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                                                       RESUMO 
 
 
Este estudo analisa a relação que as noções de virtude e emoção apresentam 
no interior da ética de Aristóteles. Ele objetiva descobrir se o autor grego nos 
legou um modelo de psicologia moral consistente, capaz de responder aos 
desafios da ética contemporânea. Sua primeira parte aborda o conceito de 
ergon, eudaimonia e o papel deles dentro da definição de virtude. Para isso, é 
feita uma passagem pelo problema do método da ética aristotélica. Esse é visto 
em conjunto com a questão da hipótese da fundação metafísica. Em seguida, é 
apresentada a definição de virtude a partir do esquema do gênero e da 
diferença específica. A próxima parte discute a definição de emoção, 
apresentando sua relação com a cognição, sendo ilustrada pela análise de um 
caso específico, o da cólera. É feita então uma análise da teoria da alma de 
Aristóteles, abordando os dois modelos que nos foram legados. Na seção 
seguinte são discutidos os três tipos de desejo. A última parte tenta destacar os 
vínculos entre virtude e emoção. Ela começa com a análise da prudência, 
sendo seguida da discussão sobre a akrasia. É destacado, em sequência, que 
as virtudes têm como objeto ações e emoções. Por fim é analisada a proposta 
de uma teoria funcional das emoções, pondo a ética de Aristóteles, mais 
especificamente a noção de intencionalidade, com a obra de Elizabeth 
Anscombe. 
 
Palavras-chave: Ética. Comportamento Humano. Psicologia. Virtude. 
Emoções. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ABSTRACT 
 
 
This study analysis the relationship that the notions of virtue and emotion 
presents inside Aristotle’s ethics. It aims to discover if the greek author has left 
us with a consistent model of moral psychology wich is capable of providing us 
with an answer to the challenges of contemporary ethics. It’s first part 
approaches the concept of ergon, eudaimonia and their role inside the definition 
of virtue. For that it is made an analysis of the problema of the methods of 
aristotelian’s ethics. That is seen in conjunction with the question of the 
metaphysical foundation hypothesis. Following that it is presented the definition 
of virtue from the scheme of gender and specific difference. The next part 
discusses the definition of emotion presenting it’s relationship with cognition 
wich is being illustrated by the analysis of a specific case, the case of anger. An 
analysis of Aristotle’s theory of the soul is made approaching the two models 
that has been left us by the tradition. In the next section is discussed the three 
types of desire. The last part tries to highlight the links between virtue and 
emotion. It begins with the analysis of prudence wich is followed by the 
discussion of akrasia. Subsequently it is highlighted that virtue’s objects are 
actions and emotions. In the end it is analyzed the proposal of a functional 
theory of the emotions placing Aristotle’s ethics, specifically the notion of 
intentionality, in dialogue with the works of Elizabeth Anscombe. 
 
Keywords: Ethics.  Human Behavior.  Psychology.  Virtue.   Emotions.  
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INTRODUÇÃO  
   

 
A segunda metade do século XX presenciou um renovado interesse nos 

estudos a respeito da ética das virtudes aristotélica. Considera-se 

costumeiramente1 como marco inicial dessa inflexão a publicação do artigo 

Modern Moral Philosophy, de Elizabeth Anscombe, em 1958. Os autores que 

lhe seguem vêm enfatizar a necessidade de trazer a noção de virtude (ἀρετή) 

de volta para as reflexões da filosofia moral. Eles irão se dividir em dois grupos: 

os que tomam o conceito de virtude como sendo o mais fundamental e aqueles 

que o subordinam a outros aspectos da ética normativa. 

O principal motivo que vai levar os autores contemporâneos a proporem 

uma nova versão da ética das virtudes é tentar solucionar aquilo que Michael 

Stocker definiu como sendo a esquizofrenia das teorias éticas modernas2. Essa 

esquizofrenia estaria intimamente ligada com as duas outras grandes 

abordagens dentro da ética normativa, a saber: o consequencialismo, cujo 

exemplo mais conhecido é o utilitarismo, e a deontologia, cujo modelo 

paradigmático é o kantiano. Para Anscombe, o primeiro geraria consequências 

insustentáveis, por exemplo, a impossibilidade de se fundamentar que, em 

todos os casos, matar um inocente é errado, enquanto que o segundo, ao 

propor um modelo legalista, chegaria a um impasse, pois, sendo absurda a 

noção de Kant de uma razão capaz de “legislar para si mesmo”3, e já que o 

“conceito de legislação exige um poder superior da parte do legislador que o 

fundamente”4, seria necessário o apelo a um Deus legislador, o qual é tido 

como inaceitável pelos modernos . Mais ainda, como aponta Stocker, essas 

teorias não seriam capazes de dar conta do papel que as motivações e as 

                                                           
1 ZINGANO, M (ed.), Sobre a Ética Nicomaqueia de Aristóteles: textos selecionados. São 

Paulo: Odysseus Editora, 2010. 

2 Ver STOCKER, M. The Schizophrenia of Modern Ethical Theories. Journal of Philosophy 73 

(14), 1976; STOCKER, M. “How emotions reveal value and help cure the schizophrenia of 

modern ethical theories”. In: CRISP, R (ed.), How Should One Live?: Essays on the Virtues. 

Clarendon Press, 1998 

3 ANSCOMBE, G. E. M. “Moderna Filosofia Moral” In: ZINGANO, M (ed.), Sobre a Ética 

Nicomaqueia de Aristóteles: textos selecionados. São Paulo: Odysseus Editora, pp. 20, 2010. 

4 Ibid. 
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emoções ocupam dentro do agir moral. Seriam teorias impessoais que não 

apreendem o espaço do sujeito agente. 

Destaca-se no artigo de 1958 a afirmação de que seria necessário 

suspender as investigações da filosofia moral enquanto não fosse desenvolvida 

adequadamente uma filosofia da psicologia. ”Ação”, ”intenção”, “prazer” e 

“desejo” são alguns termos cuja elucidação enriqueceria de modo fundamental 

o pensamento ético.  

Tendo isso em mente, pretendo retornar aos textos de Aristóteles de 

modo a compreender a psicologia moral que ele nos legou e como ela pode 

indicar um caminho para a solução dos problemas da ética contemporânea. 

Parto, portanto, da leitura dos textos em que ela aparece mais claramente, ou 

seja, dos dois tratados da ética, do livro II da Retórica e do De Anima. Foco 

minha análise na relação entre dois conceitos chave do seu pensamento: 

virtude e emoção (πάθος)5. Pretendo compreender a última a partir de sua 

imbricação conceitual com as noções de cognição, intenção e virtude. Quero 

defender a posição de que a emoção, sendo constitutiva das motivações do 

agente e do modo como ele representa para si as ações que exerce, é 

fundamental para a avaliação moral. Como bem aponta Miles Burnyeat6, para 

tornar-se realmente justo não é preciso apenas praticar ações justas, mas amar 

a justiça. Parece ser também a posição de Aristóteles, pois ele afirma que a 

virtude deve ser praticada com prazer. 

Claramente uma dificuldade que surge, a qual pode constituir uma 

objeção a esse projeto, é a distância entre o período em que Aristóteles 

escreve e o nosso. Será possível adaptar a sua psicologia moral aos nossos 

tempos? Tal empreitada não estaria já de início fadada ao fracasso? Tratam-se 

de cosmovisões distintas e, ainda que possamos reconstruir a estrutura 

conceitual desse pensamento, jamais seremos capazes de recriar o tipo de 

experiência que ele visa dar conta. A questão parece se tornar crítica, pois, 

                                                           
5 Michael Stocker apresenta uma lista detalhada de publicações recentes dentro da filosofia 

moral, seja no âmbito da ética das virtudes, seja na das outras posições, que irão abordar a 

noção de emoção. Ver a nota 6 em STOCKER, M.; HEGEMAN, E. O Valor das Emoções. São 

Paulo: Palas Athena, pp. 18-19, 2002. 

6 BURNYEAT, M. Aristotle on Learning to Be Good. In RORTY, A. O. (ed.), Essays on 

Aristotle's Ethics. University of California Press, 1980. 
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como será analisado posteriormente no texto, o método aristotélico parece 

necessitar de um apelo ao senso comum. Uma resposta adequada a esse 

problema passaria necessariamente por um estudo da antropologia do homem 

grego, analisando a obra de autores que se dedicaram a esse tema, tais como 

Werner Jaeger, Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, George Grote, Jacob 

Burckhardt e Moses Finley. Entretanto, não desenvolverei o tema aqui, 

deixando-o apenas como indicação. De certo modo, trabalho com a 

pressuposição de que esse modelo efetivamente tem algo a dizer para as 

discussões éticas contemporâneas. 

Minha investigação será constituída fundamentalmente por uma exegese 

dos textos aristotélicos, fazendo uma análise dos principais conceitos 

presentes e frequentemente abordando os problemas de interpretação que a 

literatura secundária tem levantado. Os textos principais a serem tratados são 

aqueles em que a noção de virtude e emoção aparecem. A primeira é o ponto 

central da ética de Aristóteles. A  virtude deve ser entendida sem a coloração 

moralista moderna, mas sim consistindo em ser uma espécie de excelência7 na 

realização de uma ação, de uma investigação ou de uma perícia. Já a segunda 

tem sido frequentemente negligenciada em sua dimensão ética, ficando restrita 

aos estudos da retórica. Pretendo demonstrar que ambas são noções conexas 

e que é necessária uma análise em conjunto para que possam ser melhor 

compreendidas. Considero tal trabalho como sendo útil não apenas para os 

estudantes de filosofia moral, mas também para aqueles de psicologia, da 

ciência política, do direito e das restantes ciências sociais. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7 Por conta disso, muitos autores preferem a tradução excelência. António de Castro Caeiro se 

enquadra entre eles. Utilizei sua tradução para fins de citação na maior parte das vezes, 

estando as exceções indicadas. Entretanto, preferi manter a tradução canônica não só no 

texto, mas trocando excelência por virtude nos trechos citados. Do mesmo modo, escolho vício 

como tradução para o seu oposto. Para as razões disso ver ZINGANO, M. Aristóteles: Ethica 

Nicomachea I 13 – III 8. São Paulo: Odysseus Editora, 2008. 
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CAPÍTULO 1. A ÉTICA DAS VIRTUDES E O BEM DO HOMEM 

 

 

Dentro desse capítulo pretendo explicitar as duas noções centrais da 

ética de Aristóteles, as quais são bastante recorrentes no pensamento moral 

grego. Tratam-se das ideias de eudaimonia e virtude. É com a primeira que o 

estagirita vai iniciar sua investigação, funcionando ela como uma espécie de 

base conceitual a partir da qual se constroem as noções conexas. Ele chega na 

segunda tentando melhor defini-la. Dedico um espaço considerável desse 

primeiro capítulo para a discussão sobre a relação entre tal ponto de partida e 

o pensamento metafísico que ele desenvolve nos outros tratados. Essa 

discussão tem sérias consequências para o problema do método da ética. 

Aproveito esta oportunidade para estabelecer uma definição desse método, 

sabendo da importância da compreensão dos problemas metodológicos para a 

construção de todo pensamento. 

A segunda parte do capítulo é dedicada à definição de virtude, ponto 

central do nosso trabalho. Sigo aqui o caminho do pensamento de Aristóteles, 

congruente com a sua ideia de definição, partindo primeiro da apresentação do 

gênero em que o conceito se encontra para depois defini-lo propriamente a 

partir da diferença específica.  

 

1.     1.      ERGON E EUDAIMONIA: UMA FUNDAÇÃO METAFÍSICA? 

 

O percurso intelectual no qual podemos situar a ética de Aristóteles é 

aquele anteriormente trilhado por Sócrates e Platão, sendo possível considerar 

o estagirita como um continuador das investigações deles. Os temas principais 

dessa abordagem são a natureza do bem, a da eudaimonia8 (εὐδαιμονία), a do 

prazer, a da virtude, a do vício (κᾰκῐᾱ́), a da akrasia (ἀκρασία), entre outros. 

