A ESCRA VIDAO EM ARISTOTELES:
ALGUMAS NOTAS

Para Marcia Santos Fontes, porque a
Filosofia
arida e terna. Uma paixao.

e

o nosso trabalho tem por objetivo apresentar introdutoriamente
o conceito de escravidao em Arist6teles. Tomamos como referencia
fundamental os trabalhos de Jean-Pierre Verna nt, Pierre Vidal Naquet e
Geofrey Ste. Croix, historiadores de forte influencia marxista mas sem 0
dogmatismo que marcou 0 marxismo da III Internaci~nal. Mais
recentemente entramos em contato com a obra de Yves Garlan e Francis
Wolff. 0 primeiro, discute de maneira geral a escravidao na Grecia antiga
e no discurso guerreiro e nas pniticas beligerantes dos gregos. Ja 0
segundo, analisa as principais categorias da obra Politica de Arist6teles,
onde situa 0 escravo na estrutura da Polis.
o trabalho esta dividido em duas partes: na primeira,
trabalhamos de maneira geral 0 tema da escravidao e a imagem de
Homem na Grecia antiga, sempre a sombra de Vernant, Naquet, Garlan,
Finley e Ste. Croix. Estes autores situam de maneira complexa 0 tema da
escravidao entre os gregos e as diferenc;as entre Atenas e Esparta, no que
diz respeito ao tema citado. Nao pretendemos em hip6tese alguma entrar
nos meandros da discussao levantada pelos autores, intentamos introduzir
o tema da escravidao apenas para situar melhor a problemarica na obra de
Arist6teles. Quanto a visao de Homem dos gregos, aparece aqui apenas
para ir preparando 0 terreno para 0 nosso introdut6rio comentario da
Polftica. Na segunda parte comentamos 0 tema da escravidao na obra do
Estagirita, mais precisamente, na Politica .
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A Escravidiio em Aristoteles: Algumas Notas

1. A ESCRA VIDAO E IMAGEM DE HOMEM NA GRECIA
ANTIGA: ALGUMAS NOT AS
Na civilizayao grega a escravidao nao era tida como algo
abominavel ou injusta. Embora escravidao tenha assumido diversas
formas, atraves dos tempos, e apresentado urn carater diferente, nas varias
cidades gregas, ela era tomada como algo dado, como urn dos fatos da
vida, po is os gregos presumiam que os escravos simplesmente estariam
disponfveis (GARLAN, 1991). Tanto Moses Finley como Pierre VidalNaquet, afirmam que na mentalidade grega nao havia contradiyao entre
liberdade para alguns e a falta dela para outros. Hesfodo, por exemplo,
entendia a escravidao como condiyao essencial da vida para a aristocracia
rural. Em Os trabalhos e os dias, oferece conselhos de como usaI'
adequadamente os escravos (HESfODO, 1991). 0 mundo antigo era
incapaz de pensar uma sociedade sem escravos e a principal fonte de
conseguir era a guerra, onde os prisioneiros eram utilizados e vendidos
como servos (GARLAN, 1991). A pirataria e 0 rapto tambem constitufam
fonte abundante de escravos. Os viajantes, que usavam 0 transporte
marftimo, estavam sujeitos a serem aprisionados e vendidos em terras
distantes. Alem disso, havia a escravidao de nascimento e a escravidao
pOl' dfvidas, onde 0 devedor insolvente ficava sob 0 poder de seu credor.
Atenas foi a unica cidade a proibir a escravidao pOl' dfvidas, atraves da
reforma de S610n, pela qual foram libertos os atenienses que estavam
nessa situayao. Porem, a reforma de S610n nao era acabar com 0 regime
de escravidao, mas libertar os atenienses que estavam nessa situayao e
evitar que outros atenienses pudessem tornar-se escravos, por meio de tal
mecanismo, 0 da escravidao por dfvidas (PADGUG, 1981; VIDALNAQUET,1989).
As leis atenienses reconheciam ao senhor do escravo amplo
direito de correyao, porem nao 0 direito da vida e da morte. 0 escravo
poderia buscar asilo contra as servfcias arbitrarias do seu dono, e a lei 0
protegia contra ultrajes e a violencia. Porem, essa proteyao estava baseada
no principio de que aquele que ultraja quem quer que seja nao esta apto a
Vlver em comum na cidade. A lei, que protegia os escravos, estava
fundada em princfpios relativos a concepyao da vida em comunidade e
nao propriamente em relayao a escravidao. Para viver na "comunidade': 0
cidadao nao poderia cometer excessos, nem mesmo em relayao a algo q~e
era seu, como escravo. A maior parte da populayao contava com poucos
escravos, pOlS somente alguem que possufsse uma boa situayao financeira
consegul~Ia ter muitos escravos. Havia, porem, pessoas que possufam urn
grande numero deles, mas eram alugados a outros cidadaos ou utilizados
no trabalho das minas (Ste. CROIX, 1981). Os escravos domesticos
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geralmente eram bem tratados e, muitas vezes, criava-se uma afeiyao
sincera entre eles e 0 seu dono. 0 numero de escravos domesticos
dependia da riqueza de cada famflia. Ao entrar na famnia, 0 escravo
passava por urn ritual de carater religioso, pois a religiao nao permitia
admitir urn estrangeiro na famflia. Fustel de Coulanges descreve do
seguinte modo 0 ritual com que 0 escravo entrava na famflia:
faziam-no aproximar do lar, colocavam-no na presen<;:ada
divindade domestica, derramavam-lhe agua lustral na cabe<;:ae
faziam-no partilhar de alguns bolos e frutos. Esta cerimonia tinha
analogia com a do casamento e a da ado<;:ao(COULANGES, 1999:
176).

