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RESUMO 

A busca por uma justificativa universal para a conduta ética tem encontrado na 
observação da natureza um pretenso ponto de apoio incontestável. A natureza, por 
apresentar geração (origem) de todos os seus seres de forma independente de ação 
e deliberação do homem, tem sido usada como uma referência para um modelo das 
ações humanas. Como o estabelecimento deste ideal ético frequentemente é 
embargado pela falta de consenso entre os homens, o argumento naturalista ganha 
autoridade por esse pressuposto de imparcialidade. Desta forma, o fato de algo ser 
como tal na natureza tem sido visto como dever ser como tal. A passagem de uma 
abordagem descritiva (como é) da natureza para uma abordagem prescritiva ou 
normativa (como deve ser) foi usada para justificar posturas éticas. 
 O dualismo nómos-phýsis, ou seja, a distinção entre as normas que têm origem 
na convenção humana e o naturalismo, é o ponto central de análise deste trabalho, 
que pretende mostrar como esse dualismo foi abordado na sofística e na filosofia 
antiga para propósitos éticos e políticos. Nesta análise serão confrontadas a ética 
contratualista (convencionalista) e a ética naturalista na filosofia grega.  

 
Palavras-chave: natureza, naturalismo, phýsis, nómos, lei, convenção. 
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ABSTRACT 

The search for a universal justification for ethical conduct has found in the 
observation of nature an unquestionable support point. Nature has been used as a 
guide for a human action model for it presents generation (origin) of all its beings, 
regardless of man´s deliberation. As the settlement of such ethical ideal is often 
hindered by the lack of consensus among men, the naturalistic argument gains 
authority due to this assumption of impartiality. Thus, the fact of something being as 
such in nature has been seen as a must be as such. The shift from a descriptive 
approach (as it is) to a prescriptive approach (as it must be) has been used to justify 
ethical stances. 

The nómos-phýsis dualism, that is, the distinction between norms originated 
from human convention and naturalism itself, is the main point of this paper; which 
intends to show how such dualism was approached in sophistry and ancient 
philosophy for ethical and political purposes. This analysis shall confront contractualist 
ethic with naturalist ethic in ancient philosophy. 

 
Keywords: nature, naturalism, phýsis, nómos, law, convention. 
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1 INTRODUÇÃO 

O termo phýsis pode ser entendido como “origem, [...] forma ou constituição 
natural de uma pessoa ou coisa como resultado de crescimento [ou a própria] 
natureza”1. Nómos é o costume, o uso, a lei ou decreto2. O termo “natureza” (phýsis) 
quando contrastado com “lei” (nómos) evoca a ideia de realidade. No período clássico, 
algo dito nomizetai é algo em que se acredita, algo praticado por ser tido como 
correto3. Assim, a busca de um parâmetro para definição do correto para o homem 
frequentemente esbarra nesses dois pontos. O nómos, visto como lei ou diretriz ética, 
é alcançado pelo consenso dos homens, requerendo concordância e assentimento.  
As dissensões decorrentes do fracasso em se chegar ao nómos comumente tendem 
a eleger como modelo imperativo o que, incontestavelmente, já está aí no mundo, já 
nos é dado de saída na nossa existência, o que é espontâneo e livre de nossa opinião 
para ser como tal, ou seja, a natureza.  

O natural é universalmente reconhecido como anterior ao homem. Essa 
anterioridade, perante aquelas dissensões e baseada em tal reconhecimento 
universal, ganha força para se impor sobre as partes discordantes. No entanto, essa 
força é transferida sutilmente de uma perspectiva de mera constatação factual (como 
é na natureza) para uma perspectiva de prescrição ética (como deve ser entre os 
homens). É neste ponto que se encontra a incongruência da falácia naturalista.4 
Kerferd diz que “o apelo não é para a natureza em geral, mas para a natureza [...] 
humana, e isso deve ter tornado o apelo ainda mais fácil, visto que a urgência de 
muitas das demandas que brotam de nossa própria natureza parece dar a elas uma 
clara força prescritiva”.5 
 O dualismo nómos-phýsis foi utilizado para sustentar variadas prescrições 
éticas e políticas apoiadas em seus diferentes polos. Sua abordagem é notada no 
período helenístico, perpassando a tragédia e a filosofia, incluindo a sofística. Na 
religião os próprios deuses foram discutidos se eram realmente existentes ou se eram 
somente concebidos por convenção. E assim também para as divisões raciais e 
políticas da espécie humana, repercutindo desde a igualdade de direitos até a 
escravidão, assim como dos regimes políticos igualitários até a tirania. 

                                                
1 LIDELL, H. G., SCOTT, R. A Greek-English Lexicon. Disponível em 
<http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3Dfu%
2Fsis> Acesso em: 17 nov. 2014. 
2 Cf. supra, Disponível em 
<http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0058%3Aentry%3Dno
%2Fmos> Acesso em: 17 nov. 2014. 
3 Cf. GUTHRIE, W.K.C. The Sophists. Cambridge: Cambridge University, 1993. p. 55. 
4 Termo cunhado por George Edward Moore que expõe a confusão entre a constatação de um fato 
natural e atribuição de um valor ético: “[...] a mistake of this simple kind has commonly been made 
about good. It may be true that all things which are good are also something else, just as it is true that 
all things which are yellow produce a certain kind of vibration in the light. And it is a fact, that Ethics aims 
at discovering what are those other properties belonging to all things which are good. But far too many 
philosophers have thought that when they named those other properties they were actually defining 
good; that these properties, in fact, were simply not other, but absolutely and entirely the same with 
goodness. This view I propose to call the naturalistic fallacy [...]”. MOORE, G. E. Principia Ethica. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1922, p. 10, §10. 
5 KERFERD, G. B., O Movimento Sofista. São Paulo: Edições Loyola, 2003, p.195. 
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 Sob o ponto de vista religioso, a lei absoluta e universal, que rege as leis 
humanas, provém de divindades. De acordo com Heráclito, por exemplo, “todas as 
leis [nómoi6] humanas são alimentadas por uma lei una, a divina; pois exerce seu 
domínio tão longe quanto se consente, e basta e envolve todas as outras”.7 Na 
tragédia a lei divina é comumente evocada para sobrepujar a lei humana, como em 
Antígona de Sófocles, quando a personagem homônima recorre à lei divina para se 
eximir da lei do rei Creonte: “eu não creio que teus decretos, escritos pela mão de um 
mortal, possam ser superiores às leis [nomima] não escritas e imutáveis dos deuses.”8 
À medida que as leis divinas passam a ser desacreditadas, outras formas de realismo 
ético-político surgem em seu lugar. É o caso da natureza, como veremos adiante. 
 É comum encontrar autores que adotam posições ora pró-phýsis (naturalista), 
ora pró-nómos (consensualista). Assim, a abordagem a seguir fará uma separação 
em linhas gerais destas posturas, permitindo-se, porém, sempre uma crítica 
comparativa entre elas em todo seu decorrer. 

 

                                                
6 Nas citações dos textos filosóficos gregos, as palavras-chave e as de maior relevância para este 
trabalho foram retiradas, em transliteração latina, de Perseus Digital Library. Disponível em 
<www.perseus.tufts.edu> 
7 HERÁCLITO. Heráclito, fragmentos contextualizados. São Paulo: Ed. Odysseus, 2012, p.115, fr. 114. 
8 SÓFOCLES. Antígona. 2ª ed. Rio de Janeiro: DIFEL, 2006, p. 46-7, 450-5. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=no%2Fmima&la=greek&can=no%2Fmima0&prior=qew=n
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2 POSIÇÕES PRÓ-PHÝSIS 

Na sofística vemos uma multiplicidade de posições éticas em relação ao 
dualismo em questão, de modo que não há um só “lugar sofístico”. Um dos principais 
registros da sofística sobre o problema do dualismo entre convenção humana e 
natureza como critério ético foi de Antifonte. Em seu texto Sobre a Verdade, do qual 
só nos chegaram fragmentos, ele aborda a diferença entre bárbaros e gregos como 
sendo meramente convencional, apontando para a mesma natureza em ambos. 
Antifonte ressalta que as características e funções corporais são as mesmas entre os 
dois por natureza, e, portanto, necessárias: 

 
agimos como bárbaros uns em relação aos outros, enquanto por natureza 
[phusei] todos em tudo nascemos igualmente dispostos para ser tanto 
bárbaros quanto gregos. É o caso de observar as coisas que por natureza 
[phusei] são necessárias a todos os homens: a todos são acessíveis pelas 

mesmas capacidades, e em todas as coisas nenhum de nós é determinado 
nem como bárbaro nem como grego. Pois todos respiramos o ar pela boca 
e pelas narinas [...] e comemos todos com as mãos [...] e rimos quando nos 
alegramos [...] no espírito ou choramos quando sentimos dor; e pela audição 
acolhemos os sons; e pela luz do sol com a vista vemos; e com as mãos 
trabalhamos; e com os pés caminhamos [...] segundo a medida do que 
agrada, cada um dos homens e eles em conjunto se reuniram e 
estabeleceram as leis9 
 

 A importância da análise deste texto reside no fato de, para Antifonte, as leis 
humanas serem impostas e as naturais, necessárias. O sofista mostra que a 
necessidade imposta aos homens pela natureza (phýsei ónton anankaîon pâ sin 
antropóis) de que gregos e bárbaros sejam iguais se sobrepõe às leis (nómous) que 
agradam a determinadas sociedades ou etnias (“homens em conjunto”). Quando 
agimos como bárbaros uns em relação aos outros sob pretexto de obediência à lei 
(nómos), violamos a igualdade natural. Ao chamar ambas as partes da contenda de 
bárbaros, Antifonte mostra que a diferença étnica (gregos e bárbaros) não pode 
justificar a guerra. Quanto à violação das determinações da natureza, Antifonte diz: 
 

As prescrições das leis [nómon] são impostas de fora, as da natureza 
[phuseos], necessárias. E as prescrições das leis [nómon] são 
pactuadas e não geradas naturalmente [phunta], enquanto as da 
natureza [phuseos] são geradas naturalmente [phunta] e não 
pactuadas. [...] Transgredindo as prescrições das leis [nómima], com 
efeito, se encoberto diante dos que compactuam, aparta-se da 
vergonha e castigo [...] Se alguma das coisas que nascem com a 
natureza [phusei] é violentada para além do possível, mesmo que isso 
ficasse encoberto a todos os homens, em nada o mal seria menor, e, 
se todos vissem, em nada maior, pois não é prejudicado pela opinião, 
mas pela verdade10. 

                                                
9 ANTIFONTE. Fragmentos, B.44B DK. In:  Antifonte, Testemunhos Fragmentos Discursos. São Paulo: 
Edições Loyola, 2008, p. 77-9 (grifo meu). 
10 Ibid. B.44A DK, p. 73 (grifos meus). 
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 Cassin aponta, em relação à diferença social em Antifonte, um duplo problema: 
“o racismo dos gregos e a relação entre racismo e a democracia”11. Ao afirmar que 
gregos também “barbarizam” (“falam de modo ininteligível”), Antifonte faz uma crítica 
ao etnocentrismo grego com base naturalista. No entanto, essa crítica encontra 
grande dificuldade ao se deparar com as leis atenienses legisladas de modo 
democrático, tendentes a valorizar seu próprio povo. 

Antifonte coloca a natureza como parâmetro de verdade (o agir conforme a 
natureza), de cuja punição não se pode escapar como das punições das leis humanas. 
A transgressão das leis convencionais humanas é passível de vergonha e punição 
baseada em opinião humana, ou quiçá de nenhuma, caso ninguém tome 
conhecimento; ao passo que a sanção para a transgressão de lei natural é em função 
da verdade, livre de qualquer valoração humana, e por isso, inescapável e amoral. 
Contudo, um conceito de verdade absoluta só se sustenta como uma ideia, pois do 
ponto de vista pragmático, para se chegar a ela será sempre necessário um caminho 
de interpretação humana. Caminho esse que não é unívoco, e são nas bifurcações 
deste caminho interpretativo que os homens chegam, paradoxalmente, a diferentes 
“verdades únicas e absolutas”. Afinal, quantas verdades diferentes a respeito da 
mesma coisa a civilização humana, em toda sua história, já não produziu?  
 Neste texto Antifonte mostra a força da natureza como uma necessidade que 
se impõe, a despeito da lei do homem. A lei pode inclusive ser contra a natureza 
prescrevendo como o homem deve interpretar seus sentidos e como ele deve se 
portar, ainda que de modo antagônico ao natural:  
 

muitas das coisas justas segundo a lei [nómon dikaíon] estão em pé 
de guerra com a natureza [phusei], pois estão dispostas por lei aos 

olhos as coisas que devem [...] ver e as coisas que não devem; e aos 
ouvidos, as que eles devem ouvir e as que não devem; e à língua, as 
que ela deve dizer e as que não deve; e às mãos, as que ela deve 
fazer e as que não devem, e aos pés para onde devem ir e para onde 
não devem, e ao espírito, as coisas que deve desejar e as que não 
deve. Com efeito, não são para a natureza [phusei] em nada mais afins 

nem mais próprias as coisas das quais as leis dissuadem os homens 
do que aquelas das quais persuadem12. 

 
O autor quer aqui mostrar que o nómos pode ditar como o homem deve emitir 

juízos sobre seus dons naturais, como ouvir e falar. Ele mostra também que o 
interesse incutido na convenção da lei determina como o homem deve se portar na 
natureza, ou ainda, como a lei pretende determinar a ética. Mas é longe do julgamento 
dos olhos alheios, ou seja, em estado natural, que o homem encontra sua verdadeira 
ética. A conveniência do homem não necessariamente favorece o curso da natureza. 
Contudo, segundo Antifonte, esta deveria ser o referencial da sua ética, já que, como 
visto, a natureza é a verdade e a necessidade, a despeito de qualquer sentimento que 
possa afastá-lo desse referencial, como a vergonha. Esse é o ponto central desta 

                                                
11 CASSIN, B. “Barbarizar” e “Cidadanizar”. In: CASSIN, B., LORAUX, N., PESCHANSKI, C. Gregos, 
Bárbaros, Estrangeiros: A Cidade e Seus Outros. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993, p. 107. 
12 ANTIFONTE, Acerca da Verdade, B.44A DK. In:  Antifonte, Testemunhos Fragmentos Discursos. 
São Paulo: Edições Loyola, 2008, p. 73. 
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discussão, ou seja, qual referencial ético deve-se adotar? Nesse sentido continua 
Antifonte:  

 
o viver e o morrer são da natureza [phuseos] e, para eles [os homens] 

o viver é uma das coisas convenientes e o morrer uma das não-
convenientes. As coisas convenientes fixadas pelas leis [nómon], por 
seu turno, são grilhões da natureza [phuseos], as fixadas pela 
natureza [phuseos], livres. De fato, as coisas que produzem 
sofrimento, por uma correta razão, não são proveitosas à natureza 
[phusin] mais do que as agradáveis. Pois as coisas convenientes 

segundo a verdade não devem prejudicar, mas beneficiar. 13  
 

Ou seja, para o curso da natureza pouco importa o que agrada ou desagrada 
ao homem. A conveniência humana sob forma de leis pode impedir o curso livre da 
natureza. Por ver a natureza como fonte de verdade, Antifonte preconiza que o homem 
deve alinhar sua conveniência à natureza. Contudo, alcançar a verdade da natureza 
também não pressupõe sua interpretação? E essa interpretação não seria uma 
convenção ou, no mínimo, um artifício do homem? O problema de se alcançar a 
verdade da natureza, portanto, recai na inexorabilidade do artifício humano da 
interpretação. Até que ponto essa interpretação não seria tendenciosa na proposta de 
Antifonte de se alinhar a conveniência do homem à natureza?  