                                                           
8 O termo é tradicionalmente traduzido por felicidade. Considero, entretanto, a tradução 

insatisfatória e, portanto, mantenho o original grego. Sobre os problemas da tradução do termo 

ver o ponto 2.1 em HURSTHOUSE, R.; PETTIGROVE, G. "Virtue Ethics", In ZALTA, E. N. 

(ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 

URL=<https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/ethics-virtue/>. 
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Como nota Terence Irwin9, ainda que Aristóteles cite poetas e sagas como 

fonte das visões morais, ele só irá mencionar Sócrates, Platão, Eudoxo e 

Espeusipo como fontes das visões teóricas que concordam ou discordam da 

sua.  

Aristóteles inicia a ética com uma análise a respeito do bem (ἀγαθός). 

Ele o considera o fim (τέλος) de “toda a perícia (τέχνη) e todo o processo de 

investigação (μέθοδος), do mesmo modo todo o procedimento prático (πρᾶξις) 

e toda a decisão (προαίρεσις)10”. Temos aqui a tipologia do conhecimento 

aristotélica. Como nos diz W. D. Ross: “existem três tipos essenciais de 

conhecimento: o teorético, o prático e o produtivo consoante: for procurado por 

si mesmo, como uma regra de conduta ou como uma regra para fabricar algo 

de útil ou belo. ”11 Os fins seriam diversos em virtude da pluralidade de 

atividades, perícias e investigações.  

Dentro do plano das ações há, entretanto, um critério que permite a 

hierarquização de tais fins: trata-se de saber se aquilo que se persegue o é em 

virtude de si mesmo ou de outra coisa. Os que buscamos por si mesmos são 

obviamente superiores aos outros. Além disso, os que buscamos 

exclusivamente por si mesmos são superiores aos que buscamos por si 

mesmos em conjunção com outras coisas. Dentro da cadeia dos fins, e 

evitando um regresso ao infinito, haveria um bem supremo ao qual todas as 

ações, em última instância, tendem.  

A identificação do bem com o fim buscado não é completamente 

ausente de dificuldades. Alasdair MacIntyre tenta explicar a associação a partir 

de uma análise do modo como utilizamos a linguagem.12Ao dizer que o que 

busco é bom, estou querendo indicar que o que busco é aquilo que 

normalmente é buscado por aqueles que desejam o mesmo que eu. Ou seja, 

                                                           
9 IRWIN, T. H. The Development of Ethics: A Historical and Critical Study. Volume I: From 

Socrates to the Reformation. Oxford University Press, p.115, 2011. 

10 EN. 1094a1-2. 

11 ROSS, W. D. (1987), pp. 193, apud FERNANDES, E. C. A importância da deliberação e da 

escolha na Ética a Nicômaco de Aristóteles. UNESP, 2013. 

12 MACINTYRE, A. A Short History of Ethics: A History of Moral Philosophy from the Homeric 

Age to the Twentieth Century. Routledge, pp.38, 1998. 
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faço alusão ao critério tradicionalmente aceito de valoração daquilo que é 

buscado. O fato que as pessoas normalmente desejam o que é bom é uma 

consequência da relação interna entre o conceito de ser bom e ser um objeto 

do desejo. 

A ciência que irá tratar do fim último é a perícia13 política, pois, além dela 

cuidar do bem humano, ela não cuida apenas do bem de um indivíduo 

particular, mas do de um Estado. Esse seria maior e mais completo, sendo por 

isso mais belo e mais próximo daquilo que é divino. A política é uma ciência 

arquitetônica, pois é ela que define “quais são as ciências necessárias aos 

Estados e quais são aquelas que cada classe de cidadãos deve aprender, e 

até que ponto.”14 Ela não deve ser compreendida no sentido que os modernos 

definem como política, pois o termo grego abrange tanto aquilo que hoje 

chamamos por política, quanto aquilo que hoje nomeamos como social. A 

ciência que estuda o bem particular é a ética, de modo que ela funciona como 

uma espécie de preparação para as investigações políticas. A ética faz parte 

do escopo da política.  

Dito isso, a questão que se impõe é a seguinte: em que consiste, afinal, 

esse bem último? A resposta é um tanto quanto surpreendente: “quanto ao 

nome desse bem, parece haver acordo entre a maioria dos homens. Tanto a 

maioria quanto os mais sofisticados dizem ser a eudaimonia.”15 

Entretanto, é preciso especificar de que se trata esse termo, passando 

Aristóteles a analisar o que os homens dizem sobre ela e o que a análise da 

vida deles parece indicar. Ele rejeita tanto a visão de que seria o prazer, a 

honra ou dinheiro, quanto a versão platônica.  

A primeira seria majoritária, típica do vulgo. Entretanto, uma vida 

dedicada ao prazer não permitiria que se distinguisse o homem dos animais. 

Seria uma espécie de escravidão. O dinheiro não poderia ser também, pois ele 

é buscado pela sua utilidade e o que é útil o é em vista de outra coisa e nunca 

de si próprio. Pessoas de valor, por outro lado, parecem identificá-la com a 

                                                           
13 Para uma análise dos problemas da tradução da expressão, ver ARISTÓTELES. Ética a 

Nicômaco. São Paulo: Atlas, 2009. 

14 EN. 1094b1-2. 

15 EN. 1095a15-20.  
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honra. Tal visão também não é válida, pois a honra parece ser algo relativo aos 

outros, o modo como eles enxergam e avaliam o agente, enquanto que a 

eudaimonia deve ser algo que pertença efetivamente ao agente. Além disso, a 

honra se dá pelo fato de alguém ser virtuoso, o que implica na virtude ser 

superior a honra e nós já vimos que nada pode ser superior ao bem que 

estamos buscando. Seria então a virtude o bem supremo? Aristóteles afirma 

que não. Pois a natureza da virtude, que analisaremos detalhadamente mais 

abaixo, não é uma atividade. Com isso, seria possível tanto não a colocar 

nunca em prática, quanto possui-la durante o sono. Mais do que isso, ela seria 

consistente com uma vida de grandes infortúnios, e quem passasse por isso 

jamais poderia ser considerado feliz, vide o caso de Príamo, rei de Tróia. 

Sarah Broadie16 destaca que o que Aristóteles está buscando aqui é o 

elemento central da vida capaz de tipificá-la de um determinado modo. Ele não 

está dizendo que a boa vida seja escassa de prazeres, de dinheiro, ou da 

honra. Provavelmente todos concordarão que ela deve contê-los em algum 

nível, do mesmo modo que deve conter outros bens externos, como a saúde, a 

prosperidade e os amigos. Eles acompanham a vida boa, mas não são eles 

simplesmente que a fazem ser boa, não podendo ser considerados o elemento 

definidor da eudaimonia. A questão não deve ser entendida a partir da noção 

moderna de condições necessárias e suficientes, mas sim a partir da ideia de 

pré-condições e subestruturas do bem central. O bem buscado deve ser a 

essência ou a forma substancial da vida boa. Broadie17 mostra que essa 

concepção está estritamente ligada a bases lógicas e metafísicas herdadas de 

Platão, segundo as quais o sentido primeiro de um termo é igualado ao motivo, 

nas coisas usualmente definidas por esse termo, delas merecerem aquela 

descrição. 

Além das opiniões que associam a eudaimonia com o prazer, o dinheiro 

ou a honra, existe também a visão platônica, sendo ela a mais interessante. 

Trata-se da Ideia (εἶδος) do Bem de Platão. Contra ela irá apontar uma série de 

argumentos, dos quais dois se destacam. O primeiro é de caráter puramente 

metafísico. Marco Zingano o explica: 
                                                           
16 BROADIE, S. Ethics with Aristotle. Oxford University Press, pp.26-28, 1991. 

17 Ibid. 
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Um destes argumentos consiste em um apelo à doutrina da 

dispersão categorial do ser, a qual é igualmente afirmada do bem, de 

modo que, como conclusão, temos que não é possível um bem único 

para tudo, como pretendia Platão, pois a refração categorial impede 

tal universalidade.18 

 O segundo consiste em afirmar que essa doutrina gera um bem que, ou 

é inalcançável, ou, caso possa vir a ser contemplado pelo homem, não 

contribuiria em nada para sua ação. É importante salientar aqui que Aristóteles 

aponta diversas vezes19 que o objetivo da ética não é o de adquirir um 

conhecimento sobre o que é ser bom, mas de tornar os homens bons. 

É preciso, portanto, que tal bem seja alcançável. Ainda que 

etimologicamente eudaimonia pareça indicar o favor dos deuses guiando o 

destino da pessoa, e Aristóteles vá dizer que quem a possui é amado pelos 

deuses20(ainda que seja uma questão em aberto saber se isso é causa ou 

efeito21), além de discutir se ela nos é dada por sorte ou favor divino, sua 

conclusão será no sentido de que ela pode ser alcançada pela ação humana. 

Ele diz: 

Por outro lado, estaria ao alcance de todos, porque seria 

impossível estar presente em todos que não estivessem 

incapacitados para a virtude através de uma certa aprendizagem e 

preocupação. Se é melhor obter assim a felicidade através de uma 

certa aprendizagem e preocupação do que ser feliz por sorte, é mais 

razoável obtê-la desse modo. Se os entes que existem de acordo 

com a natureza são de tal modo constituídos que existem da melhor 

maneira possível, e se assim também é com os produtos resultantes 

de uma qualquer perícia humana ou de qualquer outra proveniência, 

assim será, por maioria da razão, com o que é oriundo do 

fundamento supremo. Confiar o sublime e o mais virtuoso ao acaso 

seria completamente absurdo.22 

                                                           
18 ZINGANO, M. Aristóteles: Ethica Nicomachea I 13 – III 8. São Paulo: Odysseus Editora, 

pp.15-17, 2008. 

19 EN. 1095a7; 1103b25-30; 1179b1-5. 

20 EN. 1099b9-18, 1179a22-32; EE. 1214a22-27. 

21 Esse é o tema do diálogo Eutífron, de Platão. 

22 EN.  1099b17-25. 
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A definição de eudaimonia só será alcançada a partir da introdução do 

conceito de ergon (ἔργον), o qual é tradicionalmente traduzido por função. 

Vejamos o trecho: 

Mas talvez pareça ser já algo de assente o dar-se à felicidade 

o sentido de o melhor de tudo; é, por isso, desejável que seja dito de 

um modo mais claro qual é a sua essência. Tal pode suceder 

eventualmente se se captar qual é a função específica (ergon) do 

Humano. Pois, tal como para o tocador de flauta e para o escultor de 

imagens, para todo o perito e, em geral, para tudo o que tem uma 

certa função e um procedimento prático, o bem e o que foi obtido de 

uma forma correta parecem existir justamente no exercício da função 

própria que têm, assim também poderá parecer que acontece o 

mesmo com o Humano, caso haja uma função específica que lhe seja 

própria.23 

 Do mesmo modo que os outros seres, o homem também possuiria um 

ergon, o qual seria a atividade racional. Vale notar aqui que para Aristóteles a 

razão não se reduziria a faculdade de calcular e demonstrar, mas também a 

capacidade para a linguagem24, a percepção de passado e futuro25 e todas as 

formas de reflexividade. É no exercício dessa atividade que ele poderá 

alcançar a sua realização. A eudaimonia consistiria, portanto, na atividade 

(ἐνέργεια) da alma (ψυχή) racional segundo a virtude perfeita26, sendo a última 

a boa realização de algo. Sobre o segundo ponto: 

Qual poderá ser ela então? É que o viver parece ser comum 

também aos vegetais e o que é procurado é o viver peculiar do 

Humano. Tem, pois, de se fazer abstração da função vital de nutrição 

e de capacidade de crescimento. Segue-se uma certa função vital 

perceptiva, a qual parece ser comum ao cavalo, ao boi e a todo o 

ente vivo. Resta, então, uma certa forma de vida ativa inerente na 

dimensão da alma que no Humano é capacitante de razão.27 

                                                           
23 EN. 1097b22-30. 

24 Pol. 1253a9-15. 

25 DA. 433b5-10. 

26  Existe uma discussão na literatura secundário sobre o que ele quer dizer com virtude 

perfeita. Alguns consideram se tratar da totalidade das virtudes, preferindo traduzir por virtude 

completa, enquanto outros consideram ser a melhor das virtudes. 

