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Resumo: O presente trabalho dedica-se a esclarecer a ideia de justiça sustentada no conceito 

de virtude aristotélica, entendendo que a justiça é uma das possibilidades da sustentabilidade 

da vida. Os temas trabalhados são de cunho filosófico, de ordem bibliográfica, envolvendo 

diretamente a compreensão da ética, justiça, virtude e sustentabilidade da vida. Assim, para 

esclarecer este estudo, ele subdivide-se em três momentos. No primeiro, apresenta 

considerações acerca da justiça, em dois sentidos distintos: como valor moral e como virtude, 

sendo a justiça entendida como um meio termo entre esses dois sentidos. O segundo descreve 

as orientações de Aristóteles sobre a virtude como compreensão da ética. O terceiro apresenta 

o crescimento constante do homem, que gera um descaso à sustentabilidade da vida. Portanto, 

a ideia de justiça como virtude aproxima esses conceitos e fundamenta o que concerne o justo 

e o injusto, considerando, assim, que um homem virtuoso será responsável, coerente, prudente 

e, por fim, justo.  

 

Palavras Chaves: Justiça. Virtude. Ética.  

 

Abstract: This work is dedicated to clarify the idea of justice supported the concept of 

Aristotelian virtue, understanding that justice is one of the possibilities of sustaining life. The 

themes discussed are philosophic, and are in bibliographic order, directly involving the 

understanding of ethics, justice, virtue and sustainability of life. In order to clarify, this study 

is divided into three stages. The first presents considerations about justice in two different 

ways: as a moral virtue as value and justice understood as a middle ground between these 

two senses. The second describes the guidelines of Aristotle virtue as understanding of ethics. 

The third presents the steady growth of man, which generates a disregard the sustainability of 

life. So the idea of justice as a virtue, brings these concepts and bases concerning the fair and 

unfair, whereas a virtuous man is responsible, consistent, prudent and fair order. 
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1 Introdução 

 

A justiça, na filosofia de Aristóteles, é considerada como a virtude mais perfeita, e, no 

que tange à justiça legal como reguladora das relações entre os cidadãos, aperfeiçoa o 

indivíduo com as demais virtudes, e tem a peculiaridade exclusiva de procurar o bem nos 

outros. A justiça, dentre todas as virtudes, é um bem para os outros. Ao referir-se ao outro, 

realizará o que é vantajoso para o outro, seja um ser importante ou um membro de uma 

comunidade qualquer. 

Buscar entender e compreender o que a Ética, virtude e justiça têm em comum e as 

suas ligações perante a Teoria de Aristóteles gera muitas discussões, pois ambas possuem 

várias ligações. 

Para Aristóteles, a ética tem referencia aos costumes de um povo, o modo de agir 

perante a sociedade, e, por isso, pode ser interpretada também como uma busca da felicidade 

dentro do ser humano. Se o homem se esforça por atingir metas, poderá se tornar uma pessoa 

virtuosa. A virtude é um hábito que pode ser adquirido, ou seja, que vamos conquistando com 

o passar dos dias. Então, a ética é baseada na virtude, pois ambas vão se fortalecendo na 

caminhada do homem, com novos conhecimentos, pensamentos, decisões.  

 O objetivo desta investigação volta-se à compreensão da justiça como esfera de 

possibilidade de busca pela igualdade dos homens. No entanto, nem tudo que é justo é de 

direito, o que justifica a autorreflexão acerca do exercício da justiça. A virtude, para esse 

filósofo, é compreendida como um modo de ser ético, ou seja, responsável para consigo, para 

com o outro e para com o mundo. 

 

2 Metodologia  

 

O presente artigo possui uma pesquisa de cunho bibliográfico, que apresenta estudos 

reunidos em obras já publicadas, em que o mesmo assunto pode ser encontrado em diferentes 

mídias sejam elas livros, revistas, dissertações, artigos científicos, CDs, etc. 

Conforme Fachin (2003, p. 125), podemos usar uma explicação clara para a 

metodologia: 

  

Diz respeito ao conjunto de conhecimentos humanos reunidos na obra. 

Tem como finalidade fundamental conduzir o leitor a determinado 

assunto e proporcionar a produção, coleção, armazenamento, 



 

reprodução, utilização e comunicação das informações coletadas para 

o desempenho da pesquisa. 