Guthrie esclarece porque Antifonte, ainda em Sobre a Verdade, apresenta 
diferentes conceitos de justiça14: para mostrar que as concepções vigentes de 
moralidade são inadequadas, e que as formas da natureza é que devem ter 
preferência15. 

Por fim, temos em Antifonte a afirmação de que a violação das leis humanas é 
julgada pela opinião, e a das leis naturais, pela verdade. Antifonte quer com isso 
mostrar que a natureza deve ser o referencial para a convenção humana, ainda que 
esta “verdade da natureza” seja contrária a algumas conveniências do homem. Assim, 
o sofista expõe a dupla via de valoração que o dualismo permite, e que será, de modo 
controverso, explorada por sofistas e filósofos. A sofística explorará o dualismo com 
mais ênfase pelo viés oposto, qual seja, o da justificativa ético-política baseada no 
nómos. Como expôs Cassin, é característica da sofística a substituição do físico pelo 
político, assim como o acordo discursivo (homologia) como base de legalidade 
política16. Ainda segundo Cassin: “o consenso (homonóia) é [...] o efeito de uma 
operação lógica, no sentido lato, capaz de voltar em seu favor as opiniões ou as 
práticas contraditórias que deveriam interdizê-lo”17. 

No diálogo República, Platão inicia a justificativa de sua visão política do 
filósofo-rei da cidade ideal (kallipolis) a partir da ideia de função ou tarefa (érgon) 
especializada de cada coisa. O personagem Sócrates, em diálogo com o personagem 
Trasímaco, sustenta que os objetos, sejam manufaturados ou naturais, possuem um 
érgon específico. Esta função é ou exclusiva de um determinado objeto, ou realizada 

                                                
13 Ibid. p. 73-75, B 44A DK. 
14 A saber: (1) Conformidade às leis e costumes de seu país, (2) não causar injúria, exceto em resposta 
a uma injúria recebida, (3) nem causar nem sofrer injúria. 
15 Cf. GUTHRIE, W.K.C. A History of Greek Philosophy, 6 v. Cambridge: Cambridge University Press, 
1965. III, p. 112. 
16 Cf. CASSIN, B. O Efeito Sofístico. São Paulo: Editora 34, 2005, p. 71. 
17 CASSIN, B. Ensaios Sofísticos. São Paulo: Siciliano, 1990, p.79. 
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por este com mais perfeição18. Assim, Sócrates leva Trasímaco a concordar que o 
cavalo tem uma função determinada19, que os órgãos sensoriais têm suas funções 
específicas (a saber, olhos, visão e ouvidos, audição20), e também que objetos 
cortantes, como a faca, são ideais para cortar os sarmentos de uma vinha21.  

Logo adiante Platão faz Sócrates propor que essa função é uma virtude (areté) 
do objeto22. Esta proposição é o ponto onde Platão atribui um valor moral elevado 
(virtude) a uma característica natural do objeto, qual seja, a sua função (ainda que ele 
também tenha incluído objetos manufaturados na comparação). Seu próximo passo é 
expor a função da alma, e, por consequência, a sua virtude. Tal função, ou virtude, é 
o governo da própria vida23. Desta forma, a vida bem governada pela alma (de acordo 
com a justiça) alcançará a felicidade, ou eudaimonía24. A mesma estrutura 
argumentativa aparece no momento da fundação de uma cidade imaginária pelos 
personagens Sócrates e Adimanto25, quando eles chegam à conclusão de que a 
especialização de cada cidadão em diferentes ofícios [erga] de acordo com a sua 
natureza [phusin]26 é a forma mais proveitosa possível de distribuição da força de 
trabalho na cidade. É notável aqui a intenção de fazer a profissão, ou a função de 
cada um, ser vista como atributo natural. Para deixar isso patente, Sócrates declara: 
“cada um de nós não nasceu igual ao outro, mas com naturezas [phusin] diferentes, 
cada um para a execução de sua tarefa [ergou praxei]”27. 

O mesmo argumento naturalista aparece no diálogo Crátilo, onde Sócrates 
pretende justificar uma ação correta a partir de sua própria natureza, ou seja, “a 
natureza da ação”. Ele afirma que “elas [as ações] se realizam segundo sua própria 
natureza [phusin], não conforme a opinião que dela fizermos”.28 Assim como na 
República, a natureza de cada coisa dita sua função, ou seja, uma coisa deve ser feita 

“segundo os imperativos da natureza [phusei]”. 29 A natureza é o critério para o que é 
certo: “no caso de querermos queimar alguma coisa, não devemos fazê-lo de qualquer 
modo, como nos ditar a fantasia [conforme todas as opiniões: kata pasan doxan30], 
mas pelo modo certo, que é o modo indicado pela natureza [epephukei] para 
queimar”31. O argumento da ação naturalmente correta vai evoluir à ação de falar e 
nomear as coisas, culminando no ponto central do diálogo (Crátilo), que é a ação de 
nomear as coisas conforme a natureza. 32 Assim, a competência de forjar nomes será 

                                                
18 Cf. PLATÃO, A República. 9ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, 352e. 
19 Ibid. 352d-e. 
20 Ibid. 352e. 
21 Ibid. 353a. 
22 Ibid. 353b-c. 
23 Ibid. 353d. 
24 Ibid. 353e - 354a. 
25 Ibid. 369c. 
26 Ibid. 370c. 
27 Ibid. 370a-b (grifos meus). 
28 PLATÃO, Crátilo. In. Diálogos: Teeteto - Crátilo.Belém: UFPA, 1988, p. 106-7, (Coleção Diálogos), 
387a. 
29 Ibid. 389c. 
30 Disponível em 
<http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0171%3Atext%3DCrat.
%3Asection%3D387b> acesso em 14 mar. 2016. (Tradução minha). 
31 PLATÃO, Crátilo. In. Diálogos: Teeteto - Crátilo. Belém: UFPA, 1988, p. 106-7 (Coleção Diálogos), 
387b.  
32 Cf. supra, 387b-d. 
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do “fazedor de nomes” [onomatourgou] ou “legislador [nomothetēs]”33. Uma 
consequência ética interessante dessa proposta naturalista para os nomes será a 
prescrição de que todo nome, inclusive o de pessoas, deverá corresponder a sua 
etimologia à sua natureza. Como exemplo, Sócrates diz que o ímpio não deverá se 
chamar Teófilo (amigo de Deus), nem Mnesteu (lembrado de Deus).34 Outra via 
naturalista da justificativa dos nomes de acordo com a essência das coisas nomeadas 
é o movimento feito pela boca para a pronúncia dos verbos de acordo com o 
movimento que esse verbo representa.35 Apesar de Sócrates prescrever a perspectiva 
naturalista para o nome das coisas, ele, ao fim do diálogo, reconhece o uso corrente 
da convenção: “receio muito que, de fato, [...] seja bastante precária a tal força de 
atração da semelhança e que nos vejamos forçados a recorrer a esse expediente 
banal, a convenção [tē sunthēkē], para a correta imposição dos nomes [onomatōn 

orthotēta]”36 
Na República a naturalização da virtude vai ter uma importante repercussão 

ética ao se estabelecer quem, no diálogo, definirá o ofício natural de cada cidadão. 
Sócrates diz a Adimanto: “[...] é tarefa nossa, segundo parece, e se na verdade formos 
capazes disso, proceder à escolha daqueles de qualidades e natureza [phuseōs] 
apropriadas para a custódia da cidade.37 

Essa distinta capacidade que tais personagens filósofos têm de determinar a 
natureza dos cidadãos vai se elevar à escolha dos guardiões da cidade. Sócrates 
inicia uma comparação da natureza dos animais com a natureza necessária aos 
guardiões. Sugestivamente ele indaga Adimanto: “há alguma diferença entre a 
natureza (phusin) de um bom cachorrinho e a de um jovem bem nascido?”38. A valentia 
e porte físico do guardião deverão ser como os de um cão ou cavalo, mas ao mesmo 
tempo ele precisará ser, por natureza [phusei], dócil com os concidadãos, como um 
cão de boa raça39. Essa capacidade do cão de distinguir amigos de inimigos é dada 
pelo seu “instinto filosófico natural” [philosophos tēn phusin]40. Neste ponto temos uma 
passagem sutil, mas importantíssima  ̶  a naturalização do pendor filosófico. Esta será 
crucial para justificar o filósofo como governante a partir de uma imposição da 
natureza, com a força do que é necessário e inescapável, tal como disse Antifonte; 
contudo, aqui usado para hierarquizar homens ao invés de igualá-los. Quanto à 
natureza do guardião reafirma Sócrates: “quando procuramos um guarda dessa 
espécie, não vamos contra a natureza”41. Quanto à relação entre a filosofia e a 
natureza (do cão capaz de tal distinção) Sócrates afirma: “mas sem dúvida que 
demonstra a engenhosa conformação da sua natureza [tēs phuseōs], que é 

verdadeiramente amiga de saber”42. E ainda, sobre esta justificativa naturalista ele 
declara: 

 

                                                
33 Ibid. 389a. 
34 Cf. supra, 394d-e. 
35 Cf. supra, 426c-427c. 
36 Ibid. 435c. 
37 PLATÃO, A República. 374e (grifo meu). 
38 Ibid. 375a (grifo meu). 
39 Ibid. 375e. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 375e.  
42 Ibid. 376a-b (grifo meu). 
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é graças à mais diminuta classe e sector [dos filósofos], e à ciência 
[epistēmē] que encerra, ao que ocupa a sua presidência e chefia, que 
uma cidade fundada de acordo com a natureza  [phusin] pode ser 
toda ela sábia [sophē]. E é, ao que parece, por natureza [phusei] 

extremamente reduzida esta raça, a quem compete participar desta 
ciência [epistēmēs], a única dentre todas as ciências [epistēmōn] que 
deve chamar-se sabedoria [sophian]43. 

 

Desta forma, segundo Platão neste diálogo, a classe dos filósofos é sábia por 
natureza e, por isso, capaz de realizar o melhor governo, incluindo a fundação da 
cidade, de acordo com a natureza.  

Diz Sócrates em relação à estratégia para convencer os incrédulos de sua 
teoria:  

 
parece-me necessário [...] determinar perante eles [os incrédulos] 
quais são os filósofos a que nos referimos quando ousamos afirmar 
que são eles que devem governar, a fim de que, uma vez esclarecidos, 
possamos defender-nos, demonstrando que a uns compete por 
natureza [phusei] dedicar-se à filosofia e governar a cidade, e aos 

outros não cabe tal escudo, mas sim obedecer a quem governa44. 

 
Finalmente, Sócrates justifica a associação entre o poder político e a filosofia: 
 

enquanto não forem, ou os filósofos reis nas cidades, ou os que agora 
se chamam reis e soberanos filósofos genuínos e capazes, e se dê 
esta coalescência do poder político com a filosofia, [...] não haverá 

tréguas dos males [...] para as cidades, nem sequer, julgo eu, para o 
gênero humano, nem antes disso jamais será possível e verá a luz do 
sol a cidade que há pouco descrevemos45.  

 
Entretanto, no diálogo Político, Platão recorre à semelhança natural (por 

nascimento) para igualar, ou ao menos mitigar a diferença entre os políticos e seus 
súditos; desta vez se assemelhando à proposta naturalista e igualitária de Antifonte. 
O personagem Estrangeiro, após se arrepender de propor que o político seja um 
“pastor divino” de rebanho humano46, propõe: “mas a meu ver, Sócrates, esta figura 
do pastor divino é muito elevada para um rei; os políticos de hoje, sendo por 
nascimento [homoious ... tas phuseis] muito semelhantes aos seus súditos, 
aproximam-se deles, ainda mais pela educação e instrução que recebem.”47 
Curiosamente, a ideia de nómos (a convenção da educação e instrução) pode ser 
vista aqui como um fator coadjuvante desta proposta igualitária. 

No diálogo Leis, o personagem Ateniense justifica a prerrogativa de comandar 
como naturalmente inerente a quem possui conhecimento. Ele diz: “Sempre que ela 
[alma] se opõe ao que por natureza foi feito para mandar [tois phusei arkhikois], o 
conhecimento, a opinião ou o raciocínio, é o que eu denomino ignorância com 

                                                
43 Ibid. 428e-429a (grifos meus). 
44 Ibid. 474b-c (grifo meu). 
45 Ibid. 473c-d (grifo meu). 
46 PLATÃO, Político, 274b-5a. In:_____ . Diálogos. O Banquete, Fédon, Sofista, Político. São Paulo: 
Nova Cultural, 1987, p. 221, (Coleção Diálogos). 
47 Ibid. 275b. 
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referência às cidades.”48 Em outra passagem,49 o mesmo personagem enumera uma 
série de títulos que justificam essa determinação ética de grande importância política:  
quem deve comandar a cidade. Ele o faz com uma comparação com a hierarquia nas 
relações familiares. Esses títulos, ou “princípios”, pretendem justificar a hierarquia 
através de uma relação natural. Ele aponta tais princípios:  a relação natural entre pai 
e filho como uma “reivindicação universalmente justa” [axiōma orthon pantakhou]50; a 
relação entre nobres e plebeus, a relação entre mais velhos e mais novos (esses dois 
últimos “vêm no rastro do primeiro”51); a relação entre escravos e senhores; entre o 
mais forte e o mais fraco, sendo esta relação “o poder que se exerce em quase 
todos os seres vivos segundo a natureza [kata phusin]”52; e, o mais importante 
princípio de todos, o “que manda o ignorante obedecer e o sábio comandar”.53 E 
este princípio está corroborado pela natureza: “muito de acordo com ela [phusin] 
obedecer voluntariamente à lei sem nenhum constrangimento.”54  

O Ateniense aponta que a definição do que é certo e errado, e do que é bom e 
mau é dada pelas leis, e, consequentemente, pelo legislador.55 Este define inclusive 
o que deve ser vergonhoso e o que deve ser louvável.56 Contudo, essas leis são 
outorgadas pelo legislador incluindo suas opiniões pessoais, e não homologadas por 
um consenso geral. Nesse sentido o Ateniense diz: 

 
A tarefa do legislador [nomothetē] não há de limitar-se à redação de 
leis [nomous]; além destas, algo existe que, por natureza [pephukos], 
se encontra a meio caminho da advertência e da lei [nomōn] [...] O 

verdadeiro legislador não deve limitar-se a redigir leis; precisará 
entremeá-las com opiniões pessoais acerca do que lhe parece 
honesto ou desonesto.57 

 
 O interlocutor do Ateniense, Clínias, refuta a opinião daqueles que dizem que 
a política, as leis, a justiça e até a existência dos deuses não têm origem na natureza, 
mas sim na arte [einai prōton phasin houtoi tekhnē, ou phusei alla tisin nomois] e na 
convenção dos legisladores [tēn nomothesian].58 Para ele, tudo isso, incluindo as leis 
e a arte, tem origem na natureza, visto serem provenientes da inteligência. E como se 
vê na proposta cosmológica do Ateniense (com qual Clínias concorda), a inteligência 
é causa da ordem do universo.59 Ora, o argumento se reduz, no fim, ao naturalismo, 
uma vez que a causa de todas essas coisas, a inteligência, é naturalizada. 