27 EN. 1097b35-a5. 
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Broadie28 nota que o primeiro argumento, por ser uma espécie de 

indução por analogia, nos parece muito mais de caráter retórico do que lógico. 

Deveríamos aceitar que tudo tem um ergon simplesmente porque um pequeno 

número de coisas selecionadas o têm? Entretanto, o argumento é mais 

sofisticado do que parece. Aristóteles conecta o ergon de algo com o bem que 

esse caracteristicamente busca. É no realizar virtuoso de uma atividade 

específica que se alcança o bem buscado. Já que o homem também busca um 

bem, um fim, enquanto homem, é preciso que ele tenha um ergon de modo que 

o realizar virtuoso desse seja a maneira de alcançar o bem. 

Outro ponto que ela destaca é o fato de que para ele a eudaimonia é 

uma atividade. Isso permite que façamos uma distinção entre a visão de 

Aristóteles e a de outros autores do mundo grego. Platão29, ao contrário, 

escreve na República que o estado de harmonia interno, chamado por ele de 

justiça, é algo de bom e belo em si mesmo, não sendo necessário para isso 

que seja manifestado em ações externas. Com isso, ele irá apresentar a 

posição que anteriormente vimos ter sido rejeitada por Aristóteles, a saber, que 

a virtude em si seria o bem supremo do homem. 

Voltando ao ponto de onde paramos, é aqui que aparece pela primeira 

vez o conceito central da nossa discussão, a virtude. Fiz aqui uma brevíssima 

reconstrução do caminho percorrido pelo argumento de Aristóteles de modo a 

chegar nessa primeira aparição. Como é facilmente notado, o argumento 

aristotélico apresenta inúmeras dificuldades. O argumento do ergon, mais 

especificamente, foi fortemente combatido por autores posteriores, em virtude 

de sugerir uma explicação teleológica para a vida humana. Mais do que isso, o 

argumento parece fortemente metafísico, o que não apenas leva a sua rejeição 

por parte daqueles que não enxergam nenhuma validade nessa ciência, mas 

também deixa em sérios apuros os comentadores que tentam encontrar uma 

consistência entre a prática argumentativa de Aristóteles e a sua afirmação da 

autonomia das diversas áreas de investigação. Creio que esses pontos exigem 

uma análise mais detalhada, a qual me proponho a fazer agora. Para isso, 

                                                           
28  BROADIE, S. Ethics with Aristotle. Oxford University Press, pp.34-35, 1991. 

29 BROADIE, S. Ethics with Aristotle. Oxford University Press, pp.57, 1991. 
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creio ser necessário darmos um passo atrás e analisarmos o problema do 

método. Comecemos, então. 

 

 

1.     1.     1.       O método dialético: a questão das endoxa  

 

Dentro do escopo das investigações a respeito da ética, diversos são os 

momentos em que Aristóteles aponta para a questão metodológica30. Suas 

afirmações parecem indicar o método dialético como sendo o único devido para 

estabelecer os primeiros princípios do saber prático. Essa interpretação, 

seguindo a tradição de John Burnet e Sidgwick, tem sido subscrita por diversos 

autores. Alguns, como Martha Nussbaum31, que o compara ao realismo interno 

de Putnam32, chegam mesmo a tentar extender tal prescrição para outras 

áreas, considerando todas as investigações de Aristóteles, com exceção da 

matemática e da lógica, como sendo fundamentalmente dialéticas.  

Do lado oposto, alguns comentadores33 têm encarado com espanto tais 

afirmações, considerando existir um descompasso entre o que Aristóteles 

propõe e aquilo que ele objetivamente faz. Para eles, dois tópicos 

fundamentais para o desenvolvimento de seu pensamento, eudaimonia e ergon 

do homem, seriam apresentados a partir de uma argumentação que parece 

sugerir a presença do método demonstrativo no interior da sua ética. Em 

conexão com isso, tais noções seriam dependentes de conceitos formulados 

no âmbito de outras áreas, a metafísica e a psicologia. 

Uma razão apontada para rejeitar a última afirmação pode ser vista na 

tese explicitamente expressa por Aristóteles de que se deve “requerer para 

cada passo particular de investigação apenas tanto rigor quanto a natureza do 

                                                           
30 EN. 1094b11-1095a13,1095b1-5,1145b2-7; EE. 1216b27-28. 

31 NUSSBAUM, M. The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and 

Philosophy. Cambridge University Press, pp.240-264, 2001. 

32 Ibid. pp.482. Sobre o realismo interno ver PUTNAM, H. Realism and Reason. In Proceedings 

and Addresses of the American Philosophical Association, Vol. 50, No. 6, pp. 483-498, 1977. 

33 IRWIN, T. H. “The metaphysical and psychological basis of Aristotle's ethics”. In RORTY, A. 

O. (ed.), Essays on Aristotle's Ethics. University of California Press, 1980. 
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tema em tratamento admitir.”34 Assim, ele defenderia a ideia da autonomia das 

diversas áreas do saber, possuindo elas métodos, princípios e mecanismos de 

prova próprios para tratar de seus objetos específicos. Em virtude disso se 

infere sua rejeição à ideia de derivar os princípios da ética daqueles oriundos 

de outras ciências A noção é apresentada aqui a partir de um argumento a 

respeito da acribia (ἀκρίβεια) de cada disciplina, mas também está presente em 

outras passagens35. Sua prática seria coerente com esse princípio, pois 

sempre que a discussão ameaça adentrar nos domínios das outras áreas ele 

parece dar um passo atrás36, além de apresentar dentro do corpo da ética um 

tratamento diferenciado para temas presentes nos outros tratados37. 

Em que consiste afinal o método dialético? Como é apontado por 

Burnet38, a palavra dialética (διαλεκτική) significa meramente a arte do diálogo. 

Sua presença é constante nas reflexões do mundo grego, tendo como exemplo 

notório o elenchus (ἔλεγχος) de Sócrates. Aristóteles vai apresentar seu 

método dialético em contraposição com o método demonstrativo, estando sua 

diferença no plano do silogismo. Enquanto o silogismo demonstrativo parte de 

premissas verdadeiras e primitivas, aquelas que geram convicção por si 

mesmas, o silogismo dialético tem como premissa as endoxa (ἔνδοξα). As 

últimas são as opiniões reputadas39, ou seja, aquelas “que se baseiam no que 

pensam todos, a maioria ou os sábios, isto é, a totalidade dos sábios, ou a 

maioria deles, ou os mais renomados e ilustres entre eles”40. 

                                                           
34 EN. 1094b28-31. 

35 Ibid. 1095a5, 1098a26-33, 1103b27; EE. 1216b11-25; Met. 1064b17-23. 

36 Ibid. 1096b30-31, 1102a23-32, 1155b8-9, 1178a22-23. 

37 Como exemplo disso, muitos comentadores têm notado a distância entre a teoria da alma 

apresentada no De Anima e na Ética a Nicômaco. Uma análise mais detalhada disso pode ser 

vista em FORTENBAUGH, W. W. Aristotle on Emotion. Duckworth, pp.26-30, 2008. 

38 BURNET, J. The Ethics of Aristotle. Methuen & Co. London, pp. xvii, 1900. 

39 Para uma análise detalhada do histórico e do problema da tradução do termo endoxa ver 

BARNES, J. “Aristóteles e os Métodos da Ética”. In: Sobre a Ética Nicomaqueia de Aristóteles: 

textos selecionados. Editado por Marco Zingano. pp. 192-194.  São Paulo: Odysseus Editora, 

2010. 

40 Top. 100b20-23. 
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Jonathan Barnes destaca que devemos levar em conta não somente as 

opiniões explícitas, mas também as implícitas, sendo elas de três tipos: as 

consequências ou corolários das opiniões explícitas, as que podem ser 

creditadas a nós por conta de nossas ações e as que estão latentes na 

linguagem que usamos. 

Vale notar que, quando Aristóteles aponta as utilidades da dialética, ou 

seja, úteis para o exercício intelectual, para os encontros casuais e para as 

ciências filosóficas, ele destaca o fato de ser ela a única capaz de discutir os 

fundamentos primários das ciências, abrindo “o caminho aos princípios de 

todos os métodos de investigação”41. Ela seria, então, a responsável pela 

passagem da percepção dos casos particulares para a apreensão dos 

princípios. 

Dado que as premissas do silogismo prático consistem em opiniões, 

surge a questão do estatuto da verdade apresentada por elas. Se no caso do 

raciocínio demonstrativo a necessidade inerente à natureza das premissas 

envolvidas garante a necessidade de suas verdades, na dialética as premissas 

podem até mesmo ser verdadeiras, entretanto elas nunca serão 

necessariamente verdadeiras. Assim, Aristóteles irá afirmar: 

Ora, se argumentamos visando a plausibilidade, isto é, 

apenas dialeticamente, está claro que bastará considerar se a 

conclusão procede de premissas que contem com o máximo possível 

de aceitação, de modo que embora um dado termo não seja 

realmente o [termo] médio entre A e B, contanto que seja aceito como 

tal, se deduzirmos através dele, o silogismo se mostrará 

dialeticamente correto. Mas se nosso objetivo é a verdade, temos que 

basear nossa investigação em fatos.42 

Deixando essas considerações de lado, agora é preciso compreender o 

procedimento desse método. O primeiro passo é fazer o levantamento das 

endoxa a serem analisadas. Bronwyn Finnigan nota que não é qualquer tipo de 

opinião que deve ser levada em consideração, mas apenas aquelas que são 

relevantes para o problema que se está a investigar. O segundo passo é 

percorrer as aporias (ἀπορία) resultantes das endoxa elencadas. As aporias 

                                                           
41 Ibid. 101b4. 

42 PA. 81b18-23 
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podem surgir tanto de problemas de formulação de cada endoxa, quanto da 

inconsistência das endoxas umas com as outras. É a partir da resolução das 

aporias que se dá o terceiro passo do método, a prova. O objetivo aqui é 

preservar todas as endoxas, ou, ao menos, o maior número possível delas, 

levando-se em conta a importância de reter as mais relevantes43. 

Uma afirmação comumente feita é a de que esse método seria 

simplesmente uma doutrina do senso comum, marcada pela descritividade, 

pelo paroquialismo e pelo conservadorismo. Autores como Henry Sidgwick e 

William Hamilton sustentam essa visão. Para eles a teoria ética de Aristóteles 

seria fundamentalmente uma sistematização das crenças morais do povo 

grego em sua época. Ainda que a afirmação não seja completamente 

desprovida de verdade, é importante notar que as endoxa não consistem 

simplesmente das opiniões da maioria, mas incluem também aquelas dos 

sábios, as quais muitas vezes entram em conflito com as ideias do senso 

comum. 

A presença do método das endoxas dentro da ética aristotélica tem sido 

consenso na literatura secundária, principalmente após a publicação do artigo 

Tithenai ta phainomena de Gwil Owen. Analisando a diferença entre o método 

científico proposto nos Analíticos Posteriores e o utilizado na Física, ele chama 

atenção para os diferentes sentidos que a expressão phainomena (φαινόμενα) 

apresenta no corpus aristotélico. Nos tratados voltados para a biologia e a 

meteorologia a expressão se refere aos dados empíricos, já na ética (e, como 

ele concluirá, também na física) o referencial são as endoxa. O trecho que ele 

cita para justificar esse segundo sentido faz parte do tratado sobre a akrasia 

(ἀκρασία), um dos livros comuns44 da Ética a Nicômaco e da Ética a Eudemo. 

Esse último ponto pode gerar complicações para a interpretação do método da 

                                                           
43 Barnes nota que Aristóteles não explicita em que consiste essa relevância. Diante de tal 

ausência, ele propõe que a interpretemos como sendo as mais amplamente aceitas, ou as que 

foram admitidas depois de reflexão, ou aquelas cujo conteúdo é mais abstrato ou mais geral. 

Para justificar isso, ele aponta PA. 86a23. 

