
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 

 

 

 

Brucy Nobre Aguiar 

 

 

 

Eudaimonia em Platão e Aristóteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói-RJ 

2017 

 



2 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILSOFIA 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 

 

 

 

 

Eudaimonia em Platão e Aristóteles 

 

 

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado à Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial 

para obtenção do título de Bacharel 

em Filosofia. 

 

Aluno: Brucy Nobre Aguiar 

Orientador: Luís Felipe Bellintani 

Ribeiro 

 

 

 

 

 

Niterói-RJ 

2017 

http://www.gfl.uff.br/index.php/luis-felipe-bellintani-ribeiro/
http://www.gfl.uff.br/index.php/luis-felipe-bellintani-ribeiro/


3 
 

 

Agradeço... 

Ao SENHOR pela vida, força e a saúde dadas até o término deste estimável curso e 

instituição, e aos docentes de saberes requintados que formam esta academia. 

 

Dedico... 

Este trabalho ao meu filho, que nascerá este ano, e a todas pessoas que buscam o saber, 

para o bem próprio ou para seu semelhante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Resumo 

A presente monografia tem por objetivo analisar e observar o que os escritos de 

Platão e Aristóteles presumem sobre a felicidade, eudaimonia. O termo eudaimonia 

regularmente significa “o estado de contentamento estável”1, em geral, é traduzido como 

felicidade. Contudo, outras traduções têm sido propostas para melhor expressar o que 

seria um estado de plenitude do ser.  

O que os filósofos ilustres citados acima filosofaram sobre a felicidade? De que 

maneira? Aparentemente, mesmo eles sendo contemporâneos, apresentam de modo 

distinto as suas concepções sobre a felicidade? Assim contestaremos as suas diferenças e 

semelhanças quanto a este tema. Logo, é proposta a importância de contestar as possíveis 

incoerências e diferenças de tais filósofos sobre o tema, expondo de maneira clara suas 

concepções quanto à felicidade. No entanto, este assunto nos é dado com muita 

relevância, já que para eles o conceito de felicidade é de grande valor, é a finalidade 

última da vida. 

“O termo eudaimonia só aparece depois de Homero uma vez que antes, no período 

anterior ao advento da filosofia, o equivalente de eudaimonia era olbias, que, porém, 

exprimia paralelamente a boa vida como um estado religioso.” (COSTA, 2008, p.18) 

Em tempos anteriores ao dos filósofos citados, os povos influenciados pela 

doutrina órfica tinham seu modelo religioso quanto à vida feliz. Este modelo foi 

transferido e sintetizado para um olhar no âmbito concreto e filosófico, a partir de 

Sócrates. (Xenofonte, Fragmentos, I, 11-16)2  

 No livro República, Platão atribui ao Estado (pólis) a tarefa de organização da 

sociedade, a fim de tornar felizes os cidadãos, posicionando cada qual na função a que foi 

destinado pela natureza (phýsis), em outros termos, segundo sua “atividade profissional”, 

seu érgon (420b-c; 421b-c). Entretanto, vemos em sua concepção a necessidade de 

excelência e justiça na cidade-Estado, para a condição do cidadão feliz. Ainda na 

República, Platão expõe que a virtude e a felicidade moldam o indivíduo, e este, a 

sociedade, da mesma forma que o homem que governa influenciaria o Estado (576c). 

Platão deixa explícito que uma cidade tirana se espelha em um governante tirano. No 

entanto, no âmbito do pensamento platônico, vemos a felicidade de modo objetivo (3.1), 

já que é a ordem da cidade que propicia as condições para que o cidadão possa conhecer 

a felicidade, principalmente dentro do contexto geográfico e social. Retornando ao 

esquema dual de a felicidade estar ligada à virtude, vemos uma temática que influenciará 

imprescindivelmente muitos outros filósofos, assim como o próprio Aristóteles em sua 

filosofia. 

                                                           

1 Ivan Gobry, Vocabulário grego da filosofia. 1ª ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. 

2 Xenofonte, Fragmentos, 11-16. In: Gerd A. Bornheim, org. Os Filósofos Pré-Socráticos, 3ª ed. São 

Paulo: Cultrix, 1977, p. 3. 
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Aristóteles, por sua vez, ao definir de maneira direta a felicidade em sua obra Ética 

Nicômaco, afirma que todos os homens procuram a felicidade, e que só a acharão através 

da perfeita virtude (I, IV), visto que a virtude é atividade mais perfeita do ser humano, e 

a sua posse, o objetivo mais elevado (X,VII, 1). Em sua obra Metafísica, Aristóteles 

vincula certas propriedades da alma, como a virtude ou a felicidade, à experiência da 

contemplação, a qual, dentro dos limites mais abrangentes da razão, vincula-se a Deus, 

uma vez que Deus é “o derradeiro dos princípios, que se contempla a si mesmo, e nele 

está a felicidade perfeita” (7, 1072b). Observamos em Aristóteles a felicidade como 

contemplação, de maneira introspectiva (3.2), com certa independência, relativamente às 

circunstâncias sociais. 

 

Palavras-chave: eudaimonia; felicidade; virtude; Platão; Aristóteles 
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1. Introdução à questão da eudaimonia: estrutura geral 

Em se tratando da angústia e da felicidade humanas, critérios que todas as pessoas 

experimentam, é relevante pesquisar e se empenhar em entender o que a filosofia conclui 

sobre isso. Os filósofos antigos e ilustres, especificamente Platão e Aristóteles, 

filosofaram sobre a virtude e a felicidade. Curiosamente, mesmo sendo pensadores da 

mesma época, eles apresentam de modo distinto as suas concepções sobre a felicidade, 

embora elas tenham também traços comuns.  Não é o caso aqui de destacar as pequenas 

diferenças e debilidades de tais filósofos notáveis e renomados, mas trata-se de expor suas 

concepções acerca dos assuntos relacionados à felicidade em linhas gerais.  

O assunto é situado no período clássico da filosofia; a questão da felicidade para 

a filosofia é demasiadamente relevante, pois a felicidade seria a “finalidade última da 

ética” no pensamento da filosofia clássica. Esta finalidade é a última de todos os nossos 

atos, mesmo das ações que apenas pareçam “boas”, sendo na realidade maléficas a si e 

aos outros. A palavra eudaimonia só aparece depois de Homero, uma vez que antes do 

advento da filosofia, o equivalente de eudaimonia era olbias, que, porém, exprimia 

paralelamente a boa vida como um estado religioso. Na língua filosófica, como 

examinaremos, a felicidade é um ideal que aproxima a vida dos homens à dos deuses, 

dito isso já de modo filosófico. Vemos que a forma de se obter a felicidade para estes dois 

autores se dá de maneira distinta. Em Platão, de maneira objetiva; em Aristóteles, de 

maneira introspectiva. 

Existem certas semelhanças entre a ética aristotélica e aquela que se infere do 

estudo dos últimos diálogos de Platão, conhecidos como diálogos da velhice, os quais 

tematizam novos aspectos de sua postura metafísica tradicional, expressa na teoria das 

ideias. A filosofia platônica certamente foi elaborada a partir do ensinamento socrático, 

que girava em torno do conceito de bem, o qual Platão desenvolve à sua maneira na 

República.  Mas, ao examinarmos os textos da última fase de Platão, vemos escassos 

traços daquele bem mais metafísico e vemo-lo cada vez mais se sujeitando a um 

pensamento com maior concretude. “Assim considerando, observando os últimos 

diálogos – sendo eles o Político, o Filebo, o Timeu e as Leis –, que se supõe 

tradicionalmente posteriores à República, notamos que a questão metafísica e 

epistemológica sobre a ideia do Bem se desintegrou” (JORGE, 2001, p.22). 

No entanto, dada a centralidade do conceito de bem para aquisição da eudaimonia 

pelo homem, este será o tema que regerá a presente pesquisa, que utilizará somente a obra 

República, que expõe de maneira direta a relação da virtude com a felicidade e é, dos 

escritos antigos dos gregos que chegaram até nós, o primeiro a abordar o tema com 

minúcia, justificando com argumentos a  tese de que o mais perverso é também o mais 

infeliz, e o mais altruísta e que mais se responsabiliza pelos outros é o mais feliz. 

Vemos o assunto da felicidade e da maneira de ser feliz também em Aristóteles, 

principalmente na obra Ética a Nicômaco. Na ética, diferentemente de na política, está 

em questão a maneira individual de o homem ser feliz, por isso é nesta obra de Aristóteles 

que encontraremos o mais perfeito desenvolvimento da questão da felicidade em si. Outra 



8 
 

obra que tenderia a ter traços semelhantes em suas intenções seria a Política – tratado que 

pretenderia assegurar um tipo de governo que garantiria a permanência da felicidade no 

homem (cf. HUGO, 2014). Mas vemos aí já uma diferença em relação à República de 

Platão, onde a política necessariamente faria o homem feliz, e não apenas protegeria este 

das ameaças exteriores que eventualmente o impedissem de ser feliz. A obra Política de 

Aristóteles se dedica a examinar a condição política na família e sua economia, doutrinas 

políticas, os conceitos políticos, o caráter do Estado e dos cidadãos, as formas de governo, 

as transformações e revoluções nos estados, etc. 

Existem traços e fragmentos da questão da felicidade em outras obras de ambos 

os autores, mas nestas duas mencionadas vemos um tratamento completo e eles vão 

diretamente à questão. Numa das outras obras de Aristóteles, por exemplo, a Metafísica, 

a qual não abordaremos diretamente, o autor fala algo, entretanto, bem importante para o 

argumento da presente pesquisa. Aristóteles associa frequentemente a noção de 

eudaimonia à atividade da inteligência que se pensa a si mesma, e assim se liga à atividade 

da contemplação e a própria noção de divindade: 

Ora, o pensamento, que é pensamento por si, tem como objeto o que por 

si é mais excelente, e o pensamento que é assim maximamente tem como 

objetivo o que é excelente em máximo grau. A inteligência pensa a si 

mesma, captando-se como inteligível: de fato, ela é inteligível ao intuir e 

ao pensar a si mesma, de modo a coincidirem inteligência e inteligível. A 

inteligência é, com efeito, o que é capaz de captar o inteligível e a 

substância, e é em ato quando os possui. Portanto, muito mais do que 

aquela capacidade, o que de divino há na inteligência é essa posse; e a 

atividade contemplativa é o que há de mais prazeroso e mais excelente 

(7, 1072b). 

 

2. A relação de virtude e felicidade em Platão e Aristóteles 

* 

PLATÃO 

A fim de contextualizar o debate, segue breve biografia de Platão tirada do site 

Ebiografia: 

“Platão (427 a.C. – 347 a.C.) foi um filósofo grego da antiguidade, considerado 

um dos principais pensadores da história da filosofia. Tornou-se discípulo do filósofo 

Sócrates. Sua obra foi escrita em forma de diálogos, onde a figura principal é Sócrates. 

Sua filosofia é baseada na teoria de que o mundo que percebemos com nossos sentidos é 

um mundo ilusório, confuso. O mundo espiritual é mais elevado, eterno, onde o que existe 

verdadeiramente são as ideias, que só a razão pode conhecer. 