Ainda em Leis, o argumento naturalista é usado pelo Ateniense para explicar a 
inferioridade natural da mulher em relação ao homem e a dificuldade deste em 

                                                
48 PLATÃO, Leis e Epínomis. Belém: UFPA, 1980, p. 95 (Coleção Diálogos), 689b. 
49 Ibid. 690a-c. 
50 Ibid. 690b e disponível em 
<http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0165%3Abook%3D3%3
Apage%3D690> Acesso em 14 mar. 2016. 
51 PLATÃO, Leis e Epínomis. 690b. 
52 Ibid. (grifos meus). 
53 Ibid. 690c, (grifos meus). 
54 Ibid. 
55 Cf. supra, 627d, 632b, 644d, 
56 Cf. supra, 728a. 
57 Ibid. 822d-823a. 
58 Cf. supra, 889d-e. 
59 Cf. supra, 966e. 
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controlá-la: “o sexo feminino é naturalmente mais dissimulado e artificial [lathraioteron 
mallon kai epiklopōteron ephu], como também difícil de dirigir [...] Quanto a mulher, 
em relação à virtude, é naturalmente [hē thēleia ... phusis] inferior ao homem, tanto a 
diferença nesse ponto atingem mais do dobro”.60 O personagem critica a legislação 
Cretense e Espartana por não ter separado as atividades de homens e mulheres (“erro 
imperdoável”61) e essa negligência do legislador em regulamentar a vida das mulheres 
permitiu “abusos” que perduraram por gerações.62 E essa negligência não foi um 
descuido pequeno (“um descuido apenas pela metade”63), haja vista a virtude da 
mulher ser inferior à do homem em mais que o dobro. 

Nas relações amorosas, o Ateniense preconiza que o legislador proíba a 
geração de filhos bastardos, as relações antes da consagração religiosa e relações 
homossexuais, sendo estas “contra a natureza [para phusin]”64. Tal lei deve, em 
primeiro lugar, obrigar os cidadãos a “seguirem a natureza [kata phusin] na união 
destinada à procriação”.65 Além disso tal lei “concorre para que os homens se livrem 
da raiva erótica e da loucura; de tantos adultérios, comezainas e excesso de bebidas, 
deixando-os mais amigos e dignos da confiança das mulheres.”66 Aqui, o argumento 
faz sua justificativa na natureza e propõe uma determinação moral para o homem que, 
apesar de extremamente mais virtuoso que a mulher, precisa provar-se digno da sua 
confiança. Ainda que a lei tenha uma justificativa naturalista, o Ateniense preconiza 
que a ela seja conferido um caráter sagrado, pois assim ela “dominará todos os 
corações e, enchendo-os de temor, os deixará submissos a suas diretrizes.”67 

Na República, o personagem Sócrates, considera justificado o poder político 
nas mãos do filósofo pela própria natureza do filósofo. Contudo, não o faz sem 
conseguir evitar completamente o nómos. Ele reconhece a necessidade de um acordo 
entre homens justamente a respeito desta natureza do filósofo. Ao fim da investigação 
em busca do governante mais apropriado, ele confirma:   

 
como afirmávamos ao começar esta discussão, temos primeiro de 
examinar com cuidado qual a natureza [phusin] deles [os guardiões]. 
E, creio eu, se chegarmos a um perfeito acordo [homologēsōmen] 
sobre ela, concordaremos [homologēseinem] que as mesmas 

pessoas serão capazes de possuir esses atributos, e que ninguém 
mais, senão elas, deve ser o guardião da cidade [...]. Concordemos, 
relativamente à natureza dos filósofos [philosophōn phuseōn peri 
hōmologēsthō], em que estão sempre apaixonados pelo saber que 
possa revelar-lhes algo daquela essência que existe sempre, e que 
não se desvirtua por ação da geração e da corrupção68. 
 

 Os valores morais do filósofo-governante são, assim, reconhecidos na própria 
natureza do filósofo, mas não sem um acordo prévio a respeito disto. Antes de afirmar 

                                                
60 Ibid. 781a-b. 
61 Ibid. 780e. 
62 Cf. supra, 781a-b. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 841d-e, 836c-d. 
65 Ibid. 838e. 
66 Ibid. 839a. 
67 Ibid. 839c. 
68 PLATÃO, A República. 485a-b (grifos meus). 
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que o filósofo deve “pregar a verdade” e “ter aversão à mentira”69, apesar de poder se 
valer da “mentira útil”, Sócrates pede a Adimanto que homologue, que confirme se 
essas qualidades são por natureza. Ele diz: “repara se é necessário que [...] haja outra 
[qualidade] na sua natureza [phusei], se quiserem ser [os filósofos] tais como os 
descrevemos”.70 
 Gomperz afirma que para Platão “a ética se apoia em fundamentos 
cósmicos”71, e também nesta linha, Conrford, em comentário ao Timeu, afirma que o 
objetivo do diálogo é “ligar a moralidade exteriorizada na sociedade ideal ao conjunto 
de organização do mundo.”72  Ora, Platão buscava valores morais objetivos, 
independentes do nómos do homem, que refutassem o relativismo na discussão 
desses valores, que levava ao ceticismo moral dos sofistas, como Trasímaco73. No 
Político, ele diz: 
 

É que a lei [nomos] jamais seria capaz de estabelecer, ao mesmo 
tempo, o melhor e o mais justo para todos, de modo a ordenar as 
prescrições mais convenientes. A diversidade que há entre os homens 
e as ações, e por assim dizer, a permanente instabilidade das coisas 
humanas, não admite em nenhuma arte, e em assunto algum, um 
absoluto que valha para todos os casos e para todos os tempos. [...] 
em suma, é precisamente esse absoluto que a lei [nomon] procura, 

semelhante a um homem obstinado e ignorante que não permite que 
ninguém faça alguma coisa contra sua ordem, e não admite pergunta 
alguma, mesmo em presença de uma situação nova, que as suas 
próprias prescrições não haviam previsto, e para qual este ou aquele  
caso seria melhor.74 

  
Platão pretende mostrar com isso que a lei escrita não pode ser absoluta devido 

ao devir das situações individuais, que não se enquadrariam na rigidez de uma “lei 
absoluta escrita”, ou seja, o nómos. Ele compara essa hipótese à de um homem 
intransigente que não dá conformidade de justiça aos casos particulares. Tudo isso 
para justificar o que o Estrangeiro dissera pouco antes: “o mais importante não é dar 
força às leis, mas ao homem real, dotado de prudência.”75 Esta é a hipótese a ser 
defendida pelos protagonistas do diálogo: um legítimo governo sem leis exercido pelo 
“homem real”.76 O homem do conhecimento e prudência é que será capaz de 
conformar os casos individuais variáveis ao seu conhecimento de justiça. 

A rejeição de Platão na República ao nómos como parâmetro de ordenamento 
de uma sociedade é clara. Os costumes (nomizetai) de uma sociedade foram 

                                                
69 Ibid. 485c. 
70 Ibid. 485b-c. 
71 GOMPERZ apud. BITAR, H. In: Diálogos: Timeu – Crítias – O 2º Alcibiades – Hipias Menor. Belém: 
UFPA, 1980, p. 59, (Coleção Diálogos). 
72 CORNFORD apud. BITAR, H. In: Diálogos: Timeu – Crítias – O 2º Alcibiades – Hipias Menor. Belém: 
UFPA, 1980, p. 59, (Coleção Diálogos). 
73 Cf. ANNAS, J. An Introduction to PLATO´S REPUBLIC. Nova York: Oxford University Press, 1981, p. 
8-9. 
74 PLATÃO, Político, 294a-c. 
75 Ibid. 294a. 
76 Ibid. 
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considerados por seu personagem Sócrates como origem da “cidade de luxo”77, ou 
“cidade inchada de humores”78.  
 Este é o desenvolvimento do argumento naturalista de Platão para justificar o 
filósofo como governante. Primeiro é necessária a homologia entre os dialogantes 
quanto à natureza do filósofo. Ora, a homologia é um acordo, uma concordância entre 
homens que está intimamente associada à ideia do nómos. A ideia de phýsis é 
justamente oposta, pois propõe uma justificativa livre de deliberação do homem para 
uma postura ética. O argumento da phýsis como justificativa ética não deve pressupor 
um acordo, ou concordância. Como vimos, ela é “necessária e inescapável”, o que, 
no argumento, dispensa o lógos do homem, e, por consequência, o acordo, ou a 
homologia.  Na estrutura do seu argumento, seguindo a homologia entre os 
dialogantes, Platão apresenta a natureza do filósofo como possuidora de virtudes 
(aretai), que são a ciência (epistēmē)79, a sabedoria (sophia) e a verdade (alētheias)80. 
Estas são, para ele, as qualidades naturais de um homem perfeito81. De posse dessas 
virtudes, a alma do filósofo é, naturalmente, destinada à função (érgon) de governar, 
cabendo aos demais cidadãos obedecer. Contudo, para chegarmos a essa verdade 
sobre a natureza do filósofo, não será necessário um acordo sobre ela? Uma 
interpretação comum e consensual? E sendo a interpretação um artifício do homem, 
para nos querermos como naturais, não teremos de ser “naturais por artifício”? 
 Contudo, Platão não era alheio à ideia de um antagonismo inconciliável entre 
nómos e phýsis. Isto é patente no diálogo Górgias, onde ele faz o personagem Cálicles 
contestar Sócrates quanto a seu relativismo no antagonismo entre nómos e phýsis. 
Cálicles acusa Sócrates de contradição por pender seus argumentos ora em favor da 
lei, ora da natureza.82 Ele afirma que “na maioria das vezes, acham-se em oposição 
a natureza [phusis] e a lei [nomos]”.83 Para Cálicles a convenção da lei é um artifício 
da maioria, composta por indivíduos fracos, para compensar sua inferioridade em 
relação aos fortes, que são minoria. Sendo a superioridade dos mais fortes dada 
naturalmente, a justiça (da natureza) seria, portanto, exercer esta superioridade. 
Assim, do ponto de vista de Cálicles, o mais forte deve naturalmente dominar o mais 
fraco, e este naturalmente deve obedecer. A justiça da lei (dos mais fracos) seria uma 
tentativa de subverter esta relação natural, em nome de uma igualdade que não é 
respaldada pela natureza. Nesta, o homem deseja ter mais que o outro. Desta forma, 
a justiça como igualdade seria, aos olhos do detrator de Sócrates, uma afronta à 
natureza, uma inversão do valor do conceito naturalista que Cálicles entende como 
justiça. Ou seja, ao exercer sua superioridade natural sobre o mais fraco, o mais forte 
age conforme a justiça natural, mas comete uma injustiça de acordo com as leis 
convencionadas pelos fracos.84 Nesse sentido, diz Cálicles associando o nobre ao 
mais forte:  
 

                                                
77 PLATÃO, A República. 372d-e. 
78 Ibid. 372e. 
79 Cf. supra, 428e. 
80 Cf. supra, 485c. 
81 Cf. supra, 490a. 
82 Cf. PLATÃO, Górgias, 483a. In: Diálogos: Protágoras – Górigas – O Banquete – Fedão. Belém: 
UFPA, 1980, p. 58-9, (Coleção Diálogos). 
83 Ibid. 
84 Cf. supra, 483a-d. 
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a própria natureza [phusis], segundo creio, se incumbe de provar que 

é justo ter mais o indivíduo de maior nobreza do que o vilão, o mais 
forte do que o mais fraco. [...] tanto entre os animais como entre os 
homens, nas cidades e em todas as raças, manda a justiça que os 
mais fortes dominem os inferiores e tenham mais do que eles. De fato, 
com que direito invadiu Xerxes a Hélade ou o pai dele a Cítia? [...] A 
meu ver, toda gente assim procede segundo a natureza [kata phusin], 
porém não decerto segundo as leis [kata nomon] que nós mesmos 

arbitrariamente instituímos e impomos aos melhores e mais fortes do 
nosso meio, dos quais nos apoderamos desde os mais tenros anos, 
como fazemos com o leão, para domesticá-lo com encantamentos ou 
fórmulas mágicas, e convencê-los de que devem contentar-se com a 
igualdade, pois nisso, precisamente, consiste o belo e o justo.85 
 

 Cálicles desafia o convencionalismo das leis igualitárias a justificar as invasões 
militares (“com que direito?”). Ele considera que obedecer a essas leis equivale a uma 
negação da natureza do mais forte, uma espécie de domesticação, a até escravidão 
(ver em seguida), em prol de uma igualdade incutida nos mais fortes desde sua 
educação, que não passa de uma “domesticação por meio de encantamentos”. No 
auge deste argumento Cálicles considera esse tratamento igualitário um 
aprisionamento do mais forte, do qual ele deve se libertar e exercer seu direito por 
natureza do dominar. Ele profere: 
 

Na minha opinião, porém, quando surge um indivíduo de natureza 
[phusin] bastante forte para abalar e desfazer todos esses empecilhos 

e alcançar a liberdade, pisa em nossas fórmulas, regras 
encantamentos, e todas as leis contrárias à natureza [nomous tous 
para phusin], e, revoltando-se, vemos transformar-se em dono de 

todos nós o que antes era nosso escravo: é quando brilha com o seu 
maior fulgor o direito da natureza [phuseōs dikaion].86 

 
Nem Cálicles nem Platão (assumindo que sua postura seja a do personagem 

Sócrates) são convencionalistas. Ambos procuram uma referência universal e 
absoluta. Contudo, eles a buscam de formas diferentes. Quanto a isto explica Kerferd:  

 
Platão, de fato, concorda com Cálicles no desejo de escapar da justiça 
convencional a fim de passar para algo mais alto. […] Mas para Platão 
a realização [da areté] envolve um padrão de controle da satisfação 

dos desejos, um padrão baseado na razão, ao passo que para Cálicles 
nem razão, nem controle têm qualquer coisa a ver com o assunto.87 