Entre as tarefas dos escravos domesticos estava 0 cuidado com a
limpeza da casa, 0 preparo dos alimentos, e alguns, inclusive, cuidavam
dos negocios do dono. A importiincia do escravo domestico estava
tambem no fato de que a casa era uma unidade econ6mica de produyao e
consumo, organizada sob a autoridade de urn senhor. Portanto, 0 escravo
domestico tambem produzia e nao havia, em relayao a ele, 0 horror e 0
desprezo, pois ele era urn prolongamento do seu dono. Enquanto faziam 0
trabalho, possibilitavam a seu do no participar da vida polftica e
"espiritual" da cidade.
.
A atividade predominante na Grecia era a agricultura. A malOr
parte da populayao tirava da terra seu sustento, sendo a maioria dessa
populayao formada por pequenos proprietarios ou / arrendatarios. / Os
grandes proprietarios, mesmo sendo mmona, constltUlam a ehte pohtlca
do mundo grego. Nessas grandes propriedades, 0 trabalho era executado
integral mente por escravos. Porem, 0 maior contingente d~ escrav?s era
empregado na minerayao, onde 0 do no de uma mma possUla urn numero
consideravel deles, alem de ter sob seu poder escravos para serem
alugados. Os escravos utilizadqs nas minas viviam em pessimas
condiyoes e constitufam, sem duvida, os pari as da classe dos escravos
(VIDAL-NAQUET,
1989). Pode-se perceber nos trabalhos de Moses
Finley e Yves Garlan a existencia de dOlS gru~os de escravos: urn,
formado por aqueles que nao tinham quahftcayao e eram utlhzados
principal mente no trabalho das minas; outro, for~ado por escravos com
alguma qualificayao e utilizado no trabalho domesl1co. Merece destacar,
na linha dos citados estudiosos, que nao havla atlVldade, excetuando-se a
poiftica, em que escravos nao estivessem, envolvidos, e nem hav!a
atividades monopolizadas pelos escravos nas quaIs os homens hvres nao
estivessem envolvidos. Os escravoS quase que chegaram a monopohzar as
atividades domesticas e na minerayao; porem, nas outras atividades, 0 que
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existia, na maioria dos casos, era 0 escravo trabalhando junto com
homens Iivres. Nao era a natureza do trabalho que distinguia 0 escravo do
homem livre, mas, sim, a classe social do homem que executa 0 trabalho,
isto e, determinado trabalho nao era especffico dos escravos ou homens
livres (FINLEY, 1989; GARLAN, 1991). Os proprietarios de escravos
possufam 0 direito de libertar seus escravos, direito que parece ter sido
exercido com alguma freqUencia, especial mente com os escravoS
domesticos e com aqueles que tinham alguma especializac;:ao. Os escravoS
alforriados eram homens livres, porem nao se tornavam cidadaos e
estavam impedidos, entre outras coisas, de casa~-se com uma cidada.
Atenas nao 0 remetia a classes separadas, simplesmente os inclufa entre
os metecos , em bora muitos dos escravos alforriados ficassem presos ao
antigo senhor, de acordo com as condic;:6es estabelecidas no alto da
alforria. Por fim, para concluir estas generalidades sobre a escravidao na