Platão nasceu em Atenas, Grécia, provavelmente no ano 427 a.C. Pertencia a uma 

das mais nobres famílias de Atenas. Seu nome verdadeiro era Arístocles, mas recebeu o 

apelido de Platão, que em grego significa de ombros largos. Como todo aristocrata de sua 

época, recebeu educação especial, estudou leitura e escrita, música, pintura e poesia e 

ginástica. Era excelente atleta, participou dos jogos olímpicos como lutador. Mas, por 
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tradição de família, Platão desejava dedicar-se à vida pública, como descreveu em uma 

de suas muitas cartas. 

Desde cedo, porém, Platão se tornou discípulo de Sócrates, aprendendo, 

conhecendo e discutindo os problemas e as virtudes humanas. Quando Sócrates foi 

condenado à morte, Platão desiludiu-se com a política e voltou-se inteiramente para a 

filosofia. Realizou estudos em várias partes do mundo, foi para Mégara onde estudou 

Geometria com Euclides, importante matemático da época. Esteve no Egito onde estudou 

Astronomia. Em Cirene, no norte da África, aperfeiçoou-se em Matemática. Em Crotona, 

no sul da Itália, manteve contato com os discípulos de Pitágoras, notável filósofo e 

matemático. 

De todas essas viagens, a mais famosa foi sua estada em Siracusa, na Sicília, então 

pertencente à Magna Grécia, onde procurou criar, por várias vezes, uma sociedade ideal, 

que havia descrito no tratado sobre teoria política, A República, em que ele revela tanto 

tendências democráticas quanto totalitárias, defendendo o governo absoluto da sociedade 

pela classe dos filósofos ou sábios, onde deveria vigorar forte igualitarismo. As tentativas 

falharam e em todas as vezes foi ameaçado por adversários políticos e obrigado a 

abandonar a cidade. 

Os estudos realizados por Platão deram-lhe a formação intelectual necessária para 

formular as próprias teorias, aprofundando os ensinamentos de Sócrates. A fim de 

eternizar os ensinamentos do mestre, que não havia redigido nenhum livro, escreveu 

vários diálogos onde a figura principal é Sócrates, com isso tornou conhecidos seu 

pensamento e seu método. Os primeiros diálogos platônicos se ocupam da “ética”, e são 

de natureza negativa, mostrando apenas o que não compreendemos, como por exemplo, 

em que consiste a virtude. 

Sua filosofia inclui também a “teoria das ideias”, que são objetos imutáveis e 

eternos do pensamento, e servem para explicar a aquisição de conceitos, a possibilidade 

de conhecimento e o significado das palavras. Platão é também famoso por sua “teoria da 

anamnese” (reminiscência), de acordo com a qual muitos de nossos conhecimentos não 

são adquiridos através da experiência, mas já conhecidos pela alma na ocasião do 

nascimento, uma vez que a experiência serve apenas para ativar a memória. 

Em 387 a.C., de volta para Atenas, fundou sua escola filosófica, "Academia", local 

que reunia seus discípulos para estudar Filosofia, Ciências, Matemática e Geometria. 

Adotou o lema de Sócrates "O sábio é o virtuoso". Cerca de trinta obras de Platão 

chegaram até nossos dias, entre elas, "República", "Protágoras", "Banquete", "Fedro", 

"Apologia", entre outras. Quando morreu, estava escrevendo "As Leis", um grande 

tratado. Entre seus discípulos o que mais se destacou foi Aristóteles. A Academia só foi 

fechada no ano de 529 d.C., pelo então imperador romano, Justiniano. Platão faleceu em 

Atenas, na Grécia, no ano 347 a.C.” 

* 
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 Falaremos agora sobre a relação de virtude (ou excelência) e felicidade em Platão 

na obra julgada mais indicada, a República ou Sobre a Justiça. Entrelaçando a questão da 

virtude em seus contextos de significância, seria vital também o conhecimento do diálogo 

Górgias de Platão, como embasamento da opinião platônica em relação peculiar com a 

virtude. Nestes dois diálogos existem perguntas e respostas avulsas, não tão afirmativas 

sobre a virtude, a justiça, o bem ou belo. Tais questões sobre a virtude também aparecem 

no Menôn, mas findadas em aporia e com pouco discernimento afirmativo. É indubitável, 

porém, a importância do fato de que a felicidade vem acompanhada com o critério de 

virtude em Platão e Aristóteles, respectivamente nas principais obras nas quais estes 

filósofos a abordam, a República e a Ética a Nicômaco. Assim, cabe ressaltar o quanto a 

República, em muitas das ocasiões em que a felicidade é abordada, a articula 

inevitavelmente com a virtude, não de maneira acessória ou acidental, mas de maneira a 

que ambas andem juntas, a fim de cumprir devidamente seus papéis na cidade ideal 

proposta por Platão. 

Logo no início do primeiro livro da obra (ao todo são 10 livros) aparece uma 

definição da virtude da justiça como “dizer a verdade e dar a cada indivíduo o que lhe é 

devido”. É o senhor Céfalo que a apresenta, citando o poeta Simônides, mas parece que 

ele não está disposto a discutir filosoficamente essa problemática, pois logo se retira para 

fazer uma penitência aos dogmas religiosos. Cabe, então, a seu filho, Polemarco, a tarefa 

de dar importância ao discurso filosófico sobre a questão.3 Contudo, nem esta definição, 

nem outras propostas por outras figuras que participam do diálogo resistem às críticas de 

Sócrates. O clímax de toda essa primeira parte do diálogo é o embate entre Sócrates e 

Trasímaco (sofista) em torno do que seria a natureza da justiça, se um vício e ignorância, 

ou sabedoria e virtude. Enfim, o embate termina em aporia, e os interlocutores ficam sem 

saber se, afinal, a justiça, enquanto virtude, leva à felicidade, e “se aquele que a possui é 

feliz ou infeliz”.4 Vemos aqui que, apesar da aporia, a exposição da problemática sugere 

ser a virtude o “codinome” da possibilidade da felicidade. Fica em aberto se há aí relação 

hierárquica: afinal: a virtude se debruça na felicidade ou a felicidade é a virtude? Esta 

questão só será resolvida no desenrolar do discurso, com a criação da cidade ideal, o 

aparecimento das três “classes”, da figura do guardião distinta dos demais artesãos, e do 

problema de sua educação, quando finalmente a justiça aparece como felicidade, e a 

injustiça, como infelicidade. 

No livro III, fica claro que se deve adquirir as virtudes desde a infância e que elas 

seriam opostas aos vícios: 

Se, portanto mantivermos o nosso primeiro princípio, a saber, que nossos 

guardiões, dispensados por todos outros misteres, devem ser os artesãos 

devotados da independência da cidade, e negligenciar tudo que não se 

relacione a isso, é preciso que nada façam ou imitem diferente; se 

imitarem, que sejam as qualidades que lhes convém adquirir, desde a 

infância: coragem, temperança, santidade, liberdade entre outras virtudes 

                                                           

3 Platão, A República 327a - 331d 
4 Platão, A República 353c - 354c 
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do mesmo gênero; mas não devem praticar nem saber habilmente imitar 

a baixeza, nem qualquer dos outros vícios... (395b – 396c). 

Vemos com exatidão, nesta parte do diálogo, a intenção de propor aos guardiões 

qualidades virtuosas. No entanto, a virtude deve estar presente na cidade como um todo 

e não em apenas uma das classes. As classes na cidade platônica são três: em primeiro 

lugar, a dos lavradores, artesãos e comerciantes; em segundo lugar, a dos guardas; em 

terceiro lugar, a dos governantes. E as virtudes (sabedoria, coragem, temperança e justiça) 

são aplicadas direcionalmente a cada tipo de classes. Para entender isso é preciso levar 

em consideração outra tese desenvolvida na República, a da correspondência de cada 

classe da cidade a uma parte específica da alma individual. Como são três as classes da 

cidade, são igualmente três as partes da alma: a apetitiva (epithymetikón), a irascível 

(thymoeidés) e a racional (logistikón). A irascível, visto estar no meio, pode se atrelar à 

razão, mas pode também se atrelar ao elemento mais baixo da alma, caso seja corrompida 

pela má educação. 

A primeira classe, a dos artesãos em geral, é formada de homens nos quais 

prevalece o elemento “concupiscível” da alma, que é o aspecto mais rudimentar. Essa 

classe social é benéfica à cidade quando nela predomina a virtude da “temperança”, que 

consiste numa espécie de ordem, domínio e disciplina dos prazeres e desejos. A 

temperança implica também a capacidade de se conter diante das classes superiores de 

modo apropriado. 

A segunda classe é composta de indivíduos nos quais prevalece a força “irascível” 

(volitiva) da alma, que se assemelham aos cães valiosos, dotados ao mesmo tempo de 

brandura e ferocidade. A virtude dessa classe social deve ser a fortaleza ou coragem. Os 

guardas deverão conservar-se atentos quer em relação aos contratempos que possam advir 

do exterior (guerra), quer em relação a perigos que se originam no cerne da própria cidade 

(sedição), causados, por exemplo, por excessiva riqueza ou excessiva pobreza, o que gera 

vícios como a luxúria, o apego, etc., ou ainda quando a cidade se torna exorbitantemente 

grande ou exageradamente pequena. 

Enfim, a terceira classe, formada a partir dos melhores da segunda classe, é a dos 

governantes, que deverão ser aqueles que tenham adorado a cidade mais do que os 

demais, e que tenham cumprido com atenção seu próprio encargo e, em suma, que tenham 

aprendido a reconhecer e contemplar o bem. À tarefa do governo corresponde, então, a 

preponderância da parte racional da alma, e sua virtude exclusiva é a “sabedoria”. 

Deverão cuidar para que as tarefas confiadas aos cidadãos correspondam cada uma ao 

caráter de cada um e para que se proporcione a todos a educação adequada. 

Sintetizando, a cidade perfeita é aquela em que sobreleva a temperança na 

primeira classe social, a fortificação ou coragem na segunda, e a sabedoria na terceira. A 

justiça está condicionada à harmonia que se constitui entre essas três classes e suas 

respectivas virtudes. Quando cada habitante da cidade e cada classe social cumprem da 

melhor maneira possível as funções que lhes são próprias e perpetram aquilo que por 

natureza e pela legislação proposta lhes cabe fazer, a justiça se realiza tanto no indivíduo 



12 
 

quanto na cidade. Logo, é de se considerar uma correlação perfeita entre as virtudes do 

Estado e as virtudes do sujeito. 

A adiante, nos livros VI e VII, Platão se direciona a elucidar a ideia de bem. Logo 

depois de apresentar o célebre mito da caverna, ele diz algo significativo sobre as virtudes: 

Por conseguinte, as outras qualidades chamadas da alma podem muito 

bem aproximar-se das do corpo; com efeito, se não existiram 

previamente, podem criar-se depois pelo hábito e pela prática. Mas a 

faculdade de pensar é, ao que parece, de um caráter mais divino, do que 

tudo o mais.5 

Vemos aqui algo semelhante à virtude em Aristóteles (a virtude através do hábito), 

que veremos adiante, mas é de grande interesse observar que se torna claro que as virtudes 

em Platão podem ser hierarquizadas, em função da hierarquia das partes da cidade e da 

alma à qual cada uma corresponde, e a sabedoria está acima de todas. 

