
Aristóteles 

 
Busto de Aristóteles 

Cópia romana de uma escultura de Lísipo 

 

 

Aristóteles (Estagira, 384 a.C. — Atenas, 322 a.C.) foi um filósofo grego, aluno de Platão e 

professor de Alexandre, o Grande. Seus escritos abrangem diversos assuntos, como a física, 

a metafísica, as leis da poesia e do drama, a música, a lógica, a retórica, o governo, a ética, 

a biologia e a zoologia.  

 

Juntamente com Platão e Sócrates (professor de Platão), Aristóteles é visto como um dos fundadores 

da filosofia ocidental. Em 343 a.C. torna-se tutor de Alexandre da Macedónia, na época com 13 anos 

de idade, que será o mais célebre conquistador do mundo antigo. Em 335 a.C. Alexandre assume o 

trono e Aristóteles volta para Atenas, onde funda o Liceu. 

 

Metafísica 

 

O termo Metafísica não é aristotélico; o que hoje chamamos de metafísica era chamado por 

Aristóteles de "filosofia primeira", sendo por isso identificada com a teologia. Não é fácil discutir a 

metafísica de Aristóteles, em parte porque está profusamente espalhada por toda a obra, e em parte 

por uma certa ausência de uma exposição bem detalhada. A Metafísica de Aristóteles, é em essência, 

uma modificação da Teoria das ideias de Platão. Grande parte dessa obra parece uma tentativa de 

moderar as muitas extravagâncias de Platão. Seus dois principais aspectos são a distinção entre o 

"universal" e a mera "substância" ou "forma particular" e a distinção entre as três substâncias 

diferentes que formar a realidade cada uma com sua essência fundamental. 

 

Alguns vêem  Aristóteles como o fundador da Ética, o que se justifica desde que consideremos a 

Ética como uma disciplina específica e distinta no corpo das ciências. Em suas aulas, Aristóteles fez 

uma análise do agir humano que marcou decisivamente o modo de pensar ocidental. O filósofo 

ensinava que todo o conhecimento e todo o trabalho visa a algum bem. O bem é a finalidade de toda 

a ação. A busca do bem é o que difere a ação humana da de todos os outros animais. 

  

Para Aristóteles, estudamos a ética, a fim de melhorar nossas vidas e, portanto, sua preocupação 

principal é a natureza do bem-estar humano. Aristóteles segue Sócrates e Platão ao dispor as virtudes 

no centro de uma vida bem vivida. Como Platão, ele considera as virtudes éticas (justiça, coragem, 

temperança etc), como habilidades complexas racionais, emocionais e sociais, mas rejeita a ideia de 
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Platão de que a formação em ciências e metafísica é um pré-requisito necessário para um 

entendimento completo de bem.  

 

Segundo ele, o que precisamos, a fim de viver bem, é uma apreciação adequada da maneira em que 

os bens tais como a amizade, o prazer, a virtude, a honra e a riqueza se encaixam como um todo. 

Para aplicar esse entendimento geral para casos particulares, devemos adquirir, através 

de educação adequada e hábitos, a capacidade de ver, em cada ocasião, qual curso de ação é mais 

bem fundamentada. Portanto, a sabedoria prática, como ele a concebe, não pode ser adquirida apenas 

ao aprender regras gerais, também deve se adquirida, através da prática e essas habilidades 

deliberativas, emocionais e sociais é que nos permitem colocar nossa compreensão geral de bem-

estar em prática em formas que são adequados para cada ocasião. 

  

A justiça como virtude 

 

O desenvolvimento do tema da justiça na teoria de Aristóteles, discípulo de Platão, tem sede no 

campo ético, ou seja, no campo de um saber que vem definido em sua teoria como saber prático. É 

da reunião das opiniões dos sábios, dentro de uma visão de todo o problema que surgiu uma 

concepção propriamente aristotélica. Partindo da concepção pitagórica de justiça que a identificava 

com a igualdade, Aristóteles distingue várias espécies de igualdade, segundo os tipos da proporção 

aritmética e da proporção geométrica. 

  

Ao expor uma tipologia dos regimes constitucionais no Livro III de Política, Aristóteles expõe a 

todos que a justiça - em outras palavras, o bem político - pode ser instituída sem reservas, em 

diferentes espécies de regimes constitucionais, e, portanto, não depende de modo alguns do fato de 

que o governo seja monárquico (realeza), esteja nas mãos de poucos (aristocracia) ou de muitos 

(república). 

 

De acordo com a distinção que se origina com o próprio Aristóteles, seus escritos são divididos em 

dois grupos: os "exotéricos" e os "esotéricos". É difícil para muitos leitores modernos aceitar que 

alguém pudesse tão seriamente admirar o estilo daquelas obras atualmente disponíveis para nós.
66

 No 

entanto, alguns estudiosos modernos têm advertido que não podemos saber ao certo se o elogio de 

Cícero foi dirigido especificamente para as obras exotéricas. Alguns estudiosos modernos têm 

realmente admirado o estilo de escrita concisa encontrado nas obras existentes de Aristóteles.
 

  

As obras de Aristóteles que sobreviveram desde a antiguidade através da transmissão de manuscrito 

medieval são coletados no Corpus Aristotelicum. Esses textos, ao contrário de obras perdidas de 

Aristóteles, são tratados filosóficos técnicos de dentro da escola de Aristóteles. A referência a eles é 

feita de acordo com a organização da edição da obra de August Immanuel Bekker (Aristotelis Opera 

edidit Academia Regia Borussica, Berlin, 1831–1870) pela Academia Real da Prússia, que por sua 

vez é baseado em classificações antigas dessas obras. Acredita-se que a maior parte de sua obra tenha 

sido perdida, e apenas um terço de seus trabalhos tenham sobrevivido. 
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