Grecia antiga, merece destaque uma questao controversa entre os
historiadores do mundo antigo, a saber, 0 numero de escravos existentes
na antiguidade grega. Segundo os historiadores marxistas Geofrey de Ste.
Croix e Pierre Vidal-Naquet e uma tarefa diffcil precisar quantos escravos
existiam na Grecia. Em relac;:ao a Atenas, afirma-se que 0 numero girava
em tomo de 60.000 a 80.000, enquanto que 0 numero de cidadaos
oscilava em tomo de 40.000 a 60.000. Urn numero significativo para
sustentar uma forma de democracia no "perfodo classico" e ser uma base
para 0 "ato de filosofar" entre os gregos !ivres.
A Imagem do homem da cultura grega classica apresentara dois
trac;:osdominantes. segundo W. Jaerger: 0 Homem como animal que fala e
o homem como animal polftico. Essas duas caracterfsticas
sao
indissociaveis, pois somente sao possfveis porque 0 homem e urn ser
dotado de logos. E somente enquanto 0 homem e urn ser dotado de Logos
e capaz de viver numa "comunidade" polftica, onde a vida humana atinge
sua plenitude. A historia da formac;:ao da identidade do povo grego tern
infcio na epoca arcaica, com a aristocracia, atraves da concepc;:ao de
"ideal de homem" que busca a superioridade frente aos demais. Sao os
ideais da concepc;:ao de homem da aristocracia que influenciarao 0
pens amen to grego posterior (JAERGER, 1995).
Em relac;:ao it sociedade e economia da epoca arcaica, da qual
surgira uma concepc;:ao aristocratica do ideal humano, 0 primeiro trac;:oa
ser ressaltado e a palavra oikos, geralmente traduzida por casa oufami/ia
(LIMA V AZ, 1991). Em Homero, 0 seu significado e 0 mais amplo: oikos
slgmflca uma atltude economica, humana, de consumo e produc;:ao
(VIDAL-NAQUET, 2003). 0 oikos tern urn chefe guerreiro, juntamente
com sua famnia, mas os componentes compreendem tambem todos os
servidores e escravos; os bens imoveis, como a terra e as casas; os bens
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moveis, como ferramentas, armas, gado, etc., dos quais depende a
sobrevivencia do grupo. 0 trabalho produtivo do oikos era realizado pelos
escravos. Ulisses, na Odisseia, possui varios deles, sendo que os mals
conhecidos sao Eumeu, 0 porteiro fiel, e Euricleia, comprada pelo pai de
Ulisses. Embora os escravos rea!izassem a maior parte dos trabalhos, 0
chefe de urn oikos podia tomar parte em alguma dessas atividades, mas
nunca como uma obrigac;:ao. E importante assinalar mais uma vez que_ 0
escravo, embora nao possufsse direitos polfticos, contava com a protec;:ao
de seu senhor, pois a participac;:ao no oikos Ihe dava uma certa vantagem
sobre 0 "homem livre pobre", 0 sem propriedade, que vagava de urn lado
para 0 outro, it procura do que fazer em troca de algum alimento. Ele nao
contava com a protec;:ao de ninguem, muito menos com a de urn chefe
guerreiro de urn oikos (GARLAN, 1991). Era muito comum os chefes
guerreiros reunirem-se para assaltar localidades !itoriineas, roubar-Ih~s os
bens, matar os homens e levar as mulheres e crianc;:as. Assim Uhsses
refere-se a uma de suas aventuras:

A partida de ilion, 0 vento que nos trazia pOs-nos em Ismaros, no
pals dos Geones. Ali pilhei e Matei os guerreiros e quando, s~b
muralhas, se dividiram as mulheres e a riquezas, fiz os lotes. Tao
bem que ninguem, ao partir, fieou, quanto a sua parte, enganado
(HOMERO, 1979: 337).

Tal situac;:ao fara com que ideal humano tenha como principio 0
conceito de arete. Esse conceito geralmente e trazido como vlrtude e
expressa 0 grau de excelencia ~o exercfcio de algu~a capacid~de que urn
ser possui como propria. E na epoca arCalca, a arete exp,ressara 0 Ideal de
espfrito heroico guerreiro como sendo urn atnbuto propno da nobreza.
Inicialmente, a arete designara a supenondade de certos homens. e
tambem a superioridade dos deuses, dessa forma ela serve como medlda
de valor, onde a sua posse e exclusiva de uma classe social, a nobreza:
Esse conceito, como sendo a expressao de forc;:a e coralSem, val
outros significados, como a prudencla e a
agregan d 0" com 0 tempo
..
"
(JAEGER
1995).
A
busca desse ideal coloca-se como conditIO
t
as UCla,
b' .
I'
I
. qua non para a reall'zarao
sine
.,. humana. e 0 0
. Jetlvo centra e a , uta
.
incessante em ser 0 primeiro, 0 melhor, conseguIndo fama, honra e g:ona.
Tanto a gloria como a fama estao intimam~nte relaclonadas com 0 eXlto,
com a vitoria. A honra condicionada a JUIZOSde valores umversalS, en;
que a opiniao das demais pessoas. representa 0 verdadeiro valor,'. E
necessario que a ac;:aotenha exito e seJ~ reconhecld~ como ,urn ato herOlco
para tomar 0 homem virtuoso. Porem, essa ac;:ao esta condlclOnada
tambem it vontade dos deuses.
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Segundo Moses Finley, a realizac;:ao ~ais important~ do perfodo
arcaico foi 0 estabelecimento da polis. Ela sera 0 quadro hlstonco em que
a civilizac;:ao grega desen;rolver-se-a e se caracteriza como uma
comum 'd ade auto~noma, pohtlca e, de certo modo ' economlcamente
(FINLEY 1989). Na medida em que os trac;:osda cidade-estado vao se
consolida~do, como uma comunidade "igualitaria" e "democratica",
tambem vai sendo definido 0 estatuto do cidadao, e a noc;:aode escravo e
estrangeiro aparece com maior nitidez. A medida que 0 cidadao vai se
liberando do exercfcio das atividades economicas, para dedicar-se as
atividades polfticas, vai substituindo pelo escravo como forc;:ade trabalho
(questao central das desenvolvida no trabalho e urn indicativo de uma
forma de "justificativa filos6fica" da escravidao pOl' Arist6teles). Com a
consolidac;:ao da democracia, em Atenas, surge um novo aspecto da arete,
voltado para os assuntos polfticos e relativos a vida em comunidade. A
virtude polftica consiste na observiincia das leis, no respeito a princfpios,
sem os quais a vida em comunidade torna-se impossfve\. Esses princfpios,
porem, nao sao arbitrarios, mas provenientes do logos. Portanto, a
natureza humana e a base para a criac;:ao da ordem social e polftica, que
tem por finalidade tornar possfvel a vida dos homens em comunidade.
Aquilo que favorece a vida em comunidade e conveniente, justo e
tambem natura\. A arete se caracterizara pelo cumprimento das leis, e 0
seu modelo passara a ser 0 do sabio-Iegislador, no lugar do modelo
arcaico da aristocracia guerreira (LIMA VAZ, 1991). Na medida em a
democracia ateniense possibilitou a participac;:ao de maior numero de
cidadaos, ela fechou-se mais e mais para "metecos" e os escravos. Apesar
do "meteco" ser considerado urn homem livre, a sua condic;:ao de
estrangeiro colocava-o a margem do Estado, sendo exclufdo da cidadania.
Tinha tambem que conseguir um cidadao ateniense como "tutor" que se
responsabilizasse pOI' ele diante dos tribunais. No perfodo classico, 0
estatuto da escravidao adquiriu maior nitidez. A medida que a democracia
se consolidava, 0 ideal de cidadao, desincumbido dos trabalhos manuais e
das tarefas ligadas diretamente a sobrevivencia, tomava corpo, tornando a
escravidao indispensavel para a manutenc;:ao desse idea\. A partir desse
ponto, comec;:a a argumentac;:ao aristotelica
sobre a escravidao.
Argumentac;:ao esta devedora a uma tradic;:ao de reflexao sobre a
escravidao que perpassa a hist6ria da Grecia, desde as mais remotas eras e
que ira exercer influencia no pensamento do Estagirita (Ste. CROIX,
1981; GARLAN, 1991).

