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Resumo: Este ensaio questiona, a partir da Ética Nicomaqueia, se o ser 

humano é um animal racional ou um animal político. A proposta é feita 

porque, embora Aristóteles não formule diretamente a questão acerca 

do ser humano no tratado, parece esboçar duas definições diferentes. 

Por isso pretende-se buscar compreender se uma dessas concepções se 

sobressai, ou se é possível conjugá-las. O questionamento poderá levar 

a defender uma antropologia, no sentido de uma filosofia acerca do que 

é humano e do que é propriamente humano, pautada no tratado em 

questão.  
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Abstract: This essay questions, from the Nicomaqueia Ethics, if the 

human being is a rational animal or a political animal. The proposal is 

made because, although Aristotle does not directly formulate the 

question about the human being in this treatese, he seems to outline two 

different definitions. Therefore, it intend to try to understand if one of 

these conceptions stands out, or if it is possible combine them. The 

questioning may lead to defend an anthropology, in the sense of a 

philosophy of what is human and what is properly human, based on the 

treatise in question. 
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I.  

 

Perguntar pelo que caracteriza um ser como humano pode 

soar desnecessário1 hoje em dia. No entanto, entendo que a 

pergunta está presente na Ética Nicomaqueia, embora ela não seja 

explicitamente formulada. Por isso, as leituras do tratado em 

questão e também da Política me levaram a destacar esta 

interrogação. Em certo ponto do primeiro dos dois tratados 

mencionados (EN X 1178a7-8), o filósofo afirma que a razão (ho 

lógos) é, mais que outras capacidades, o homem. Ela seria o que 

há de mais divino no ser humano e deveria ser o guia e o 

comandante das ações e da vida humana, que só assim dirigida 

seria feliz. Porém, outros passos sinalizam para algo que poderia 

ser entendido de modo díspar, embora não seja necessariamente 

divergente da proposta a favor da razão. Por exemplo, há 

afirmações que indicam o ser humano como feito para viver em 

 
1 A pergunta pode ser estranha hoje em dia, mesmo porque não parece haver 

uma distinção ontológica que a satisfaça e estudos foram elaborados indicando 

isso (ver Rorty, 2007). Todavia, vivemos um momento no qual pessoas morrem 

por uma doença para a qual existe vacina, de fome ou por dores que 

ultrapassam as dores físicas, no qual são tratadas como sem importância ou 

como menos importantes que outros seres (humanos ou não) ou que questões 

econômicas. Então, as questões neste texto talvez possam levar a alguma 

reflexão válida para a atualidade.  
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comunidade (EN I 1097b9-11)2. Afirma-se também, em um tom 

que me parece mais conciliador, que quem dedica sua vida aos 

interesses da contemplação teórica precisa de outras coisas além 

do pensamento para poder viver e refletir (EN X 1178b3-7). 

Dessas considerações, que podem conter discrepâncias, veio o 

embraço. O que, então, poder-se-ia entender, a partir das pistas 

que o filósofo concede ao longo da Ética Nicomaqueia como o 

traço característico, ou o mais característico ao ser humano? Para 

Aristóteles, o ser humano é animal quanto ao gênero, mas, à 

diferença dos demais animais, ele é político ou racional? Ou ainda 

seria, plausível pensar numa associação pacífica de tais 

características? 

O texto que segue é apenas a materialização de algumas 

das reflexões que surgiram a partir de dúvidas como estas. É ainda 

a formulação por escrito de algumas outras dúvidas que me 

parecem complementares a estas e que podem, a partir de mais 

 
2 A questão pode ser reforçada a partir das discussões sobre a tipo 

especificamente diferente de animal que o homem é, político ou racional 

contemplativo, quando se visita a Ética eudemia que parece diferenciar a vida 

do filósofo da vida do homem político. Quanto a isso, conferir EE 1215 a36-

b1; 1216 a2; 1216b35-40; 1249b16-25 e a interpretação de Reeve (2013, p. 

22). 
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tempo e dedicação à questão central do estudo, vir a permitir o 

esboço de algumas respostas. Por ora, sigo apenas com a 

possibilidade de questionar e trazer algumas reflexões sobre o 

tema que me inquieta. Todavia, isso não me impede de sinalizar 

um desfecho provisório, segundo o qual tendo a responder às 

questões apresentadas com as letras iniciais de uma teoria que se 

direciona à uma postura conciliadora. De acordo com ela e 

conforme a Ética Nicomaqueia, o ser humano é tanto animal 

político quanto racional (e mais que isso). A vida mais divina 

proposta para o homem, aquela em contemplação racional, soa 

como paradigma do que o homem poderia alcançar com o melhor 

desenvolvimento de sua capacidade de razão teórica, com a 

excelência desta capacidade, mas não como regra para todas as 

formas humanas de viver. Além disso, o filósofo também indica 

a existência de outro tipo de virtude e de felicidade, e não se pode 

esquecer disso.   

