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Tema: Filosofia Grega: Aristóteles

Objetivo: Conhecer a estrutura do pensamento filosófico de Aristóteles.

Quem foi Aristóteles?
 Justo-Meio.
 Justiça.
 Cidadania.
 Política.
 Bom Governo.
 Atividades.
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1. O que é Sofocracia? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Governo dos Melhores.
B. ( ) Governo dos guerreiros.
C. ( X ) Governo dos sábios.
D. ( ) Governo dos sacerdotes.
E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.



•Período Pré-socrático (séculos VII a V a.C.): Primeiros filósofos gregos
que viveram antes de Sócrates.
1. Tema: Natureza (Physis).
2. Principal Filósofo: Tales de Mileto.

•Período Socrático (séculos V a IV a.C.): Período clássico. Início da
democracia na Grécia Antiga.
1. Tema: Questões Humanas (Ética, Política e Técnicas)
2. Principais Filósofos: Sócrates, Platão e Aristóteles.

•Período Helenístico (séculos IV a.C. a VI d.C.).
1. Temas: Realização humana, Virtudes e busca da felicidade.
2. Representantes: Diógenes de Sinope, Plotino, dentre outros.

Períodos da Filosofia Grega

4



5

• Nasceu em Estagira, na Macedônia. Em
Atenas, frequentou a Academia de Platão.

• Após a morte de Platão, viajou por
diversos lugares e foi preceptor de
Alexandre, o Grande, da Macedônia.

• De volta a Atenas, fundou o Liceu (340
a.C.). A escola de Aristóteles tinha esse
nome Liceu porque era vizinha do templo
de Apolo Lício.

• PERIPATÉTICOS: Aristóteles e os discípulos
caminhavam pelo jardim do Liceu.

1. FILOSOFIA PERIPATÉTICA: do grego Peri (à
volta de) e Patéo (caminhar).

Aristóteles (384-322 a.C.) 



• Aristóteles não foi apenas o último grande
filósofo grego. Foi também o primeiro grande
biólogo da Europa.

• Platão estava tão concentrado nas "idéias"
eternas que mal reparava nas transformações da
natureza.

• Aristóteles, pelo contrário, interessava-se
precisamente pelas transformações (PROCESSOS
FÍSICOS).

• A fidelidade ao mestre foi entremeada por
críticas que mais tarde justificou: "Sou amigo de
Platão, mas mais amigo da Verdade

Críticas ao Mestre Platão
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• Tal como os filósofos anteriores, Platão queria
encontrar algo eterno e imutável no meio de todas as
transformações. Deste modo, encontrou o “Mundo das
Ideias”, superior e anterior ao “Mundo Sensível”.

• Para Platão, primeiro, vinha a idéia "cavalo“. Em
seguida, todos os cavalos do mundo sensível.

• ARISTÓTELES achava que Platão tinha entendido tudo
ao contrário.

• Estava de acordo com o seu professor que a IDEIA DO
CAVALO é eterna e imutável.

• Mas a IDEIA DE CAVALO é apenas um conceito que
formamos depois de termos visto um determinado
número de cavalos.

Críticas ao Mestre Platão
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• BUSCA DA FELICIDADE: O homem é parte da cidade e sua
felicidade depende da felicidade da cidade. O homem feliz é
aquele que chega à CIDADANIA.

• Para ser alcançar a CIDADANIA, o homem deve buscar a
excelência e ser virtuoso. Agir conforme as virtudes (justo-
meio).

• Para ser virtuoso e atingir o justo-meio, o homem tem que:

1. Usar sua virtude intelectual na ação, atuando na obtenção
da virtude moral. (RAZÂO)

2. Evita os vícios por falta e por excesso.

• Para Aristóteles não é possível chegar no justo-meio fora da
ação. E para calcular sua ação, o homem tem de ter alma.

JUSTO-MEIO

VÍCIO POR 
EXCESSO

Vaidade

JUSTO – MEIO Respeito-próprio

VÍCIO POR FALTA Modéstia



9

1. Por que Aristóteles e seus discípulos eram chamados de Peripatéticos?
(Marque a alternativa correta).

A. ( ) Porque eles ficavam sentados no meio do jardim do Liceu.
B. ( X ) Porque eles caminhavam pelo jardim do Liceu. A palavra “Peripatético”

vem do grego Peri (à volta de) e Patéo (caminhar).
C. ( ) Porque eles não caminhavam pelo jardim do Liceu. A palavra Peripatético”

vem do grego Peri (à volta de) e Patéo (caminhar).
D. ( ) Porque não foi fundada perto de Atenas, num pequeno bosque, que tinha

o nome do lendário herói grego Academo.
E. ( ) Porque eram desengonçados ao caminhar.
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2. Segundo Aristóteles, como o cidadão alcança o “Justo-Meio"?
(Marque a alternativa correta).

A. ( X ) Pelo uso da razão e evitando os excessos.
B. ( ) Pelo uso da razão, somente.
C. ( ) Somente evitando os excessos.
D.( ) Pela prática da religião.
E. ( ) Pela compreensão dos mitos.



• O indivíduo bom é generoso. Ele
não pensa apenas em si, mas
orienta-se para atender às
dificuldades e às necessidades dos
outros.

• Justiça refere-se:

1. Às relações entre as pessoas.

2. Às relações entre os indivíduos e
o governo, estabelecidas em leis.

Justiça
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• Tratar as pessoas com justiça consiste em
distribuir os bens em sua devida proporção: não
se deve dar às pessoas nem demasiado nem de
menos.

• Deve haver uma justa proporção entre o bem
atribuído(ou prêmio) e o mérito demonstrado.