44 Sobre a problemática relação dos livros comuns com os dois tratados éticos ver ZINGANO, 

M. Aristóteles: Ethica Nicomachea I 13 – III 8. São Paulo: Odysseus Editora, pp.9-22, 2008. 



15 
 

 
 
 

ética, entretanto por se tratar de uma longa discussão que foge ao nosso ponto 

central não o desenvolverei aqui45. Sua redação completa é a seguinte: 

É necessário, portanto, - tal como a respeito de outros 

fenômenos -, criar uma base fenomenal e levantar as primeiras 

dificuldades, para assim mostrarmos, tanto quanto possível, todas as 

opiniões que se formam a respeito destas afecções patológicas da 

alma humana, ou, se não todas, pelo menos, a maior parte e as que 

revelarem ter uma maior autoridade. Porque terá sido mostrado o 

suficiente, se as questões mais difíceis tiverem sido resolvidas e 

tivermos ficado apenas com as opiniões mais conceituadas.46 

 

 

1.     1.     2.     A hipótese da fundação metafísica, seus críticos e uma possível 

conciliação 

 

De posse desses prolegômenos, podemos agora passar para a análise 

do problema que surge daí. Ele se divide em dois pontos principais: a) o 

método da ética é exclusivamente dialético ou ele apresenta também 

argumentos demonstrativos, sendo, portanto, eclético?; b) a ética estaria 

fundada em pressupostos da teoria da alma e, em última instância, da 

metafísica aristotélica, indo, portanto, de encontro à afirmação da autonomia 

das diferentes disciplinas? É importante destacar que, apesar de na maioria 

das vezes esses pontos serem tratados de modo conexo, a afirmação da 

segunda não implica necessariamente uma tomada de posição sobre a 

primeira (muito menos o contrário).  

Terence Irwin é apontado como o principal defensor contemporâneo da 

tese da fundação da ética em princípios externos a ela. Em uma série de 

influentes artigos47, ele parece defender uma visão sistemática a respeito da 

                                                           
45 Zingano defende que não haveria um método unificado para as duas éticas, sendo 

problemático atribuir uma metodologia para ambas em virtude de um dos livros comuns, os 

qual ele atribui serem pertencentes à Ética a Eudemo. A análise completa desse problema 

encontra-se em ZINGANO, M.  Aristotle and the Problems of Method in Ethics. Oxford Studies 

in Ancient Philosophy 32, 2007. 

46 EN. 1145b2-7. 

47 IRWIN, T. H. First principles in Aristotle's ethics. Midwest Studies in Philosophy 3. pp. 252-

272, 1978; IRWIN, T. H. “The metaphysical and psychological basis of Aristotle's ethics”. In 

RORTY, A. O. (ed.), Essays on Aristotle's Ethics. University of California Press, pp. 35-53,1980; 
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noção de ergon, considerando que a sua compreensão depende da teoria da 

alma que Aristóteles apresenta no De Anima. Essa, por sua vez, estaria 

vinculada às noções de forma, substância e matéria apresentadas na 

Metafísica. O método da ética seria, nos dizeres de Irwin, uma “dialética forte”. 

Timothy Roche vai chamar essa visão de “hipótese da fundação metafísica”48. 

O argumento inicia com a afirmação de Aristóteles de que a alma seria 

uma substância porque seria uma forma. A substância seria uma forma, pois 

sua essência é formal e não material, já que são as propriedades funcionais, 

suas atividades finalisticamente direcionadas, que explicam a presença das 

propriedades necessárias (elas pertencem a algo por causa da essência, mas 

não são parte da essência). Tendo identificado a forma com a essência, ele 

pode afirmar que a alma é a forma dos organismos vivos, pois a essência 

desses é o fato de possuírem a vida. Uma das características da alma são os 

estados psíquicos, que aqui não devem ser confundidos com o fenômeno da 

consciência, mas sim entendidos como aqueles que são causalmente 

relevantes para uma explicação teleológica dos movimentos e ações dos seres 

vivos. Desse modo, animais e plantas também possuiriam estados psíquicos. O 

que os difere dos humanos é que os últimos possuem a razão. É ela que 

permite ao agente deliberar e escolher baseado nessa deliberação entre as 

diferentes ações possíveis. O critério que ordena tais escolhas é o fim buscado, 

sendo o fim último aquele que ordena o conjunto das ações e escolhas. Não é 

necessário, entretanto, que o agente possua a consciência desse fim último, 

pois os estados psíquicos não precisam ser acessíveis de modo transparente 

ao sujeito (diferindo, portanto, do modelo cartesiano, ao qual Irwin o compara). 

A mera análise das suas ações, visões e escolhas irá indicar a presença desse 

fim último. O fim último, como é afirmado na ética, é a eudaimonia. 

Um outro argumento que merece destaque, por parecer favorecer a tese 

de uma relação entre a ética de Aristóteles e a sua teoria da alma, é apontado 

por W. W. Fortenbaugh. O autor mostra que na parte da Ética a Nicômaco em 

                                                                                                                                                                          

IRWIN, T.H. Aristotle’s Methods of Ethics. In O'MEARA, DOMINIC. Studies in Aristotle. The 

Catholic University of America Press, pp. 193-223, 1981. 

48 Tradução do inglês metaphysical foundation hypothesis. Ver Roche, Timothy D. (1988). On 

the Alleged Metaphysical Foundation of Aristotle’s Ethics. In Irwin, T.H. (ed.). Classical 

Philosophy: Collected Papers – vol.5. Garland, 1995. 



17 
 

 
 
 

que é desenvolvido o argumento do ergon é introduzido o conceito de alma da 

psicologia biológica presente nos seus outros tratados. Isso causa estranheza, 

porque a noção de alma usualmente tratada na ética é aquela que apresenta a 

distinção entre alma capaz de razão e incapaz de razão.49Essa introdução se 

dá num ponto crucial do argumento, aquele em que ele compara o homem aos 

vegetais, possuidores apenas da função nutritiva, e aos animais, que além da 

primeira função têm também a perceptiva. É dessa comparação que ele irá 

inferir o ergon do homem, ou seja, a função intelectiva. 

A hipótese da fundação metafísica permitiria, portanto, uma melhor 

compreensão das afirmações de Aristóteles no livro I a respeito do ergon e da 

eudaimonia. Ela traria uma visão consistente sobre a imbricação desses dois 

conceitos e permitiria dar uma resposta às objeções comumente feitas a eles, 

garantindo a solidez da base da filosofia moral aristotélica. 

 É costumeiro interpretar, e o discurso de Irwin dá sustentação para essa 

interpretação, que, como os pressupostos metafísicos são necessários para a 

compreensão desses dois conceitos, sua descoberta se daria a partir de uma 

dedução a partir daqueles pressupostos. Com isso, o método da ética não seria 

exclusivamente dialético, mas dependeria também do método demonstrativo. 

Timothy Roche vai discordar tanto da necessidade de se fazer essa 

dedução a partir de pressupostos externos ao escopo da investigação ética, 

quanto do fato de que Aristóteles objetivamente o faça. Para ele, os conceitos 

de ergon e eudaimonia são alcançados exclusivamente pela análise das 

endoxa, sendo o método dialético o único presente na investigação. 

De acordo com Roche, Irwin distinguiria entre dois tipos de coerência, 

uma ampla e outra estreita. A última, relativa ao método exclusivamente 

dialético, visa estabelecer apenas a coerência entre os princípios da ética e o 

maior número possível de endoxas. Isso seria mera compatibilidade e não 

justificação. Já a coerência ampla, relativa à “dialética forte”, incluiria a 

fundamentação dos princípios éticos a partir de princípios externos, somente 

assim podendo alcançar uma justificação que responderia a um hipotético 

crítico cético. Roche recusa a ideia de que Aristóteles veria necessidade de dar 

                                                           
49 Para uma análise dos problemas de tradução desses termos, ver a nota 52 em 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Atlas, 2009. 
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respostas a esse cético ou mesmo de justificar os princípios. A aceitação 

desses princípios seria condição para o estabelecimento de uma discussão 

com sentido. Pois como Aristóteles diz: “os que se opõe a que aquilo que todos 

se esforçam por obter seja um bem não dizem nada com nexo”.50 

Salientando a importância que a noção de relevância apresenta para a 

análise das endoxa, Roche irá estabelecer uma hierarquia entre elas. Haveria 

endoxas superficiais e profundas, sendo somente as primeiras passíveis de 

serem abandonadas. As segundas funcionariam não como respostas para 

problemas éticos, mas sim como a estrutura dentro da qual as perguntas 

devem ser feitas. Elas seriam o critério último para a análise das endoxas 

superficiais. Mas como definir em qual grupo uma endoxa se enquadra? A 

partir do seu grau de aceitação. As endoxas profundas seriam unânimes. Entre 

os sábios tal unanimidade é explícita, enquanto que entre o resto dos homens 

ela pode ser explícita ou implícita. É desse modo que ele consegue chegar a 

noção de eudaimonia, pois todos os homens concordam que ela é o bem 

último. Assim, a justificação que Irwin procura não estaria em investigações 

externas, mas sim na coerência dos princípios com as endoxas profundas e na 

capacidade deles de explicar o maior número possível de phainomena. 

Como exemplo dessa noção de endoxa que não pode ser abandonada, 

ele aponta para a argumentação que Aristóteles faz para defender a validade 

do Princípio de Não-Contradição. Parece claro que ninguém realmente 

pretenderia questionar a sua verdade. É por isso que Jonathan Lear parece ter 

razão quando afirma que esse tipo de argumento, muito mais do que provar a 

validade do ponto defendido, visa a reforçar ou esclarecer a opinião do ouvinte. 

O argumento, que Irwin concorda que é dialético, consiste em mostrar que, 

caso se negue tal princípio, torna-se impossível fazer qualquer tipo de 

afirmação, desaparecendo com isso toda possibilidade de um discurso 

racional. Certas endoxas morais teriam a mesma natureza, pois a não 

aceitação delas eliminaria a possibilidade de se fazer filosofia moral. 

A discordância também se estende para a questão da teoria da alma 

apresentada na ética. Ela não seria oriunda do De Anima, pois Aristóteles 

mesmo vai afirmar que as noções sobre a alma com que ele vai trabalhar são 
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oriundas dos escritos exotéricos51. Há uma discussão sobre se aqui ele estaria 

se referindo aos seus próprios escritos voltados ao público geral ou a teses de 

outros filósofos. Caso se tome a primeira interpretação, é razoável considerar, 

em virtude da audiência para a qual eles se direcionam, que os argumentos lá 

apresentados partam das endoxa. Já a segunda interpretação garante por si só 

a necessidade de serem endoxas, pois se trata da opinião dos sábios. 

Portanto, a teoria da alma apresentada na ética não estaria fundada em seus 

tratados específicos, mas sim nas endoxa. 

O mesmo pode ser dito a respeito dos argumentos sobre o ergon. O fato 

deles conterem premissas a respeito da essência do homem não implica a 

presença de um método demonstrativo, pois essas premissas podem ser 

simplesmente formulações de endoxas, muito provavelmente dos sábios. 

Efetivamente, um argumento semelhante pode ser encontrado no final do livro I 

da República. A recorrência das expressões “o que dizemos” e “o que 

acreditamos” no texto também parece reforçar essa interpretação. Além disso, 

o argumento não se desenvolve a partir de deduções, mas sim a partir de uma 

série de comparações, o que parece indicar uma indução dialética. 

À primeira vista a divergência entre as duas opiniões parece insanável. 

Cada grupo estaria defendendo uma opinião diametralmente oposta da outra. 

Desse modo, o único caminho possível seria escolher entre uma das 

interpretações. Entretanto, penso que não é preciso que seja assim. 

Claramente existem aspectos dos dois argumentos que são completamente 

inconciliáveis, porém não são todos. A maior parte dos comentadores que 

criticam a tese da fundação metafísica estão focados em provar que o método 

da ética é exclusivamente dialético. Com isso, eles parecem considerar 

provado que não haveria fundação metafísica. Não creio que essa inferência 

seja necessária. Pretendo agora mostrar um caminho que permita a filtragem 

dos bons elementos de cada uma das visões, permitindo manter tanto a ideia 

de um método exclusivamente dialético, quanto a relação com as noções da 

psicologia e da metafísica. 