 

 

3 Considerações Acerca da Justiça 

 

 As raízes clássicas do paradigma da justiça apontam à cultura ocidental da Grécia 

clássica pela peça “Antígona” do teatrólogo grego Sófocles, na qual estabelece o tema de 

legalidade das leis para com as bases da ordem justa, por meio de um processo jurídico mais 

humanizado. Para Platão, pode-se comparar a justiça em relação à saúde, pois a justiça será 

inserida na alma, e a saúde e a doença ao corpo. Sendo assim, o homem que pensar e 

modificar seu pensamento perante a justiça terá mudanças em sua alma ou na forma de agir e 

pensar (BARRETO; BRAGATO, 2013).  

 Analisando o convívio humano, Aristóteles também propõe outros dois conceitos de 

justiça, sendo que o primeiro analisa algumas relações familiares, econômicas, ou seja, é 

considerado institucionalizado, enquanto que o segundo conceito tem a ver com a relação do 

pensar, “fazer”, ou seja, com a personalidade da pessoa, configurando-se como uma virtude. 

A teoria aristotélica analisa a diversidade de acepções em que normalmente se usa o 

termo justiça. Assim, ao final da investigação, tendo-se anotado em quantos sentidos se diz o 

homem injusto (ádikos), poder-se-á dizer em quantos sentidos se diz o homem justo (dikos). 

O homem injusto é ora aquele que não respeita a igualdade (ânisos), ora aquele que 

não respeita a lei (paránomos), ora aquele que toma em excesso aquilo que é bom em sentido 

absoluto e relativo (pleonéktes) (ARISTÓTELES, 1996, 1129 a, 31-34). 

Define como justiça total a virtude de observância da lei, no respeito àquilo que é 

legítimo e que vige para o bem da comunidade. 

O termo injusto se aplica tanto às pessoas que infringem à lei quanto às pessoas 

ambiciosas (que querem mais do que têm direito) e iníquas, de tal forma que as cumpridores 

da lei e as pessoas corretas serão justas. O justo, então, é aquilo conforme à lei e correto, e o 

injusto é o ilegal e iníquo (ARISTÓTELES, 1996, p. 194). 

O justo total é a observância do que é regra social de caráter vinculativo. O hábito 

humano de conformar as ações ao conteúdo da lei é a própria realização da justiça nesta 

acepção (justiça total).  

A justiça particular refere-se ao outro singularmente no relacionamento direto entre as 

partes, o que permite que se encontrem as fronteiras de aplicação entre a justiça em sua 



 

acepção particular (justiça na relação entre particulares) e em sua acepção universal (justiça 

que envolve o todo, ou seja, a legislação e toda a comunidade por ela protegida).  

Uma das espécies de justiça em sentido estrito e do que é justo na acepção que lhe 

corresponde é a que se manifesta na distribuição de funções elevadas de governo, ou de 

dinheiro, ou das outras coisas que devem ser divididas entre os cidadãos que compartilham 

dos benefícios outorgados pela constituição da cidade, pois, em tais coisas, uma pessoa pode 

ter participação desigual ou igual à de outra pessoa (ARISTÓTELES, 1996, p. 197). A justiça 

particular, por sua vez, divide-se em Justiça Distributiva e Justiça Correlativa. 

O justo particular distributivo relaciona-se com todo tipo de distribuição, seja de 

dinheiro, de honras, de cargos, ou quaisquer outros bens passíveis conforme o mérito de cada 

um. Ocorrendo injustiça na distribuição, tendo-se escassez de benefícios ou excesso de ônus 

para uns e excesso de benefícios ou uma escassez de ônus para outros, injusto é aquele que 

distribui, se consciente do mal que comete. 

É no atribuir, no conferir a cada um o seu, que reside o próprio ato de justiça particular 

distributiva. A distribuição, portanto, atingirá seu justo objetivo se proporcionar a cada qual 

aquilo que lhe é devido, dentro de uma razão de proporcionalidade participativa, pela 

sociedade, evitando-se, assim, qualquer um dos extremos que representam o excesso. 