 
Quanto a Aristóteles, na Ética a Nicômacos, o filósofo recorre ao argumento 

naturalista para propor que a melhor forma de vida para o homem, a mais feliz, é 
seguir o que lhe é natural. Portanto, o melhor para o homem é seguir a vida intelectual, 
pois o intelecto é a nossa parte mais característica e nobre. Aristóteles diz: “aquilo que 
é peculiar a cada criatura lhe é naturalmente [tē phusei] melhor e mais agradável, já 

que o intelecto, mais que qualquer outra parte do homem, é o homem. Esta vida, 

                                                
85 Ibid. 483d-e. 
86 Ibid. 484a-b (grifos meus). 
87 KERFERD, G. B., O Movimento Sofista, p. 203. 
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portanto, é também a mais feliz.”88 Vemos aqui como a naturalização do intelecto é 
um artifício que traz força para o argumento. A observação positiva, o fato de o 
intelecto ser natural e exclusivo ao homem, torna o argumento “imparcial”, 
supostamente alheio à subjetividade do autor. Algo como “não sou eu que estou 
dizendo, mas a natureza”. Esta é uma intenção típica que subjaz no argumento 
naturalista. 
 Contudo, Wolf não interpreta desta maneira. A autora não reconhece o 
argumento de Aristóteles como falácia naturalística. Ela descreve a acusação de 
falácia: 
 

do fato de o homem distinguir-se factualmente dos animais pela 

capacidade de razão, a qual, como todas as demais capacidades pode 
ser exercida bem ou mal, nada se pode deduzir sobre o que seja 
melhor para o homem ou de como é bom que o homem viva.89 

 

 Ela discorda da acusação de falácia naturalística por ver que não há uma 
transição de um conceito descritivo para um normativo, mas sim entre dois conceitos 
normativos: do de arete para o de eudaimonía.90 Ela afirma que há uma “confusão de 
dois tipos de teleologia, uma teleologia interna à definição, ou funcional (própria das 
ciências da natureza), e uma teleologia ética.”91 O problema, para ela, reside em se 
reconhecer essa teleologia interna como normativa, e não descritiva. A autora vê que 
Aristóteles prescreve, ao invés de descrever, que as partes do homem estejam 
subordinadas à realização do érgon (atividade conforme a razão) ou do telos. Para 
constatação da falácia Aristóteles deveria demonstrar, ou descrever, como as partes 
funcionam deste modo.92 Sendo assim, a rejeição de Wolf à denominação de falácia 
naturalística reside nesta formalidade de não se reconhecer o caráter descritivo do 
érgon humano. E ela conclui:  
 

O fato de que esse [atividade conforme a razão] é o telos, o fim que 

guia a ordem dos elementos definitórios, não prova que também para 
a pessoa que leva sua vida a racionalidade represente o conteúdo do 
fim último para seu agir. A pessoa que age poderia considerar a razão 
também como meio para realizar os conteúdos próprios de seus fins, 
que provêm de outras fontes.93 

 
Contudo, a própria autora já fizera, assim como Aristóteles (conferir adiante), 

uma passagem sutil de uma constatação de um ergon natural (do olho) para um 
artificial (da faca e do flautista): “o ergon do olho é o ver, o ergon da faca é o cortar, o 
ergon do flautista é o tocar flauta”.94 Ora, se o problema da falácia naturalística era o 
ergon não ser descritivo, mas prescritivo, então há uma prescrição, e não uma 
constatação, de que o olho deva ver? Se é uma prescrição resultante da interpretação 
de Aristóteles de que o olho deva ver, há de se concordar que uma outra interpretação 

                                                
88 ARISTÓTELES, Ética a Nicômacos. 2ª ed. Brasília: Edunb, 1992, X7, 1178a, (grifo meu). 
89 WOLF, U. A Ética a Nicômaco de Aristóteles. 2ª ed. São Paulo: Edições Loyola. 2010, p. 41. 
90 Cf. supra. 
91 Ibid. 
92 Cf. supra. 
93 Ibid. 
94 Ibid. p. 36. 
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poderia resultar em uma prescrição diferente. Sendo assim, o olho poderia então ter 
uma outra função. 

Aristóteles, neste ponto, também mostra esta passagem da função natural para 
a artificial em sua argumentação: 

 
Talvez possamos chegar a isto [o que é a felicidade] se determinarmos 
primeiro qual é a função própria do homem [to ergon tou anthrōpou]. 
Com efeito, da mesma forma que para um flautista, um escultor ou 
qualquer outro artista e, de um modo geral, para tudo que tem uma 
função [ergon] ou atividade, consideramos que o bem e a perfeição 
residem na função, um critério idêntico parece aplicável ao homem, 

se ele tem uma função. Teriam, então, o carpinteiro e o curtidor de 
couros certas funções e atividades, e o homem como tal, por ter 
nascido incapaz, não teria uma função que lhe fosse própria? 
[suposição não naturalista] Ou deveríamos presumir que da mesma 
forma que o olho, o pé, e em geral cada parte do corpo têm uma 
função, o homem tem também uma função independente de todas 
estas? [suposição naturalista: se as partes têm função, logo o todo 

também a terá] Qual seria ela, então? Até as plantas participam da 
vida, mas estamos procurando algo peculiar ao homem [Aristóteles 
escolhe o naturalismo] [...] Resta, então, a atividade vital do elemento 
racional do homem [...] Então, se a função do homem é uma atividade 
da alma por via da razão e conforme a ela, e se dizemos que “uma 
pessoa” e “uma pessoa boa” têm uma função do mesmo gênero – por 
exemplo, um citarista e um bom citarista [...] a função  própria do 
homem [ergon anthrōpou] é de um certo modo a vida, e este é 

constituído de uma atividade ou de ações da alma que pressupõem o 
uso da razão, e a função própria de um homem bom é o bom e 

nobilitante exercício desta atividade ou a prática dessas ações [...] 
[passagem para um juízo valorativo]95  

 
Assim, nota-se que Aristóteles, não sem antes supor uma via não naturalista, 

adota a função natural das partes do corpo como ponto de partida, passa pela 
conclusão de que o homem como um todo também tem uma “função própria” e chega 
ao juízo valorativo (bom e nobre).  

No livro Política, Aristóteles perfaz o mesmo caminho argumentativo de 
maneira ainda mais explícita.  Ele afirma que “na ordem natural [de tē phusei] [...] o 
todo deve necessariamente ter precedência sobre as partes”96 para prescrever logo 
em seguida que “a cidade tem precedência sobre o indivíduo.”97 De novo, uma 
constatação naturalística seguida de uma prescrição política. Ele afirma novamente 
que “todas as coisas são definidas [naquela mesma ordem natural] por sua função 
[ergō] e atividades, de tal forma que quando elas já não forem capazes de perfazer 
sua função não se poderá dizer que são as mesmas coisas; elas terão apenas o 
mesmo nome.”98 

Ele ainda explica que a natureza [tēn phusin] de cada coisa (do homem, 
inclusive) é o seu estágio final, tanto quanto ao processo de seu desenvolvimento 

                                                
95 ARISTÓTELES, Ética a Nicômacos. p. 24, I7, 1097b-8a. 
96 ARISTÓTELES, Política. Brasília: Edunb, 1985, 1253a. 
97 Ibid. 
98 Ibid. (grifo meu). 



25 

 

quanto à sua finalidade (teleologia natural). E esta finalidade é o que há de melhor 
para ela.99 “ A natureza [phusis] nada faz sem um propósito”. 100 Eis a teleologia natural 
explicitamente mencionada pelo filósofo. Aqui nota-se, novamente, a passagem de 
uma descrição de fato natural (baseada na interpretação de Aristóteles) para a 
prescrição de um juízo valorativo (“melhor para”). O juízo valorativo parte da pretensão 
de se compreender os “desígnios ou a intenção da natureza”, ou seja, da 
compreensão da teleologia natural. Assim, “o que a natureza quis ao criar tal coisa é 
o melhor para ela”. Mas novamente não caímos no problema de “quem interpreta a 
intenção da natureza”?  

Como consequência desta postura naturalista, Aristóteles constata: 
 
Estas considerações deixam claro que a cidade é uma criação natural 
[tōn phusei], e que o homem é por natureza [phusei] um animal social, 
e um homem que por natureza [dia phusin], e não por mero acidente, 

não fizesse parte de cidade alguma, seria desprezível ou estaria acima 
da humanidade.101 
 

Semelhante argumento teleológico-naturalista aparece em De Anima a respeito 
da finalidade da alma: “para os que vivem [...] o mais natural dos atos é produzir outro 
ser igual a si mesmo [...], a fim de participarem do eterno e do divino como podem; 
pois todas desejam isto e em vista disso fazem tudo o que fazem por natureza [kata 
phusin102] [...] uma vez que é impossível partilhar do eterno e do divino de maneira 
contínua”.103 E ainda: “uma vez que é justo designar todas as coisas a partir de seu 
fim [tou telous] ― e uma vez que o fim [telos] consiste em gerar outro como si mesmo 
―, a primeira alma seria a capacidade de gerar outro como si mesmo.”104 Aristóteles 
aqui apresenta sua constatação de que na natureza os seres vivos se reproduzem e 
decreta que essa reprodução é “para” participar “do eterno e do divino”. 

No livro Retórica, Aristóteles aproxima o que é agradável, que inclui fazer o 
bem, ao que é natural. A saber: 

 
o aprender e o admirar são geralmente agradáveis; pois no admirável 
está contido o desejo de aprender, de sorte que o admirável é 
desejável, e no aprender se alcança o que é segundo a natureza [kata 
phusin]. Contam-se ainda entre as coisas agradáveis fazer o bem e 
recebê-lo, pois receber um benefício é alcançar o que se deseja, e 
fazer o bem é possuir e ser superior: dois fins a que todos aspiram. 
[...] Visto que é agradável tudo quanto é conforme à natureza [kata 
phusin], e que as coisas do mesmo gênero são entre si conformes à 
natureza [kata phusin], todos os seres congêneres e semelhantes se 

agradam a maior parte do tempo [...]105 
 

 A sequência argumentativa inicia-se com o aprender sendo admirável e 

                                                
99 Cf. supra, (grifo meu). 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
102 No caso de De Anima termos gregos foram obtidos em 
<www.mikrosapoplous.gr/aristotle/psyxhs/contents.html> Acesso em 16 fev. 2016. 
103 ARISTÓTELES, De Anima. São Paulo: Editora 34, 2006, p. 79, 415a22. 
104 Ibid. 416b23. 
105 ARISTÓTELES, Retórica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012, p. 60-1, 1371a-b. 
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desejável, em seguida o aprender ganha o respaldo naturalista (“alcança o que é 
segundo a natureza”), que, por sua vez, torna-se admirável também, já que o desejo 
de aprender está contido no admirável. No admirável tudo isso encontrará o bem, que 
confere superioridade. Logo em seguida, novamente, a conformidade com a natureza 
volta a respaldar o agradável, o que desencadeará uma série de afinidades entre 
seres da mesma natureza.106 Ora, mais uma vez observamos o recurso à natureza 
para se validar conclusões prescritivas. “Se tal coisa é conforme a natureza, logo, é 
bom, admirável, etc.” O problema aqui é que esse silogismo apresenta a premissa 
maior “tudo que é conforme a natureza é bom”, e para validade desse silogismo é 
necessário que essa premissa seja universal, ou seja, que todos com ela concordem. 
 Ainda na Retórica, ele propõe a diferença entre “leis particulares” e “leis 
comuns”. As particulares correspondem às leis humanas e as gerais às “leis segundo 
a natureza”. A lei segundo a natureza é aquela que ele considera acima da deliberação 
humana, pois ela já contém um princípio natural de justiça. Logo a seguir, Aristóteles 
cita um trecho de Antígona (455-7), que imediatamente sucede o da citação 8 acima. 
Diz o Estagirita: 
 

Chamo lei [nomon] tanto à que é particular como à que é comum. É lei  

particular a que foi definida por cada povo em relação a si mesmo, 
quer seja escrita ou não escrita; e comum, a que é segundo a 
natureza [kata phusin]. Pois há na natureza [phusei] um princípio 
comum do que é justo e injusto, que todos de algum modo 
adivinham mesmo que não haja entre si comunicação ou acordo 
[sunthēkē]; como por exemplo mostra Antígona de Sófocles ao dizer 

que, embora seja proibido, é justo enterrar Polinices, porque esse é 
um direito natural [phusei]: 
Pois não é de hoje nem de ontem, mas desde sempre que esta lei 
existe, e ninguém sabe desde quando apareceu.107 

 

 Esse princípio natural curiosamente é adivinhado pelos homens “mesmo que 
não haja acordo”. Ora, para que um princípio seja universal, ele deve ser reconhecido 
igualmente por todos, de forma que o acordo é necessário. E além disso, esse 
princípio não poderia ser o mesmo citado por Antígona, pois, como vimos acima, ela 
recorre à força impositiva das leis dos deuses, e não de leis naturais. O que parece 
acontecer aqui é que Aristóteles aproxima “lei divina” de “lei natural” pelo fato de 
ambas se pretenderem à universalidade, e por isso se “imporem por si mesmas”. 
Contudo, o reconhecimento de universalidade, o que seria um “acordo obrigatório”, 
passaria necessariamente pela interpretação, com a obrigação de ou um teísmo 
comum, ou a aceitação do referido princípio natural de justiça, que não parece estar 
bem sustentado. Inclusive, no diálogo Político o personagem platônico Estrangeiro 
refere-se ao ateísmo, assim como a imoderação e a injustiça, como um “ímpeto de 
natureza [phuseōs] má”, passíveis de pena de morte ou exílio.108 Ou seja, os de 
opinião dissidente devem ser eliminados, e provavelmente não farão parte do 
“consenso”, facilitando o reconhecimento da universalidade teológica. No diálogo, o 
consenso certamente será feito pelo laço político entre pessoas específicas, da 
seguinte forma: “é somente entre caracteres em que a nobreza é inata [ex arkhēs 
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ēthesi threphtheisi te kata phusin] e mantida pela educação que as leis poderão criar 
este laço [...], o laço verdadeiramente divino que une entre si as partes da virtude”.109 
 Aristóteles, na Retórica, retorna à dicotomia das leis e afirma que o juiz deverá 
recorrer à própria consciência nos casos em que as leis escritas não forem suficientes. 
O assunto é proposto como uma obviedade: 
 

Pois é óbvio que, se a lei escrita [gegrammenos] é contrária aos fatos, 
será necessário recorrer à lei comum [epieikesterois] e a argumentos 
de maior equidade [epieikesterois] e justiça. E é evidente que a 
fórmula “na melhor consciência” significa não seguir 
exclusivamente as leis escritas; e que a equidade [epieikes] é 

permanentemente válida e nunca muda, como a lei comum (por ser 
conforme à natureza [kata phusin]), ao passo que as leis escritas 
estão frequentemente mudando [...] 
É necessário dizer que o justo é verdadeiro e útil, mas não o que 
parece ser; de sorte que a lei escrita [gegrammenos] não é 
propriamente uma lei [nomos], pois não cumpre a função da lei 
[nomou]; dizer também que o juiz é, por assim dizer, um verificador de 

moedas, nomeado para distinguir a justiça falsa da verdadeira; e que 
é próprio de um homem mais honesto fazer uso da lei não escrita e a 
ela se conformar mais do que às leis escritas. 110 