                                                           
51 Fortenbaugh sugere que a referência seria à sua obra perdida Diaireseis. Ver 

FORTENBAUGH, W. W. Aristotle on Emotion. Duckworth, pp.29,2008. 
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O maior desafio para a hipótese do método exclusivamente dialético é a 

inclusão do conceito de ergon na parte em que Aristóteles vai definir 

eudaimonia. Me parece indiferente o modo como se traduz o termo ergon, seja 

como função ou, como sugere Pierre Destrée em sua crítica da hipótese 

metafísica, como atividade própria. Ambos os termos são consistentes com a 

fundação metafísica. O próprio Irwin apresenta as duas traduções no seu texto. 

A plausibilidade de se considerar que a noção de ergon do homem é uma 

endoxa também não me parece problemática. 

 Creio que a grande questão que se pode colocar  é aquela proposta por 

Finnigan: por que Aristóteles introduz aqui a noção de ergon? O ponto em 

discussão é em que consiste o bem supremo para o homem. Dado que 

endoxas a serem dialeticamente analisadas devem ser as que tem relevância 

para o problema em questão, parece um tanto quanto estranho que Aristóteles 

inclua justo aqui a análise de uma endoxa sobre o ergon do homem. A 

impressão que pode surgir é a de que ele bruscamente parece resolver 

analisar uma endoxa relativa a outro assunto. Acho, no entanto, que essa 

impressão é falsa. Aristóteles já havia dito anteriormente que, se há um fim 

último para todas as atividades do homem, este será o bem do homem. Tal 

bem é a eudaimonia. Sendo a eudaimonia o fim último e o bem da atividade 

humana, não é difícil entender que para sua melhor definição é necessário 

entender em que consiste tal atividade típica do homem, portanto, o ergon. 

Afastada essa objeção me parece possível afirmar que o método de Aristóteles 

é exclusivamente dialético. 

Um aspecto importante sobre a questão metafísica é que, ainda que 

Aristóteles não derive os princípios da ética dos da metafísica, sua 

argumentação e resultados são claramente coerentes com eles. E poderiam 

não ser? Caso entendamos o método dialético como visando simplesmente 

estabelecer a consistência última entre as endoxas, ou entre aquelas tidas 

como mais relevantes, não é impossível, ainda que improvável, imaginar a 

possibilidade de um resultado desse tipo. O conjunto final de endoxas 

consistentes poderia contradizer pontos centrais do pensamento aristotélico 

das outras áreas, caso nenhuma das endoxas recebidas esposassem eles. 

Barnes parece indicar isso, ao dizer que um dos grandes problemas do método 
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das endoxas é que ele restringe as proposições que podem ser analisadas. 

Alguém pode objetar agora que seria praticamente impossível que todas as 

endoxas recebidas estivessem em desacordo com os princípios aristotélicos, 

mas isso seria confundir probabilidade com possibilidade. A mera presença da 

última é capaz de garantir o impasse. Entretanto, ninguém pode aceitar tal 

resultado. 

 É verdade que caso concordemos com a versão extensiva do método 

das endoxas proposta por Nussbaum tal problema é afastado, entretanto 

achamos muito difícil defender essa posição52.Talvez devêssemos aceitar a 

interpretação de Owen McLeod de que o método das endoxas não implica a 

necessidade de preservá-las53 ao fim da análise, não sendo meramente 

“descritivo”, mas permitindo um “revisionismo”54 e até mesmo a introdução de 

pontos novos que permitissem corrigi-las. O seguinte trecho parece embasar 

esse ponto: 

Mas as opiniões dos sábios parecem estar de acordo com os 

nossos apuramentos. As nossas análises parecem atingir um grau de 

convicção, pois a verdade no horizonte prático é decidida a partir dos 

feitos realizados e da existência vivida. É aqui que se manifesta o 

elemento decisivo. O que foi dito até aqui tem de ser posto à prova 

por comparação com as ações praticadas e a vida que se leva. Se o 

que foi dito concordar com as ações praticadas foi demonstrado como 

verdadeiro, mas se estiver em desacordo com elas, terão de ser 

tomadas como meras palavras.55 

É verdade que McLeod leva ao extremo sua posição de modo a sugerir 

que abandonemos a ideia de um método das endoxas. Para ele, o problema já 

se encontraria na identificação dos phainomena com as endoxa feita por Gwil 

Owen. A dialética de que trata os Tópicos não teria como objetivo o 

estabelecimento da verdade, mas apenas a mera discussão pública das 

opiniões. Aonde se lê que ela é a única que pode estabelecer o caminho para 
                                                           
52 McLeod apresenta fortes argumentos para rejeitarmos a interpretação extensiva de 

Nussbaum. Ver MCLEOD, O. Aristotle's Method. History of Philosophy Quarterly 12, 1, pp.3-6, 

1995. 

53 Ibid. pp.8-9,12-14. 

54 Tais termos referem-se à distinção proposta por P. F. Strawson. 

55 EN. 1179a16-23. 
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os primeiros princípios, deve ser feita uma leitura em sentido fraco, 

considerando-a a única que pode debatê-los, mas não estabelecer sua 

verdade, que seria alcançada pela intuição primeira do intelecto. Não é preciso 

ir tão longe para aceitar suas objeções. 

Contento-me aqui em deixar aberta tal interrogação, pois creio que uma 

resposta apropriada necessitaria de uma investigação mais profunda. 

Entretanto, quero deixar claro que acho que em algum nível é preciso que a 

coerência com os primeiros princípios das outras ciências sirva de critério. 

Talvez eles funcionem como um modo de analisar a consistência das endoxas, 

um mecanismo de seleção e correção, ou talvez simplesmente as endoxas 

profundas devam estar de acordo com eles e a partir disso a organização das 

outras consequentemente o estaria. Quem sabe exista um modo de provar que 

é impossível que crenças universalmente aceitas, como é o caso das endoxas 

profundas, se encontrem em desacordo com princípios fundamentais. 

Como último adendo, quero notar que as implicações dessa discussão 

extrapolam o espaço da mera exegese textual. A hipótese da fundação 

metafísica tem sido um forte desafio para os autores da renascida teoria das 

virtudes. Um exemplo notável do impacto desse debate é o caso de Alasdair 

MacIntyre. No seu livro After Virtue, ele encontra sérias dificuldades para 

justificar seu projeto moral neoaristotélico, pois toma a hipótese da fundação 

metafísica como verdadeira. Assim, ele se vê instado a buscar uma forma de 

substituir essa fundação por um modelo alternativo de justificação que consiga 

se manter sólido contra os ataques dos críticos da metafísica de Aristóteles. 

Caso tivesse tomado o caminho dos que se opõe a hipótese da fundação 

metafísica, essa necessidade se esvairia. 

 

 

 

1.     2.     O QUE É VIRTUDE? 

 

Os pontos anteriormente discutidos foram importantes para estabelecer 

o contexto em que o ponto central da ética de Aristóteles, a noção de virtude, 

irá emergir. Trata-se da sua estrutura conceitual. Mas por que uma ética das 
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virtudes? O que, afinal, significa esse conceito? Já havíamos visto que ela é a 

boa realização da atividade específica de algo. Também vimos que a atividade 

específica do homem é a vida racional. Irwin56 nos informa que essa vida, que 

é uma vida de ação, requere uma harmonia entre as partes racionais e não-

racionais da alma, sendo a primeira a responsável por comandar a segunda. A 

última não deve meramente estar sobre o controle da primeira, mas deve 

concordar com ela. Essa informação será mais importante mais tarde quando 

formos analisar o fenômeno da akrasia. Agora precisamos compreender com 

mais detalhes o sentido de virtude, dando uma definição consistente para ela, e 

ver como se dá sua manifestação na vida prática. 

A virtude é de dois tipos: intelectuais, ou dianoéticas, e morais. Elas não 

se engendram em nós pela natureza. A primeira tem sua gênese e crescimento 

a partir do ensino, requerendo tempo e experiência, não estando presente nos 

jovens, algo que é enfatizado no livro VI ao se abordar a prudência (φρόνησις). 

Já a segunda resulta do hábito. Ela diz respeito aos prazeres e dores, os 

primeiros nos levando a fazer atos vis, enquanto as segundas nos impedem de 

fazer boas ações. Adquirimos as virtudes a partir do seu exercício, aprendemos 

fazendo. Sua corrupção se dá da mesma maneira. 

Temos aqui uma tipologia da virtude, mas ainda não somos capazes de 

dizer o que ela realmente é. Para isso, é preciso que olhemos a teoria da 

definição aristotélica. Nela somos apresentados a ideia de que uma definição 

deve conter dois elementos: o gênero e a diferença específica57. Portanto, 

precisamos estabelecer quais são eles com relação a virtude. Passemos então 

para a análise do gênero da virtude. 

 

1.     2.    1.      A definição genérica: virtude como disposição da alma 

 

Aristóteles irá definir três gêneros de fenômenos que se geram na alma: 

as emoções, as capacidades (δύναμις) e as disposições (ἕξις). As primeiras 

referem-se a tudo aquilo a que se segue prazer ou dor. Como exemplos, 

                                                           
56 IRWIN, T. H. The Development of Ethics: A Historical and Critical Study. Volume I: From 

Socrates to the Reformation. Oxford University Press, p.153, 2011. 

57 Top. 141b15-20. 
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temos: a cólera, o medo, os apetites, a inveja, a alegria, a amizade, a piedade, 

etc. Trataremos mais detalhadamente disso no Capítulo 2. Depois vem as 

capacidades, as quais são condições de possibilidade para sermos afetados 

pelas emoções. São as potências. Já as disposições referem-se ao modo como 

somos afetados pelas emoções, se nos comportamos bem ou mal com relação 

a elas.58 É com as últimas que ele identificará as virtudes. 

Elas não podem ser emoções por três razões: ninguém é elogiado ou 

censurado por ser afetado por uma emoção, as emoções se dão sem escolha 

deliberada (προαίρεσις), não podemos dizer que somos afetados em função 

das virtudes. 

Também não é possível que sejam capacidades, pois ninguém é 

elogiado ou censurado pelo simples fato de possuir uma determinada potência. 

Além disso, se tomássemos as capacidades como sendo as virtudes, 

entraríamos em contradição com aquilo que foi dito anteriormente de que a 

virtude não se engendra por natureza. 

Conclui-se que só podem se tratar de disposições. Temos aqui um 

argumento por eliminação. Como nota Zingano59, alguém poderia objetar que a 

lista não é exaustiva e Aristóteles não apresenta nada para garantir que o seja. 

Entretanto, segue Zingano, é possível que apresentemos um contra-

argumento. Como já foi dito anteriormente, a virtude se predica da categoria da 

qualidade.60 Nas Categorias, ela é dividida em quatro tipos.61 O primeiro são as 

disposições e estados. Julia Annas62 nos informa que a diferença entre eles é o 

seu grau de durabilidade, sua estabilidade. Ela nota que a palavra usada, ἕξις, 

refere-se aos estados, enquanto as disposições são expressas pela palavra 

διάθεσις. Os estoicos, posteriormente, irão manter a ideia, mas farão uma 

inversão do sentido dos termos. As virtudes, portanto, seriam marcadas por 

uma estabilidade. O segundo tipo é aquele das capacidades naturais. O 
                                                           
58 EN. 1105b19-30. 

59 ZINGANO, M. Aristóteles: Ethica Nicomachea I 13 – III 8. São Paulo: Odysseus Editora, 

pp.119-120, 2008. 

60 EN. 1096a25-26. 

61 Cat. 8b25-11b1. 

62 ANNAS, J. The Morality of Happiness. Oxford University Press, pp.50, 1993. 
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terceiro tipo são as afecções, das quais as emoções são partes. O quarto tipo é 

aquele das formas e figuras dos corpos, podendo ser excluídos da análise que 

fazemos aqui, pois as virtudes são qualidades da alma. Portanto, Aristóteles 

teria sim dado uma lista exaustiva dos tipos de fenômenos em que a virtude 

poderia ser classificada. 