2. A EScRA VIDAO EM ARISTOTELES
.
~ b't das
Arist6teles situa 0 escravo, na estrutura da polis, no am I 0
atividades servis, pr6pria das comunidades gregarias e que satisfazem as
necessidades basicas ou cotidianas. Nesse sentido, tanto os esc:avo;~
como os trabalhadores em geral, partilham da mesma con~lc;:ao
subordinac;:ao, pois os trabalhadores tambem estao envolvldos en;
atividades poihicas, isto e, nao dispoem de 6cio, visto que 0 trabalho esta
voltado para suprir as necessidades cotidianas (WOLFF, 1999). Ne~huma
das ocupac;:oes que seja uma poiesis, que tendem a satlsfac;:ao das
necessidades cotidianas da vida, pode ser tambem ocupac;:ao est:lta e
caracterfstica da comunidade polftica, que tern seus fins a realizac;:~o do
,
,
telos.
Os "mdlvlduos,
que se estruturam em torno das at'lvidades patetlcas,
. _
' "
,
-'
, 1
a pr6pria reahzac;:ao.
sac mdlvlduos aos quais nao e pOSSlve a su
, ' .
de
Arist6teles, portanto, deixa fora da cidadan}a, da posslblhd!de
,
realizac;:ao do telos, os que preclsam
tra b a Ihar. E 0 caso dos artesaos,, _pOI'
't
ao de servldao e
exemplo que partilham com os escravoS a mesma Sl uac;:
" '
isenta d~ cidadania. Eles ajustam-se no ambito das atividad~s pOletlcas,
,
' ,
'd des baslcas sobre as
servis e pr6prias das comumdades greganas ou um a
, _
as
uais
se
articula
a
cidade.
Nesse
ponto,
tanto
a
escravldao
c~lmho
q
, ,
mpartl am a
diferentes formas de oficio para os trabalhos necessanos co
,
mesma condic;:ao de subordinac;:ao e sem cidadania, havendo ~Iferenc;:a
entre as formas de servidao: alguns realizam os trabalhos nece.ssanos pa:-a
urn s6, enquanto que outros servem a. comunida~e. Os pnm,elfo~ sac
escravos, outros, trabalhadores. Assim aflfma Arlstoteles na POlttlGa.
Dizemos que ha varias classes de escravos, pois seus oficios sao
d'
Vma parte deles e formada pelos trabalhadores manuals;
lvers~s.
da a entender seu nome os que vivem do trabalho
edstessao, c?mso aos quais pertence 0 ' artesao (ARISTOTELES,
e suas mao ,
1985),

'"
tre escravo e artesao e meramente funcional, na
A d ILerenc;:aen
'
d
,
esta a servic;:osomente de seu dono, mtegra 0
medlda em que 0 escravo
,.
'
,
, ,
' casa e nela ele e um elemento necessano, vlStO
na umdade baslca, que e a
,
,.,'
,., mada pOI' livres e escravos. Ja 0 artesao serve a
que a casa perLelta e Lor
.'
'd d
- tem uma relac;:ao tao estrelta como a eXlstente
toda comum a e e nao
entre 0 amo.
- ,
't
to
Na estrutura familiar, 0 escrav~ nao e um m:r? ms ru~enl
' d
I'
mente para a provisao do necessano. Arlstote es
su b or d ma 0 exc uSlva
'
'domo subordinarao instrumental para ac;:aoe nao tanto
"3'.
d e f me a escraVI ao c
,
t
a a produrao. Ser um mstrumento para a ac;:aoe nao
como mstrumen 0 par
"3'

---p-e-r-sp-e-c-tl-'v-a-F-i-lo-s-6.fi-c-a--V-o-l.-I~I---n-;:o-::2::6~--J::-·u7.lh:-o--d:e':':z:-:em=::b:ro~/;:;2;:O
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tanto como instrumento para a ac;:ao significa possibilitar a outro
condic;:6es de participac;:ao na comunidade polftica, pois a virtude so e
possfve! na comunidade polftica, e tanto os trabalhadores como os
escravos estao exclufdos dessa comunidade. Segundo Francis Wolff as
virtudes na visao aristotelic.a encontram seu lugar, nao na vida do
individuo, mas na vIda da cldade, e 0 individuo so e inteligfvel como
animal politico (WOLFF, 1999). Visto que a virtude so e possfvel na
comunidade polftica e dela estao eXclufdos os trabalhadores e os escravos,
.como interpretar a afirmac;:ao de Aristoteles, quando diz que os escavos
participam, de alguma forma, da virtude? (ARISTOTELES, 1985) A
vida, para Aristoteles, e diferente da mera satisfac;:ao das necessidades; e
quem possU! esc~avos pode dedicar-se as atividades que estao acima das
necesSldades cotldlanas, porque os escravos os substituem nos trabalhos
necessarios (Ste. CROIX, 1981). Se, por urn lado, a virtude humana
somente e possfvel na comunidade polftica e dela estao exclufdos tanto os
trabalhadores
e os escravos e, portanto, exclufdos tambem da
possibilidade da virtude, por outro lade, urn escravo, diferentemente de
urn simples trabalhador, pode participar, de urn modo muito remoto, da
vlrtude. Essa participac;:ao e possfve!. Nesse ponto, 0 estagirita faz uma
distinc;:ao na questao da possibilidade da virtude entre os trabalhadores e
entre os escravos. 0 escravo, mesmo de modo muito remoto, participa da
vlrtude, pOlS esta ligado mais intimamente a vida de seu amo. Tal fato, 0
de estar mais intimamente ligado ao seu amo, faz com que 0 escravo
esteJa, em reJac;:aoa virtude, num estagio superior ao dos trabalhadores:

o

escravo participa da vida do seu amo, 0 artesao esta menos
intimamente relacionado com ele, e s6 tern parte na virtude na
medida em que participa da escravidao, pois 0 trabalhador manual
tern uma especie de servidao Iimitada (ARISTOTELES, 1985)
. , 0 escravo, por sua vez, ao estar ligado a seu amo, e colocado por
Arlstoteles como urn instrumento para ayao, pois, atraves de seu trabalho
e possfvel ao amo dispor do ocio e maos livres para as atividades d~
comunidade polftica. 0 escravo participa da vida de seu amo e e urn
mstru~ento previo a outros instrumentos. Desse modo, entao, aquele que
pos~U! escravos, tambem disp6e do ocio, pois tern as maos livres e
dedlca-se as atividades praxicas. A relayao entre tal disposiyao natural
para a vI~tude e a efetiva constituiyao da virtude nao se cumprem segundo
uma ~mamlca espontanea, nem esta garantida a priori. Dispor do ocio
slgnIflca antes de tudo t'
',.
. '
, er a Sl mesmo, IStO e, vlver segundo a forma
.
Perfelta e e specITIca d a VIda
humana. Por isso, quem tern escravos pode
fazer usa de forma Iivre de s uas maos,
. nao
- as utI'1'Iza para a produyao
pOlS

ou satisfac;:ao das nec:ssida,des cotidi~nas. A liberdade se configura como
uma certa formalIzac;:ao Jundlca e polttIca de estatuto socio-economico do
ocio, sendo uma especie de condic;:ao inicial ou ponto de partida para 0
desenvolvlmento do mdlvlduo, colocando-o na condic;:ao de poder buscar
sua propria perfeic;:ao mediante as atividades polfticas. Tal dotac;:ao
material previa nao e so necessaria como urn ponto de partida, mas resulta
tambem conveniente para 0 exercfcio de muitas virtudes. E preciso urn
certo patrimonio material como condic;:ao inicial desde 0 qual 0 proprio
telos possa constituir-se como natureza, como fim. Por isso, as categarias
de liberdade e trabalho/atividade nao sao meramente diferentes estatuto
funcionais, mas tambem modos de vida (bios) diferentes (WOLFF, 1999).
o escravo, diferentemente dos demais trabalhadores, tern "maior
intimidade" com seu amo devido ao fato de ser, de certo modo, as maos
de seu amo. Ter escravos, entao, e ser dona de si mesmo, e ser livre, e
poder fazer da propria vida urn progresso segundo 0 telos. Por isso,
Aristoteles diz que 0 escravo e uma especie de "parte do amo". Ocupar a
vida so com atividades para a satisfac;:ao das necessidades da propria vida
ou da dos outros e, para Aristoteles, levar uma existencia ausente da
possibilidade do proprio telos, e ser estrangeiro de si mesmo, e nao ser
do no de si e, portanto, ser propriedade de outro. Em suma e "ser escravo
por natureza". Aqui entramos num terr~no complicado. d! filosofia
aristotelica, pelo menos para os modernos. E comum na tradlc;:ao marxIsta
que se dedica ao pensamento antigo, atribuir a essa definic;:ao do ,estagmta
do "escravo par natureza" urn elemento primordialmentel~eologlco.
Na
"falta" de uma explicayao historica para 0 fato da escravldao: a~suml-se
uma explicayao "ontologica" (Ste CROIX, 1981). Em Ar~stoteles, 0
argumento e sutil, passando principalmente, pela p~;tlclpaya? at~;~ na
comunidade polftica. Ser par natureza incapaz para a VIda polI:lca e ser
urn homem no sentido biologico, porem desprovldo das deflnIyoes de urn
animal polftico e racional, que e 0 elemento q~e especlflca 0 ho.m~m.
Assim, nao tomar parte da polis e nao estar suflclentemente constltmdo
como natureza humana. Assim, aqueles que possuem tal forma de
"tna ureza,"des p rovida desses atributos, sao escravos
parI natureza.
,
'
bNao
'
participar da forma de sociabilidade humana: q~e e natura, e ser, tam em
por natureza, inapto para a vida que !,nstotele~ defme como ~sen?o
propriamente humana: a vida e ayao, e nao produyao; ,sltua-se no ambIto
das atividades praxicas, e nao poieticas; tern no OCIO uma de suas
condiyoes, e nao no trabalho para suprir suas ?ecessidades cot~dianas
(ARENDT, 1983). Aristoteles reconhece que ha_ escravos tambem em
funyao de uma convenyao e admite ser a escravldao mJusta ~ nao-natural
(ARISTOTELES, 1985). Porem, nos casos em que a condlyao de escravo
e de livre esta definida, af, entao, e conveniente que urn seja amo e outro