 

II. 

A filosofia é um tipo de investigação feita por seres 

humanos e que se interessa pelos assuntos mais variados. Pauta-

se no diagnóstico e na proposição de problemas também variados 
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que levam ao menos a procurar respostas, por meio de reflexão 

de cunho especulativo e com pretensões à universalidade. 

Quando tal reflexão toma o próprio ser humano como um 

problema, explica Wolfgan Pleger (2019), temos uma parte da 

filosofia denominada “antropologia” ou “antropologia 

filosófica”. Todavia, como costuma acontecer com os estudos 

filosóficos em geral, é difícil ou praticamente impossível isolar 

uma dessas partes das suas demais áreas de interesse. Por esse 

motivo, proponho uma reflexão acerca do que caracteriza um ser 

humano (ho ánthrōpos) a partir de um tratado de Aristóteles que 

se apresenta como uma pesquisa de abertura às questões políticas 

e que se dedica a teorias éticas elaboradas pelo filósofo, a saber, 

a Ética Nicomaqueia.  

A proposta é feita porque o tratado em apreço traz em seu 

texto um problema acerca do ser humano e que merece atenção. 

Tal proposta parece ser possível porque, embora o filósofo não 

formule diretamente a questão acerca do que seja o homem, 

esboça conceitos que explicam o que ele é. O problema é que 

Aristóteles parece sinalizar ao menos duas propostas diferentes 

para a descrição do animal humano no tratado estudado. Questão 

que pode ser posta do seguinte modo: a partir da leitura da Ética 
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Nicomaqueia, em especial partindo do livro I no qual 

encontramos os primeiros esboços do argumento da função 

(érgon), como poderíamos definir o ser humano em seu gênero e 

diferença específica? Busco compreender se uma dessas 

concepções se sobressai, ou se é possível conjugá-las. A resposta 

pode levar a pretender uma antropologia, no sentido de uma 

filosofia acerca do ser humano, mesmo que implícita no tratado. 

É famosa a concepção de Aristóteles de que o homem é 

um animal político (zôon politikón). Tal fórmula, encontrada em 

Política 1253a7, esboçada em passos como EN 1097b10, 

1099b30-34 e talvez reforçada em teorias apresentadas nos Livros 

VIII e IX3 da mesma Ética, sobre a amizade, parece não deixar 

dúvida acerca daquilo que o filósofo entende por ser humano4. 

Todavia, ao ler todo o tratado, um sem-número de dúvidas 

 
3 Cf. Burnyeat (2010, p. 173). 
4 P-M. Morel (2003, p. 208) informa que na Ética Eudemia a felicidade é 

descrita como aquilo que de melhor o homem pode realizar (Ética 

Nicomaqueia 1277a39-40). Pautado nesse passo e em Ética Nicomaqueia I5 

1097b7-16, o estudioso interpreta que tal realização seria uma existência 

moralmente completa, entre amigos e concidadãos, único âmbito no qual se 

poderia ser feliz, dando à vida prática o status daquela vida que melhor pode 

conduzir à função humana. Embora haja a vida contemplativa, que pode ser 

considerada feliz, caracterizando o problema.  

http://revistapandorabrasil.com/revista_pandora/index.htm


 
Revista Pandora Brasil – Artigos - ISSN 2175-3318 
Revista de humanidades e de criatividade filosófica e literária 
http://revistapandorabrasil.com/revista_pandora/index.htm 

aparece e pode levar a questionar se essa seria a posição definitiva 

do filósofo, a despeito de sua clara enunciação5.  

A questão tem início com o texto do Livro I do tratado 

ético mencionado. Nele Aristóteles inicia sua investigação - não 

menos famosa que a proposição sobre o homem ser um animal 

político - acerca do que sejam a felicidade e a virtude 

propriamente humanas. É em meio a esses problemas que se 

encontram ainda outros, como aquele relativo à função 

propriamente humana. Aristóteles questiona: se tudo tende a um 

fim ou bem, se tudo quanto há tem uma função que lhe é própria, 

por que o homem não teria a sua função específica? A questão a 

respeito do que é propriamente humano então é aquela que se 

apresenta como uma indagação inicial para a questão principal 

deste texto, pois incita pensar que, se é possível dizer para que 

serve o homem, qual seu propósito ou qualquer que seja a 

interpretação cabível a tal argumento, talvez passe por aí a forma 

 
5 A proposta de Henrique de Lima Vaz sobre a antropologia de Aristóteles 

aponta para quatro aspectos destacados acerca do homem na era clássica, e que 

seriam congregados em uma concepção de homem. Estes seriam relativos à 

psychḗ humana, ao homem como zôon logikón (expressão que somente 

apareceria, conforme Bonitz, num fragmento (1511a43)), ao seu aspecto de 

zôon politikón e de ser de paixão e desejo (VAZ, 1991). Proposta que acentua 

a inquietação. 