Logo depois, é iniciada na República a discussão sobre o melhor governo da polis 

(governo do filósofo), o sábio, e sobre como ele decai em outros não tão bons até chegar 

ao pior tipo de governo, o governo do tirano, sem virtudes. Talvez Platão utilize a 

personagem Sócrates para representar o primeiro tipo de governo. O interlocutor de 

Sócrates no diálogo, Trasímaco, seria o defensor da tirania. Platão classifica em quatro as 

formas de governo que decaem do melhor. Eles são, nessa exata ordem: a timocracia, a 

oligarquia, a democracia e a tirania. A monarquia e a aristocracia fazem parte da forma 

de governo ideal, governada pelo filósofo (sábio), enquanto a tirania é seu exato oposto, 

um governo corrupto, governado pelo dissoluto.  

Em resumo, na concepção platônica, os governantes da cidade, os filósofos, 

devem amar a cidade mais que os outros, tendo em vista zelar e cumprir sua missão, em 

especial, a de conhecer e contemplar o bem. Logo, está evidente que a sabedoria é a 

virtude do governante, este que é chamado para fazer acudir a justiça e, de tal modo, que 

possa arquitetar um Estado perfeito e ideal. Porém, devemos destacar que a cidade 

perfeita (a kalípolis), depende, numa dialética, de cidadãos virtuosos para se constituir 

num Estado feliz. Eis daí a colocação de que à virtude segue a felicidade. Os cuidados 

dos construtores de tal cidade não prescindem de homens felizes em seus cargos para que 

o todo da cidade seja feliz, como não prescindem de homens virtuosos em seus cargos 

para a virtude do todo da cidade, sendo o filósofo, como o aristocrata, apenas seu 

governante. 

Em oposição máxima ao governo do filósofo, teríamos o governo tirano, não 

virtuoso, logo, o mais infeliz, causando infelicidade para o todo da cidade. Uma vez que 

na República a virtude é tida como excelência moral, e está conecta à abstinência de bens 

materiais, é evidente que para Platão um governo virtuoso e feliz subsistiria num 

                                                           

5 Platão, A República, tradução: Maria Helena da Rocha Pereira, 518e 
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governante dotado de moderação e controle de si, enquanto o seu contrário seria o tirano 

“enlouquecido por seus apetites e paixões” (578a). 

Em 550e vemos: 

A partir deste ponto procedem para atividade de dinheiro, e quanto mais 

lhe atribuem apreço, menos apreço atribuem à virtude. Ou não são a 

virtude e a riqueza tão opostos que se fossem colocados nos pratos de 

uma balança sempre inclinariam para direções contrárias?  

Logo, se o governo inclinado às paixões seria o pior tipo de governo, o que 

patentearia o bom governo seria a modéstia e a abstinência. 

* 

ARISTÓTELES 

A fim de contextualizar o debate, segue breve biografia de Aristóteles tirada do 

site Ebiografia: 

"Aristóteles (384–322 a.C.) foi um importante filósofo grego. Um dos pensadores 

com maior influência na cultura ocidental. Foi discípulo do filósofo Platão. Elaborou um 

sistema filosófico no qual abordou e pensou sobre praticamente todos os assuntos 

existentes, como a geometria, física, metafísica, botânica, zoologia, astronomia, 

medicina, psicologia, ética, drama, poesia, retórica, matemática, e sobretudo lógica. 

Aristóteles (384-322 a.C.) nasceu em Estagira, na Macedônia, antiga região da 

Grécia. Filho de Nicômaco, médico do rei Amintas III. Teve sólida formação em Ciências 

Naturais. Com 17 anos partiu para Atenas, foi estudar na "Academia de Platão". Logo se 

tornou o discípulo predileto do mestre.  

Aristóteles escreveu uma série de obras, nas quais aprofundava, como também 

modificava as doutrinas do mestre. Dos seus numerosos escritos, apenas 47 sobreviveram 

ao tempo, muitos porém incompletos. Suas pesquisas sobre os objetivos de cada ciência 

foram importantes para determinar um campo específico de estudo, possibilitando seu 

desenvolvimento. Procurou explicar com o raciocínio todos os fenômenos do Universo. 

A filosofia de Aristóteles abrange a natureza de Deus (Metafísica), do homem (Ética) e 

do Estado (Política). 

A teoria de Aristóteles, de forma geral, é uma refutação ao seu mestre. Enquanto 

Platão era a favor da existência do mundo das ideias e do mundo sensível, Aristóteles 

defendia que poderíamos captar o conhecimento no próprio mundo que vivemos. Para 

Aristóteles Deus não é o criador, mas o motor do Universo.6 Segundo sua filosofia, a 

felicidade é o único objetivo do homem. E se para ser feliz é preciso fazer o bem ao outro, 

então o homem é um ser social e precisamente um ser político. 

                                                           

6 Aristóteles, Metafísica 
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Quando Platão morreu, em 347 a.C., Aristóteles, depois de vinte anos de 

Academia, já era importante e deveria ser o substituto natural do mestre, na direção da 

Academia. Porém foi rejeitado por ser considerado estrangeiro. Decepcionado, deixou 

Atenas e foi para Atarneus, na Ásia Menor, onde tornou-se conselheiro de estado de seu 

antigo colega, o filósofo e político Hermias. Casa-se com Pítia, filha adotiva de Hermias, 

mas entra em choque com a sede de riqueza do amigo, em contraste com seus ideais de 

justiça. Quando os persas invadiram o país e crucificou seu governante, Aristóteles mais 

uma vez ficou sem pátria. 

Aristóteles volta para a Macedônia em 343 a.C., e recebe a missão de educar 

Alexandre, filho de Filipe II da Macedônia. O rei queria que seu filho fosse um requintado 

filósofo. Durante quatro anos como preceptor na corte, teve oportunidade de desenvolver 

muitas de suas teorias. Em 335 a.C., Aristóteles fundou, em Atenas, sua própria escola, 

chamada Liceu, por estar situada nos edifícios dedicados ao deus Apolo Lício, onde além 

de cursos técnicos, ministrava aulas públicas para o povo em geral. 

Em seus escritos sobre ética, Aristóteles define que as virtudes devem estar 

sempre no meio termo, ou seja, devemos nos afastar dos extremos para não sucumbirmos 

nos vícios e excessos. Na astronomia, concebeu o sistema geocêntrico, que foi referência 

durante milênios. Na lógica, criou o raciocínio estruturado no silogismo, onde uma 

conclusão depende de certas premissas prévias. Na psicologia, criou a divisão entre alma 

e intelecto. 

Aristóteles considerava a ditadura a pior forma de governo. A forma mais 

desejável de governar é a que "permite a cada homem exercitar suas melhores habilidades 

e viver o mais agradável seus dias". Os atenienses não estavam dispostos a ouvir suas 

sábias palavras e o acusavam de ter apoiado o governo despótico de Alexandre Magno, 

rei da Macedônia, que dominava a Grécia. Com a morte de Alexandre, em 323 a.C., o 

filósofo abandona Atenas. Aristóteles morreu em 322 a.C., em Cálcia, na Eubeia. Em seu 

testamento determinou a libertação de seus escravos. Foi essa, talvez, a primeira carta de 

alforria da história”. 

* 

Passemos agora à questão da relação entre virtude e felicidade, conforme 

apresentada por este pensador. 

Aristóteles, no início de sua obra Ética a Nicômaco, afirma que toda ação, 

independentemente de ser projeto previamente deliberado de modo consciente, objetiva 

sempre algum bem. Este é um assunto muito amplo, pois o bem objetivado pode ser um 

bem real ou um bem aparente, e o critério para distinguir um do outro não cabe nos limites 

desta pesquisa.  

Já no capítulo 6 do livro II da Ética a Nicômaco, Aristóteles diz que a virtude é 

“uma disposição de caráter relacionada com a escolha, e consiste numa mediania, isto é, 

a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do 
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homem dotado de sabedoria prática.”7 Ela ocupa a posição medial entre duas 

extremidades lastimosas, uma por excesso, a outra por falta. Aristóteles ressalta também 

que, embora consista numa média, ela se situa, em relação ao bem e à perfeição, no ponto 

mais elevado. Como pode a virtude ser ao mesmo tempo média e ápice? 

 Aristóteles parte de um conceito geral e delimita-o depois. Diz, primeiramente, 

que a virtude é agir de forma resoluta; depois, fala em agir em prol do mais alto bem. Ao 

falar dela como hábito (héxis), enfatiza uma capacidade obtida, constante e duradoura, o 

que elimina a pretensa qualidade inata. Assim, ao se comportar moralmente, o homem 

deve também se comportar racionalmente, ou seja, uma razão que já passou pela prova 

dos fatos; a mediania, diz ele, é a que o homem prudente produziria. E determinaria em 

função dos homens superiores a ele. Por isso é oportuno advertir a imitar os melhores.  

A ética aristotélica inicia-se com o estabelecimento da noção de felicidade. Neste 

sentido, pode ser considerada eudaimonista por buscar o que é o bem agir em escala 

humana, o agir segundo a virtude, diferentemente de Platão, que buscava a essência das 

ideias de felicidade e da ideia do bem sem pautar diretamente à prática. A felicidade é 

definida como uma certa celeridade da alma que vai de acordo com uma perfeita virtude. 

Partindo dessa definição, é necessária uma disciplina sobre o que é uma virtude perfeita 

e o estudo da natureza da virtude moral. 

A virtude moral é versada por uma medida relativa a nós e o filósofo a define 

como “disposição” uma vez que não podem ser nem faculdades nem paixões para atuar 

de forma resoluta, sendo que a disposição está de acordo com a reta razão. Após 

estabelecer a virtude moral como uma “disposição”, como se dá o comportamento do 

homem com relação às emoções, há ainda a necessidade de que a diferença específica 

entre virtude moral e virtude do intelecto seja exposta. Aristóteles, em contrapeso aos 

espectros de Sócrates e Platão, atribui um papel importante dos sentimentos no âmbito 

ético, pois esta parte emocional da alma também é responsável na formação das virtudes, 

quando em concordância com a parte lógica. 

O que aponta as duas espécies de virtude é a mediania. A sabedoria é adquirida 

através da educação, necessitando de experiência e tempo. A virtude moral é adquirida, 

por sua vez, como resultado do hábito. O hábito determina nosso comportamento como 

bom ou ruim. É devido ao hábito que tomamos ao entendimento da relação de pessoa para 

pessoa. Logo, a mediania é conferida pela razão com relação às emoções e é relativa às 

circunstâncias que nossas ações se produzem. 

A mediania opõe-se a dois vícios iguais. Como estamos no campo da moral, o que 

vale não são as ideias, mas a prática dessas ideias. Perguntaríamos: quais são essas 

práticas que não são virtudes? Os vícios. A essência da moral jamais é natural, e sim o 

resultado de uma maneira de agir, o que representa sempre o risco de se perder por falta 

ou em demasia. Por exemplo, a coragem é virtude delimitada por essa falta que é a 

                                                           

7 Ética a Nicômaco. Tradução: Leonel Vallandro e Gerd Bornheim, São Paulo: Abril Cultural, 1973 
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covardia e essa demasia que é a precipitação. A virtude seria a mediania, não é simples 

média formal, ela é a média justa.  