O justo particular corretivo consiste no estabelecimento e na aplicação de um juízo 

corretivo nas transações entre os indivíduos. É uma justiça apta a produzir a reparação nas 

relações. Em síntese, preside a igualdade nas trocas e demais relações bilaterais. 

A injustiça é desigualdade aritmética, cabendo ao juiz, num exercício racional de 

apreciação do caso particular, igualar novamente as partes, aplicando ao causador de uma 

lesão a pena que corresponde ao delito por este cometido. Com o restabelecimento da 

igualdade, atua o juiz de modo a tolher o ganho, reprimindo a conduta lesiva, e, se possível, 

fazendo com que a perda sofrida seja reparada. 

O justo político se apresenta entre as pessoas que vivem juntas com o objetivo de 

assegurar a autossuficiência do grupo – pessoas livres e proporcionalmente ou 

aritmeticamente iguais. Logo, entre pessoas que não se enquadram nesta condição, não há 

justiça política, e sim a justiça em um sentido especial e por analogia (ARISTÓTELES, 1996, 

p. 205). 

O justo político (dikaion politikón) é diverso do justo doméstico (oikonomikòn 

dikaion). O justo político consiste na aplicação da justiça na cidade, é a justiça que organiza 

um modo de vida que tende à autossuficiência da vida comunitária (autárkeian) entre homens 

que partilham de um espaço comum, dividindo atividades segundo a multiplicidade de 



 

aptidões e necessidades de cada qual, formando uma comunidade que tem por fim a 

eudaimonía e a plena realização das potencialidades humanas. 

A justiça doméstica é a que se encontra no âmbito da casa, no que se refere ao filho, 

aos escravos e à mulher. Assim, “pode-se dizer que a justiça doméstica tem estas últimas 

como espécies (justiça para com a mulher; justiça para com os filhos; justiça para com os 

escravos)” (BITTAR, 2010, p. 142). 

Em outra dimensão, na esfera da casa (oikía, em grego; domus, em latim), para com o 

filho, exerce-se uma forma de justiça (patrikòn díkaion) diferente dos escravos (despotikòn 

dikaion), e, por sua vez, completamente diversa da aplicável à mulher (gamikòn díkaion). 

Nessa perspectiva, pode-se dizer que a justiça doméstica tem estas últimas como espécies 

(justiça para com a mulher, justiça para com os filhos, justiça para com os escravos). 

O justo legal (díkaion nomikón) corresponde ao conjunto de disposições vigentes na 

polis que têm sua existência definida pela vontade do legislador. A lei equipara-se às demais 

convenções humanas, variando de local para local. 

A justiça política é, em parte, natural, e, em parte, legal. São naturais as coisas que, em 

todos os lugares, têm a mesma força e não dependem de as aceitarmos ou não, e é legal aquilo 

que, a princípio, pode ser determinado indiferentemente de uma maneira ou de outra, mas 

depois de determinado já não é indiferente (ARISTÓTELES, 1996, p. 206). 

O justo natural (díkaion physikón) encontra sua fundamentação não na vontade 

humana preceituada, mas na própria natureza. É aquele que, por si próprio, por todas as 

partes, possui a mesma potência e não depende, para sua existência, de qualquer ato de 

positividade, opinião ou conceito. O que é por natureza é tal qual é, apesar de variar, mudar, 

relativizar-se pela própria natureza. Consiste no conjunto de todas as regras que encontram 

aplicação, validade, força e aceitação universais. É a parte do justo político que encontra 

respaldo na natureza humana, por consequência, de caráter universalista.  

 

4 A compreensão da ética em Aristóteles vincula-se à ideia de virtude  

 

Aristóteles, no Livro a Ética a Nicômaco, diz que a ética pode ser entendida se 

entendermos o termo ethos, que vem de raiz grega antiga, e diz respeito ao costume. Sendo 

assim, é no ethos (costume) que é entendida a origem da virtude, pois nele pode se fortalecer o 

conceito de ética. Analisa-se também a teoria que é baseada nos seres humanos, em que eles 

poderão adquirir bons conselhos para praticar o bem, pois esse é o encontro da felicidade. 