 
 Vale lembrar que neste trecho acima Aristóteles novamente recorreu à citação 
Antígona (aqui omitida) com a mesma problemática já comentada. Neste trecho 
Aristóteles se vale do seu conceito de equidade (cf. citação 193) para resolver o 
problema da lei escrita. A lei escrita “não é propriamente uma lei”, não é a justiça 
verdadeira, é mutável. A justiça do princípio natural deve ser identificada pelo “homem 
honesto”, que através da sua equidade conformará àquela justiça o caso individual 
em julgamento. O mesmo problema anterior de identificação universal do princípio 
natural de justiça recai agora sobre a identificação do homem honesto. O problema 
do critério parece sempre retornar quando se pretende buscar princípios éticos 
universais ou homens que se proponham alcançá-lo.111 Como este será eleito? No 
caso de Antígona, era ela a pessoa honesta que conhecia a verdade? Ou será o direito 
que ela conclama (o de se enterrar um familiar) um costume, uma convenção, ou 
nómos? 
 Na Política, Aristóteles recorre ao argumento naturalista reiteradas vezes para 
justificar sua postura pró-escravista, além da superioridade masculina em relação à 
mulher: “o macho é naturalmente [phusei] mais apto ao comando do que a fêmea”112; 
“há por natureza [phusei] várias classes de comandantes e comandados, pois de 
maneiras diferentes o homem livre comanda o escravo, o macho comanda a fêmea e 
o homem comanda a criança.”113 A respeito da relação entre pessoas, em especial 
homem-mulher e senhor-escravo, ele escreve: 

 

                                                
109 Ibid. 310a. 
110 ARISTÓTELES, Retórica.  1375a-b, (grifos meus). 
111 Assim como um princípio universal requer seu imediato consentimento, o critério de eleição deste 
princípio também o requer. E da mesma forma, a escolha deste critério, resultando em um regresso ad 
infinitum. 
112 ARISTÓTELES, Política. 1259b. 
113 Ibid. 1260a. 
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a união de um comandante e de um comandado naturais [phusei] para 

a sua preservação recíproca (quem pode usar o seu espírito para 
prever é naturalmente [phusei] um senhor, e quem pode usar seu 
corpo para prover é comandado e naturalmente [phusei] escravo); o 

senhor e o escravo têm, portanto, os mesmos interesses.114 

 
Interessantemente Aristóteles afirma que, por ser uma relação hierárquica 

natural, ela é do interesse de ambas as partes, apesar de que o interesse do senhor 
é principal e o escravo, acidental.115  Assim, para ele, é do interesse do comandado 
(mulher e escravo) servir ao senhor comandante, pois foi este o propósito da natureza 
ao criá-los (teleologia natural). E, novamente, o filósofo refaz a sutil passagem de uma 
teleologia artificial (cutelaria e o corte preciso) para uma natural (a diferença natural 
do escravo e da mulher e a servidão). A este respeito ele escreve:  

 
Assim a mulher e o escravo são diferentes por natureza [phusei] (a 
natureza [phusis] nada faz mesquinhamente, como os cuteleiros de 
Delfos quando produzem suas facas mas cria cada coisa com um 
único propósito; desta forma cada instrumento é feito com perfeição, 

se ele serve não para muitos usos, mas apenas para um).116 

 
Além disso, ele estende este argumento naturalista à superioridade dos 

helenos sobre os bárbaros. Os bárbaros são inferiores aos helenos porque tratam com 
igualdade homens e mulheres, e este é, segundo Aristóteles, um grande erro. Assim, 
os helenos são superiores porque tratam a mulher conforme dita a natureza, e os 
homens bárbaros não se tornam senhores, mas escravos. Ora, mas quem interpreta 
o que diz a natureza? Isso não recai novamente no nómos da interpretação humana? 
A esse respeito diz Aristóteles, citando Hesíodo em Trabalhos e Dias: 

 
Entre os bárbaros [...] a mulher e o escravo ocupam a mesma posição; 
a causa disto é que eles não têm uma classe de chefes naturais 
[phusei arkhon], e em suas nações a união conjugal é entre escrava e 
escravo. Por esta razão os poetas dizem: “Helenos são senhores 
naturais dos bárbaros”, como se por natureza [phusei] bárbaro e 

escravo fossem a mesma coisa.117 

 
A respeito do direito de dominação entre povos, Aristóteles alega que ele está 

baseado em uma distinção natural entre os povos: há aqueles destinados a ser 
dominados e aqueles destinados a não sê-lo. A prescrição que o autor faz decorrente 
dessa observação é de que não se deve tentar dominar despoticamente todos os 
povos, mas somente aqueles destinados a isto.118 E como definiríamos os povos 
naturalmente destinados a ser dominados? Os militarmente mais fracos? 
 A postura escravista de Aristóteles é patente. De fato, para ele “o escravo é um 
bem vivo”119 do senhor e “lhe pertence inteiramente”.120  O escravo é um bem, e a 

                                                
114 Ibid. 1252b. 
115 Cf. supra, 1279a. 
116 Ibid. (grifo meu). 
117 Ibid. 
118 Ibid. 1325a. 
119 Ibid. 1254a. 
120 Ibid. 
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posse do senhor sobre ele é justificada por não menos que a natureza do escravo e 
sua função.121  O escravo tem a função natural de obedecer, ele é uma parte de um 
todo que cumpre tal função. E este todo será harmonioso se possuir todas as suas 
partes cumprindo a sua função (ergon) natural de acordo com a excelência (arete), tal 
como visto na Ética a Nicômaco. Eis o trecho da Política em que ele corrobora isso: 

 
Alguns seres, com efeito, desde a hora do seu nascimento [ek tōn 
ginomenōn] são marcados para ser mandados ou para mandar, e há 

muitas espécies mandantes e mandados (a autoridade é melhor 
quando é exercida sobre súditos melhores; por exemplo, mandar num 
ser humano é melhor que mandar num animal selvagem; a obra é 
melhor quando executada por auxiliares melhores, e onde um homem 
manda e outro obedece pode-se dizer que houve uma obra), pois em 
todas as coisas compostas, onde uma pluralidade de partes [...] é 
combinada para constituir um todo único, sempre se verá alguém que 
manda e alguém que obedece, e esta peculiaridade dos seres vivos 
se acha presente neles como uma decorrência da natureza 
[phuseōs]  em seu todo, pois mesmo onde não há vida existe um 
princípio dominante, como no caso da harmonia musical.122 

 
 A argumentação aqui está totalmente voltada para uma pretensa inevitabilidade 
da escravidão. A escravidão está “decidida previamente pela natureza” no 
nascimento. O escravo faz parte de um sistema  no qual é uma engrenagem  projetada 
pela natureza para funcionar de determinada maneira, a saber, obedecer e servir. E é 
cumprindo esta função natural que ele deve viver e que o sistema como um todo será 
harmonioso como a música. Inclusive, cumprir esta função a que ele foi predestinado 
é do interesse do escravo. Assim, para o filósofo, a correta conduta ética do escravo 
está determinada (prescrita) pela natureza, já no seu nascimento.  

Esse argumento aparta completamente qualquer deliberação humana sobre a 
escravidão. “Quem decide quem é escravo é a natureza, não o homem”. Mas quem 
diz que é isso mesmo o que a natureza decide? Ninguém além do próprio homem. O 
homem escravo diria o mesmo? E ademais, a natureza sequer decide alguma coisa? 
Nesta mesma linha, Châtelet, ao comentar sobre esta postura de Aristóteles na 
Política, questiona: “na espécie humana, há indivíduos nascidos para mandar e outros 
para obedecer. Como reconhecer uns e outros (os mandantes e os mandados)?”123 O 
mesmo valeria para Platão, que além de deixar explícita na República a seleção do 
melhor (o filósofo) para o cargo de governante, também o faz no Político: “todos 
aqueles que desempenham papel nessas constituições, exceto aqueles que possuem 
conhecimentos, devem ser rejeitados como falsos políticos, partidários e criadores das 
piores ilusões.124 

Ainda na Política, Aristóteles deixa esta postura naturalista ainda mais clara: “A 
intenção da natureza é fazer também os corpos dos homens livres e dos escravos 
diferentes – os últimos fortes para as atividades servis, os primeiros erectos, 
incapazes para tais trabalhos mas aptos para a vida de cidadãos”.125 

                                                
121 Cf. supra. 
122 Ibid. 1254a-b, (grifos meus). 
123 CHÂTELET, F. In: CHÂTELET, F., DUHAMEL, O., PISIER, E. Dicionário das Obras Políticas. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 1993, p. 55. 
124 PLATÃO, Político, 303c. 
125 ARISTÓTELES, Política. 1254b. (grifo meu). 
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 Para justificar ainda mais essa hierarquia natural, Aristóteles se lança em uma 
investigação da relação corpo-alma no homem para depois, com isso, justificar as 
relações homem-mulher e senhor-escravo. Para ele a “alma domina o corpo com a 
prepotência de um senhor, e a inteligência domina os desejos com a autoridade de 
um estadista ou rei; estes exemplos evidenciam que para o corpo é natural [kata 
phusin] e conveniente ser governado pela alma”.126 Mas o que explica esse interesse 
do governado? De qualquer forma Aristóteles faz a passagem deste argumento para 
a justificativa daquelas relações: 
 

As mesmas considerações se aplicam aos animais em relação ao 
homem: a natureza [tēn phusin] dos animais domésticos é superior à 
dos animais selvagens, e portanto para todos os primeiros é melhor 
ser dominados pelo homem, pois esta condição lhes dá segurança. 
Entre os sexos também, o macho é por natureza [phusei] superior e a 
fêmea inferior; aquele domina e esta é dominada; o mesmo princípio 
se aplica necessariamente a todo gênero humano; portanto, todos os 
homens que diferem entre si para pior no mesmo grau em que a alma 
difere do corpo e o ser humano difere de um animal inferior (e esta é 
a condição daqueles cuja função é usar o corpo e que nada melhor 
podem fazer), são naturalmente [phusei] escravos, e para eles é 
melhor ser sujeitos à autoridade de um senhor, [...]. É um escravo por 
natureza [phusei] quem é suscetível de pertencer a outrem (e por 

isso é de outrem), e participa da razão somente até o ponto de 
apreender esta participação, mas não a usa além deste ponto [...] Na 
verdade, a utilidade dos escravos pouco difere da dos animais; 
serviços corporais para atender às necessidades da vida são 
prestados por ambos, tanto pelos escravos quanto pelos animais 
domésticos. 127 
 

 Aqui aparece uma explicação para a conveniência em ser dominado pelo 
superior: a segurança. Aristóteles propõe que dá segurança ao inferior ser dominado 
pelo superior. Partindo da dominação dos animais, isso vai se estender aos escravos 
e às mulheres. Note-se que para o escravo ele prescreve (“é melhor”) a autoridade do 
senhor, pois em sua interpretação da condição natural do escravo, além de sua função 
ser usar o corpo, como um animal doméstico, ele é “suscetível por natureza” a 
pertencer a outrem. Além disso, a razão do escravo só lhe serve para entender que 
ele naturalmente pertence a outro, um mero bem material, fora isso ele é tal qual um 
animal.  Portanto, Aristóteles “constata” essa natureza do escravo e prescreve a 
relação hierárquica, ou seja, a escravidão propriamente dita. E da mesma forma a 
submissão da mulher ao homem. 
 Contudo, Aristóteles não desconsidera a posição convencionalista da 
escravidão. Ele inclusive cogita esta opinião:  
 

Outros afirmam que a autoridade do senhor sobre os escravos é 
contrária à natureza [para phusin] e que a distinção entre escravo e 
pessoa livre é feita somente pelas leis [nomō], e não pela natureza 
[phusei], e que por ser baseada na força tal distinção é injusta.128 

                                                
126 Ibid.  
127 Ibid. (grifos meus). 
128 Ibid. 1253b. 
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 Nota-se que o Estagirita considera que o valor moral de justiça é o que ele 
interpreta como natural. Ele certamente considera que é por ser baseada nos 
desígnios da natureza que a escravidão é justa.  
  Aristóteles até considera que haja de fato escravidão por convenção: “há 
escravos e escravidão até por força da lei [kata]; de fato, a lei [nomos] de que falo é 
uma espécie de convenção [acordo ― homologia] segundo a qual tudo que é 
conquistado na guerra pertence aos conquistadores”.129 Contudo, as pessoas que 
condenam a escravidão natural e aprovam a convencional (prisioneiros de guerra), 
segundo o filósofo, acabam por retornar à escravidão natural, pois não aceitariam que 
os próprios helenos fossem escravizados por convenção, mas somente os bárbaros. 
E isso, segundo ele, redundaria na busca por princípios de uma escravidão natural.130 
 Dessa forma, Aristóteles reconhece a possibilidade da forma convencional de 
escravidão, mas aponta a distinção crucial desta para a forma natural: a escravidão 
natural é conveniente para ambas as partes. “O que é conveniente para uma parte 
também é conveniente para o todo, pois o que é conveniente para o corpo é 
igualmente conveniente para a alma, e o escravo é parte de seu senhor”.131 E por ser 
uma relação natural, o comando não deve ser exercido com abuso de autoridade, sob 
pena de perda da mútua conveniência.  
 

há uma certa comunidade de interesses e amizade entre o escravo e 
o senhor quando eles são qualificados pela natureza [phusei] para as 

respectivas posições, embora quando eles não as ocupam nestas 
condições mas em obediência à lei [kata nomon] ou por compulsão, 
aconteça o contrário.132 
 

 Ora, como determinar que por natureza alguém nasce inferior, suscetível à 
submissão? Não de outra forma além da nossa própria interpretação. De volta a 
Antifonte, vimos que, por natureza, temos mais semelhanças que nos aproximem do 
que diferenças que nos determinem hierarquias éticas. E isso também é uma 
interpretação. 
 Outro ponto de argumentação naturalista na Política é notado na discussão de 
relações comerciais. Aristóteles considera que a permuta é uma forma natural, pois 
visa apenas a autossuficiência através do equilíbrio entre os bens que faltam e os 
bens que sobram dentre as partes negociantes. Ele considera essa relação natural 
por visar apenas satisfazer as necessidades próprias do homem (“arte natural de 
enriquecer”, limitadas pelas necessidades naturais). Por outro lado, ele considera que 
o comércio envolvendo dinheiro (“arte de enriquecer” comercial, sem limites para as 
riquezas e aquisições) é contra a natureza por se trocar um item que foi criado para 
satisfazer uma necessidade natural (sapato, por exemplo) por dinheiro, que em si não 
satisfaz nenhuma necessidade natural.133 De fato, Aristóteles afirma que os bens 
exteriores necessários para se alcançar a eudaimonía, têm limites e seu excesso é 