Ora, sobre a relação de virtude (excelência) e felicidade, diz Aristóteles: “É um 

exercício da atividade a apropriação da felicidade” e “a ações que levam à felicidade são 

atividades autênticas de acordo com a excelência ética, enquanto as atividades opostas 

levam à infelicidade” (1099b31-1100b10). De que maneira, então, Aristóteles 

posteriormente (no livro X), afirma que a felicidade verdadeira e suprema é provinda da 

contemplação (introspecção)? Vejamos: 

Assim, quanto maior for a profundidade da contemplação, mais intensa será a 

felicidade. Aqueles em quem existir maior capacidade de contemplação tanto mais serão 

felizes, e não de uma forma acidental, mas pela própria natureza constitutiva da situação 

contemplativa. A situação contemplativa tem em si a sua própria dignidade. É por isso 

que a felicidade é uma forma de contemplação.8  

Entretanto onde encontramos uma síntese para a relação de tais problemas? No 

livro existe apena uma, no momento em que Aristóteles diz: “A felicidade completa é 

uma atividade [constituída] pela ação da contemplação”.9  

 

3. Posições distintas dos filósofos sobre a felicidade 

 

Desde que o homem faz filosofia e se ocupa do âmbito da ética, o tema da 

felicidade está presente em suas reflexões e debates. Quanto ao período da Grécia antiga 

de que trata especificamente esta monografia, identificado academicamente como 

“clássico”, período de Sócrates, Platão e Aristóteles, nele encontramos importante 

material sobre a questão da felicidade. Platão e Aristóteles caracterizaram a felicidade de 

forma diferente, e gostaríamos agora de abordar essa diferença. 

Platão tem uma visão de felicidade “objetiva”: os meios sociais e políticos trazem 

a felicidade ao homem. Aristóteles tem um modelo “introspectivo”: seu modelo de 

felicidade total aponta para uma experiência interior do homem, se assim podemos 

entender a experiência da contemplação, que chamamos aqui de “introspecção”. 

Para Platão, na República, a felicidade é obtida pela justiça, pela justiça na polis: 

                        - Em que posição está a justiça? 

-Acho que a mais bela, a que deve estimar por si mesma e pelas suas 

consequências quem quiser ser feliz. (358a). 

Antes, porém, de expor sua concepção de justiça através do personagem Sócrates, 

Platão expõe por intermédio de Trasímaco uma visão do assunto corrente em seu tempo. 

                                                           

8 Aristóteles, Ética a Nicômaco 1178b31-34 
9 Aristóteles, Ética a Nicômaco 1178b8 
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Seria direito de quem manda ou governa constituir as leis e fazer os súditos cumpri-las 

segundo seu interesse. É a justiça por simples convenção, isto é, aquilo que o senso 

comum reputa como justo nada mais seria que a submissão dos mais fracos às leis 

impostas pelos mais fortes. Com base nessa visão da justiça e do justo, o que se vê de fato 

é a legitimação da dominação da conduta injusta (se existe uma justiça natural mais alta 

que a simples lei). Se a justiça consiste no benefício do mais forte, o prejuízo é próprio 

daquele que obedece e serve. Os vassalos agem em proveito dos mais poderosos, 

tornando-os, com seus serviços, mais felizes e nunca a si mesmos. Na vida cotidiana, a 

pessoa justa, seja qual for o assunto em que se envolva, sempre sai em desvantagem 

perante o injusto, permanecendo o injusto sempre em melhores condições, desfrutando 

de maior riqueza e prestígio.  

No diálogo, é com imprevisto cinismo que o sofista Trasímaco apresenta a tirania 

e a vida do tirano como exemplos da mais completa injustiça e do ápice de felicidade que 

esse tipo de injustiça é capaz de proporcionar. Em outras palavras, Trasímaco confunde 

os sentidos natural e convencional de justiça, e produz paradoxos a partir de sua tese de 

que a justiça é a vantagem do mais forte e a desvantagem do mais fraco. Para Trasímaco 

a vida do homem mais forte é uma vida virtuosa e sábia, pois ele consegue ao mesmo 

tempo se apropriar do sagrado, do profano, do particular, do público, das “almas” das 

pessoas. Assim, o tirano que por arbítrio monopoliza, explora, mata, fazendo os cidadãos 

seus escravos, não é agravado por estes, mas invejado e qualificado de feliz por todos 

quantos souberam que ele perpetrou a injustiça completa. 

Para contrapor-se ao Trasímaco do livro I da República, Platão escreve outros 9 

livros, nos quais propõe a imagem de uma cidade ideal. É de mister que proporcionemos 

seu resultado, de forma abreviada. Seguindo o princípio de seu método de primeiro 

descobrir o que seja a justiça no plano da cidade para depois achar a justiça no indivíduo, 

Sócrates afirma ser a justiça na cidade o cumprimento do princípio de que cada pessoa 

deve realizar seu próprio serviço, “aquele para o qual a sua natureza é a mais adequada” 

(433a). Isso é a justiça, o embasamento do Estado. À luz dessa descoberta, Sócrates passa 

à questão da justiça no indivíduo, entendido já como cidadão. O indivíduo apreendido 

como um Estado em proporções menores também se constituiria de três ordens. Existe 

no indivíduo o princípio racional, que representa o papel dos chefes-guardiões na 

“cidade” da alma; depois o princípio irascível, que, retamente agregado, é ajuda para 

sabedoria, tal como os auxiliares são ajudantes dos governantes, e ambos devem, uma vez 

educados, dominar a massa dos desejos que formam a parte agradável da alma e infundir 

no homem uma temperança absoluta, pois a justiça individual toma lugar quando todas 

as faculdades trabalham em concordância umas com as outras.  

Quando a sabedoria conduz, o homem estará em paz. A justiça é a saúde, a beleza; 

o vício é sua doença, desdouro e fraqueza. Isso basta, certamente, para deixar clara a 

superioridade da justiça em relação à injustiça, e o fato de que é daquela, jamais desta, 

que se deve esperar a felicidade verdadeira. Este arquétipo de felicidade em Platão nos é 

apresentado, então, de maneira objetiva. Na República, a felicidade dos cidadãos é 



18 
 

necessariamente dependente do bom governo, logo, bom governo, justiça e felicidade se 

tornam inseparáveis. 

Em Aristóteles os caminhos da felicidade aparecem de maneira diferente.  Para 

Aristóteles a felicidade não está ligada aos prazeres ou às riquezas, mas à atividade prática 

da razão. Em sua opinião, a competência de pensar é o que há de melhor no ser humano, 

uma vez que a razão é nosso melhor guia e administrador natural. Se o que caracteriza o 

homem é o pensar, então esta é sua maior virtude e, portanto, reside nela a felicidade 

humana.  Aristóteles, fiel aos princípios de sua filosofia especulativa, e após ter feito uma 

análise e um estudo da psique humana, verifica que em todos os seus atos o homem se 

dirige necessariamente pela ideia de bem e de felicidade, e que nenhum dos bens 

habitualmente procurados (a honra, a riqueza, o prazer) preenche esse ideal de felicidade. 

Daí a sua conclusão: primeiro, a felicidade humana deverá consistir numa atividade, e 

esta deve ser concernente à razão. 

 A felicidade para Aristóteles corresponde, em parte, ao hábito continuado da 

prática da virtude e da precaução. Por sua própria natureza os homens buscam o bem e a 

felicidade, mas esta busca só pode ser obtida pela virtude. A virtude é entendida como 

areté – excelência. É somente através do nosso caráter que alcançamos a excelência. A 

boa conduta, a força do espírito, a força da vontade guiada pela razão nos leva à 

excelência. Aristóteles acreditava que a máxima felicidade (excelência) que o homem 

poderia impetrar era através de uma vida contemplativa. Esse era “[...] o tipo de vida que 

mais aprazia aos deuses, e que era inalcançável pelos animais.”10  

  Através da razão nos é permitido assinalar o que é bom ou mau, distinguir os 

vícios das virtudes. No entanto, o fim da virtude está na felicidade, que é independente 

de fatores externos, de bens materiais. Ela é introspectiva. Vejamos um trecho da Ética a 

Nicômaco para contextualizar o tema:  

Uma vez que a felicidade é uma certa atividade da alma de acordo com 

uma excelência completa, porque talvez, desse modo, possamos 

compreender melhor o que lhe diz a respeito. (1102a5)                                                             

No entanto, constatamos nos dois autores, Platão e Aristóteles, algo em comum: 

a felicidade está inteiramente ligada à virtude. 

Platão cita diz na República: “E o que um Estado é para outro Estado em virtude 

e felicidade, do mesmo modo que um homem para outro homem?”11 

Já Aristóteles herda o conceito de virtude ou excelência de seus antecessores, 

Sócrates e Platão, para os quais um homem deve ser senhor de si, isto é, ter equilíbrio. 

Trata-se do modo de pensar que agencia o homem como senhor e mentor dos seus desejos 

e não escravos destes. O homem bom e virtuoso é aquele que funde sabedoria e coragem, 

que utiliza adequadamente sua riqueza para apurar seu intelecto. Não é dado às pessoas 

ingênuas nem inocentes, também não aos atrevidos, porém tolos. A excelência é obtida 

                                                           

10  Aristóteles, Ética a Nicômaco 1178b25 
11  Platão, A República 576c 
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através da imitação do comportamento dos homens excelentes, isto é, do exercício 

habitual do caráter que se forma desde a infância. Este condicionamento é importante na 

filosofia de Aristóteles. O saber prático é adquirido apenas quando se converte em ação 

realizada. A possibilidade extrema do humano é a de se tornar excelente. No capítulo X 

da Ética a Nicômaco, Aristóteles diz claramente que a excelência faz o indivíduo feliz, 

mas este só será plenamente feliz através da contemplação ou introspecção. Quanto mais 

sábio maior a possibilidade de contemplar, e quando mais o indivíduo contempla mais é 

feliz. A contemplação é uma atitude que não depende de nada exterior, somente do sujeito 

em si, em si, contemplando.  

Logo, quando dissemos que há a necessidade de um movimento introspectivo para 

a felicidade em Aristóteles é porque a excelência em si não seria suficiente para a plena 

felicidade, que se complementaria com a introspecção. Da mesma maneira, quando 

vemos reiteradamente na República a ideia de que o governo é a entidade que propicia a 

felicidade, dizemos que esta felicidade é objetiva, necessariamente objetiva, e só se torna 

plena com a tese de Sócrates, que compara a justiça individual de cada homem com a de 

uma cidade, comparação necessária para se pensar a “extrema felicidade”.  

Até aqui vimos mescladamente as ideias de ambos os autores sobre a maneira de 

o indivíduo ser feliz, as quais mais se complementam do que se anulam. Vejamos numa 

nova rodada as questões já trabalhadas, mantendo o foco na República e na Ética a 

Nicômaco.  

 

3.1. A necessidade da felicidade objetiva em Platão 

 

O homem feliz é aquele acompanhado do “bom daímon”, “bom espírito”, donde 

vem a palavra eudaimonia, geralmente traduzida por “felicidade”. Em Platão, é sobretudo 

na obra República que encontraremos os critérios para pensar essa questão. O principal 

assunto da República na verdade é a justiça, entendida num primeiro momento como 

justiça do indivíduo, mas que logo cede lugar à a discussão sobre a justiça na polis, e 

sobre qual forma de governo é capaz de garanti-la. Transparece ao longo do diálogo a 

ideia de que só o bom governo, com sua respectiva educação, moldaria o bom caráter. A 

felicidade dos cidadãos para Platão nasce essencialmente de instalação de um bom 

governo. É dessa ideia que tiramos nossa tese sobre a “objetividade” da condição do ser 

feliz na República, sobre a “felicidade objetiva”. 