http://revistapandorabrasil.com/revista_pandora/index.htm


 
Revista Pandora Brasil – Artigos - ISSN 2175-3318 
Revista de humanidades e de criatividade filosófica e literária 
http://revistapandorabrasil.com/revista_pandora/index.htm 

de dizer o que o ser humano é. Ademais, a própria proposição de 

uma função especialmente humana soa como problemática, pois, 

como ressalta Korsgaard (2008), haveria mais de uma maneira de 

interpretá-la.   

A questão acerca da função começa a ser delimitada 

quando o Livro supramencionado analisa a opinião acerca da 

existência de tipos de vida diferentes. Em seguida, o filósofo 

afirma que a função de cada coisa é o que faz bem feito, 

explicação que aparece quase que imediatamente associada à 

ideia de que o homem teria um tipo de vida que lhe é peculiar. A 

discussão assume tons de questões acerca da alma que anima cada 

tipo de ser vivo. Por isso é ainda proposta a existência de uma 

vida de nutrição e crescimento, uma de percepção, mas nenhuma 

destas é indicada como propriamente humana, pois todos os 

animais compartilham desses tipos de vida. Sendo assim, 

Aristóteles explica: “Resta, pois, a vida ativa do elemento que tem 

um princípio racional; desta uma parte tem tal princípio no 

sentido de ser-lhe obediente, e a outra no sentido de possuí-lo e 

de exercer o pensamento” (EN 1098a3-5). Assim, a função do 

homem seria uma atividade da alma que implicaria o exercício de 
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sua capacidade racional, gerando uma vida conforme essa 

capacidade, da melhor forma possível, com excelência ou virtude. 

Dessas afirmações vem uma das questões cruciais ao 

problema acerca da concepção de ser humano existente na EN, 

pois poderia contradizer a afirmação anteriormente exposta sobre 

o animal político. A pergunta é: esse ponto do tratado (assim 

como o Livro X) estaria a afirmar que a vida que melhor se 

adequaria àquilo que Aristóteles entende como propriamente 

humana seria dedicada às atividades intelectuais? A questão 

emerge, pois o que antecede esse ponto6, a sequência dete texto e 

o texto da Política, parecem indicar que uma vida boa e feliz seria 

aquela levada pelos cidadãos, no seio da cidade. Esse tipo de 

percepção vem ainda da sequência da EN, que se dedica (ao 

menos nos livros II, III, IV, V, VII, VIII, IX e parte do Livro X) 

às investigações relativas às virtudes éticas e/ou à convivência na 

cidade. Mesmo o Livro VI, que é dedicado ao estudo das virtudes 

intelectuais, ainda cede grande parte de sua discussão à prudência 

(prhónesis), virtude intelectual que permite ações eticamente 

corretas.   

 
6 Em 1097b10 Aristóteles afirma que “o homem nasce para a cidadania”.  
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Entendo que esse destaque possa acontecer devido ao 

escopo do tratado, qual seja, as ações virtuosas que conduzem à 

felicidade. Todavia, isso não dissipa a dúvida porque, ao final do 

Livro I, o filósofo apresenta uma postura, talvez popular e 

superficial (também devido ao escopo do estudo), sobre a alma 

humana. Nesse ponto o filósofo analisa opiniões válidas acerca 

da alma, como aquelas que a descrevem como constituída de parte 

racional (tò álogon) e parte não racional (tò lógon échon).      Na 

segunda parte mencionada existe uma capacidade destinada à 

condução do crescimento e da nutrição, como havia sido proposto 

anteriormente para distinção dos tipos de vida. Esta, repete o 

filósofo, não seria a capacidade anímica propriamente humana, já 

que é compartilhada por homens e demais seres vivos. Haveria na 

parte não racional ainda uma capacidade chamada desiderativa. 

Esta terceira capacidade não racional mencionada é descrita 

curiosamente como única capaz de ouvir e obedecer à parte 

racional7, embora muitas vezes lute contra ela e se oponha a ela.     