• Leva em conta as diferenças entre as pessoas.

• Por exemplo: ao servir seus filhos durante a
refeição, a mãe oferece quantidades diferentes
para cada um, de acordo com a idade, o apetite
e as condições de saúde. Até o tipo de alimento
varia, quando se trata, por exemplo, de um
bebê ou de um adolescente.

Justiça
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• Amizade é o coroamento da vida
virtuosa.

• A Amizade é possível apenas entre
os prudentes e justos; pois supõe a
justiça, a generosidade, a
benevolência e a reciprocidade dos
sentimentos.

• Amar a si e aos amigos de maneira
generosa e desinteressada "é o que
há de mais necessário para viver".

Amizade
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• A democracia grega excluía da cidadania os
estrangeiros, as mulheres e os escravos.

• Aristóteles também é favorável à exclusão
de algumas categoria.

• Para Aristóteles, para ser cidadão, é
necessário ter qualidades que variam
conforme as exigências da constituição
aceita pela cidade.

• O governante deve ser um bom cidadão,
embora as funções de um e de outro sejam
diferentes.

Cidadania
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• Na Atenas democrática os artesãos eram cidadãos, caso fossem homens livres e nativos da
cidade. Aristóteles prefere excluir da cidadania a classe dos artesãos, comerciantes e
trabalhadores braçais em geral, por duas razões:

1. A ocupação não lhes permite o tempo de ócio necessário para participar do governo.

2. Desprezo que os antigos tinham pelo trabalho manual: atividade que embrutece a alma e
torna quem o exerce incapaz da prática de uma virtude esclarecida.

• Homens livres e concidadãos aprisionados em guerras não deveriam ser escravizados, mas
sim os "bárbaros” (não-gregos). Afinal, Eram inferiores e possuíam disposição natural para
a escravidão.

• Porém, o tratamento do senhor ao escravo não deveria ser cruel. Devendo, inclusive,
estabelecidos laços afetivos.

Cidadania



Politica
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• Segundo o critério da quantidade, o governo
pode ser:

1. Monarquia: Governo de um só.
2. Aristocracia: Governo de um pequeno grupo.
3. Politeia: Governo constitucional da maioria.

• Segundo o critério de valor, as três formas:

1. São boas se visam ao interesse comum.

2. São más, corrompidas e degeneradas, se
tiverem como objetivo o interesse particular.

3. A cada uma das três formas boas descritas,
correspondem três formas degeneradas.

BOM CORROMPIDO

MONARQUIA TIRANIA: Governar em
interesse próprio

ARISTOCRACIA OLIGARQUIA: Vence o
interesse dos mais ricos
ou nobres.

POLITEIA DEMOCRACIA: A
maioria pobre governa
em detrimento da
minoria rica.
Perseguição aos ricos.
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• Das formas de poder, Aristóteles prefere a POLITEIA.

• A tensão política sempre deriva da luta entre ricos e
pobres. A Politeia concilia esses antagonismos
assegurando a paz social.

• JUSTO-MEIO: a virtude sempre está no meio-termo.

• CLASSE MÉDIA: Aplicando o critério do JUSTO-MEIO,
Aristóteles afirma que classe média existem as
condições de virtude para criar uma política estável.

• A Classe Média equilibra a sociedade e diminui a
possibilidadede ocorrência de revoltas.

Politica
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3. Qual é o conceito de JUSTIÇA, em Aristóteles? (Marque a alternativa 
correta).

A. (  X ) Tratar as pessoas com justiça consiste em distribuir os bens em sua 
devida proporção.

B. (    ) Tratar as pessoas com justiça consiste não em distribuir os bens em 
sua devida proporção.

C. (    ) Distribuir os bens somente para os ricos.
D. (    ) Distribuir os bens somente para os pobres.
E. (    ) Não fazer nada. 
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• Platão tentou implantar um governo justo na
Sicília e idealizou em A República um modelo a
ser alcançado.

• Aristóteles, mesmo recusando a utopia de seu
mestre, aspirava igualmente a uma CIDADE
JUSTA E FELIZ:

Se dissemos com razão na Ética que a vida
feliz é a vivida de acordo com os ditames da
moralidade e sem impedimentos, e que a
moralidade é um meio-termo, segue-se
necessariamente que a vida segundo este
meio-termo é a melhor. O mesmo critério
deve necessariamente aplicar-se à boa ou
má qualidade de uma cidade ou de uma
constituição, pois a constituição é um certo
modo de vida para uma cidade.

Bom governo
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• Para Aristóteles, existe uma ligação
indissolúvel entre a vida moral e a
política.

• O bom governo, o regime justo da
cidade boa, depende da virtude do
bom governante.

• O bom governante deve ter a virtude
da prudência; pela qual será capaz de
agir visando ao bem comum.

• Trata-se de virtude difícil, nem sempre
alcançável.

Bom governo
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4. Segundo Aristóteles, qual é a virtude do bom governante? (Marque a 
alternativa correta).

A. ( X ) Prudência.
B. (    ) Coragem.
C. (    ) Fortaleza.
D. (    ) Astúcia.
E. (    ) Bom humor. 
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1. Qual é, segundo Aristóteles, a forma corrompida da Politeia? 
(Marque a alternativa correta).

A. (   ) Oligarquia.
B. (    ) Tirania.
C. (    ) Democracia.
D.(    ) Monarquia.
E. (    ) Aristocracia. 
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Tema: O Pensamento de
Aristóteles: Essência e Acidente;
Matéria e Forma; Potência e Ato

Objetivo: Compreender os
conceitos de Essência, Acidente,
Matéria, Forma, Potência e Ato no
pensamento filosófico de
Aristóteles.