Logo no livro I, o transcorrer natural do diálogo coloca a questão de saber se o 

homem justo ou o homem injusto é que seria o homem feliz. Sócrates opõe uma série de 

objeções às teses de Trasímaco, mas o livro termina em aporia, sem concluir se a justiça 
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e a virtude em geral confeririam à pessoa que as possui a felicidade ou antes a 

infelicidade.12 

Esta temática só será encerrada com a criação de uma cidade ideal, o que a 

deslocará para o âmbito da polis. Participando de qual política seriam ou deixariam de ser 

os cidadãos virtuosos ou não, felizes ou infelizes? Somente no livro IV aparecerá enfim 

a definição de justiça, ligada à ideia de que cada um deve exercer devidamente sua função 

no interior da cidade. Contudo, já no livro II, Platão diz algo precioso sobre a justiça por 

intermédio da personagem Gláucon: 

            – Onde enquadras a justiça? 

– Eu a situo entre os bens mais excelentes, como algo a ser valorizado 

por qualquer um que será abençoado com a felicidade, tanto devido a ela 

mesma quanto devido a seus efeitos. 

Mas, como dissemos, a procura de Sócrates levará à conclusão de que só há um 

lugar em que é possível encontrar a felicidade: na justiça de um governo ideal. Este 

governo estaria distante daquele que vigorava em sua época, e só existiria no “discurso”, 

na “razão” (lógos), donde retira suas características. Este governo atentaria tanto para a 

proporção de felicidade do governante quanto para a dos governados, cada um segundo 

sua virtude. 

Historicamente este governo nunca passou de especulação, pois nunca foi 

constituído com toda sua exatidão, mesmo assim Sócrates insiste na tese de que só com 

o melhor governo e no interior da comunidade é que cada cidadão encontrará o meio de 

ser feliz, e não de qualquer outra forma. Essa tese põe a política e o homem na política 

como algo mais importante para a realização de seu ser e seu caráter, em detrimento de 

outros caminhos que talvez pudessem se encontrar nas religiões ou noutras doutrinas e 

formas de ideologia. Esse é um traço contínuo da República de Platão. É claro que para 

Platão o homem não é pleno individualmente, mas objetivamente, na cidade. Ele é 

categórico: 

Penso que um Estado passa a existir porque nenhum de nós é 

autossuficiente, todos precisamos de muitas coisas. Pensas que a 

formação de um Estado está fundada em qualquer outro princípio? 

Logo, se o Estado é o proporcionador de felicidade aos seus cidadãos, cabe 

examinar quando este é bom ou ruim, justo ou injusto. Para Sócrates a formação do bom 

Estado depende de uma condição bem determinada, da presença de guardiões dotados 

necessariamente de amor à sabedoria, mas também de animosidade, velocidade e força. 

Só os que tiverem essas qualidades combinadas em suas naturezas é que estarão 

destinados a serem bons e autênticos guardiões do Estado.13  

Já neste momento do livro II, podemos ver na cidade proposta por Sócrates os 

guardiões com atributos de virtude (sabedoria e coragem), embora a virtude caiba a todos 

                                                           

12  Platão, A República 354c 
13  Platão, A República 376d   
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os ofícios dos demais setores e postos da cidade (temperança e justiça). De todo modo é 

inegável a grande responsabilidade que cabe aos guardiões para a felicidade dos cidadãos 

em geral, sendo um posto de incomparável importância. 

Mas não basta uma natureza propícia, é preciso que os guardiões sejam educados 

conforme os princípios da cidade ideal, o que em muitos casos significa romper com a 

educação tradicional dos gregos, que frequentemente apresentava em seus coros poéticos 

os deuses em discórdia uns com os outros e afetados por defeitos humanos. Se os 

guardiões devem ser tementes aos deuses e semelhantes a eles na medida do possível, é 

preciso cuidar da imagem do divino que aparece na poesia. 

Neste ponto podemos fazer três observações: a cidade proposta no diálogo deve 

se apartar de certos costumes da religião na educação; os guardiões têm de ser instruídos 

desde novos a se empenhar por toda a comunidade; uma nova imagem do divino deve 

pautar a criação de novos mitos, de acordo os valores religiosos e metafísicos da cidade 

ideal, para que sejam modelos de um novo humanitarismo, rompendo com certos 

costumes pedagógicos e religiosos dos gregos de então. 

Platão, por intermédio da personagem Sócrates, não hesita em criticar os poemas 

de Homero e de outros autores clássicos, quer em relação à imagem que eles fazem dos 

deuses e heróis, quer em relação ao que dizem sobre os homens mortais, e de como entre 

eles se relacionam justiça, injustiça, felicidade e infelicidade: 

Porque julgo que diremos que aquilo que os poetas bem como os 

prosadores nos contam a respeito dos seres humanos é ruim. Dizem eles 

que muitos indivíduos injustos são felizes e muitos justos são infelizes, 

que a injustiça é vantajosa se não for descoberta e que a justiça é o 

benefício alheio, mas também o prejuízo próprio. Penso que proibiremos 

essas histórias e ordenamentos aos poetas que componham uma espécie 

oposta de poesia. (392b) 

Nesta citação, além de aparecer a reprovação direta dos contos religiosos da época, 

Sócrates já sugere o paralelismo entre justiça e felicidade, que se manterá até o final do 

diálogo. Assim como é o logos, entendido como “discurso”, que dirige a criação da 

cidade, é o logos, enquanto “razão”, o critério que decide sobre a manutenção ou exclusão 

dos elementos religiosos na cidade. Nesse sentido podemos falar de uma cidade “cética”, 

uma vez que nela a religião está subordinada à razão.  É a justiça no Estado o critério que 

organiza tudo, e a felicidade surge através da justiça. Esta é a mensagem que paira ao 

longo de toda a República, a felicidade é objetiva, vem de fora, vem da boa organização 

do Estado.  

Os guardiões são guardas do Estado, devotados ao Estado. Têm necessariamente 

de se abster de todo interesse privado. Vivem em alojamentos coletivos, sem luxo, com o 

estritamente necessário à sobrevivência. Não acumulam bens monetários (dinheiro) ou de 
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espécie semelhante, que costumam gerar ódio, intrigas e conspirações, e arruinar o Estado 

por dentro, mais que o inimigo externo.14  

Nisto nos transparece a importância dos guardiões na cidade, e sua importância 

na felicidade dos seus concidadãos:  

Diremos que não seria de surpreender que esses homens fossem os mais 

felizes exatamente como são [e como vivem]; mas, diremos também, que 

ao estabelecer nosso Estado não colimamos tornar qualquer grupo 

excepcionalmente feliz, mas sim tornar feliz toda a cidade na medida 

possível. 

Aqui Sócrates deixa claro como a felicidade individual está subordinada à 

felicidade da cidade, e como os guardiões têm uma grande responsabilidade para o 

cumprimento da meta de tornar toda a cidade feliz. Sócrates não é tão ingênuo como 

pensariam Trasímaco e o senso comum, pois o governante aceitar uma vida mais modesta 

materialmente que a dos governados é possível, sim, desde que eles recebam “a correta 

educação”, pela qual tornar-se-ão brandos entres si e relativamente aos seus protegidos 

(cf. 416c). 

O importante é que a cidade seja administrada pelo princípio do Bem, expresso 

em suas leis, às quais também os guardiões estariam submetidos. Por isso pouco importa 

se o governo da toda a cidade é exercido por um só guardião ou por vários. É a natureza 

que há de revelar se é um único indivíduo que se destaca como o melhor ou se mais de 

um, como de resto é a natureza (o talento natural de cada um) que determina a posição de 

todos (agricultores, artesãos, oleiros, etc.) no interior da cidade. Esse modelo político é 

que orientará toda consideração sobre o que se passa no interior do indivíduo, dada a 

analogia perfeita entre alma e cidade, conforme expusemos acima. Assim, quando 

Sócrates fala da decadência do melhor tipo de governo em outros piores, também fala da 

decadência individual, já que cada tipo governo corresponde a um tipo de alma. Ele diz 

no livro IV: 

(...) [a forma de governo que descrevemos] possui dois nomes: se um 

único homem de mérito excepcional se destaca entre os governantes, esta 

forma de governo é designada como uma realeza, e mais de um, é 

chamada aristocracia. (...) o tipo de Estado acompanhado de sua forma 

de governo político que reputo como bom e correto, também sendo o tipo 

correspondente de homem. E se, efetivamente, é correto, todos os demais 

– pense no governo político ou na formação de caráter da alma individual 

– são maus e incorretos. E o são em quatro formas de governo. (448d – 

449a) 

É claro que a referida analogia coloca o problema de saber se não é, ao contrário, 

a política que está sendo subordinada a certa “psicologia”, a certo “individualismo”, já 

que parece que o governo político é resultado do caráter da alma individual, e assim 

relativamente à questão da felicidade no âmbito da individualidade e da cidadania. O mais 

correto seria falar de uma perfeita simetria, de uma reciprocidade bilateral, mas a ênfase 

                                                           

14  Platão, A República 417b 
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deste trabalho é no argumento de que a felicidade individual de cada indivíduo, incluindo 

os guardiões, depende do sucesso e da organização do Estado, pois desde o início da 

cidade ideal os indivíduos são pensados a partir de sua função para a unidade do todo da 

cidade. 

Nesta cidade ideal todo indivíduo possui seu ofício por vocação15, tanto os 

guardiões quanto um médico ou carpinteiro, o que é bom ao mesmo tempo para o próprio 

indivíduo como para o todo da cidade. Além disso, o critério do talento natural para a 

discriminação de que ofício seria mais apropriado a cada gênero16, aplica-se tanto aos 

homens quanto às mulheres, as quais, portanto, também poderiam exercer funções de 

comando no Estado, segundo a vocação. Embora o princípio seja de que cada um é o 

melhor no seu respectivo ofício, Sócrates afirma que os guardiões são os melhores 

cidadãos.17 Transparece então que quanto maior a responsabilidade do cargo do indivíduo 

na especulada cidade, melhor cidadão este é. Este traço faz com que os sucessos das 

qualidades de cada indivíduo na cidade resulte em seu ofício no Estado. Nesta altura vê-

se quanto o Estado determina o indivíduo, não há um caráter puramente individual que 

defina o indivíduo além do que ele realiza no Estado; o indivíduo é como uma miniatura 

da cidade. E em ambos os casos, o bem da parte só é pensável em função do todo. Sócrates 

afirma: 

E quanto ao Estado que é maximamente semelhante a um indivíduo? Por 

exemplo, quando algum de nós machuca o dedo, o organismo inteiro que 

une o corpo e alma num sistema único, graças ao elemento de controle 

dentro dele, o percebe e o todo experimenta a dor, embora seja uma parte 

que parece, razão pela qual dizemos que alguém experimenta a dor em 

seu dedo. E o mesmo pode ser afirmado em relação a qualquer parte de 

um ser humano, quer relativamente à dor que experimenta, quer 

relativamente ao prazer experimenta ao encontrar alívio. (462d) 

Aqui é retratada a importância da unidade da cidade, que prevalece sobre a 

realização isolada de cada indivíduo. Por isso o governo da cidade deve ser o mais e 

altruísta possível, e não uma vantagem para o governante. Então é de se perguntar se 

Sócrates era tão político a ponto de não subjetivar cada sujeito nele mesmo, ou se isso era 

possível e necessário apenas em função do modelo de cidade adotado no diálogo sobre a 

justiça. O fato é que, por fim, ele pensa o sujeito como um objeto do Estado, o qual 

somente é capaz de proporcionar a felicidade para cada sujeito. Por um lado, poderíamos 

conceber que cada pessoa na cidade teria sua responsabilidade para ordem que proveria 

a todos, mas, por outro lado, vemos que o rigor na seleção e educação dos guardiões (de 

onde virão os chefes governantes) é muito maior do que aquele relativo ao terceiro gênero 

(465b), logo a responsabilidade pela paz e pelo sucesso da cidade recai sobre a classe de 

maior posto. Em poucas palavras, cada pessoa teria ínfima importância na cidade, 

importando mais a ordem do todo. Assim a paz e a felicidade de cada um dependeriam 
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da manutenção de uma perfeita hierarquia, e quão mais alta a posição nessa hierarquia, 

mais austera a vida e maior a importância para o todo da cidade. 