 
7 Reeve (2014) entende que qualquer que seja a função humana, ela deve 

justificar as funções das partes do corpo, bem como deve justificar o homem 

como praticante de uma arte específica que segue princípios e normas 

racionais. Isso porque, após analisar as funções atreladas às capacidades da 

alma que o homem compartilha com os demais animais, o texto de Ética 
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Percebo algumas destas capacidades implicadas com um 

tipo de vida descrito anteriormente. À vegetativa tocaria o 

simples estar vivo; a desiderativa é relativa aos gozos e, em parte, 

à vida a eles dedicada, compartilhada por todos os animais; e a 

racional parece ser aquela capacidade que rege a vida considerada 

propriamente humana. Mas, conforme a lista inicial das opiniões 

analisadas e a proposta de Aristóteles restaria ainda uma forma de 

vida analisada e associada aos seres humanos, mas não a uma 

alma especificada: a vida política. Tendo isso em vista, se cada 

uma dessas capacidades se relaciona com ao menos um tipo de 

vida, seria da alçada do racional tanto a vida política quanto à vida 

conforme à razão? Se apenas a capacidade vegetativa é indicada 

como pertencente a todos os seres vivos e a desiderativa é 

compartilhada por humanos e demais animais, seria de se supor 

que esta última teria algo a ver com a vida e a função 

propriamente humanas, indicando traços importantes ao que seja 

o ser humano? Danilo Marcondes (2012)8, em um estudo sobre a 

 
Nicomaqueia I 7 (1097b33-1098a7) acaba por identificar uma função que 

chama “vida prática do que possui razão”, que é capaz tanto de obedecer à 

razão quanto de possuí-la, exercitando o intelecto (noûs). 
8 A proposta de Marcondes parece seguir as leituras de Hannah Arendt (2020) 

sobre a questão da condição humana.  
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natureza humana a partir da Política, afirma que para Aristóteles 

o ser humano só pode ser entendido como animal político por ser 

dotado de lógos, capaz, por isso, de se comunicar, decidir e, 

também por isso, capaz de viver em comunidade. Então, o homem 

seria naturalmente capacitado a este tipo de vida, conforme o 

exame ao qual o estudioso submete a Política. Poderíamos 

conformar essa proposta ao que lemos também na EN?  

Acontece que a sequência do último tratado mencionado 

se dedica ao estudo das virtudes que, ao final do Livro I, são 

propostas conforme as partes da alma: éticas e dianoéticas. É 

assinalada, ao menos quando se trata do primeiro tipo de virtude, 

a necessidade de mediania relativa a ações e a paixões. Isso 

porque as paixões, e as afecções9 em geral, são relacionadas à 

forma que adquirirão as ações e estas, juntamente com as 

atividades, são as componentes do que se poderá considerar uma 

vida feliz, desde que se aja virtuosamente, o que significa, afirma 

Aristóteles, agir conforme à razão. Ademais, o filósofo afirma que 

na alma humana existem paixões (páthe), disposições (héxeis) e 

 
9 Refiro-me a desejos, prazeres e dores.  
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capacidades (dýnameis), porquanto entendo que sejam naturais 

aos homens.  

As virtudes éticas são classificadas como disposições de 

agir e sentir bem as paixões, medianamente, sendo aquilo que faz 

com que o homem desempenhe bem sua função. São descritas 

como aptas a escolher o meio termo relativo a nós, afastando os 

humanos das ações e das paixões que não admitem mediania, 

conforme o que manda a razão prática. Esta leva a fazer atos 

nobres e voluntários com prazer e por escolha, conforme as 

circunstâncias e tendo em vista um fim adequado. Assim, o texto 

salienta, por várias vezes, que o adequado é preferir o meio-termo 

ditado pela reta razão (órthos lógos).  

No Livro VI são discutidos os ditames deste tipo de razão, 

momento no qual aparece a virtude dianoética da prudência. O 

assunto se volta novamente para a questão das capacidades 

anímicas que se dedicam à apreciação de diferentes objetos, 

sendo o melhor estado de cada uma delas em sua atividade aquilo 

que se chama virtude, seu funcionamento apropriado (EN 

1139a19). Todavia, é nesse ponto que Aristóteles indica a 

existência de três governantes da ação e da verdade: sensação 

(aísthesis), intelecto (noûs) e desejo (órexis). Estariam também 
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implicados com as diferentes formas de vida descritas 

anteriormente? Neste passo a questão não apresenta solução, mas 

o filósofo esclarece quem determina a ação: nem a sensação, nem 

o intelecto sozinho, mas o desejo, que leva a buscar ou fugir de 

algum fim. Todavia, este precisa entrar em acordo com aquilo que 

é afirmado ou negado pela razão, pois, num processo que caminha 

até a ação correta é preciso desejar um fim a ser buscado e 

deliberar quanto às possibilidades de alcançá-lo. É preciso 

igualmente escolher adequadamente qual dessas possibilidades é 

a mais viável, organizando um raciocínio verdadeiro sobre como 

agir. Aristóteles explica:  

Ora, esta espécie de intelecto e de verdade é 

prática. Quanto ao intelecto contemplativo, e 

não prático nem produtivo, bom e mau estado 

são, respectivamente, a verdade e a falsidade 

(pois essa é a obra de toda a parte racional); 

mas da parte prática e intelectual o bom 

estado é a concordância da verdade com o 

reto desejo (EN 1139a25-30).  