                                                
129 Ibid. 1255a. 
130 Cf. supra. 
131 Ibid. 1255b. 
132 Ibid. 
133 Cf. supra, 1257a-b. 



32 

 

nocivo, ao passo que em relação aos bens da alma, quanto mais abundantes, mais 
úteis serão.134 Assim,  

 
é função da natureza [phuseōs gar estin ergon] assegurar o alimento 

às suas criaturas, já que todas as criaturas recebem o alimento de 
quem as cria. Consequentemente, a arte de obter riqueza através de 
frutos da terra e dos animais pode ser praticada naturalmente [kata 
phusin] por todos.135  

  
 Aristóteles afirma que a forma natural pertence à economia doméstica, que é 
“necessária e louvável, enquanto o ramo ligado à permuta é justamente censurado 
(ele não é conforme à natureza [ou gar kata phusin] e nele alguns homens ganham à 
custa de outros).”136 E em relação a juros, Aristóteles lembra que “o objetivo original 
do dinheiro foi facilitar a permuta [...] e os juros são dinheiro nascido de dinheiro [...]; 
logo essa forma de ganhar dinheiro é de todas a mais contra à natureza [para 
phusin]”137 Novamente, prescrições alinhadas com “constatações” do que é a favor ou 
contrário à natureza. 
 Ainda na Política, Aristóteles faz uma interessante análise do papel da lei 
(nomos). Fazendo uma análise da forma de governo monárquica, ele se opõe ao 
argumento da igualdade natural: 
 

Algumas pessoas pensam que é absolutamente contrário à natureza 
[kata phusin] o fato de alguém exercer o poder soberano sobre todos 
os cidadãos numa cidade onde todos os cidadãos são iguais, pois 
pessoas iguais por natureza [homoiois phusei] têm necessariamente 

o mesmo conceito de justiça e o mesmo valor.138 

 
 Ele argumenta que não se pode tratar todos como iguais, pois se a postura 
naturalista fosse a correta, seria “prejudicial aos corpos de pessoas desiguais 
receberem quantidades iguais de alimento ou roupas iguais”139, e, por associação, o 
mesmo acontece com as honrarias; no caso, a concessão do cargo de governante. 
“Logo, todos devem governar e ser governados alternadamente”.140 Aqui não há uma 
diferença natural, uma característica ou função inata que indique alguém para 
governar. E ainda que, mesmo parecendo injusto (face àquela igualdade natural), 
algum homem individualmente tenha que governar, ele deverá ser o guardião das leis 
[nomois] e subordinado a ela. Os casos individuais que a lei não seria capaz de 
resolver, diz Aristóteles, esse homem individualmente também não o seria. Assim, a 
lei deve, segundo ele, educar os magistrados para que legislem de acordo com a 
divindade e a razão.141 “Mas quem prefere que o homem governe, [...] também quer 
por uma fera no governo, pois as paixões são como feras e transtornam os homens, 

                                                
134 Cf. supra, 1323b. 
135 Ibid. 1258b. 
136 Ibid. (grifos meus). 
137 Ibid. 
138 Ibid. 1287a. 
139 Ibid. 
140 Ibid. 
141 Cf. supra, 1287a-b. 
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mesmo quando eles são os melhores homens. Portanto, a lei [nomos] é a inteligência 
sem paixões.”142  

Ainda que fugindo da posição naturalista, Aristóteles busca aqui uma lei 
absoluta e não consensualista dentre os homens, uma lei que possa “recomendar o 
império exclusivo da divindade e da razão”143 (cf. conceito de equidade, citação 193). 
Seja essa razão alcançada fora do ser humano, ou dentro dele, ela se pretende ser 
infalível e absoluta – por isso não consensualista. Mais uma vez, recaímos no 
problema do critério para se decidir que lei seria essa. Será então possível fugir do 
consenso em um meio social? 

Conciliando suas posições anteriores acerca do homem como senhor natural e 
esta última (governante sujeito à lei), Aristóteles diz:  
 

De fato, há por natureza [gar ti phusei] uma justiça e uma vantagem 

apropriadas ao mando de um senhor [em relação a escravos, 
mulheres e crianças], outras adequadas ao governo de um monarca 
[guardião da lei e submetido a ela] e outros a outros, mas nenhuma é 
adequada à tirania ou qualquer outra forma corrompida de governo, 
pois estas existem contra a natureza [para phusin].144 

 
 

                                                
142 Ibid. 1287b. 
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3 POSIÇÕES PRÓ-NÓMOS 

De volta à sofística, Protágoras não acreditava que as leis fossem obras da 
natureza ou dos deuses.145 Kerferd interpreta a doutrina de Protágoras da seguinte 
forma: “todos os homens, através do processo educacional de viver em família e em 
sociedades, adquirem algum grau de educação moral e política”146. Assim, vemos o 
pensamento de Protágoras se afastar do naturalismo, apesar de o próprio Kerferd 
afirmar que não temos elementos para afirmar que Protágoras era um contratualista, 
como afirmou Guthrie.147 

No diálogo Protágoras o personagem homônimo diz que é por aprendizagem e 
prática que a participação dos cidadãos atenienses na política se dá: “[os atenienses] 
não a consideram [a justiça] um dom natural, ou efeito do acaso, porém algo que pode 
ser adquirido pelo estudo e aplicação”148. De forma semelhante, a virtude não é dada 
de modo natural, por herança, mas sim, ensinada pelos homens: 

 
muitas vezes o filho de um bom tocador de flauta viria a ser flautista 
medíocre, e vice-versa [...] todo mundo é professor de virtude, na 
medida de suas forças; por isso imaginas que não há professores. Do 
mesmo modo, se perguntasses onde estão os professores de língua 
grega, não encontrarias um só.149 
 

Vê-se que Protágoras não tinha o traço naturalista como um marco de virtude. 
Ele parece desvinculá-la da necessidade por natureza e atribuí-la mais propriamente 
à prática. A virtude é ensinada, praticada, e não herdada naturalmente. No próprio 
convívio social a virtude é passada aos cidadãos. Nele todos são alunos e 
professores. Segundo Guthrie150, é opinião acadêmica majoritária que neste ponto o 
diálogo retrate a opinião do próprio Protágoras. 

No mito de Protágoras ele descreve como os homens viviam antes da formação 
da pólis, dispersos e dizimados por animais selvagens, por serem mais fracos por 
natureza. Ao receberem o pudor e a justiça de Zeus, estabeleceram cidades e se 
organizaram politicamente em defesa de fins comuns, como a sobrevivência. A 
postura política (na pólis) do homem deve ser condizente com o pudor e justiça dados 
pelo deus, ainda que somente de modo aparente.151 Essa é a justificativa de 
Protágoras para a necessidade do aprendizado da virtude. A política (e a ética) deve 
estar voltada para o pudor e a justiça, ainda que de modo aparente, para manter o 
que há de mais básico para o homem: a própria vida. Para ele as leis têm efeito 
regulador de conduta: “quando [os alunos] saem da escola, a cidade, por sua vez, os 
obriga a aprender leis [nomous] e a tomá-las como paradigma de conduta, para que 
não se deixem levar pela fantasia e praticar qualquer malfeitoria”.152 Contudo, mais à 

                                                
145 Cf. KERFERD, G. B., O Movimento Sofista, p. 251. 
146 Ibid. p. 246. 
147 Cf. GUTHRIE apud. KERFERD, G. B., O Movimento Sofista, p. 251. 
148 PLATÃO, Protágoras, 323b. In: ______. Diálogos: Protágoras – Górigas – O Banquete – Fedão. 
Belém: UFPA, 1980, p. 59, (Coleção Diálogos). 
149 Ibid. p. 64. 
150 Cf. GUTHRIE, W.K.C. A History of Greek Philosophy, III, p. 64. 
151 Cf. PLATÃO, Protágoras, 322a-323b. 
152 Ibid. 326c-d, (grifos meus). 
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frente no diálogo, Platão faz outro sofista, Hípias, se valer da força do argumento 
naturalista (do mesmo modo que Antifonte sobre gregos e bárbaros) para apaziguar 
a tensão entre Sócrates e Protágoras:  
 

todos nós somos parentes, amigos e concidadãos, não por força da lei 
[nomō], mas pela natureza [phusei]; porque o semelhante é por 
natureza [phusei] igual ao semelhante, ao passo que a lei [nomos], 
como tirania que é dos homens, violenta muitas vezes a natureza 
[phusin]153. 

 
Logo em seguida o diálogo passa à conveniência da convenção para decidir 

quem atuará como árbitro para o impasse entre os dois contendores. Assim, Sócrates 
convenciona que, por não haver ninguém presente melhor do que ele mesmo e 
Protágoras, todos serão árbitros154. Assim, a solução de Sócrates para o impasse foi 
nada mais que uma convenção, um critério, um nómos, para ordenar o diálogo. 

No diálogo Teeteto o personagem Sócrates argumenta contra a posição 
convencionalista de Protágoras155 (histórico), de que conceitos éticos e morais (belo 
e feio, justo e injusto, pio e ímpio) são verdadeiros para cada cidade de acordo com 
suas convenções. Segundo Sócrates, Protágoras não poderia afirmar que o que uma 
cidade legisla (convenciona) poderia ser infalivelmente proveitoso, uma vez que ele 
nega a verdade como absoluta. Apesar da crítica, Sócrates reconhece a dificuldade 
se sua posição. Ele reconhece que não dispõe de um critério absoluto para a verdade: 
“não dispomos de nenhum critério absoluto para dizer que encontramos o caminho 
certo”.156 Ainda assim, Sócrates critica a ideia convencionalista de verdade como um 
consenso de opiniões provisório, perene e não universal. Ele diz: 

 
acerca do que me referi há pouco, o justo e o injusto, o pio e o ímpio, 
os homens se comprazem em proclamar que nada disso é assim 
mesmo por natureza [phusei] nem tem existência à parte, mas que a 
opinião aceita por todos torna-se verdadeira nesse próprio instante e 
todo o tempo em que lhe derem assentimento.157 
 

Ainda a respeito da perenidade e não universalidade da visão relativista do 
homem-medida de Protágoras (e desta vez associada à do movimento de Heráclito) 
e sua consequência ética (relativizar o conceito de justiça), ele diz: 

 
os adeptos da doutrina de ser o movimento a essência última das  
coisas e de que a realidade para cada indivíduo é exatamente como 
lhe parece ser, são obrigados a aceitar  no resto, principalmente no 
que concerne à justiça, que tudo quanto uma determinada cidade 
institui como lei é perfeitamente justo para essa cidade enquanto a lei 
não for derrogada.158 

 

                                                
153 Ibid. 337c-d (grifos meus). 
154 Ibid. 338b-e. 
155 Cf. PLATÃO, Teeteto. In. Diálogos: Teeteto - Crátilo. Belém: UFPA, 1988, p. 43-4 (Coleção 
Diálogos), 172a-b. 
156 Ibid. 171c. 
157 Ibid. 172b. 
158 Ibid. 177c-d. 
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Este argumento pretende consubstanciar a falibilidade no nómos como pedra 
de toque, pois não é universal nem eterno. Sócrates questiona: “e será que as cidades 
sempre acertam? Não se dará o caso de errarem, e errarem muito?”159 Ele claramente 
espera universalidade dos conceitos (no caso, do conceito de “útil”) e, como 
consequência, a perenidade das leis deles derivadas (a cidade legisla em vista do que 
é útil). Neste sentido, Sócrates afirma: “ora, este [o útil universal] se estende também 
para o futuro. Sempre que legislamos, é com a ideia de que essas leis possam ser 
vantajosas no tempo por vir, sendo futuro, precisamente, a denominação certa desse 
tempo.”160  

Rejeitando o homem-medida de Protágoras, mas ao mesmo tempo 
reconhecendo não ter um critério absoluto, Sócrates apresenta o conhecimento 
especializando (techné) como melhor critério, ou menos falível. Assim, o critério para 
indicação do legislador será: “há homens mais sábios do que outros e só estes servem 
de medida”.161 Contudo, o problema do critério permanece. Como o homem do 
conhecimento seria eleito? Quem ou o que seria o critério para eleger o homem-
critério?  

No diálogo Crátilo também se vê a indicação do homem sábio (que sabe olhar 
para a natureza [phusei] das coisas) para o papel de “formador de nomes” 
[dēmiourgon onomatōn]162, assim como a indicação para o critério de avaliação deste 
“homem de conhecimento especializado”, que seria o usuário do produto deste 
conhecimento especializado.163 Deste modo, por analogia, o critério para julgar a 
competência do legislador seria o usuário das leis, o que curiosamente retornaria a 
qualquer cidadão, recaindo no relativismo do homem-medida. 

Nesta mesma linha pró-nómos, Demóstenes também considerava que a justiça 
está nas leis. Para ele a natureza carece de ordem, o que é provido pela lei. As leis 
formam um todo ordenado e universal, sendo sempre as mesmas para todos e 
garantindo segurança e um bom governo para a cidade, de acordo com a 
conveniência de todos. Fossem elas abolidas, seríamos como animais selvagens.164 

Aristóteles em alguns momentos na Política se mostra pró-nómos. A respeito 
da escolha da melhor forma de governo, Aristóteles propõe que antes é necessário 
que cheguemos a um acordo [homologeisthai] quanto à vida mais desejável para a 
comunidade. E que para chegarmos à felicidade, ele diz, é fácil chegarmos a um 
consenso [convicção – pistin] de que os homens adquirem bens exteriores graças às 
qualidades morais e não o inverso.165 E conclui: “fique então acordado 
[sunōmologēmenon] entre nós que a felicidade de cada um deve ser proporcional às 
suas qualidades morais [...]; tomemos por testemunha a própria divindade, que é feliz 
[...] por si mesma, e por ser como é devido à sua própria natureza [phusin].”166 Não há 
nestes trechos uma prescrição ética baseada em fatos naturais positivos, mas a 
posição a favor do consenso não é plena. Aristóteles ainda aqui recorre a uma medida 
absoluta de comparação com o consenso, a saber, a divindade.  

