social. Por isso, sua visão política é 

essencialmente comunitária. Segundo ele, a sociedade não é um conjunto de átomos isolados, mas um 

conjunto orgânico em que todas as partes devem sacrificar-se pelo comum. A virtude que regula essa 

relação entre os homens na comunidade política é a justiça.  

 

8. C 

Na perspectiva aristotélica, o homem é naturalmente um ser social e naturalmente um ser político. Essas 

duas realidades são indissociáveis, isto é, não basta reconhecer que o homem tem um instinto gregário, 

uma inclinação à convivência (isso outros animais também possuem), é preciso notar que o homem tem 

uma tendência a viver em comunidades politicamente organizadas. 

 

9. D 

Um número não excessivo de cidadãos proporciona ao governo conhecer os possíveis problemas na 

cidade e solucioná-los, além de uma boa formação para a cidadania e, consequentemente, uma vida 

digna de seres sociais. Uma pólis populosa faria perder as dimensões dos problemas e dificultaria a 

qualidade da formação dos cidadãos. 

 

10. B 

Para o choque de muitos na atualidade, Aristóteles defendia que a escravidão não só era algo justo, como 

também algo natural. Segundo ele, existem homens que nascem naturalmente superiores, destinados a 

mandar, e homens que nascem naturalmente inferiores, destinados a obedecer. A função dos homens 

inferiores é servir economicamente aos superiores, a fim de que estes possam se dedicar às tarefas mais 

elevadas. 