20 Perspectiva Filos6fica - Vol. II _ n" 26 -julho-dezembro/2006
Perspectiva Filos6fica - Vol. II - n° 26 - julho-dezembro/2006

21

A Escravidiio em Arist6teles: Algumas Notas
escravo. E importante notar que na rela'fao todo-parte, apresentada por
Arist6teles, atraves do livre e do escravo, 0 livre nao se basta a si mesmo
para uma vida que seja a'fao, que e 0 tipo de vida especffica e
essencialmente humana. Esse tlPO de vida somente ocorre mediante a
subordinar,;ao de form as biol6gicas de vida, que nao se constituem, para
Arist6teles, em uma vida especificamente humana, como e 0 caso do
escravo. Por isso, 0 livre e 0 escravo tern os mesmos interesses, e 0
escravo nao pode ser nada alem de urn mero instrumento animado sem
poder atingir uma condi'fao de vida que possa ter 0 atributo de hu~ano.
Se isso ocorresse, isto e, se 0 escravo viesse a ter interesses diferentes do
seu dona, e se a ele, escravo, fosse atribuida a possibilidade de uma vida
humana, a escravidao se tornaria injusta, violenta e antinatural, nao
havendo mais uma diferen'fa natural entre livres e escravos. Tudo se
reduziria a mera conven'fao, onde exerceria 0 poder, nao aqueles que
sabem mandar e obedecer (0 cidadao grego), mas aquele que tivesse mais
for'fa, reduzindo os homens a simples animais, pois e entre os animais que
prevalece a for'fa. A humanidade se reduziria a animalidade; a polis se
reduziria a urn simples agrupamento, que nao poderia ser caracterizado
como humano; e 0 logos seria substituido pela for'fa. Essa situa'fao e
recha'fada por Arist6teles, pois, para ele 0 escravo e uma possessao, urn
i,nstrumento que pode ser usado sem incorrer em violencia e sua situa'fao
e dltada pela natureza, e a natureza nao faz nada em vao, mas cada coisa
com sua pr6pria fun'fao. A qualidade do escravo e pertencer a outro, e
esse pertencer a outro significa tambem nao participar da forma de
sociabilidade natural da polis. Assim, a escravidao torna-se uma especie
de lugar ou bros para aquelas formas biol6gicas de vida que nao se
constituiram segundo a forma especffica, a qual Arist6teJes caracteriza
como sendo uma vida humana. Para que 0 escravo possa ser possessao de
outro, sem vioJencia, e preciso que ele seja incapaz de constituir-se com a
caracteristica especffica que se atribui como sendo pr6pria do homem.
Essa. caracteristica essential mente human a e a eleir;iio: "A elei'fao e
mtehge~Cia desej<;>saou desejo inteligente, e esta cIasse de principio e 0
ho~em (ARISTOTELES, 1979). A forma como 0 logos submete a si as
a'foes tern como princfpio a elei'fao ou delibera'fao. Sem ela, 0 logos nao
se configura em principio operativo; a sua condi'fao de ser principio
constltU!IVO nao consegue ter vigencia como principio operativo. Essa
separa'fao ou nao-efetiva'fao do principio constitutivo em principio
operatlvo pode ser epis6dica, momenmnea, que Arist6teles chama de
acraSta. Se, por alguma razao, 0 logos nao se constitui como principio
opera,tlvo de modo absoluto, isto e, se a acrasia nao for s6 operativa, mas
tambem con~tltutIV:, por nao ser capaz em absoluto de eJei'fao na forma
de dehbera'fao, entao pode-se falar de uma natureza constitutivamente
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acratica. Essa e a forma como Arist6teles descreve 0 escravo, como uma
natureza propriamente acratica , onde 0 logos nao se constitui como
principio operativo e, portanto, carece em absoluto da faculd,ade
deliberativa. No escravo 0 logos nao se constitui como pnnclplO
operativo, nao tendo, portanto, a faculdade deliberativa: "0 escra;,o
carece em absoluto da faculdade deliberativa; a femea a tem, porem
desprovida de autoridade, e 0 menino a tern, porem de modo imperfeito"
(ARISTOTELES, 1985).
Arist6teles
pensa 0 escravo por natureza co mo sendo.
constitutivamente