Mas o que significa dizer que a virtude é uma disposição? Broadie63 nos 

diz que trata-se de um condicionamento da alma para agir certo a partir do 

estado mental correto. Portanto, não é um mero padrão mental de resposta, de 

agir perante o mundo, mas um padrão de motivação. É preciso que haja o 

envolvimento das motivações do agente na ação, o que nos permite começar a 

vislumbrar de que modo a teoria aristotélica das virtudes pode nos permitir uma 

melhor análise do fenômeno das motivações. Portanto, é preciso que o agente 

aja “primeiramente, quando sabe; em seguida, quando escolhe por 

deliberação, e escolhe por deliberação pelas coisas mesmas; em terceiro, 

quando age portando-se de modo firme e inalterável.”64 Tomemos como 

exemplo a coragem. Possuir essa virtude é estar disposto a responder da 

maneira certa, pelos motivos certos, a um certo tipo de situação, no caso em 

questão aquelas marcadas pela presença do perigo.  

A afirmação de que a virtude é uma disposição foi encarada com 

suspeita por autores modernos e até mesmo como razão para rejeitar 

completamente o projeto de uma ética das virtudes. Como exemplo disso 

temos essa fala de G. E. Moore: 

Não há dúvida de que o caráter de um homem possa ser de 

tal maneira que ele habitualmente realize certos deveres sem que 

nunca ocorra de ele perceber, quando os busca, nem que eles são 

deveres, nem que algo de bom possa resultar deles...É pelo fato de a 

maioria das instâncias da virtude ser dessa natureza que nós 

podemos arriscar afirmar que as virtudes não tem, no geral, nenhum 

valor intrínseco.65 

                                                           
63 BROADIE, S. Ethics with Aristotle. Oxford University Press, pp.58, 1991. 

64 EN. 1105a30-b1. Uso aqui a tradução de Marco Zingano. Ver ZINGANO, M. Aristóteles: 

Ethica Nicomachea I 13 – III 8. São Paulo: Odysseus Editora, 2008. 

65 Tradução nossa. MOORE, G. E. (1903), ch.5, pp. 175-177 apud ANNAS, J. The Morality of 

Happiness. Oxford University Press, pp.50, 1993. 
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A crítica pode ser formulada nos seguintes termos: quando agimos por 

uma disposição, estamos agindo por hábito e não a partir do raciocínio. Como 

seria possível elogiar alguém por agir sem pensar? Mais do que isso, a 

disposição não criaria uma impossibilidade de agir de modo diverso, o que 

torna qualquer tipo de responsabilização absurdo? Aristóteles mesmo parece 

confirmar essa interpretação ao dizer que a disposição não está aberta aos 

contrários.66 Zingano67 dedica uma parte do seu comentário para tentar 

resolver essa questão. Ele cita Alexandre de Afrodísia, que tenta responder à 

questão com o argumento de que, tendo sido o agente responsável pela 

aquisição da disposição, por transitividade podemos considerar que ele é 

responsável pelas ações tornadas obrigatórias pela disposição. Para fortalecer 

seu ponto, ele irá utilizar-se de uma analogia com outro argumento 

apresentado por Aristóteles, aquele a respeito dos alcoólatras. A 

responsabilidade dos últimos teria base no fato de que, apesar de quando 

estarem alcoolizados não serem capazes de agir de modo diferente, foi escolha 

deles terem ficado alcoolizados naquele momento. Zingano discorda da linha 

de raciocínio de Alexandre, por considerar que o esquema conceitual do 

alcoólatra só vale para os casos em que ocorreu uma corrupção da razão. Para 

ele, a resposta correta está em perceber a prevalência das ações sobre as 

disposições. Cada ação isolada está sempre aberta aos contrários, pois, não 

estando a razão corrompida, ele sempre será capaz de compreender as razões 

envolvidas. Uma disposição sempre pode ser alterada, ainda que seja um 

processo lento. 

Annas segue o mesmo caminho.68Ela nota que a mera definição de 

virtude já envolve a noção de escolha deliberada. A disposição envolveria 

escolha de duas maneiras. Primeiro, se escolhe ter aquela disposição a partir 

da reiterada escolha de ações individuais que levam a constituição daquele tipo 

específico de disposição. Isso seria completamente diferente de uma mera 

repetição. Segundo, a disposição não deve ser entendida como uma força 

                                                           
66 EN. 1129a15. 

67 ZINGANO, M. Aristóteles: Ethica Nicomachea I 13 – III 8. São Paulo: Odysseus Editora, 

pp.96-98, 2008. 

68 ANNAS, J. The Morality of Happiness. Oxford University Press, pp.51, 1993. 



27 
 

 
 
 

causal que me obriga a tomar uma determinada escolha. A virtude é exercida 

em cada ocasião a partir de uma escolha, a escolha de agir segundo a 

disposição constituída. É o ato de endossar a disposição que constitui a 

realização da virtude. 

 

1.      2.     2.      A definição específica: virtude como mediedade 

 

Tendo dito que a virtude é uma disposição, sabemos já em que ela 

consiste quanto ao gênero, entretanto falta analisar a sua diferença específica, 

ou seja, dizer que tipo de disposição ela é. Só assim será possível alcançar 

uma definição consistente. 

A virtude é aquilo que torna bom o exercício de uma determinada 

função. Em que consiste esse bom exercício? Toda ciência leva a bom termo 

uma função pela mediedade. Por média, se entende o termo que se encontra 

entre o excesso e a falta.  Analisando as noções de contínuo e divisível, 

Aristóteles faz uma analogia com a aritmética. A média aritmética é a que dista 

igualmente de cada um dos extremos, sendo sempre igual. Entretanto, 

podemos pensar em uma média relativa a nós, ao agente. Aqui a média não 

pode ser única para todos os casos, mas deve ser entendida de acordo com as 

circunstâncias em que se encontra o agente. 

A virtude, portanto, seria a mediedade. Ela se refere a ações e emoções, 

as quais admitem excesso, falta e termo médio. Vale destacar que os extremos 

não distam do mesmo modo do centro. Em alguns casos, a falta é mais 

censurável do que o excesso, enquanto em outros o excesso é mais 

censurável do que a falta. Só é possível precisar isso a partir da análise das 

virtudes individuais. Essa análise apresentará, às vezes, dificuldades para o 

esquema geral. 

A fórmula que indicaria a virtude seria: fazer o que se deve, com o fim 

que se deve, quando se deve, a respeito de quais se deve e a quem se deve. 

Há muitas formas de errar, entretanto só há um ponto médio. Sua definição: 

A virtude é, portanto, uma disposição de escolher por 

deliberação, consistindo em uma mediedade relativa a nós, 

disposição delimitada pela razão, isto é, como a delimitaria o 

prudente. É uma mediedade entre dois males, o mal por excesso e o 
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mal por falta. Ainda, pelo fato de as disposições faltarem umas, 

outras excederem no que se deve tanto nas emoções como nas 

ações, a virtude descobre e toma o meio termo. Por isso, por 

essência e pela fórmula que exprime a qüididade, a virtude é uma 

mediedade, mas, segundo o melhor e o bem, é um ápice.69 

Há alguns termos que são introduzidos aqui que serão analisados 

posteriormente. São a escolha deliberada e a figura do prudente. 

Resumidamente, temos aqui a ideia que a virtude se relaciona com um certo 

tipo de ação, aquela passível de escolha deliberada. Além disso, o prudente é 

tomado como modelo de ação. Quero destacar dois aspectos nesse trecho. O 

primeiro é o uso do termo qüididade, analisado principalmente no livro Ζ da 

Metafísica. Como nota Zingano, é um dos raros momentos em que Aristóteles 

faz uso de seu jargão metafísico na ética. O segundo é que ainda que a virtude 

seja por definição uma mediedade, ela também é, com relação ao bem, um 

extremo. 

A literatura secundária encarou com espanto a formulação que é 

apresentada após essa definição de virtude. Algumas ações e emoções não 

admitiriam mediedade, sendo sempre identificadas com o mal e, portanto, 

proibidas. São elas: malevolência, a impudicícia, a inveja, o adultério, o roubo e 

o assassinato. Tais interdições absolutas levaram Barnes a considerar que aqui 

Aristóteles teria que abandonar a teoria do meio termo, sendo uma forte 

inconsistência de sua teoria. Entretanto, não é necessário que se interprete 

assim. O que ocorre é que em todas as circunstâncias possíveis de se 

apresentar, elas se constituem como extremos, sendo uma espécie de 

universal negativo. Não haveria maneira de elas serem mediedades. Portanto, 

sua proibição não está baseada em uma eclética teoria do dever inserida para 

suprir as lacunas da doutrina da mediedade, mas em virtude dessa mesma 

doutrina. 

 

. 

 

 

 
                                                           
69 EN. 1107a1-7. Também uso aqui a tradução de Marco Zingano. 
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CAPÍTULO 2. SER CORRETAMENTE AFETADO: UMA TEORIA DAS 

EMOÇÕES 

 

 

Dedico este capítulo ao estudo das emoções, área do conhecimento 

cujo desenvolvimento é devido em grande parte à Aristóteles. Sua análise 

específica se dá no Livro II da Retórica, entretanto sua presença é recorrente 

na ética, sendo fundamental dentro da caracterização da noção de virtude, 

tratada no capítulo anterior. A relação entre virtude e emoção será estudada 

com mais detalhes no capítulo 3. Apresento aqui a definição de emoção, 

focando-a a partir da relação que ela estabelece com a cognição. Seriam as 

razões elementos essenciais para a constituição das emoções ou elas 

poderiam ocorrer sem a presença delas? 

Complemento a discussão com o estudo de um caso específico. Trata-

se da cólera, emoção que ocupa um papel central no pensamento aristotélico e 

que tem direta relação com a ética. 

Em seguida, mostro como a teoria da emoção de Aristóteles depende da 

teoria da alma por ele proposta. Ela apresenta dificuldades, pois parece possuir 

uma caracterização diferenciada na ética e nos seus tratados específicos, 

notoriamente o De Anima. Discuto se seria possível conciliar as duas visões, 

ou se devemos considerá-las incompatíveis, sendo, portanto, a teoria 

apresentada na ética uma visão primitiva do pensamento aristotélico sobre o 

tema. Termino analisando o tratamento que Aristóteles dá para os três tipos de 

desejo. 

 

2.     1.      O PROBLEMA DA ACADEMIA: EMOÇÃO E COGNIÇÃO 

 

O desenvolvimento da teoria aristotélica das emoções muito 

provavelmente data do período em que ele se encontrava na Academia de 

Platão. Dentro dela havia se instaurado um fervoroso debate sobre o tópico. 

Seriam as emoções meras sensações do corpo ou, então, algo de diferente? O 

próprio Platão veio dar a sua contribuição no diálogo Filebo. Nele somos 
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apresentados a uma visão que difere daquele comum entre os sofistas, como 

Górgias e Trasímaco, os quais parecem enxergar as emoções como 

completamente opostas à razão, tipos de feitiços e encantamentos, ou, até 

mesmo, como proposto no Elogio de Helena, uma espécie de doença curada 

apenas a partir de remédios. Analisando os prazeres mistos, Sócrates rejeita a 

ideia de que as emoções sejam sensações do corpo. Lê-se: 

Sócrates – Ainda falta uma mistura de dor e prazer. 

Protarco – A que mistura te referes? 

Sócrates – A que dissemos que a alma, por vezes, sente-se 

sozinha em si mesma. 

Protarco – E como diremos que seja? 

Sócrates – Cólera, temor, desejo, tristezas, amor, emulação, 

inveja e tudo o mais do mesmo gênero: não incluis tudo isso entre as 

paixões exclusivamente da alma?70 

Fortenbaugh nota que, ainda que o diálogo faça indicações sobre a 

relação entre emoção e cognição, principalmente nos momentos em que 

Sócrates tenta associar a noção de prazer com a de julgamento71, ele jamais 

consegue chegar a uma definição consistente a respeito dessa relação. O 

próprio Platão parece estar ciente disso, pois ele faz Sócrates dizer que é 

melhor deixar a discussão para amanhã.72 

Quem irá dar a resposta é Aristóteles. A emoção seria um tipo de 

afecção envolvida na ação que possui um elemento cognitivo. A questão já 

está presente nos comentários dos Tópicos73 sobre a cólera, mas é no Livro II 

da Retórica que ela encontra sua formulação plena. Lá a cólera é definida 

como sendo “um desejo acompanhado de dor que nos incita a exercer 

vingança explícita devido a algum desprezo manifestado contra nós”74. Três 

aspectos são necessários para a caracterização das emoções: em que estado 

de espírito se encontra o indivíduo que sofre a emoção, contra quem ela se 

dirige e em que circunstâncias ocorre. A emoção aqui não se dá sem razão, 
                                                           
70 Filebo 47d5-e2. 

71 Ibid. 37e10, 38b9, 40d8. 

72 Ibid. 50d8-e1. 

73 Top. 125b15-a15, 151a1-20. 

74 Ret. 1378a30-33. 
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mas tem ela como elemento fundamental da sua definição. É preciso que haja 

um julgamento para que a cólera ocorra, no caso que se considere que a 

atitude de outrem consiste em um desprezo, um insulto contra nós. A 

consciência do desprezo é a causa eficiente da cólera, participando 

necessariamente da definição de sua essência.  