Portanto, há uma relação de submissão que deve ser obedecida. A 

responsabilidade do submisso é menor e ele adquire a felicidade através da submissão a 

outra classe, superior, a dos guardiões. Esta felicidade é que podemos definir como a 

felicidade objetiva, a felicidade dada ao submisso. E quanto à felicidade da classe dos 

guardiões? Sócrates diz categoricamente: 

(...) nossa preocupação naquele momento era fazer de nossos guardiões 

autênticos guardiões, e do Estado como um todo o mais feliz que 

pudéssemos, em lugar de considerar qualquer grupo nele contido e 

moldá-lo para ser feliz. 

Neste momento, vemos que a ideia geral de que a figura dos guardiões é que 

propiciaria felicidade a todo o Estado inclui o caso específico dos próprios guardiões, que 

seriam felizes, não por auferirem qualquer vantagem particular de sua posição superior 

na hierarquia, mas pelo próprio exercício responsável e trabalhoso da tutela, conforme 

sua vocação natural.  

Vamos dar agora um passo em direção a uma maior explicitação do ofício dos 

chefes que se destacam dos demais guardiões. De suma importância para a cidade 

proposta por Sócrates é a figura do filósofo, do rei filósofo. Para Sócrates o genuíno 

filósofo seria o mais adequado para obter o posto de rei, num governo que se nos revela 

então como um governo aristocrata. Segundo Sócrates, enquanto o poder político e a 

filosofia não forem completamente conjugados, os Estados jamais se livrarão dos males.18 

Em seguida ele frisa essa ideia na seguinte passagem: “Enquanto isto não suceder, a 

Constituição que estivemos teoricamente descrevendo jamais será possível ou verá a luz 

do sol”             

A partir daqui, nos vai ficando claro a importância e a magnitude desta figura, o 

filósofo, para o êxito desta cidade ideal, a ponto de concluirmos que sem ele os demais 

cidadãos “jamais poderão ver a luz do sol”. Para entender essa metáfora, devemos 

considerar a famosa analogia da caverna. Podemos estar enganados quanto a não ser tão 

político o passo em que Sócrates descreve esta analogia, mas é por este viés que iremos 

abordá-la.  

             Nesta analogia, podemos interpretar a diferença entre o interior e o exterior da 

caverna como uma alusão à diferença entre o homem iludido, tolo, e o homem filósofo, e 

a ascese que leva das sombras até o sol, como a passagem da condição de um à condição 

do outro. Trata-se aqui de uma hierarquia ao mesmo tempo ética, metafísica e política. 

Mas falar de “filósofo” traz um problema, pois havia no tempo de Platão muitos 

indivíduos inteligentes, perspicazes, cultos, mas aos quais Platão recusaria o título de 

genuínos filósofos. Os filósofos não são como os amantes da honra, os quais, não podendo 

ser generais, se tornam capitães, e, se não conseguem ser honrados por pessoas 
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importantes e ilustres, se contentam em ser objeto de estima de pessoas inferiores e 

insignificantes. Tampouco os filósofos se confundem com os amantes de espetáculos e 

das aparências. Sócrates diz: 

Portanto, concluo por esta distinção: de um lado estão aqueles que 

acabaste de chamar de amantes dos espetáculos, amantes das rates e 

indivíduos práticos; do outro lado estão aqueles sobre os quais estamos 

dialogando, com exclusividade, merecem o nome de filósofos ou 

“amantes da sabedoria.” (476a) 

 

Os filósofos tem a capacidade de aprender o que é sempre idêntico e 

imutável, enquanto os incapazes de fazê-lo e que vagueiam entre as coisas 

múltiplas e variáveis de todas as maneiras não são filósofos. Enquanto os melhores 

entre os guardiões, os filósofos são capazes de zelar pelas leis e atividades do 

Estado. Sócrates deixa claro quais são as condições para ser um filósofo: ter boa 

memória e gosto pelos estudos, além daquelas próprias de todo guardião, como 

ser corajoso, prestativo e capaz de uma vida sem ostentação, uma vez que os 

governantes não podem ser amantes do dinheiro, nem podem enriquecer. 

Os filósofos são os guardiões que não apenas têm bons hábitos oriundos 

da educação austera, mas conhecem efetivamente a “ideia do bem” (506a). A 

imagem do homem que sai da caverna, vê o sol e reconhece enfim a causa do ser 

e da visibilidade de todas as coisas, remete ao filósofo que conhece a ideia de bem 

como princípio universal, sem o qual não é possível “enxergar” a verdade. É nítido 

que neste momento existe forte associação do sol com o filósofo. 

Na alegoria da caverna, fica bem explícito que o que consegue ver a 

realidade pelo sol, fora da caverna, é o que contempla a verdade (o filósofo): 

Entretanto, se uma natureza desse tipo houvesse sido forjada, trabalhada 

desde a infância e liberta dos grilhões da afinidade com a geração o devir, 

que a ela foram vinculados: a glutonice, a avidez e os prazeres similares 

e que, como pesos de chumbo, levam sua visão para baixo – se, sendo 

libertada de tudo isso, sofresse uma conversão para que contemplasse as 

coisas verdadeiras e reais –, então afirmo que a mesma alma da mesma 

pessoa veria essas coisas com máxima nitidez, tal como acontece com as 

coisas para as quais está agora voltada. (519b) 

Após estas palavras, Sócrates reafirma sua concepção política, segundo a qual a 

lei não se preocupa em tornar classe alguma do Estado especialmente feliz, mas sim em 

conseguir difundir a felicidade através de todo o Estado, conduzindo os cidadãos à 

harmonização entre si. O Estado é governado, então, pelo filósofo, protagonista da ação 

do Estado. A lei seria produtora desses indivíduos no Estado não com propósito de 

permitir-lhes que se voltem para qualquer direção que queiram, mas para usá-los na 

unificação do Estado em termos de uma comunidade. Neste momento, Sócrates conclui 

o livro VII19, explicando o modo de realizar mais rapidamente a sua utopia, uma vez que 
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conferir o governo ao filósofo: “constitui o modo mais rápido e mais fácil de instalar o 

Estado e a forma de governo discutidos por nós, tornando felizes as pessoas que nele 

vivem.” 

No livro VIII, Sócrates explica as diferentes formas de governo possíveis se geram 

pela decadência da melhor forma de governar (aristocracia). Logo após esta, há em 

primeiro lugar a forma de governo “louvada por muitos”, cretenses e lacônios 

(timocracia)20; em segundo lugar, a que também é a segunda em louvor, a chamada 

“oligarquia”, que está repleta de miríade de males; a terceira, antagônica a essa última, é 

a democracia; por fim temos a tirania, a pior forma de governo. 

No contexto do presente trabalho, vale contrastar apenas os dois extremos, o 

melhor e o pior governo, a aristocracia e a tirania, e ver como a questão da felicidade e 

infelicidade aparece num e noutro. Retornará assim no final da República o debate entre 

Sócrates e Trasímaco no início do diálogo, Sócrates representando o melhor governo, e 

Trasímaco, o pior. 

De um lado, temos o caráter de modéstia (desapego ao dinheiro e bens) do 

governante do Estado ideal, próprio de quem é filósofo. Em antítese Sócrates descreve a 

forma do pior governo, já no final do livro VIII, o governo do tirano: 

(...) o tirano é um parricida e uma arma cruel dos velhos, que seu governo 

finalmente se converte numa conspícua e reconhecida tirania; (...) ao 

tentar se esquivar da panela quente da sujeição aos homens livres, o povo 

caiu no próprio fogo de ter escravos como seus senhores (...) atraindo 

para si a mais cruel e mais amarga escravidão, que é ser escravo de 

escravos. (569c) 

Esta comparação é de muita valia, uma vez que prepara o terreno para a conclusão 

de que o governo do rei-filósofo será o sinônimo de um governo feliz, e o governo do 

tirano, de um governo infeliz.  

No prosseguimento do diálogo, explicita-se ser o homem tirano um indivíduo 

imoral, entregue às paixões eróticas, ilegal, autocrata. Suas ações resultam na corrupção 

e miséria do Estado. Seu surgimento se desencadeia graças à estupidez do povo. O caráter 

enérgico do despotismo do tirano não tem nada a ver com a firmeza da autoridade legítima 

do rei-filósofo. Ambas as formas de governo, monarquia aristocrática e tirania 

distinguem-se da democracia, regime criticado por Platão. Mas uma está bem acima dele, 

outra, logo abaixo. A saída para a condição totalmente infeliz de estar dominado por um 

tirano não é uma simples liberdade individual negativa, mas uma forma positiva de 

dependência, a dependência de guardiões virtuosos, fiadores da felicidade da cidade, além 

da dependência da suma autoridade, a do governo, do comandante. Vemos, portanto, 

através de toda a República, que a felicidade dos habitantes da cidade proposta depende 

cabalmente do bom Estado.  
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A oposição que ora propomos é estabelecida explicitamente pelo interlocutor de 

Sócrates no livro IX: 

Dizes bem, pois está claro para todos que não há Estado mais infeliz do 

que aquele governado por um tirano, e nenhum mais feliz do que o 

governado por um rei. (576e)  

E mesmo quando Sócrates passa da análise da tirania numa cidade para a análise 

da tirania numa alma individual, observamos sua visão de felicidade e infelicidade 

(eudaimonia e kakodaimonia) é sempre pensada nos quadros do modelo político, o que 

nos leva a falar de felicidade como “felicidade objetiva”. Até este momento da obra, a 

felicidade das pessoas necessita do bom governo, como a infelicidade do povo está 

associada diretamente ao mau governante. Vejamos: 

Atribuiremos também a ele (o tirano) o que mencionamos antes, 

nomeadamente, que é inexplicavelmente invejoso, indigno de confiança, 

injusto, hostil, ímpio, hospedeiro e nutriz de toda forma de vício, e o que 

o governo que excede o torna mais assim. E em decorrência disso, ele é 

extremamente infeliz, além de tornar todos que o cercam como ele 

próprio (580a) 

É claro que nosso argumento sobre a necessidade da felicidade objetiva em Platão 

é criticável em muitos pontos; não somos ingênuos de tomá-lo como uma tese forte, mas 

o propomos como viés de leitura possível. O fato de Platão voltar à alma individual após 

a análise de cada um dos regimes políticos não diminui o fato de que sua “psicologia” se 

baseie num modelo político. A felicidade do homem é sempre na cidade e depende da 

condição do Estado. 