inapto para deliberar. E, para que ele seJa
constitutivamente inapto, obrigatoriamente tem que ser escravo por
natureza. Aqui, porem, nos parece que Arist6teles mcorre nu~~
contradi'fao: como 0 escravo pode reconhecer algo, se nao possU! razao.
Arist6teles respondera que ser escravo e pertencer a outro, e pertencer a
outro e nao ter 0 logos como principio de opera'foes, mas s,oment:
reconhece-Io por meio da obediencia. Ja ser homem e ter a SI propno (e
ser livre), onde 0 logos se constitui como principio de opera'foes na fo:ma
especifica da vida humana. Alem disso, possuir 0 logos ~omo pnnclpl~
operativo e ser capaz de estabelecer rela'foes polfticas. Asslm, 0 homem e
urn animal que tern logos, na medida em qU'e"ter logos"e 0 :e~ultad~ de
uma destina'fao s6cio-cultural, que se cumpre na estrutura soclo-pohtlca
da polis. 0 individuo se caracteriza como sendo "homem" na forma de
ser livre e tendo razao, de modo que, nao tendo razao, nao esta em posse
de si mesmo. Ele pode ser de outro e, podendo ser de outro, e tambem
escravo. 0 homem, como ja foi afirmado, e urn animal que tern "logos", e
"ter logos" e 0 resultado de uma destina'fao s6cio-cultural a comunidade
politica. E quando essa mesma estrutura s6cio-cultural e excludente em
rela'fao a possibilidade de constitui'fao aqueles que nao participam da
forma de sociabilidade especifica da polis (nao somente em fun'fao de seu
estatuto funcional, mas, tambem,devido a sua indole), somente pode-se
dizer que eles possuem razao na forma de reconhece-la atraves da
obediencia; teremos, desse modo, a escravidao por natureza. 0 escravo
tern razao enquanto obedece ao seu dona; ele e uma possessao no sentido
de ser urn instrumento que possibilita ao do no liberar 0 corpo e as maos
para que 0 logos tenha vigencia como physis. Ser maos e corpo do dono
significa que 0 escravo esta integrado em uma vida, a do dono, que se
caracteriza por ter a razao como elei'fao, como delibera'fao.
Concluindo, podemos afirmar que a nO'fao de escravidao em
Arist6teles deve ser articulada com a constitui'fao da forma de
sociabilidade que se faz possivel segundo a estrutura s6cio-polftica da
polis, que e uma das "coisas naturais". 0 escravo e urn individuo em que
a universalidade das defini'foes de "homem" nao esta constituida, 0 que
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nos mostra que esta constituiyao nao e uma dotayao previa, mas produto
de urn processo de restriyoes a respeito da universalidade (Ste. CR?IX,
1981' VERNANT, 1999). A escravidao pOI' natureza e tambem a
confi;mayao de que a Indole teleol6gica do conceito aristotelico de
natureza humana deve articular-se COm 0 caniter teJeol6gico da polis a
respeito das outras formas de comunidade, como a cas a e a aldeia. Aqui
os te6ricos marxIstas que estudam 0 pensamento antigo encontram 0
ponto mais alto da ideologia aristotelica para justificar e fundamental' a
escravidao na Grecia e com conseqiiencias para a caracterizayao do
fil6sofo e da filosofia (GARLAN, 1991; Ste. CROIX, 1981; VERNANT
& NAQUET, 1989). A capacidade de 0 homem constituir em principio de
operayoes encontra na polis a forma concreta dessa possibilidade. A polis
e a forma especffica da sociabilidade humana para Arist6teles, e seu
carateI' natural deve-se ao "fato" de que somente nela a racionalidade
pode constituir-se
independentemente
da mera satisfayao
das
necessidades. Radicalizando a leitura aristotelica numa perspectiva
marxista, podemos afirmar que 0 individuo segregado da polis mantem-se
como individuo, porem incapaz do exercfcio de suas faculdades e
operayoes especificamente humanas, como, pOI' exemplo, a eleiyao. 0
homem e pOl' natureza urn animal racional; porem, 0 logos e natureza
somente sob a forma especffica de urn tipo de comunidade, a polis.
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