No De Anima, Aristóteles parece acrescentar outras causas75.Lá ele 

afirma que “todas as afecções da alma se dão com um corpo – a ira, a 

gentileza, o medo, a piedade, a ousadia e ainda a alegria, amar e odiar -, pois 

em simultâneo com aqueles o corpo sofre alguma afecção.”76 A causa material 

seria a transformação ocorrida no corpo, no caso da cólera teríamos uma 

alteração na pressão sanguínea. A causa final seria ao que se direciona a 

emoção, sendo no exemplo mencionado o desejo de vingança. 

Jamie Dow77 discorda da afirmação de que o juízo é a causa eficiente de 

todas as emoções, considerando que a análise de Fortenbaugh funciona para a 

cólera, mas que nem todas devem ser entendidas desse modo. Haveria 

diversas maneiras de surgimento das emoções. O que importa para a sua 

caracterização não é a presença de um juízo, mas meramente a existência do 

prazer e da dor. A última deve ser entendida não só expressando a dor física, 

mas também todos os tipos e degraus de resposta mental negativa a alguma 

coisa. O mesmo vale para o prazer, que não se resume ao prazer físico, mas 

incluí as respostas mentais positivas. Fortenbaugh está de acordo que o prazer 

e a dor sejam necessários para se definir a emoção, mas ele inclui o juízo 

como condição essencial. Para Dow, ao contrário, a representação pode ser 

gerada diretamente pelo prazer e dor. O elemento cognitivo aqui seria a 

percepção sensorial. 

Um último comentário se faz necessário. Alguns podem objetar que se 

utilize a Retórica como base para compreender a teoria das emoções de 

Aristóteles e, mais ainda, a teoria das emoções que concerne a ética. Um 

primeiro motivo seria a já abordada tese da autonomia das ciências. O outro 

                                                           
75 DA. 403a25-2. 

76 Ibid. 403a15-20. 

77 Ver o artigo de Jamie Dow em PAKALUK, M.; PEARSON, G (eds.). Moral Psychology and 

Human Action in Aristotle. Oxford University Press, 2011. 
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seria que, como nota John M. Cooper,78o tratamento das emoções dado na 

Retórica estaria inserido no meio do projeto geral desse tratado, que é ensinar 

aos oradores como eles devem se portar ao exercer sua função. Assim, o 

tratamento das emoções teria um caráter instrumental, não podendo ser 

confundido com uma abordagem científica. A objeção deve ser levada em 

conta, entretanto, como Aristóteles não deixou (ou pelo menos não que 

saibamos) nenhuma obra em que analisasse detalhadamente esse tópico, o 

livro II da Retórica ainda é a melhor opção para quem quiser estudar sua teoria 

das emoções. 

 

2.     1.     2.       Estudo da cólera 

 

Canta-me a Cólera – ó deusa! – funesta de Aquiles Pelida, 

causa que foi de os Aquivos sofrerem trabalhos sem conta 

e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos 

e esclarecidos, ficando eles próprios aos cães atirados 

e como pasto de aves. Cumpriu-se de Zeus o desígnio 

desde o princípio que os dois, em discórdia, ficaram cindidos, 

o de Atreu filho, senhor dos guerreiros, e Aquiles divino. 79 

Os versos iniciais da Ilíada nos mostram a importância que a cólera 

possui no mundo grego. É possível dizer que ela é o eixo temático que 

organiza toda a estrutura do texto homérico. Além disso, vemos aqui que a 

cólera, ou seja, uma emoção, funciona como motivação para as ações dos 

homens. Se Aquiles não tivesse se enfurecido com Agamemnon, ele não teria 

se abstido de batalhar e provavelmente a história teria sido muito diferente da 

que conhecemos. 

 Aristóteles iniciará seu estudo das emoções falando justamente sobre a 

cólera. Na ética, ela aparece diversas vezes, mais do que todas as outras 

emoções, chegando mesmo a ser elogiada, pois “os que não se irritam quando 

têm motivos parecem parvos”.80 O tratamento que ele dá a ela é o mais bem 

                                                           
78 COOPER, J. M. Reason and Emotion: Essays on Ancient Moral Psychology and Ethical 

Theory. Princeton University Press, pp. 406-410, 1999. 

79 Ilíada 1-7. 

80 EN. 1126a5. 
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desenvolvido que o livro II da Retórica nos traz, como fica claro da análise da 

polêmica entre Fortenbaugh e Dow.  

Como vimos anteriormente, ela é um tipo de desejo (posteriormente 

veremos que ela está diretamente relacionada com um dos três tipos de 

desejo, o ímpeto), acompanhado de dor, que surge como reação a um 

desprezo de outrem, que deve ser uma pessoa específica, e que nos leva a 

agir de modo vingativo. O desprezo pode ser contra nós ou contra nossos 

amigos e familiares. No caso de Aquiles, o desprezo sofrido é o ato de 

Agamemnon de tomar para si Briseida, que anteriormente tinha ficado como 

prêmio para Aquiles. Não lutar é a vingança. 

Na Retórica são apresentados três tipos de desdém. O primeiro é o 

desprezo propriamente dito. Ele consiste em julgar algo como desprovido de 

valor, é uma forma de rebaixar o outro. O segundo é o vexame, o qual também 

é, de certa forma, um desprezo. Ele consiste em criar um obstáculo aos atos de 

vontade de outrem, visando não ao benefício próprio, mas simplesmente 

causar prejuízo ao outro. O terceiro tipo é o ultraje. Trata-se de fazer ou dizer 

coisas, por mero prazer, que façam o outro sentir vergonha. Também está 

ligada ao desprezo, pois quem ultraja se considera superior ao que é ultrajado. 

É uma forma de desonra. Aqueles que são inferiores e agem contra seus 

interesses também parecem desprezar, gerando a cólera, pois se entende que 

eles, sendo inferiores, não teriam o direito de o desprezar. 

A cólera envolve o desejo, sendo sua dor em virtude de ter esse desejo 

frustrado. Portanto, aqueles que mais intensamente desejam algo são também 

os que são mais propensos a manifestarem a cólera. Fica claro também que 

aqueles que são mais inseguros com relação a sua posição são justamente os 

mais irritadiços. Também é mais provável que a cólera surja quando se é 

desprezado na frente de algumas categorias de pessoas: “as que rivalizam 

conosco, as que admiramos, aquelas por quem queremos ser admirados, as 

que nos inspiram respeito e as que nos respeitam. ”81 

 

    

 

                                                           
81 Ret. 1379b29-32. 
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2.    2.    TEORIA DA ALMA 

 

2.     2.     1.      Bipartição ou tripartição? 

 

É preciso agora tecer alguns comentários a respeito da teoria da alma 

aristotélica, pois as emoções parecem intimamente ligadas a ela. Além disso, 

como já dissemos anteriormente, a eudaimonia está ligada a uma atividade da 

alma, e não do corpo, segundo a virtude perfeita (ou completa, dependendo da 

interpretação), o que mostra a centralidade da alma no esquema de Aristóteles.  

A dificuldade que se apresenta é que parecem haver duas teorias no 

interior do seu pensamento. De um lado, a ética lida principalmente com uma 

bipartição entre a parte da alma capacitante de razão e a parte incapacitante. 

Já o De Anima apresenta uma tripartição, dividindo-a em parte nutritiva, 

perceptiva e intelectiva. Destrée82 nos informa que a maior parte dos 

especialistas em análise genética concordam em afirmar que os tratados da 

ética são anteriores à redação do De Anima, sendo essa uma das razões para 

se pôr em cheque a hipótese da fundação metafísica. Restaria a distinção entre 

as duas teorias unicamente em critérios cronológicos ou haveria outra razão 

para isso? E o mais importante: são elas inconciliáveis, de modo que seria 

possível tentar imaginar uma leitura distinta da ética a partir da teoria da alma 

posterior? 

Os antecedentes da teoria da alma aristotélica devem ser encontrados 

em Platão, inicialmente em A República, passando pelo Filebo e o Timeu, 

tendo sua formulação mais acabada nas Leis. No primeiro, Sócrates apresenta 

uma teoria tripartite da alma83.  Haveria o elemento apetitivo (ἐπιθυμητικόν), o 

irascível (θυμοειδές) e o racional (λογιστικόν). Cada uma delas estaria 

relacionada a uma das partes da cidade e possuiria seus desejos específicos. 

Aqueles referentes a parte apetitiva são a fome, a sede, a concupiscência 

                                                           
82 DESTRÉE, P. “Como demonstrar o próprio do homem? Por uma leitura ‘dialética’ de EN, I, 

6”. In: ZINGANO, M (ed.), Sobre a Ética Nicomaqueia de Aristóteles: textos selecionados. São 

Paulo: Odysseus Editora, pp. 384, 2010. 

83 Para uma análise detalhada da teoria tripartite da alma em Platão ver WILSON DA SILVA, J. 

A Tripartição da Alma na República de Platão. USP, 2011. 



35 
 

 
 
 

carnal, a ganância por riquezas; a irascível desejaria o poder e a honra; a 

lógica desejaria a sabedoria. A divisão é assim apresentada por Sócrates: 

- Uma parte, afirmamos, é aquela pela qual o homem 

aprende, a outra é aquela pela qual surge dentro dele a 

impetuosidade, e a terceira é aquela à qual, por ser multiforme, não 

pudemos referir-nos com um nome que fosse único e próprio dela, 

mas a denominamos pelo que ela tem de maior e mais forte dentro de 

si e a chamamos de parte apetitiva por causa da veemência dos 

desejos relativos ao comer, ao beber e aos amores e todos os 

desejos que derivam daqueles; nós a dizemos também amiga do 

dinheiro, porque é mais com o dinheiro que tais desejos são 

satisfeitos.84 

Nesse primeiro modelo platônico as emoções encontram-se dispersas 

entre as três partes. A vergonha, por exemplo, é associada com a parte 

racional. Fortenbaugh85 nos diz que a visão platônica terá sua versão mais 

desenvolvida nas Leis. Nesse diálogo, a alma é tratada por um modelo 

bipartite. Ela não deve ser entendida como uma separação entre sensações e 

impulsos de um lado e todos os tipos de cognição do outro. As emoções são 

fenômenos cognitivos, mas se distinguem da reflexão racional. 

O modelo que nos é apresentado na Ética a Nicômaco é bipartite. Lá a 

alma é dividida em parte capacitante de razão e incapacitante de razão. A 

segunda, entretanto, possuiria uma dimensão que é incapacitante de razão, 

mas ainda assim teria uma relação com ela, seria capaz de ouvir os seus 

apelos. Broadie86 nos diz que as sensações, os desejos e as emoções se 

encontrariam nessa parte. Não se deve interpretar que essa parte deva 

funcionar como uma mera imitação da primeira, mas que ela deve se 

manifestar tomando a outra como referência. Vemos também que as emoções 

estão incluídas nessa segunda parte, o que significa que o elemento cognitivo 

não seria exclusivo de uma delas. Sobre esse modelo: 

Resta, então, uma certa forma de vida ativa inerente na 

dimensão da alma que no Humano é capacitante de razão. A 

possibilidade capacitante de razão do Humano manifesta-se de duas 

                                                           
84 A República 580d10-a1. 

85 FORTENBAUGH, W. W. Aristotle on Emotion. Duckworth, pp. 23-38, 2008. 

86 BROADIE, S. Ethics with Aristotle. Oxford University Press, pp.61-72, 1991. 
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maneiras. Uma, através da obediência ao sentido orientador (ορθός 

λόγος), a outra, quando já o possui, através da ativação do seu poder 

de compreensão.87 

Uma das grandes dificuldades que foram percebidas pela literatura 

secundária é que, para provar a existência e explicar o funcionamento das 

duas partes da alma, o modo como a incapacitante de razão poderia escutar ou 

não a parte racional, Aristóteles se utiliza de dois argumentos. Broadie analisa 

o problema88 .O primeiro argumento consiste em atentar para a existência da 

akrasia, o qual basicamente implica que alguém aja por desejo em desacordo 

com a sua escolha racional.89Já o segundo é a utilização do que parece ser 

uma estranha metáfora. Ele dá como exemplo a admoestação que um pai dá 

ao seu filho. Mais ainda, ele irá continuar a argumentação citando a 

advertência, toda forma de censura e a exortação.90 Todos esses exemplos 

referem-se a pelo menos dois sujeitos, enquanto originalmente parecia que 

estávamos buscando algo que ocorre no interior de um só, não toda forma de 

censura, mas sim a autocensura. 