                                                
159 Ibid. 178a. 
160 Ibid.  
161 Ibid. 179b. 
162 PLATÃO, Crátilo. In. Diálogos: Teeteto - Crátilo. Belém: UFPA, 1988, p. 111-2 (Coleção Diálogos), 
390e. 
163 Ibid. 390b-c. 
164 DEMÓSTENES apud. KERFERD, G. B., O Movimento Sofista, p. 217. 
165 Cf. ARISTÓTELES, Política. 1323a. 
166 Ibid. 1323b. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28mologei%3Dsqai&la=greek&can=o%28mologei%3Dsqai0&prior=%5d
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sunwmologhme%2Fnon&la=greek&can=sunwmologhme%2Fnon0&prior=e)/stw
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fu%2Fsin&la=greek&can=fu%2Fsin0&prior=th/n
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Na Retórica Aristóteles assevera: “Para a segurança do Estado é necessário 
[...] ser entendido em legislação [nomothesias]; pois é nas leis [nomois] que está a 
salvação da cidade.”167 E em relação a realização de contratos, ele reconhece que 
este tem validade de lei: 

 
“o contrato é uma lei [sunthēkē nomos estin] particular e parcial; e não 
são os contratos [sunthēkai] que conferem autoridade às leis [ton 
nomon] mas são as leis que tornam legais os contratos. Em geral, a 
própria lei é uma espécie de contrato [kata nomous sunthēkas], de 

sorte que quem desobedece a um contrato ou o anula, anula as 
leis.”168 
 

 Aqui não há um paradigma absoluto que dite o certo, o justo ou o bom. Também 
não parece haver referência a diferenças entre leis escritas ou naturais (ou divinas). 
Com efeito, os contratos são obrigatoriamente consensuais, não podendo ser 
“princípios naturais regentes da justiça”. Desta forma, Aristóteles reconhece a 
importância do consenso como lei, sem qualquer recurso a universalidades. 

 

                                                
167 ARISTÓTELES, Retórica. 1360a. 
168 Ibid. 1376b, (grifos meus). 
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4 POSIÇÕES DE SÍNTESE 

Alguns autores apresentam uma visão conciliatória entre nómos e phýsis, 
porém, chegando a conclusões bem diferentes. 

O texto sofístico Anônimo de Jâmblico (séc. V a.C.) ― um texto anônimo 
encontrado no Protrepticus de Jâmblico ― traz a discussão da “boa lei” (eunomia). 
Ribeiro esclarece a apresentação da natureza neste texto: “‘nascer’ ou ‘ter o dom 
natural’, como aquilo que é do domínio do acaso, do que não depende de esforço 
pessoal, sendo precisamente o que depende de esforço pessoal o que é digno de ser 
objeto de preocupação”169. Da mesma forma que Antifonte, a natureza é vista, nessa 
perspectiva, como uma necessidade impositiva e fortuita, dada ao acaso e sobre a 
qual o homem não delibera. Por isso, ela também é tida como fonte de verdade. 
Contudo, ao invés de um antagonismo, esse texto propõe uma consonância entre 
phýsis e nómos. A lei é um recurso do homem, um artifício, que se segue à natureza. 
O convívio social do homem é visto como um aspecto natural e as leis são necessárias 
para tal: 

 
os homens nascem incapazes de viver cada um por si, se cedendo à 

necessidade vão ao encontro uns dos outros [...] Não é possível que 
eles estejam uns com os outros e levem a vida na ilegalidade (pois 
lhes seria um castigo maior acontecer isso do que aquele regime de 
cada um por si). Por causa dessas necessidades, com efeito, a lei e a 
justiça reinam entre os homens [...]. Por natureza [phusei], pois, elas 
estão fortemente ligadas170. 

 
Guthrie comparou Anônimo de Jâmblico, Platão e Protágoras. Ele ressalta que 

o Anônimo considera os dons naturais determinantes para o sucesso do homem, 
contudo são meros frutos do acaso. O homem deve se empenhar naquilo que pode 
deliberar para mostrar que ele deseja o bem. Esse esforço deve ser uma atividade de 
longa duração para que se torne uma areté. Essa era a mesma visão de Platão a 
respeito da virtude como moral: o uso de dons naturais em prol da lei e justiça para o 
benefício do maior número possível de pessoas. Contudo, segundo Guthrie, Platão 
fazia uma conciliação entre nómos e phýsis pressupondo uma mente superior 
conformadora (a supreme designing mind171) da natureza, e não uma sucessão de 
acidentes. Protágoras também vê tanto a parte natural quanto prática como 
importantes, mas a prática seria apenas uma techné, em especial a retórica, sem um 
valor moral como na areté. O mito de Protágoras mostra como ele compreendia a 
forma bestial e desmedida em que o homem vivia no estado primitivo de natureza, e 
como ele considerava a lei um ordenamento da natureza pelo homem, uma 
capacidade do homem de superar seu estado de natureza172. 

                                                
169 RIBEIRO, L. F. B. Prefácio. In: ANÔNIMOS SOFÍSTICOS. Discursos Duplos e Anônimo de Jâmblico 
― Anônimos Sofísticos. Rio de Janeiro: Hexis Editora, 2012, p. 7. 
170 ANÔNIMO DE JÂMBLICO. In: ANÔNIMOS SOFÍSTICOS. Discursos Duplos e Anônimo de Jâmblico 
― Anônimos Sofísticos, p. 59, DK 6.1. (grifos meus). 
171 Cf. GUTHRIE, W.K.C. A History of Greek Philosophy, III, p. 73. 
172 Ibid. p. 71-3. 
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O Anônimo citado por Jâmblico exalta o estado nato do homem, ou melhor, sua 
necessidade de nascença (natural) de viver em conjunto, como base sólida para 
justificar a lei. A ilegalidade corrompe o bom convívio social; hipótese que ele utiliza 
para justificar a obediência à lei. Assim, o sofista anônimo “naturaliza” a lei por esta 
ser decorrente de uma necessidade natural humana. 

Para levar sua argumentação ao extremo, ele supõe uma espécie de super-
homem “invulnerável, imune a doenças, impassível, superdotado e forte como aço”173. 
Ainda que sua ambição o fizesse agir como se não se submetesse à lei, a união dos 
demais homens, que a obedecem, o sobrepujaria. Assim, vê-se que a natureza, por 
ser necessária e fortuita (livre da deliberação humana), é a fonte de verdade da qual 
o nómos do homem social deve partir. A vida em sociedade é vista pelo sofista citado 
por Jâmblico como um fato natural, logo, as leis decorrentes do convívio social 
adquirem a mesma força de uma necessidade natural. Desta forma, o nómos entra 
em consonância com a phýsis torna-se inviolável, até mesmo em casos de dissidência 
extrema. 

Vale lembrar que Cálicles, como vimos, com este mesmo exemplo do Anônimo, 
argumentaria que a superioridade natural de tal indivíduo é justificativa para que ele 
exerça o “domínio natural” sobre os mais fracos. Ou seja, para Cálicles a justiça é da 
natureza. Por sua vez, o Anônimo de Jâmblico aplica a naturalização sobre a 
necessidade de socialização do homem, e por consequência, a naturalização do 
nómos. Ou seja, é por uma necessidade natural de ordem social que o homem produz 
as leis, daí a postura mediatriz entre nómos e phýsis. Assim, aquele indivíduo superior 
seria naturalmente contido pela ordem dos mais fracos. Curiosamente, vemos o 
argumento naturalista sendo usado com resultados opostos. Um para justificar a 
dominação do mais forte, e outro para justificar a união pactuada e ordenada pelo 
nómos dos mais fracos. Esta visão do Anônimo mostra como o homem pode ser 
“artificial por natureza”, ou melhor, como o artifício do nómos é uma condição natural 
do homem. 

Aristóteles não apresenta uma postura uniforme em relação ao dualismo em 
questão. Na Ética a Nicômacos ele diz que as “ações boas e justas que a ciência 
política investiga parecem muito variadas e vagas, a ponto de se poder considerar sua 
existência apenas convencional [nomō], e não natural [phusei]”.174 Essa é uma postura 
antagônica à visão platônica de bem. De fato, Aristóteles recusa expressamente a 
teoria das Formas de Platão. Neste caso em particular, ele recusa a ideia de um bem 
universal, pelo fato de o “bem” incidir tanto na categoria da substância quanto na do 
acidente. Sendo a substância a categoria ontologicamente autônoma, a forma de bem 
não deveria incidir em ambas. Ele afirma: “o termo ‘bem’ é usado igualmente nas 
categorias de substância, de qualidade e de relação, e o que existe por si, ou seja, a 
substância, é anterior por natureza ao relativo [...]; não poderia então haver uma 
Forma comum a ambos estes bens”.175 E ainda: “‘bem em si’ e determinados bens 
não diferirão enquanto eles forem bons.”176 A teoria das Formas é uma forma de 

                                                
173 ANÔNIMOS SOFÍSTICOS. DISCURSOS DUPLOS E ANÔNIMO DE JÂMBLICO ― ANÔNIMOS 
SOFÍSTICOS.p. 61, DK 6.2. 
174 ARISTÓTELES, Ética a Nicômacos. I3, 1094b. 
175 Ibid. I6, 1096a. 
176 Ibid. I6, 1096b. Talvez a melhor tradução fosse: “[...] enquanto eles forem bens”. Cf. Rackman, H.: 
“no more will there be any difference between ‘the Ideal Good’ and ‘Good’ in so far as both are good.” 
Disponível em: 
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universalização e superação da dificuldade de se estabelecer consenso, ou ainda, de 
se promulgar um nómos. Dessa forma, Aristóteles reforça a sua postura ética de que 
o bom e o justo são convencionais. 

Contudo, Aristóteles assume uma postura convergente entre os polos do 
dualismo, ainda na Ética a Nicômacos, ao analisar as maneiras de se alcançar a 
eudaimonía. Ele conclui que dentre obtê-la graças à sorte, como um presente dos 
deuses177, ou por aprendizado e esforço, é melhor que seja desta forma, pois este é 
o modo natural de se alcançá-la. O filósofo diz:  

 
quem quer não seja deficiente quanto à sua potencialidade para a 
excelência tem aspirações a atingi-la mediante certo tipo de 
aprendizado e esforço. Mas se é melhor ser feliz assim do que por 
sorte, é razoável supor que é assim que se atinge a felicidade, pois 
tudo que ocorre segundo a natureza [kata phusin] é naturalmente tão 
bom quanto pode ser; o mesmo acontece com tudo que depende da 
arte ou de qualquer coisa racional 178 

  
Aqui vemos então mais um caso da típica postura de mediania do filósofo, a 

saber, a naturalização da potência (a aspiração a se alcançar a excelência) seguida 
do hábito, ou seja, a prática da arte, e da razão humana. Aprendizado e esforço são 
meios (e por que não, artifícios?) que o homem deve empreender para seguir sua 
natureza, sua potencialidade natural. Quanto a isso Aristóteles também diz nesta obra: 

 
não somos bons ou maus, nem louvados ou censurados pela simples 
faculdade de sentir as emoções; ademais, temos as faculdades por 
natureza [phusei], mas não é por natureza que somos bons ou 
maus [agathoi de ē kakoi ou ginometha phusei] [...] Então, se as várias 

espécies de excelência moral não são emoções nem faculdades, só 
lhes resta serem disposições.179 

 
E ainda: “nem por natureza nem contrariamente à natureza [out' ara phusei oute 

para phusin] a excelência moral é engendrada em nós, mas a natureza nos dá 
[pephukosi] a capacidade de recebê-la, e esta capacidade se aperfeiçoa com o 
hábito.”180 Para o autor, a nossa potencialidade que é natural, mas a prática de seus 
atos nas relações com outras pessoas é que leva o homem à excelência moral, é o 
que o tornará justo ou injusto.181 Contudo, a prática deverá ter sua medida, sob pena 
de se perder a excelência moral natural − “ a excelência moral é constituída, por 
natureza [toiauta pephuken], de modo a ser destruída pela deficiência ou pelo 
excesso.”182 Aristóteles deixa esta dicotomia entre o natural e o habitual no homem 
bem claro neste trecho da Política: 

 
 

                                                
<http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0053%3Abekker+page
%3D1096b%3Abekker+line%3D1> Acesso em 18 mar. 2016. 
177 Cf. supra, I9, 1099b. 
178 Ibid.  
179 Ibid. II5, 1106a. (grifo meu). 
180 Ibid. II1, 1103a. 
181 Cf. supra, II1, 1103b. 
182 Ibid. II2, 1104a. 
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e as três são a natureza [phusis], o hábito e a razão. Primeiro a 
natureza [phunai], deve fazer nascer um homem, e não outro animal 

qualquer; depois o homem deve nascer com certas qualidades de 
corpo e alma; [mas183] não há utilidade alguma nascer com certas 
qualidades, pois nossos hábitos podem levar-nos a alterá-las 
(algumas qualidades são naturalmente [phuseōs] sujeitas a ser 

modificas pelos hábitos para pior ou para melhor).184 

 
Com isso, mais uma vez retornamos à questão da inexorabilidade da 

interpretação humana para se compreender o que é natural. Afinal, a dedução de 
Aristóteles de que a nossa potência para a excelência moral é natural e que devermos 
alinhar com ela o nosso hábito não foi uma interpretação? 

A consequência ética e moral da postura de Aristóteles será a de que o homem 
é responsável por sua disposição moral (cf. citação 179). Não deverá o homem 
escapar à responsabilidade por seus atos baseados em juízos de bem ou mal, 
alegando não ser responsável pelo modo como o bem se lhe apresenta.185 Afinal, “as 
disposições do nosso caráter são resultado de uma determinada maneira de agir. 
Então, é irracional supor que um homem que age injustamente não deseja ser 
injusto.”186 
 Em defesa dessa posição mediatriz, Aristóteles elabora uma intrincada 
proposição associando, como visto, a potencialidade natural do homem (uma espécie 
de visão moral), sobre qual não delibera, e seu juízo moral (voluntário). Seu propósito 
é refutar o argumento que diz que o homem não pode ser responsável pelo modo 
como o bem aparece para ele, e que o os fins [to telos] se lhe apresentam meramente 
de forma correspondente ao seu caráter, independentemente de sua deliberação. 
Contudo, segundo ele, o homem deve ser responsável por aceitar apenas a aparência 
do bem.187 Assim, se o homem está ciente de que está sujeito apenas à aparência, 
não poderá se eximir da responsabilidade de seus atos alegando um bem absoluto, o 
qual dispensaria sua deliberação. 