 

A ação virtuosa, que concorreria à vida feliz, é, conforme 

essa explicação, aquela em que o desejo concorda com o que 

propõe a reta razão. Mas haveria ainda na alma outras disposições 

intelectuais que indicariam a verdade: arte (techné), 
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conhecimento científico (epistéme), sabedoria (sophía) e intelecto 

(noûs). Destas, nenhuma outra além da prudência ou sabedoria 

prática participaria das indicações para a ação adequada para uma 

vida boa? Quais estariam envolvidas na forma de vida 

propriamente humana?  

Aristóteles questiona se a sabedoria não lida com as coisas 

que tornam o homem feliz. A virtude dianoética destinada a esse 

tipo de objeto é a prudência, que se ocupa com as “coisas justas, 

nobres e boas para o homem, mas essas são coisas cuja prática é 

característica do homem bom, e não nos tornamos mais capazes 

de agir pelo fato de conhecê-las se as virtudes são disposições de 

caráter” (EN 1143b20-23). Todavia, logo em seguida o filósofo 

indica que a sabedoria produz felicidade por ser uma parte da 

virtude inteira. Possui-la e atualizá-la faz do homem feliz, afirma. 

No entanto, destaca que a obra humana só ganha completude 

quando em acordo com a prudência e com a virtude ética. Isso 

porque esta última indica um bom fim a se buscar e a prudência 

o meio de alcançá-lo10. Ambas formam um conjunto 

 
10 Se a prudência diz respeito somente à proposição de meios para que se 

alcance um fim e não à definição do próprio fim, é problema que não podemos 

tratar neste estudo. 
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indispensável para a prática de boas ações que concorrem a uma 

vida feliz. Mas, a sabedoria é proposta ainda como a virtude da 

parte superior da alma. Como, então, não a envolver na vida 

considerada feliz? A discussão sobre a questão não prossegue 

nesse Livro, deixando a questão em aberto e dando mais motivos 

para indagações.   

O Livro apresentado a seguir, sobre o prazer sentido com 

as coisas que são praticadas ao longo da existência e sobre as 

disposições de caráter relativas ao prazer e à dor, talvez ajude a 

compreender qual é a vida própria ao homem, assim como qual é 

sua função própria. Destaco essa possibilidade, pois Aristóteles 

afirma que a vida é atividade e que o prazer é algo que sobrevém 

às atividades, indicando as tendências de cada um. Sendo assim, 

os prazeres próprios ao ser humano existem, como também há 

prazeres próprios às demais espécies animais. Dentre estas, o 

humano é aquele animal que apresenta inúmeros prazeres, mas 

destaca que a medida são os prazeres sentidos pelo homem bom.  

Quer, pois, o homem perfeito e 

supremamente feliz tenha uma, quer mais de 

uma atividade, diremos que os prazeres que 

completam essas atividades são, stricto 

sensu, os prazeres próprios do homem; e o 
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resto só será de maneira secundária e parcial, 

como o são as atividades (EN 1176a27-30).  

 

Penso então que é possível usar os prazeres advindos das 

atividades exercidas e das ações praticadas como sinalizadores 

daquele conjunto de atividades e ações que comporão a vida e a 

função propriamente humanas, talvez não num sentido 

teleológico de um propósito, mas num sentido daquilo que faz do 

ser humano o que ele é (KORSGAARD, 2008). No entanto, que 

tipos de prazeres são bem-vindos à melhor forma de vida possível 

para o melhor tipo de homem que pode existir? Pelo passo 

supracitado, o que posso indicar é que serão aqueles próprios ao 

homem bom, que aparece agora como modelo de ser humano. 

Mas, o que vem a ser um homem bom? A sequência do tratado 

informa que é aquele que desempenha atividades virtuosas, que 

leva uma vida virtuosa, portanto. Afirmações que não soam muito 

esclarecedoras, na verdade.   

Por extrapolar o campo das questões e considerações ora 

apresentadas, não adentrarei as veredas das questões acerca das 

virtudes. Contudo, é praticamente impossível tratar daquela vida 

considerada apropriada ao ser humano sem tocar ao menos 

superficialmente nessas questões. O assunto se impõe, portanto, 
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vez ou outra na discussão, como quando se depara com o Livro X 

a dizer que a felicidade é a atividade conforme a virtude, e 

conforme a maior das virtudes, aquela do que há de melhor no 

homem. Afirma ainda que a atividade desse “melhor” é a perfeita 

felicidade. Na sequência o texto reforça: “Que essa atividade é 

contemplativa, já o dissemos anteriormente” (EN 1177a18)11. 