Talvez no último livro da obra, o livro X, vejamos um Platão falando de um dever 

mais puramente ético, independente do político, caso o homem queira ser feliz. Mas é 

porque ele havia enfim encerrado a construção de sua cidade ideal, e voltado ao tom 

inicial do debate, quando Sócrates conversava em tom mais ético com o velho Céfalo. 

No livro X, Sócrates fala também do destino das almas individuais após 

abandonarem a vida terrena, após abandonarem o convívio político, portanto. Nesse 

contexto aparece a necessidade de pautar as escolhas individuais pelo critério da 

mediania, conforme aparecerá também na ética aristotélica, a qual, por sua vez, nós vamos 

caracterizar, apesar de sua ligação estreita com a política, pelo menos no que concerne ao 

problema da felicidade, com tons, digamos, mais “introspectivos” (tendo consciência de 

que na história da filosofia o conceito de subjetividade só aparece com mais nitidez a 

partir de Descartes e em filósofos posteriores). 

Assim, já aqui na República apareceria a possibilidade de o indivíduo, baseado na 

tese da mediania, ter um critério individual de virtude para escolher o que é mais justo 

em sua vida e atingir a máxima felicidade, mesmo que viva sob um governo ruim.  

Diz o texto: 

O ser humano deverá considerar todas as coisas como mencionamos e 

estimar como elas conjunta e individualmente determinam o que se 

assemelha à vida virtuosa. (...) Ele se capacitará, ao considerar a natureza 
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da alma, se decidir racionalmente qual vida é a melhor e qual é a pior, 

chamando de pior, se essa tornar a alma mais injusta, de melhor, se tornar 

a alma mais justa. (...) Não nos deslumbremos com a riqueza e outros 

males desse jaez, nem nos precipitemos em atos tirânicos ou em algum 

procedimento similar. (...) E precisemos saber como escolher a mediania. 

(...) É assim que o ser humano se torna maximamente feliz. (619a)  

 

 

3.2. A necessidade da felicidade introspectiva em Aristóteles 

 

 

Ética a Nicômaco ou Ética Nicomaqueia é patenteada como obra central do 

pensamento ético de Aristóteles. Nesta obra o filósofo se dedica diretamente a abordar o 

assunto da felicidade, subscrita como eudaimonia, do grego antigo ευδαιμονία, 

especialmente nos livros I, VI e X. Os demais livros são mais destinados a sua concepção 

sobre a virtude, que podemos chamar também de excelência, e a temas a ela ligados, como 

a amizade, a generosidade, a justiça, o prazer. 

A noção de felicidade em Aristóteles se coaduna com o caráter fortemente 

teleológico de todo seu pensamento. Se toda ação humana visa a algum fim (télos) – este 

é para o agente aquilo que ele considera um bem – e se um fim pode ser apenas meio para 

outro fim, é preciso haver um último fim ou bem que não seja visado por mais nada, para 

se evitar uma cadeia que vá ao infinito.  Esse fim ou bem supremo é exatamente a 

felicidade. Com isso todos os gregos concordariam, filósofos e não-filósofos. Ela é 

buscada por todo ser humano, mas uma concepção equivocada do que seja o bem supremo 

levará a uma busca pela felicidade equivocada. 

Diz o texto (1095a14 em diante): 

 

Em palavras, o acordo quanto a esse ponto é quase geral; tanto a maioria 

dos homens quanto as pessoas mais qualificadas dizem que este bem 

supremo é a felicidade, e consideram que viver bem e ir bem equivale a 

ser feliz; quanto ao que é realmente a felicidade, há divergências, e a 

maioria das pessoas não sustenta opinião idêntica à dos sábios. A maioria 

pensa que se trata de algo simples e óbvio, como o prazer, a riqueza ou 

as honrarias; mas até as pessoas componentes da maioria divergem entre 

si, e muitas vezes a mesma pessoa identifica o bem com coisas diferentes, 

dependendo das circunstâncias – com a saúde quando ela está doente, e 

com a riqueza quando empobrece; cônscias, porém, de sua ignorância, 

elas admiram aqueles que propõem alguma coisa grandiosa e acima de 

sua compreensão. [tradução: Mário da Gama Kury] 
 

E o próprio Aristóteles declara estar de acordo com esse raciocínio que põe a 

felicidade como causa final primeira e última da vida, associando-a ao divino, fato que 

será muito importante para o argumento central da presente monografia (1102a1-5): 

 

Para nós é evidente, em vista do que dissemos, que a felicidade é algo 

louvável e perfeito. Parece que é assim porque ela é um primeiro 
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princípio, pois todas as outras coisas que fazemos são feitas por causa 

dela, e sustentamos que o primeiro princípio e causa dos bens é algo 

louvável e divino. [tradução: Mário da Gama Kury] 

 

Logo na sequência Aristóteles apresenta sua definição de felicidade: “uma certa 

atividade da alma conforme a excelência perfeita”. Vê-se, então, o nexo entre felicidade 

e excelência ou virtude. A palavra grega que diz excelência ou virtude, areté, liga-se ao 

sumo bem, áriston, conceito ainda indeterminado e objeto de divergências, pois, como 

dissemos acima, todos os homens, filósofos e não filósofos, buscam ser felizes e correm 

atrás daquilo que julgam ser o sumo bem, mas como saber se julgam corretamente? 

Aristóteles parte, então, para a análise da noção de areté, cuja compreensão é 

necessária para a compreensão da felicidade. Primeiramente Aristóteles separa a 

excelência em duas espécies: a intelectual e a moral. 

A excelência moral se alista com ações e emoções, e como nestas há a 

possibilidade de demasia e carência, a excelência estaria no meio termo ou na 

conhecidamente chamada “mediania”. A falta e o excesso seriam, portanto, os dois vícios 

ou deficiências correspondentes à mediania própria de cada virtude ou excelência. Uma 

vez que os homens sentem desejos, medo, confiança, ira, compaixão, e, de um modo 

geral, deleite e sofrimento, em tudo isso haveria a forma desequilibrada (favorecendo 

mais a um extremo e desprezando evasivamente o outro). Nos dois os casos, isto não é 

bom. Mas experimentar estas emoções no momento certo, em semelhança aos artifícios 

certos e às pessoas corretas, irrepreensivelmente, é o meio termo e o mais perfeito, uma 

vez que é característico da excelência. Existem também a falta, o excesso e meio termo 

em relação às ações, às quais se aplica também o critério da mediania, louvada como um 

acerto, e ser louvado e ser correto são predicados da excelência moral. 

Uma das mais importantes excelências morais, a justiça, Aristóteles aborda no 

livro V da Ética a Nicômaco. Para dar conta dessa importância no mundo grego, ele cita 

uma máxima de Eurípides: “na justiça estão compreendidas todas as virtudes”21, à qual 

acrescenta a ideia de que “a justiça não é parte da virtude, mas a virtude completa; nem é 

o seu oposto, a injustiça, parte do vício, mas o vício inteiro.”22 Aristóteles concebe a 

justiça, primeiramente como um ethos, um costume reto, após um hábito que vai se 

consolidando pela prática, depois uma virtude perfeitamente consolidada que o indivíduo 

não perde mais, e, por fim, um saber prático, que pode ser aprendido e ensinado. 

A justiça é a virtude em que a noção de mediania aparece com mais clareza, pois 

sempre foi associada a equilíbrio, e uma imagem que lhe cai bem é a da balança. 

Aristóteles distingue o “justo total”, que é a reverência às leis da cidade – vê-se, portanto, 

também em sua filosofia certo primado do coletivo sobre o individual – do justo 

particular, que pode ser, distributivo, corretivo e de reciprocidade. A justiça particular 

distributiva é marcada pela dependência, pela relevância e pelo mérito, de maneira que é 

possível proporcionar “igualdade na igualdade” e a “diferença na diferença”, uma vez 

que, “se os indivíduos não são iguais, não receberão coisas iguais.”23 

                                                           

21  Aristóteles, Ética a Nicômaco 1129b30 - 1130a5 
22  Aristóteles, Ética a Nicômaco 1130b 
23 Aristóteles, Ética a Nicômaco 1132b 
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Após isso, Aristóteles desenvolverá uma perícia sobre a justiça particular corretiva 

e a justiça particular da reciprocidade. A justiça particular corretiva é caracterizada por 

pressupor entes iguais e não fazer apreciação subjetiva. A justiça particular da 

reciprocidade diz respeito a trocas (câmbios) que são feitas e é baseada na proporção e 

não na retribuição. 

Enfim, nos detivemos um pouco na justiça em Aristóteles porque para o outro 

filósofo que analisamos neste trabalho, Platão, ela é a virtude da polis por excelência, que 

emana da realização adequada do papel de cada uma das três classes que compõem o todo 

da sociedade, e nos interessa essa questão da dependência ou independência da felicidade 

relativamente ao âmbito político. 

Isto posto, retrocedamos ao livro I, capítulo 5. Neste ponto, Aristóteles nos 

apresenta os três tipos principais de vida, cada qual representando de um modo diferente 

o sumo bem, mas objetivando todos, como não podia deixar de ser, o ser feliz. São eles: 

o tipo de vida marcado pela vulgaridade e que identifica o bem com o prazer, a vida 

política e a vida contemplativa. 

O primeiro tipo será, claro, excluído por Aristóteles como aquele gabaritado para 

definir a felicidade perfeita. Ele chega a dizer que “a humanidade em massa se assemelha 

totalmente aos escravos, preferindo uma vida comparavelmente à dos animais”. Mas, se 

o prazer não é em si o critério da vida perfeita, a vida perfeita não pode também ser sem 

prazer. No livro X Aristóteles analisa o ato de ser feliz, o estado eudaimônico e deixa 

claro que, embora o prazer seja um elemento da vida feliz, a felicidade não se confunde 

com o prazer. 

Neste ponto, a ética de Aristóteles divergiria tanto da dos estoicos quanto da dos 

epicuristas, porque é preciso rejeitar o prazer vil, logo o prazer não pode ser o último 

critério, como para os epicuristas, tampouco é aceitável a posição dos estoicos que 

afastam demasiadamente o prazer do bem. Cabe, seguindo inteiramente a tese da 

mediania, não extrapolar a boa medida do prazer, tornando-o perversidade. Sem dúvida, 

a dor deve ser evitada e aquilo que dá prazer deve ser buscado, mas nos dois casos 

devemos pautar nossas escolhas através do intelecto, da sabedoria e da compreensão. 

Quando os prazeres decorrem de fontes vis, não podem ser escolhidos pela pessoa 

virtuosa. Concluindo: "o prazer não é o bem, (...) nem todo prazer merece ser escolhido, 

(...) alguns prazeres são intrinsecamente dignos de escolha, diferindo em espécie ou nas 

suas fontes dos que o não são."24  

Por outro lado, há também em Aristóteles uma ligação importante entre prazer e 

virtude, logo, felicidade. Ele é bem enfático quanto à ideia de que o prazer não é um 

processo sucessivo, mas, ao contrário, de que é uma coisa sempre completa, algo que 

recai sempre na completude. O processo tem sua significação no transcorrer do tempo, 

                                                           

24  Aristóteles, Ética a Nicômaco 1172a 30 



31 
 

enquanto o prazer é instantâneo, completo. Ele diz no livro X: “quanto mais completa for 

a atividade, mais prazer ela dá”. 