 

Se, então, nossas atividades têm algum fim que queremos por si 

mesmo, e por causa do qual queremos todos os outros fins- se não 

escolhemos tudo por causa de outra coisa (porque isso envolvera uma 

progressão infinita, de modo que o nosso objetivo será vão e inútil) – é 

evidente que este deve ser o Bem, que é o bem supremo 

(ARISTÓTELES, 1996, 10-94 a 17-22). 

 

 Nesta teoria, Aristóteles não usa pensamentos ligados a Deus, informações teológicas, 

nem estruturas das normas morais metafísicas, pois ele tem suas estruturas baseadas na pessoa 

ou na natureza humana, assim como em conhecimentos que visam entender a sociedade. 

Entretanto, na sua teoria, fica claro que toda vez que tiver um debate sobre a ética, esta deve 

estar associada à natureza dos seres humanos. 

 O entendimento de ética baseado na visão aristotélica tem uma maior ligação com o 

sentido de “aproveitar”, por meio de uma vida bem vivida, do que com a obediência das 

regras e de seguir as leis, sendo que cada homem escolhe sua maneira, seu próprio modo de 

agir. 

 Para compreendermos a virtude, primeiro se faz necessário compreender sua ligação 

com a alma. Aristóteles elenca dois tipos de virtude: a intelectual e a moral. A virtude 

intelectual é ligada à parte racional, tendo a ver com o conhecimento adquirido, e requer 

experiência e tempo. Já a virtude moral, também conhecida como virtude de caráter, é ligada 

diretamente à alma, vista para praticar o bem.  

 A disposição moral representa o meio termo. Neste, a ação humana depende de como 

o homem age perante a sociedade, que pode ser caracterizada pelo bem e o mal, correto e 

incorreto. Em outras palavras a ação ética é caracterizada pelo equilíbrio e deve ser evitada 

qualquer ação extremada, isto é, tanto o excesso quanto a falta é um desequilibro que possui 

duas razões originárias na própria coisa, uma por o extremo estar mais próxima ao meio termo 

e o seu contrário. O meio termo representa a metade, porém, quando se usa esse termo em 

relação aos seres humanos, este traz um conceito de grau certo. Nessa situação, a palavra certa 

não quer dizer que é totalmente correto, e sim que está de acordo. Então, o termo tem que ser 

estudado em relação particular a cada indivíduo, pois se trata de casos particulares.  

 

Por conseguinte, a virtude é uma disposição intencional, que repousa 

em um meio-termo relativo a nós e determinado por um principio 

racional, qual seja aquele que um homem prudente usaria para 

determiná-lo. É um meio termo entre os dois tipos de vicio, um de 

excesso e outro de deficiência (ARISTOTELES, 1996, 1106B36-1101 

a3). 

 



 

 O indivíduo não nasce virtuoso, entretanto, com o passar do tempo, adquire 

habilidades para tornar-se virtuoso. Logo, necessita-se de clareza, de modo que ser virtuoso é 

mais do que adquirir conhecimentos e hábitos, ou seja, para adquirirmos a virtude, é preciso 

querer agir de tal forma (HOOFT, 2013). 

Uma teoria aristotélica diz que a felicidade é o essencial para uma excelente vida. 

Sendo assim, por meio de uma vida ética, o ser humano a alcançará, mas ela também deve ser 

analisada como uma qualidade que vai sendo conquistada no decorrer do tempo, através de 

atitudes ou ações feitas no dia a dia (HOOFT, 2013). 

Se a felicidade é uma atividade em conformidade com a virtude, é 

razoável supor que ela esteja em conformidade com a maior virtude, e 

esta será a virtude da melhor parte de nós mesmo. Quer seja esta o 

intelecto, ou alguma outra parte que consideremos naturalmente 

disciplinar-nos e guiar-nos, e possuir intuições das coisas nobres e 

divinas – quer seja ela mesma de fato divina, ou quer seja mais divina 

do que qualquer outra parte de nós – é a atividade desta parte, em 

conformidade com a virtude que lhe é própria, que será a perfeita 

felicidade (ARISTÓTELES, 1996, 11-77 a 11-18). 

 

Aristóteles afirma que, para sermos felizes em nossa plenitude devemos identificar, 

em nossa alma, aquilo que nos satisfaz, que nos faz falta, de que sentimos saudade. 