Essa seria a melhor atividade porque a razão é a melhor coisa que 

existe no homem e os objetos da razão são os melhores entre os 

objetos cognoscíveis. Ademais, dentre as atividades, a 

contemplação se mostra a mais estável e contínua, sendo ainda as 

atividades da sabedoria as mais prazerosas dentre as que são 

virtuosas.  

Uma das características atribuídas e ressaltadas à vida 

virtuosa e feliz é a autossuficiência. No Livro X Aristóteles 

afirma que a autossuficiência é traço especial da contemplação:  

Porque, embora um filósofo, assim como um 

homem justo ou o que possui qualquer outra 

virtude, necessite das coisas indispensáveis à 

vida quando está suficientemente provido de 

coisas dessa espécie o homem justo precisa 

ter com quem agir justamente, e o 

 
11 Cf. também Ética Nicomaqueia 1095b14; 1096 a5; 1141 a18 1141b3; 

1143b33; 1144 a6; 1145 a11.  
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temperante, o corajoso e cada um dos outros 

se encontram no mesmo caso; mas o filósofo, 

mesmo quando sozinho, pode contemplar a 

verdade, e tanto melhor o fará quanto mais 

sábio for. Talvez possa fazê-lo melhor se tiver 

colaboradores, mas ainda assim é ele o mais 

auto-suficiente de todos (EN 1177a28-35; 

1177b1).  

 

Eis um passo que acentua a dúvida: Aristóteles estaria, 

assim como entendem as propostas sobre o modo de vida 

filosófico feitas por P. Hadot (1999), a propor realmente que o 

filósofo seria um homem que poderia, se assim o desejasse, abrir 

mão da vida em comunidade12, ou melhor, da vida dedicada às 

coisas relativas à pólis para se dedicar à pesquisa e contemplação 

filosófica? Que tipo de ser humano seria esse proposto pela EN, 

texto apresentado pelo próprio filósofo como prelúdio ao tratado 

 
12 Conforme o estudioso francês, ao comparar e distinguir a Academia e o 

Liceu com suas propostas e práticas, a segunda escola mencionada só formava 

os filósofos para a vida filosófica. “O ensino prático e político dirigir-se-á a 

um público mais amplo, a homens políticos, de fora da escola, mas que 

desejam se instruir sobre a melhor maneira de organizar a cidade” (1999, p. 

121). Assim, com esse tipo de interpretação, Hadot propõe explicitamente a 

existência de dois tipos de felicidade e de vida feliz, a vida política e a teorética 

(cf. Política 1324a30). Uma melhor que a outra, conforme sua leitura da Ética 

Nicomaqueia. Sendo assim, o filósofo seria o mais sábio dos homens e mais 

apto a viver só (HADOT, 1999). Haveria, para o comentador, dois tipos de vida 

humana. Isso implicaria na existência também de dois tipos de homem? 

Ressurge a questão.  
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sobre a política, contrariando a ideia fortemente defendida neste 

último estudo de que o homem é essencialmente um animal 

político, que realizaria plenamente suas capacidades tão somente 

na pólis? Seria o filósofo um ser realmente divino entre os 

homens comuns, que poderia prescindir mesmo das amizades, 

embora vivesse mais facilmente tendo-as? Que espécie de eremita 

seria esse homem divino? Ser-lhe-ia possível viver simplesmente 

para a contemplação racional e os prazeres desta atividade lhe 

bastariam?  

As perguntas soam estranhas aos ouvidos de pessoas dos 

dias de hoje. Todavia, deparo-me frequentemente com defensores 

da vida contemplativa como aquela propriamente humana, ou a 

melhor vida humana13, em estudos feitos na antiguidade grega e 

comentários de épocas posteriores. Tal defesa parece ser também 

apresentada pelo próprio Aristóteles, como se pôde ler mais 

acima. O filósofo teria ido ao ponto de sugerir uma tal existência 

humana (ou quase-divina)? O próprio Hadot (1999, p. 132), após 

ressaltar esse aspecto contemplativo da vida mais feliz, indica 

uma “vida segundo o espírito”, como a chama, dedicada a 

 
13 Cf., por exemplo, Gauthier (1973, p. 111-117 apud MOREL, 2003, p. 209), 

que entende que não há felicidade sem contemplação.  
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pesquisas que boas vezes têm por base a investigação de objetos 

que se apresentam ao filósofo no mundo no qual vive, 

naturalmente14. A verdade é que, após a afirmação acima exposta 

aparecem as que seguem abaixo, acentuando a dúvida:  

Mas, uma tal vida é inacessível ao homem, 

pois não será na medida em que é homem que 

ele viverá assim mas na medida em que 

possui em si algo de divino; e tanto quanto 

esse elemento é superior à nossa natureza 

composta, o é também a sua atividade ao 

exercício da outra espécie de virtude (EN 

1177b27-30, grifo meu).  