Em sua obra adjacente, Magna Moralia, na qual o filósofo se dedica longamente 

à questão do prazer, é defendida a tese de que a virtude implica prazer. Não que a virtude 

seja um resultado do prazer, mas o contrário é verdadeiro:  

Ora, se alguém se ressente da dor ao realizar boas ações, quer dizer que 

não é um homem de bem. Por consequência, a virtude não saberia 

acompanhar-se de dor, ela acompanha-se de prazer. Por isso, longe de ser 

um entrave, o prazer é um estímulo para a ação. E, de maneira geral, não 

se pode conceber a virtude sem o prazer que ela faz nascer. (1206a20) 

Quanto à vida política, que Aristóteles lista em segundo lugar ao lado da vida 

voltada ao prazer, era de se esperar que ela se identificasse com a vida maximamente 

feliz, pois ele define o homem como “animal político”. Esse tipo de vida de fato se 

aproxima do ápice, mas ainda é inferior à vida contemplativa, e é nesse ponto que se 

funda o argumento principal desta monografia, na sua comparação entre Platão e 

Aristóteles no tocante à questão da felicidade. O critério para colocar a vida contemplativa 

acima da vida política é a autossuficiência maior da primeira em relação à segunda, e 

autossuficiência é atributo do divino, e não há nada superior ao divino. 

A vida política ainda é dependente da honra. O homem justo é feliz, mas depende 

das outras pessoas para sê-lo. O estadista precisa ocupar-se do mando. O militar ocupa-

se da guerra, mas esta é só meio para o verdadeiro fim, que é a paz (e a autossuficiência 

é o que há de mais final). E mesmo que os homens que perseguem a honra o façam em 

vista da excelência25, a vida de honra ainda não é a mais final. 

Enfim, voltemos ao décimo livro da Ética a Nicômaco, mais precisamente ao 

início do capítulo 6, quando Aristóteles encerra definitivamente a análise das 

virtudes/excelências e se debruça inteiramente na caracterização da essência da 

felicidade, fim último da natureza humana. O filósofo reafirma que a felicidade é uma 

atividade, tópico apresentado desde o início da obra26, uma atividade da alma, a qual não 

carece de nada, bastando-se por si própria. É, portanto, da própria autossuficiência 

inerente ao conceito de felicidade que Aristóteles retira a ideia de ser a autossuficiência 

o critério para decidir sobre a vida mais feliz. 

Certamente, essa felicidade que se basta por si mesma andaria de acordo com as 

excelências. As excelências criariam as condições para tal atividade, a felicidade. Logo, 

tudo que foi transmitido durante a obra associado à excelência, como o caminho do meio 

termo, a amizade, a justiça, que constituiriam o homem feliz, não seria ainda o bastante 

para Aristóteles. Só a atividade daquilo que é a melhor parte do ser humano, a qual o 

aproxima do divino, pode ser chamada de suprema felicidade. Diz o filósofo: 

Seja a melhor parte do ser humano o poder de compreensão ou qualquer 

outra coisa que pareça, por natureza, comandar-nos, conduzir-nos ou dar-

                                                           

25  Aristóteles, Ética a Nicômaco 1095b17 – 19 
26  Aristóteles, Ética a Nicômaco 1176a32 - 1176b5 
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nos uma compreensão intrínseca do que é belo e divino – seja isso mesmo 

divino em si, ou a mais divina das possibilidades que existem em nós –, 

a atividade desta dimensão será de acordo com a excelência que lhe 

pertence. Tal será a felicidade na sua completude máxima. Uma tal 

atividade é, como dissemos, contemplativa. (1177a12 20) 

Cabe, então, entendermos o que o filósofo entende por essa atividade, a 

contemplativa, e verificarmos se podemos chamá-la de introspectiva. O agir 

contemplativamente do homem feliz é, para Aristóteles, criar para si uma condição 

independente e autossuficiente, e ousamos afirmar que o sábio é capaz de criar uma 

situação contemplativa sozinho, apenas a partir de si próprio e em si próprio, pois o 

próprio Aristóteles diz que “o filósofo, mesmo quando está só, pode exercer a atividade 

da contemplação, e tanto melhor quanto mais sábio for.”27 É verdade que a companhia de 

amigos ajuda nessa atividade, mas ela é em todo caso o que de mais autossuficiente um 

ser humano pode realizar. 

A possibilidade de o homem contemplar seria o que nele, enquanto humano, há 

de divino – eis o que diferencia essa atividade de qualquer outra relativa às excelências 

puramente humanas. Desta forma, para o humano, na sua existência, o poder da 

compreensão do sentido corresponderia à possibilidade extrema do próprio “si” humano, 

constituindo assim a sua existência como a mais feliz de todas. 

Em resumo: as excelências observadas até então, como a justiça, entre outras, são 

importantes para o homem ser feliz, como foi analisado, mas Aristóteles nos propõe o 

que se poderia denominar “felicidade completa”, a qual, estando junto às excelências, é 

ainda algo mais extremo. Existem ainda recomendações para melhorar as condições da 

vida contemplativa, como “manter o corpo com boa saúde, de alimentá-lo e prestar-lhe 

todos os outros cuidados.”28 Aristóteles também cita Sólon, uma vez que este enalteceu a 

vida com temperança, quanto aos bens externos. Entretanto, a essência e significância da 

contemplação, seria uma “compreensão do belo e divino”. Aristóteles conclui: 

Aquele que exerce a atividade do poder de compreensão, cuida dela e a 

mantém na melhor condição possível parece ser quem é mais amado 

pelos deuses [...] É, como tal, também provável que sejam a quem eles 

concedam a maior felicidade possível. Assim será que existe de um modo 

extremamente feliz. (1178b22 32) 

Assim, a atividade contemplativa em Aristóteles, a compreensão do belo e divino, 

lança todo o debate ético travado até então no campo da metafísica e da teologia. Após a 

atividade contemplativa, o divino mesmo amaria quem o contempla. É esta atividade, que 

se distingue e supera todas as outras que levariam o homem à felicidade (através das 

virtudes), que chamaríamos de uma atitude introspectiva. Somente ela faria o homem ser 

totalmente feliz. 

 

                                                           

27 Aristóteles, Ética a Nicômaco 1177a35 38 
28 Aristóteles, Ética a Nicômaco 1178b 35       
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Considerações finais 

 

Tratamos nesta monografia das diferenças de concepções nas filosofias dos 

filósofos clássicos, Platão e Aristóteles, quanto à felicidade. Para ambos a felicidade está 

estreitamente ligada à noção de areté (virtude ou excelência). 

 

Em Platão vemos a felicidade viabilizar-se objetivamente através do Estado para 

com seus concidadãos. Na República, há uma relação estreita da felicidade com a justiça 

da cidade. Toda reflexão sobre o indivíduo, toma como referência o modelo político. 

Assim, as três partes da alma correspondem às três classes da cidade, e a justiça e a 

felicidade de cada parte dependem da observância à função de cada uma no interior de 

uma hierarquia pré-estabelecida. 

 

Em Aristóteles a felicidade está correlacionada às ações e atitudes humanas. Na 

Ética a Nicômaco, ele desenvolve a tese da mediania não tão explorada por Platão, seu 

mentor. Trata também das mais diversas questões éticas, como a virtude, o vício, as 

paixões e a própria felicidade. Para ele, como para Platão, a realização plena do indivíduo 

humano só é possível no interior da cidade, afinal, o “homem é um animal político”. Mas 

vemos também em Aristóteles uma outra ideia, a de que a felicidade perfeita é obtida 

através da “contemplação” ou, como alguns traduziram, “especulação”, noção que nos 

permite falar de “introspecção”. O critério que permite Aristóteles colocar a vida 

contemplativa acima da vida política é a autossuficiência, característica própria da vida 

dos deuses. Assim, pelo menos quanto a este ponto, talvez possamos dizer que a via que 

torna o homem inteiramente feliz estaria mais próxima da metafísica e da teologia do que 

da política. 

 

Em Platão, ao menos na República, predomina um arquétipo ideológico que 

aponta para circunstâncias objetivas para a predominância da felicidade. O rei-filósofo 

faz sua ascese metafísica, mas sua vida permanece totalmente ligada à cidade, e o 

conjunto dos cidadãos aproveita indiretamente a felicidade oriunda daquela ascese. Em 

Aristóteles, à margem de toda função política, o indivíduo pode por si acender à felicidade 

contemplativa, que é a extrema felicidade. 

 

Sintetizando o argumento principal desta pesquisa, podemos dizer que para o 

primeiro pensador a felicidade não é outra, a não ser a “objetiva”, enquanto que para o 

segundo, a suprema felicidade é “introspectiva”. 

 

 

 

 

 



34 
 

BIBLIOGRAFIA PRIMÁRIA 

 

ARISTÓTELES – Ética a Nicômaco. Tradução: Antônio Castro. São Paulo: Atlas, 2009. 

_______________ Ética a Nicômacos. Tradução: Mário da Gama Kury. Brasília: UnB, 

1992. 

PLATÃO – República. Tradução: Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2014. 

__________ República. Tradução: Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1983. 

 

BIBLIOGRAFIA SECUNDÁRIA 

 

COSTA, Manuel – A ideia de felicidade em Portugal no século XVIII, entre as luzes e o 

romantismo. Eticidade, moralidade e transcendência. Dissertação de Doutoramento em 

História e Teoria das ideias. Universidade Nova de Lisboa, 2008. 

 

HOBUSS, J. – Eudaimonia e auto-suficiencia em Aristóteles. UFPel/ ed. Universitéria: 

Pelotas, 2002. 

 

HUGO, Lopes. As Virtudes do Homem Bom. Um paralelismo entre Platão e Aristóteles. 

Castelo Branco: Colecção: Artigos LUSOSOFIA, 2014. 

 

JORGE, Augusto – Ética e “Felicidade” em Platão e Aristóteles: semelhanças, tensões 

e convergências. Rio de Janeiro: Cadernos de Atlas da ANPOF, nº1, 2001. 

 

IVAN, Gobri. Vocabulário grego da filosofia. 1ª ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 

2007. 

 

XENOFONTE, Fragmentos, 11-16. In: Gerd A. Bornheim, org. Os Filósofos Pré-

Socráticos, 3ª ed. São Paulo: Cultrix, 1977, p. 3. 

 

MARQUES, Marcelo Pimenta – Platão, pensador da diferença: Uma leitura do sofista. 

Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2006. 

STRATHEER, Paul – Aristóteles em 90 minutos.  Rio de janeiro: Jorge Zahar, 1997. 

ZINGANO, Marco – Platão & Aristóteles: o fascínio da filosofia. São Paulo: Odysseus 

editora, 2005. 

 

 

 

 
SITES CONSULTADOS 

 



35 
 

Ebiografia: Platão filósofo grego da antiguidade.  https://www.ebiografia.com/platao/, 

abril de 2017. 

 

Ebiografia: Aristóteles filósofo grego. https://www.ebiografia.com/aristoteles/, abril de 

2017. 

https://www.ebiografia.com/platao/
https://www.ebiografia.com/aristoteles/