Desta forma, Aristóteles propõe duas situações opostas para concluir que, de 
uma forma ou de outra, o homem é responsável tanto por sua excelência quanto por 
sua deficiência moral. Essas situações opostas são: de um lado, a hipótese naturalista 
de que a visão moral do homem lhe é conferida ao nascer (a potência natural), e, por 
outro lado, a hipótese de uma condição interpretativa, em que tudo será interpretação 
do homem. Sendo que em ambos os casos, no final, o homem ainda delibera sobre 
seus atos, sendo, portanto, responsável por eles. A respeito da primeira situação, diz 
ele: 

 
O fim [tou telous] a que se visa não é escolhido automaticamente, mas 
cada pessoa deve ter nascido [phunai] com uma espécie de visão 
moral, graças à qual a pessoa forma um juízo correto e escolhe o que 
é realmente bom, e será naturalmente bem dotado [euphuēs] quem for 

                                                
183 A tradução de H. Rackham introduz esse “mas” (but), que parece fazer mais sentido ao contexto. 
Disponível em: 
<http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0058%3Abook%3D7%3
Asection%3D1332a> Acesso em: 02 mar. 2016. 
184 ARISTÓTELES, Política. 1332a. 
185 Cf. ARISTÓTELES, Ética a Nicômacos. III5, 1114b. 
186 Ibid. III5, 1114a. 
187 Cf. supra, III5, 1114b. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fu%2Fsis&la=greek&can=fu%2Fsis0&prior=e)sti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fu%3Dnai&la=greek&can=fu%3Dnai0&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fu%2Fsews&la=greek&can=fu%2Fsews0&prior=th=s
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bem dotado [kalōs pephuken] sob esse aspecto. De fato, esta visão 

moral é a dádiva maior e mais nobre da natureza, e é algo que não 
podemos obter ou aprender de outras pessoas, mas devemos ter tal 
como nos foi dado ao nascermos [hoion ephu toiouton hexei]; ser bem 

e superiormente dotado sob este aspecto constituirá a excelência 
perfeita e verdadeira em termos de dons naturais [euphuia].188 

  
 Até poder-se-ia pensar que, se a visão moral é natural (inata), o homem poderia 
estar isento da responsabilidade moral de seus atos. Contudo, logo em seguida, o 
filósofo estagirita embarga a diferença entre excelência e deficiência moral quanto à 
questão da voluntariedade. Ambos são igualmente voluntários. Os fins dados pela 
natureza devem ser relacionados com os fins com que as pessoas decidem praticar 
suas ações. Nesta relação a deliberação humana deve estar presente igualmente 
tanto na excelência quanto na deficiência moral. Logo, ainda sob esta visão 
naturalista, o homem deve ser responsável pelo bem e pelo mal que pratica. Eis sua 
conclusão acerca desta primeira situação: 
 

Se esta teoria corresponde à verdade, então, como poderia a 
excelência moral ser mais voluntária que a deficiência moral? Em 
ambos os casos igualmente – para a pessoa boa e para a má – os fins 
[to telos] aparecem e são fixados pela natureza [phusei] ou seja pelo 
que for, e é relacionando tudo mais com os fins que as pessoas 
praticam todas e quaisquer ações.189 
 

 Na segunda situação, Aristóteles propõe uma condição interpretativa quanto à 
moralidade dos atos humanos, oposta ao quesito naturalista visto na primeira. O 
importante a ser notado é que em qualquer uma das situações o homem é responsável 
pelo bem (excelência moral) e pelo mal (deficiência moral) de seus atos, o que refuta 
qualquer proposta de isenção (Cf. citação 186). Quanto a isto, diz ele: 
 

Se não é por natureza [phusei], então, que os fins aparecem a cada 
pessoa tais como são, de tal forma que algo também depende da 
pessoa [condição interpretativa], ou se os fins são naturais [telos 
phusikon] mas pelo fato de o homem bom adotar voluntariamente os 
meios a excelência moral é voluntária [condição naturalista], a 
deficiência moral também não será menos voluntária; com efeito no 
homem mau também está presente aquilo que depende dele mesmo 
em suas ações [...]. Se, [...] a excelência moral é voluntária (e de 

fato nós mesmos somos de certo modo, ao menos em parte, a causa 
de nossas disposições morais, e é por termos um certo caráter que 
determinamos que os fins devem ser de certa espécie), a 
deficiência moral também deve ser voluntária, pois as mesmas 
considerações se lhe aplicam.”190 
 

 A respeito de justiça política Aristóteles considera que ela seja em parte natural 
[phusikon] e em parte legal [nomikon], ou convencional. A justiça natural é universal 
(igual em todos os lugares) e independente da nossa vontade, como a justiça dos 

                                                
188 Ibid. III5, 1114b, (grifos meus). 
189 Ibid. (grifos meus). 
190 Ibid. (grifos meus). 
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deuses, por exemplo. A justiça dos homens é mutável, embora exista algo verdadeiro 
por natureza.191 Aqui notamos que a justiça humana não segue a verdade da natureza, 
portanto, não é universal, mas sim, mutável. Apesar de a justiça natural ser universal, 
Aristóteles considera que em alguns casos ela seja mutável, no sentido de que o 
homem pode escolher outra alternativa:   
 

a mão direita é mais forte por natureza [phusei], mas é possível que 

qualquer pessoa se torne ambidestra. As coisas que são justas 
apenas por convenção [kata sunthēkēn] e conveniência são como se 
fossem instrumentos para medição; de fato, as medidas para vinho e 
trigo não são iguais em toda parte, sendo maiores nos mercados 
atacadistas e menores nos varejistas. De maneira idêntica, as coisas 
que são justas não por natureza [phusika] mas por decisões humanas 
não são as mesmas em todos os lugares, já que as constituições não 
são também as mesmas, embora haja apenas uma [mia monon] que 
em todos os lugares é a melhor por natureza [kata phusin hē 
aristē].192 

 

Em relação a este trecho da Ética a Nicômacos, em que Aristóteles concilia o 
que é justo por lei com o que é justo por natureza, Wolf interpreta com clareza: 

 
o que é fixo e imutável não é um critério adequado para o que é 
conforme à natureza; pois este regula as relações humanas vitais que 
são mutáveis, modificando-as assim junto com essas relações. Em 
relação à melhor das pólis, é possível determinar de maneira abstrata 
como justo aquele direito vigente na melhor constituição política 
possível, que melhor corresponde à natureza humana. Todavia, como 
veremos no contexto da equidade em V 14193, a melhor das 
constituições representa o que é justo apenas de maneira geral, o que 
precisa adaptar-se às circunstâncias mutáveis para ser empregado.194 
 

 Nota-se, então, um reconhecimento da relevância em ambos os polos do 
dualismo. De um lado o reconhecimento de que há um universal ― “a melhor de todas 
as constituições” ―; por outro, o reconhecimento de que é a convenção variável  ― a 
constituição de cada lugar ― que de fato vigora, e que é de fato justa.  

A mesma proposição (a existência de um universal, porém com 
reconhecimento de que o efetivo é o convencional) pode ser vista no Político: 
 

Ora, no momento em que buscamos a constituição verdadeira, essa 
divisão [conformidade ou desacordo com as leis] não era necessária, 
como demonstramos. Entretanto, afastada essa constituição perfeita 
e aceitas como inevitáveis, as demais, a legalidade e a ilegalidade 

constituem, em cada uma delas, um princípio de dicotomia. [...] A 

                                                
191 Cf. supra, V7, 1134b. 
192 Ibid. V5, 1134b-5a. (grifo meu). 
193 Para Aristóteles equidade é “uma correção da lei onde esta é omissa devido à sua generalidade”, 
ou seja, nos casos particulares. Essa generalidade pode ter sido intencional ou não por parte do 
legislador, cabendo ao “árbitro” ajustar a lei ao caso particular. Cf. ARISTÓTELES, Ética a Nicômacos. 
V10, 1137b, 1374a-b. 
194 WOLF, U. A Ética a Nicômaco de Aristóteles. p. 100. 
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monarquia, unida a boas regras escritas a que chamamos leis 
[nomous] é a melhor das seis constituições.195 

 

 Apesar de buscar o ideal absoluto (a constituição verdadeira), que dispensaria 
até mesmo o juízo de ilegalidade, Aristóteles reconhece a inevitabilidade do nómos, a 
saber, as demais constituições imperfeitas e as leis.  

Na Retórica Aristóteles assume novamente uma posição mediatriz: “Ora, a lei 
[nomos] ou é particular ou comum. Chamo particular à lei escrita pela qual se rege 
cada cidade; e comuns, às leis não escritas, sobre as quais parece haver um acordo 
unânime entre todos [para pasin homologeisthai dokei].”196 

                                                
195 PLATÃO, Político. 302e. (grifo meu). 
196 ARISTÓTELES, Retórica. 1368b. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No dualismo nómos-phýsis repousa o paradoxo em que o homem é tanto 
‘artificial por natureza’, quanto ‘natural por artifício’. Artificial por natureza, pois o 
artifício, que inclui a capacidade de interpretar (além de suas technai), é uma 
capacidade natural do homem. E natural por artifício, pois é pelo artifício da 
interpretação que ele constata ou “decreta o que é natural”, como na falácia 
naturalista. Assim, o nómos humano é tanto uma condição da cultura humana para 
que faça sua interpretação cosmológica, quanto um produto dessa mesma 
interpretação; haja vista toda lei, convenção, regra, acordo, etc. serem produtos de 
interpretação. Interpretação esta que, por sua vez, depende desde o início destas 
mesmas regras ou normas que ela própria produz, fazendo, portanto, girar um círculo 
paradoxal.  

A respeito deste relativismo da interpretação humana, que desbanca a 
pretensão à universalidade do argumento naturalista, convém lembrar dois 
fragmentos de Xenófanes: 

 
Mas se mãos tivessem os bois, os cavalos e os leões 
e pudessem com as mãos desenhar e criar obras como os homens, 
os cavalos semelhantes aos cavalos, os bois semelhantes aos bois, 
desenhariam as formas dos deuses e os corpos fariam 
tais quais eles próprios têm.197 
 
Os egípcios dizem que os deuses têm nariz chato e são negros, 
os trácios, que eles têm olhos verdes e cabelos ruivos.198 

 

Vimos que a postura naturalista foi usada na filosofia antiga (incluindo a 
sofística) assim como na tragédia grega para defender posições éticas muito 
diferenciadas, desde políticas de equidade a políticas de hierarquia.  

Antifonte propôs equidade política e social entre os homens baseada em 
igualdade natural, desbancando justificativas para guerra (entre bárbaros e gregos), 
por exemplo. Também propôs um modo de viver em consonância com a natureza (“a 
verdade”), o que fatalmente dependeria de interpretação para reconhecer seus 
desígnios. 

O naturalismo de Platão é patente em diversas áreas ético-políticas. A raiz 
principal da estrutura de seu argumento naturalista, assim como de Aristóteles, está 
na “função por natureza”. Aqui convém destacar a diferença entre teleologia natural e 
artificial, o que os autores parecem não se preocupar em fazer. Ora, podemos mesmo 
a partir de objetos manufaturados, que indubitavelmente tiveram uma “função a que 
se destinam” preconcebida pelo criador, concluir que o mesmo se aplica a objetos 
naturais? Podemos mesmo inferir que o filósofo (ou qualquer outra versão de “homem 
do conhecimento” em Platão e Aristóteles) tem a função natural de governar a partir 
da observação de que a função da faca é cortar? Nesta seara separatista entre nómos 

                                                
197  XENÓFANES. Fr. 15 DK. In: Os Pré-socráticos. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 70. (Coleção Os 
Pensadores). 
198 Ibid, Fr. 16 DK. 
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e phýsis não podemos igualar as teleologias. Se um produto do artifício humano teve 
sua função elaborada no seu processo de produção, não podemos dizer que o mesmo 
se a aplica um produto natural, haja vista a visão cosmológica não ser universal. Cabe 
destacar aqui a rivalidade entre a cosmologia da ciência e a da teologia, por exemplo.  
Com exceção da arte, um objeto manufaturado desconhecido recebe a pergunta “para 
que serve?” sem quaisquer problemas formais. O mesmo não acontece para objetos 
naturais.  

Platão aplica seu conceito de Ideia à justiça, ao bem, e a outros juízos morais 
para alcançar uma universalidade imutável, e sobrepujar as dissensões inerentes ao 
nómos. Essa proposta visa a dispensar as interpretações individuais para se obter o 
assentimento comum destas ideias. Contudo, não é possível eleger sem o nómos o 
homem capaz de acessar aquelas ideias. A rejeição ao consenso como fonte de 
determinações éticas e políticas é evidente nos diálogos Político, Protágoras, 
República e Leis, como vimos. Em Teeteto Platão aponta o problema da perenidade 
do nómos e a necessidade de algo eterno e universal. Porém, ainda que se concorde 
com essa necessidade, será possível escapar ao nómos? Em vários momentos, como 
ficou demonstrado, os personagens precisam entrar em acordo acerca das 
determinações universais, ou de critérios para determiná-las. Aristóteles também 
precisa recorrer ao nómos para eleição da melhor forma de governo, como vimos na 
Política, e para a validação de contratos como leis (“a salvação da cidade”), na 
Retórica. 

O naturalismo de Aristóteles também pressupõe a função natural. Com ela o 
filósofo pretendeu justificar a escravidão, a superioridade masculina (Platão também 
a defende em Leis), superioridade natural entre povos (justificando a guerra), dentre 
outros. Como vimos, Aristóteles diz que a escravidão natural é mutuamente vantajosa 
para o senhor e para o escravo. Porém, sua única explicação para a vantagem do 
escravo em seguir sua “aptidão natural de servir” é obter “segurança”. Segundo 
Aristóteles, a escravidão por via do hábito, ou costume (como a dos prisioneiros de 
guerra) perde essa “vantagem natural” do mútuo interesse. O problema do critério 
para a determinação do escravo natural se impõe. Quem ou como se determina quais 
homens são naturalmente escravos? Teríamos de ter um critério natural ou um juiz 
natural também, e o mesmo problema para se determinar este juiz ou critério, 
redundando ao infinito.  

Aristóteles também parece se descuidar ao deixar as teleologias natural, 
artificial e teológica se entremearem. Ao citar Antígona na Retórica, por exemplo, ele 
deixa o argumento expressamente teológico da personagem se imiscuir sutilmente à 
sua proposta naturalista de “princípio da natureza”, ou de “ordem natural” mencionada 
na Política, que define o direcionamento ético.  O mesmo ocorre com a função das 
partes do corpo na Ética a Nicômacos. Vimos que ele conclui a partir da observação 
da atividade das partes do corpo, a função do homem como um todo, ou da alma. E 
baseado nisso, prescreve uma série de determinações éticas. 

O maior defensor do nómos como referência ético-política parece ter sido 
Protágoras. O sofista argumenta que as leis e os costumes de cada cultura constituem 
a verdade para aquele povo, ou seja, a verdade é relativa ao homem em seu meio 
social com seus costumes. Protágoras não mostra uma preocupação com um 
paradigma eterno e imutável, mas sim com o relativismo do seu homem-medida. 

Dos autores que conciliaram nómos e phýsis, o texto do Anônimo de Jâmblico 
parece ser o único com uma posição unívoca. Ele propõe a necessidade natural de 
se criar leis para o bom convívio social. Aristóteles, por outro lado, teve momentos de 
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posicionamento em mediatriz permeando seu evidente caráter naturalista. Ele o faz 
principalmente na Ética a Nicômacos para evitar que o homem use o argumento 
naturalista a pretexto de se furtar à responsabilidade por seus atos, alegando estar 
tudo previamente dado (e “decidido”) pela natureza. 

Por fim, este trabalho mostrou as formas de apresentação do dualismo 
nómos-phýsis na filosofia antiga, pretendendo expor claramente onde subjazem as 
justificativas de seus autores para as suas prescrições éticas e políticas. Por vezes 
essas justificativas são apresentadas com sutileza, requerendo grande atenção do 
leitor.  
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