 

Aqui o nó do problema aperta. Ao ressaltar a “natureza 

composta” do ser humano, Aristóteles retorna às questões da 

alma humana, racional e não racional. Como então, seria possível 

viver em conformidade com o que temos de melhor, a razão? Ou 

 
14 Embora Hadot fale da vida contemplativa como aquela própria ao filósofo, 

o estudioso ressalta que “Não há nada mais distante da teoria que que a 

teorética, isto é, a contemplação” (HADOT, 1999, p. 131). Aristóteles, Hadot 

explica, propõe um tipo de vida que ele mesmo, com seus discípulos, buscava 

praticar no Liceu, mas ao mesmo tempo propõe um programa ideal que 

buscava a elevação do homem quanto à sabedoria, indo do humano àquilo que 

pode ser o mais divino para o homem. Concordamos com esse aspecto ideal 

da proposta sobre o homem e a vida humana indicadas no belo texto do teórico 

francês, mas tenho ainda as dúvidas quanto à conclusão de seu texto, que 

propõe aos filósofos “uma vida consagrada à investigação desinteressada, ao 

estudo e à contemplação e, deve-se reconhecê-lo, independente da azáfama da 

vida política” (HADOT, 1999, p. 138).  
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levar uma vida somente dedicada às atividades da razão? 

Aristóteles, com isso, proporia que deveríamos dar 

prosseguimento, ou tentar dar prosseguimento, a uma vida 

dedicada às atividades da razão teórica? A questão é espinhosa, 

embora o filósofo assevere que devemos, mesmo sendo difícil, 

viver conforme o que há de melhor e de divino em nós. Levanta 

ainda a possibilidade de dizer que o elemento racional é o próprio 

homem, seu componente melhor e dominante, mas sem 

especificar se a vertente prática ou teórica de tal elemento é 

aquela que considera melhor. Essa especificação resolveria o 

problema, legando ao ser humano o status de animal racional 

(zôon logikón) e elegendo à vida apropriadamente humana aquela 

dedicada às coisas da razão teórica? É difícil imaginar um 

filósofo, ser iluminado, que apenas viva de reflexão, 

ultrapassando sua natureza composta. A questão é que linhas 

abaixo Aristóteles escreve que tal vida seria a mais feliz, mas, em 

seguida, reflete: “em grau secundário, a vida de acordo com a 

outra espécie de virtude é feliz, porque as atividades que 

concordam com esta condizem com a nossa condição humana” 

(EN 1178a9-10). Será que esse tipo de proposição divide, assim 

como o faz Platão em República V, os homens entre os filósofos 
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e os não filósofos? Haveria uma felicidade mais feliz para esse 

primeiro tipo de homem, dividindo em duas as concepções de ser 

humano, de vida feliz e suas atividades? Ou existiria, como na 

interpretação de Hadot, graus de vida contemplativa e raros 

momentos de contemplação quase divina para os filósofos? Ou 

ainda seria possível advogar a favor, como parecem fazer 

Korsgaard e Boyle, da ideia que “ser racional transforma a 

natureza de ser um animal, e assim constitui um jeito novo de ser 

uma coisa viva” (BOYLE, 2012, p. 16, tradução minha), trazendo 

para esse aspecto de racionalidade humana o seu jeito peculiar de 

fazer tudo quanto é capaz de executar? Ou seria ainda possível 

defender, como o faz Morel (2003), um gênero de vida misto? 

Ainda não estou em condição de responder estas questões. 

Mesmo porque o filósofo prossegue sua investigação propondo 

que são atos conforme a virtude ética, que parece ser o tal “outro 

tipo de virtude” mencionado no passo citado acima, que permite 

aquela vida comum entre os homens, observando contratos, 

deveres e mesmo paixões. E acrescenta: “todas essas coisas 

parecem tipicamente humanas” (EN 1178a13-14). Ademais, as 

virtudes éticas são, muitas vezes, relacionadas ao corpo, fazendo 

eco à natureza composta do ser humano. E embora afirme não 
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descrever a virtude da razão teórica no tratado em apreciação15, 

Aristóteles propõe que esta “parece necessitar de bens exteriores, 

porém pouco, ou, em todo caso, menos do que necessitam as 

virtudes morais” (EN 1178a23-25).  

Mesmo em questões educacionais, esse lado humano 

duplo é acentuado e destacado por estudiosos como Burnyeat 

(2010, p. 170-171) nas linhas abaixo: 

De tudo isso segue-se não só que por longo 

tempo o desenvolvimento moral deve ser um 

processo menos do que plenamente racional, 

mas, o que é menos frequentemente 

reconhecido, que a moralidade madura deve 

em grande parte continuar a ser o que 

originalmente foi, algo que diga respeito a 

respostas que derivam de fontes outras que 

não a razão reflexiva. Sendo essas o tecido do 

caráter moral, no homem plenamente 

desenvolvido e dotado de virtude e sabedoria 

prática elas se integram com e, com efeito, se 

impregnam e são corrigidas por seu esquema 

arrazoado de valores.  