Necessariamente, devemos prestar a atenção nas mensagens que a natureza nos defronta, 

percebendo aquilo que nos faz sorrir e sentir-se bem, pois podemos alcançar, assim, a 

sensação de bem-estar mesclada com paz interior. 

Encontrar nossas aptidões em convergência aos costumes de onde viemos 

simplesmente é o início de questionamentos que farão parte por toda nossa vida em 

comunidade. Aristóteles nos diz que cada ser nasce para ser o que é: cachorros fazem coisas 

de cachorros, e seres humanos fazem coisas de seres humanos, como estabelecer metas, 

dessas metas encaminhar o processo de cumprimento delas, mesmo que essas metas sejam 

naturais da pessoa humana. 

A busca da felicidade está ligada às capacidades virtuosas individuais, assim como a 

ética está para a sociedade e suas regras as quais estamos submetidos, as relações e os 

questionamentos morais de valorização e admiração por parte de seu meio definem o ser 

virtuoso, sua interação de comportamento semelhante aos da maioria de seu convívio, nesse 

contexto de busca de felicidade, em que a ética e a moral balizam nossa vida em sociedade, 

intrinsicamente guardadas nos níveis de nossa alma.  

Para Aristóteles, a justiça necessariamente tem a ver com a virtude, da excelência com 

que você participa do universo e que papel você desenvolve nesse universo. Quando 



 

identificamos nossas excelências, a sociedade deve trabalhar em prol do desenvolvimento 

desse talento (virtude).  

 

5 HOMEM versus MEIO AMBIENTE versus ÉTICA 

 

José Afonso da Silva (1998), em seu livro Direito Ambiental Constitucional, diz que o 

meio ambiente abrange a natureza original e artificial, isto é, o solo, o ar, a água, e também o 

patrimônio artístico, turístico e histórico. Dessa forma, é compreendido como um conjunto de 

elementos naturais, artificiais e culturais.  

Assim pode-se entender que os direitos foram sempre conquistados, pois todo homem 

tem seus direitos defendidos através dos Direitos Humanos. Nesse contexto, referencia que 

todo o homem nasce livre e que tem direito a usufruir de sua própria maneira. Porém, hoje, 

com o crescimento constante, ele está gerando um grande descaso à sustentabilidade da vida. 

Ao vir ao mundo, o homem, possui certos poderes, certos direitos 

subjetivos, que são os direitos individuais naturais. O homem nasce 

livre, isto é, com o direito ao produto desta atividade. Existirá assim, 

para todos, a obrigação de respeitar em cada um o desenvolvimento 

livre da atividade física, intelectual e moral, e essa obrigação é o 

próprio fundamento do direito – regra social. (DUGUIT, 2003, p. 7). 

 

 Com a evolução da tecnologia e com a ambição de querer sempre mais, fez com que o 

ser humano apropria-se do meio ambiente, para assim utilizá-lo da forma que bem entendesse. 

A exploração da fauna e da flora fez com que espécies fossem extintas, reduzindo, cada vez 

mais, a biodiversidade do ecossistema. 

 Diante dos avanços tecnológicos, o homem apresenta grande potencial para fornecer 

benefícios à sociedade. Sendo assim, o homem esqueceu-se de que apesar de todo o avanço, 

nossa fauna e flora necessita respirar, pois se continuar sendo sufocada, não existirá 

tecnologia suficiente para toda a evolução, pois homem e natureza devem viver em sintonia. 

 

Referências 

ARISTÓTELES. Ética à Nicômaco. São Paulo: Nova Cultural, 1996. 

 

BARRETO, Vicente de Paulo; BRAGATO, Fernanda Frizzo. Leituras de Filosofia do 

Direito. Curitiba: Editora Juruá, 2013. 

 

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Curso de filosofia do direito. 8. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 



 

 

DUGUIT, Léon. Fundamentos do direito. Trad. e notas de Ricardo Rodrigues Gama. 

Campinas: LZN Editora, 2003. 

 

FACHIN, Odilia. Fundamentos de metodologia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

HOOFT, Stan Van. Ética da Virtude. Petrópolis: Editora Vozes, 2013. 

 

MORRIS, Clarence. Grandes filósofos do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

 

SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 2. ed. revista. São Paulo: 

Malheiros Editores, 1998. 

 

 