 

 
15 Observe-se que quando trata da “razão” - na tradução feita por Vallandro e 

Bornheim (1973) a partir da tradução de D. Ross (1995) -, defendida no Livro 

X como que de melhor e mais divino há no homem, o termo é noûs em grego, 

usado se não em todas, na maioria das vezes em que esta face da razão ou este 

melhor estado de uma das faces da razão é mencionado.  
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Se mesmo na educação haveria, como propõe o 

comentador, um desenvolvimento por hábito que trata de educar 

o lado não racional da alma, e somente depois uma educação que 

visa o pleno desenvolvimento do intelecto que deve guiar a parte 

não racional, seria possível acreditar cegamente que a razão é o 

próprio homem, como Aristóteles afirmará no Livro X? O 

propósito da educação seria, entre outros e como assinala o 

mesmo estudioso, dar forma preliminar aos sentimentos, àquilo 

que é da alçada do não racional, e às ações que estão envolvidas 

nas relações com os outros. Isso destacaria uma vida política, em 

comunidade? 

A questão é posta porque o tratado em apreciação afirma 

que o homem virtuoso intelectualmente não necessitaria tanto de 

bens exteriores e mesmo de convivência, ao menos não para 

exercitar sua atividade peculiar. “Mas enquanto homem que vive 

no meio de outros homens, ele escolhe a prática de atos virtuosos: 

por conseguinte, necessita também das coisas que facilitam a vida 

humana” (EN 1178b5-6). Todavia, insiste que a atividade perfeita 

é a contemplativa... recorre à comparação com a divindade, 

dizendo que sua atividade seria algo do tipo da contemplação, e, 

então, a atividade mais divina exercida pelo homem seria a 
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teorética, que leva a participar mais da felicidade e se afastar da 

condição puramente animal. Essa insistência impede de pôr um 

fim à questão que foi tomada como central neste ensaio. O tom 

da conversa é intrigante, pois se dá entre idas e vindas que fazem 

questão de ressaltar a melhor forma de vida humana como aquela 

em contemplação e o melhor ser humano como aquele capaz de 

contemplar. Em contrapartida, prossegue lembrando que a na 

natureza humana não permite embrenhar em um fosso 

contemplativo onde nada mais seria necessário16.  

Não obstante, após todas as perguntas levantadas, tendo a 

seguir os passos que apontam para um ser humano de natureza 

mista. Ele deve seguir a razão, sendo, portanto, animal racional. 

Todavia, é animal que sente, deseja e necessita de bens externos, 

assim como de outros humanos para manutenção mesmo de sua 

vida contemplativa, sendo também animal político.  

 

III. 

 
16 Marcondes (2012, p. 29) defende que é questão de ato e potência: somente 

na pólis o homem pode desenvolver as potencialidades de seu lógos, aquilo 

que lhe é natural. Todavia, seu estudo é basicamente pautado na Política. Seria 

preciso recorrer ao estudo deste tratado para solucionar a questão?  
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Mesmo que Aristóteles afirme que o filósofo é quem mais 

se aproxima do tipo de vida descrito como o mais feliz, sendo dos 

homens o mais caro aos deuses, não parece que o filósofo 

proporia uma tal vida em um tratado que enuncia como uma de 

suas principais tarefas entender a forma de tornar os homens bons 

e não somente refletir acerca da virtude que o permite. Não 

discordo, de forma alguma, das interpretações que assinalam o 

destaque dado pelo filósofo à vida contemplativa nem ao papel da 

razão em geral na condução do homem. Porém, não posso ignorar 

a importância que também é cedida na EN àquela parte da 

natureza humana chamada não racional, à “plasticidade” peculiar 

à natureza humana, como escreve Morel (2003, p. 212). Por isso 

entendo que uma resposta que fosse positiva quanto ao 

entendimento de que a vida propriamente humana e dedicada 

somente às atividades da razão teórica não condiria com a teoria 

de Aristóteles.  

A interpretação que parece mais adequada às teorias e às 

questões levantadas aqui é guiada pelas partes do tratado que 

sinalizam a natureza complexa ou composta da alma e da 

existência propriamente humana. Sendo assim, o ser humano não 

é somente razão, tampouco vive somete para atividades 
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teoréticas. É um tipo de ser que sente e guia sua vida, suas 

atividades e suas ações com auxílio do norte dado pela razão 

prática (e talvez também pela razão teórica), mas que não pode 

dispensar suas emoções, desejos e necessidades mais 

elementares17.  
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