O problema da akrasia parece ser capaz de explicar como se dão os 

conflitos na alma e, assim, provar sua bipartição, mas não de nos dizer como 

tal ocorreria na pessoa virtuosa, como uma das partes escutaria a outra. A 

virtude não surge na alma por natureza, mas através de um processo de 

desenvolvimento. Do mesmo modo com a criança que é potencialmente o 

adulto que lhe admoesta. Não se deve entender externalidade aqui no sentido 

da relação existente entre dois indivíduos metafisicamente completos. Na 

ontologia aristotélica, a criança não é uma substância humana completa, sendo 

sua existência no plano da ética dependente da do guardião. O fato dela ser 

capaz de se tornar obediente, prova que existe outro elemento na alma, além 

do racional, que pode escutar a razão. 

No Livro VI, Aristóteles introduz uma divisão dentro da parte racional. É 

dito: 

                                                           
87 EN. 1098a1-5. 

88 BROADIE, S. Ethics with Aristotle. Oxford University Press, pp.63-67, 1991. 

89 Analiso detalhadamente a akrasia na parte 3.1.2. 

90 EN. 1102b30-a3. 
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Foi, pois, dito primeiramente que há duas dimensões na alma 

humana: uma é capaz de razão, a outra é incapacitante de razão. Por 

sua vez, a dimensão capaz de razão tem de ser também distinguida, 

do mesmo modo, em duas partes. Admitamos, por isso, que a alma 

enquanto capaz de razão é dupla. Uma é aquela com a qual 

consideramos teoricamente todos aqueles entes com princípios que 

não podem ser de outra maneira. A outra é aquela com a qual 

consideramos aqueles entes com princípios que podem ser de outra 

maneira. Se o modo específico do acesso dessas dimensões da alma 

tem uma certa semelhança e uma determinada afinidade com os 

entes com os quais se relacionam, então as formas de acesso de 

cada uma destas partes serão diferentes, porquanto a formas 

diferentes de acesso correspondem diferentes gêneros de ser.91 

Temos, portanto, uma parte da alma racional relativa aquilo que é 

contingente e uma parte relativa ao necessário. A primeira é aquela do intelecto 

calculativo, enquanto a segunda, do especulativo. É o primeiro que está em 

jogo quando falamos de ética. Portanto, o modelo de homem da filosofia moral 

não é o filósofo propriamente dito, o qual se liga ao especulativo, mas sim o 

prudente, detentor da sabedoria prática. 

Se na ética a alma é dividida em um modelo bipartite, no De Anima é 

exposto um modelo tripartite. Os três tipos são: a alma vegetativa, responsável 

pela nutrição e pelo crescimento, sendo partilhada também pelos vegetais; a 

alma perceptiva, responsável pela sensação e pelo movimento, a qual nos 

partilhamos com os animais em geral; e a alma intelectiva, exclusiva dos 

humanos, sendo caracterizada pelas atividades racionais, como o 

conhecimento, a deliberação e a escolha. 

Fortenbaugh rastreia a origem da confusão feita pelos comentadores entre os 
dois modelos da alma até Richard Loening, o qual tentou identificar a 
separação entre intelecto (νοῦς) e apetite (ὄρεξις) do De Anima com a distinção 
entre prudência e virtude moral da ética. Seguindo esse caminho, Burnet irá 
associar as faculdades de percepção e força motriz com as da parte 
incapacitante de razão. A cognição e a alma intelectiva seriam por eles 
identificadas com a alma capacitante de razão. 

Entretanto, existem fortes motivos para considerar que eles estão 

incorretos em proceder dessa maneira. A teoria da alma do De Anima tem 

caráter biológico, enquanto a da Ética a Nicômaco tem caráter moral. Na 

                                                           
91 Ibid. 1139a4-10. 
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segunda, o seu âmbito de interesse seria o das ações e emoções dos seres 

humanos, já na primeira o interesse seria mais amplo, tratar-se-ia das diversas 

formas de vida presentes na natureza. Por isso, a ética precisaria de uma 

divisão da alma que explicasse as diversas formas de comportamento 

cognitivo, enquanto a biologia necessitaria de uma que a permitisse distinguir 

os animais, as plantas e os seres humanos. Encontra-se aqui o motivo que 

explica o fato de, como apontou D. W. Hamlyn, o De Anima jamais fazer uma 

análise detalhada das emoções. 

Mas será que a primeira interpretação é tão incorreta assim? Já foi dito 

anteriormente que Aristóteles efetivamente inclui sua teoria biológica na ética 

ao analisar a noção de ergon. Não estaríamos nos contradizendo? Creio que 

não, pois a distinção que é feita neste argumento é entre os humanos, as 

plantas e os animais, sendo tal distinção de caráter biológico. Aqui ele busca 

compreender o que é especificamente peculiar ao homem enquanto homem. 

 

2.     2.     1.         Os três tipos de desejo 

 

Dentro da parte irracional da alma é possível distinguir uma parte 

desiderativa. Ela concerne ao desejo (ὄρεξις), o qual Aristóteles irá subdividir 

em três tipos: o apetite (ἐπιθυμία), o ímpeto (θυμός) e o querer (βούλησις). 

Apesar dos termos aparecerem diversas vezes na ética, em nenhum momento 

eles são definidos. No De Anima, ao falar sobre o desejo, ele diz que “o que 

move e é movido é a faculdade desiderativa. É que o que é movido, é movido 

em virtude de desejar, e o desejo em atividade é um tipo de movimento.”92 

Portanto, o desejo é o que põe em movimento a ação, é sua causa eficiente. 

A natureza do objeto em direção a qual o movimento se realiza permite 

que se determine de que tipo de desejo se está falando. O apetite é o desejo 

relativo as coisas que são prazerosas. A virtude que lhe é mais afim é a 

temperança. Desses desejos existem os que nos sãos naturais, como comer, 

beber e fazer sexo, mas também há aqueles que são peculiares, excessivos e 

                                                           
92 DA. 433b15-18. 
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não necessários. Como diz Aristóteles, “perdoa-se mais facilmente quem vai 

atrás dos seus apetites naturais”.93Mais ainda: 

Ora uma vez que alguns prazeres são necessários e outros 

não são, e são necessários apenas até certo ponto, sem admitir 

excesso nem defeito, e uma vez que o mesmo se passa com os 

desejos e os sofrimentos necessários - devasso é que persegue o 

excesso no prazer ou prazeres excessivos, e, na verdade, quando os 

persegue por decisão própria em vista do excesso e não de qualquer 

outra consequência daí resultante.94 

O ímpeto é o tipo de desejo que está intimamente relacionado com uma 

emoção que já estudamos anteriormente, a cólera. O seu objeto é a dor, pois é 

em virtude da sua presença que agimos por ímpeto, trata-se de uma reação 

contra ela. O ímpeto, portanto, tem a ver com reações calorosas, violentas, 

aquilo que vulgarmente se chama “sangue quente”. A virtude que lhe convém é 

a coragem. 

Aristóteles faz uma comparação entre o ímpeto e o apetite. Para ele o 

ímpeto é menos vergonhoso do que o apetite. Ele usa uma série de 

argumentos para demonstrar isso. O primeiro é que o ímpeto parece ser mais 

afim à razão, ainda que a escute mal, do que o apetite. O segundo afirma que o 

erro por ímpeto é mais natural do que o pelo apetite excessivo. O terceiro diz 

que o apetite, que é comparado à deusa Afrodite, tem uma forte ligação com a 

dissimulação, enquanto o ímpeto não pode ser dissimulado. O último diz que o 

ímpeto nasce, em última instância, por um desejo de justiça, pela percepção de 

que uma ofensa nos foi feita, enquanto que o apetite não tem relação com a 

justiça, sendo, com muito maior probabilidade, injusto. 

O terceiro tipo de desejo é aquele que é específico do homem, o querer. 

O seu objeto é o bem, sendo ele o responsável por colocar o fim. O querer 

ocupa um papel decisivo na psicologia moral de Aristóteles. Muito se debateu 

sobre a questão de se o querer estaria incluído na parte racional da alma e, 

mais ainda, na escolha deliberada. Em Santo Thomas o querer e a escolha 

deliberada pertencem ambos ao poder da faculdade racional desiderativa, a 

                                                           
93 EN. 1149b4-5. 

94 EN. 1159a17-22. 
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qual é chamada de vontade (voluntas).95 Entretanto, não parece ser essa a 

visão de Aristóteles, pois todos os tipos de desejo parecem poder escutar a 

razão (a afirmação do parágrafo anterior de que o ímpeto ouve melhor a razão 

que o apetite é um bom exemplo disso), estando os três tipos presentes na 

parte da alma incapacitante de razão, mas que é capaz de escutar a razão. 

Existe, também, a questão de saber o tipo de bem que concerne ao 

desejo, se seria o bem aparente ou o bem real. Platão irá negar valor as 

aparências, enquanto Protágoras dirá que algo “é bom porque desejamos”96.A 

tese aristotélica não se encontra nem de um lado, nem de outro, sendo um 

espécie de meio termo. O bem deve aparecer como bom para alguém, do 

contrário ninguém o buscaria. É preciso que o bem seja apreendido para que o 

querer se dirija a ele. Aqui é introduzida a noção de intencionalidade, que será 

abordada na última parte desse trabalho. Entretanto, o mero fato de aparecer 

como bom, não implica que ele de fato seja bom, pois a realidade é externa ao 

sujeito e, portanto, não compete a ele definir o que é bom e o que é mal. Os 

dois irão coincidir na figura do homem virtuoso, do prudente. Fiquemos com as 

palavras de Aristóteles: 

Foi dito que o querer concerne ao fim, mas a uns parece 

concernir ao bem; a outros, ao bem aparente. Aos que dizem que o 

objeto do querer é o bem, decorre que não é objeto do querer o que 

quer aquele que não escolhe corretamente (pois, se for objeto do 

querer, será então um bem; era, no entanto, no caso, um mal); por 

sua vez, aos que dizem que o bem aparente é objeto do querer, 

decorre que não existe objeto do querer por natureza, mas é objeto 

do querer o que parece bom a cada um (a pessoas diferentes coisas 

diferentes parecem boas, mesmo, no caso, coisas contrárias). Se, 

então, estas posições não são satisfatórias, não se deve dizer que é 

objeto do querer sem mais e segundo a verdade o bem, enquanto o 

que aparece a cada um é o bem aparente? Assim, ao homem 

virtuoso é objeto do querer o bem segundo a verdade (...).97 

 

                                                           
95 ZINGANO, M. Aristóteles: Ethica Nicomachea I 13 – III 8. São Paulo: Odysseus Editora, 

pp.165-167, 2008. 

96 Ibid. pp. 195. 

97 EN. 1113a15-26. Uso aqui a tradução do Marco Zingano. 
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CAPÍTULO 3.  A PSICOLOGIA MORAL ARISTOTÉLICA: UMA TEORIA 

SOBRE O AGENTE 

 

 

Neste último capítulo, tento analisar de modo mais explícito a relação 

entre a virtude e a emoção. Ela esteve subentendida, em todos os pontos 

anteriores, sem nunca ser enfatizada. Passamos por uma, passamos pela 

outra. Entretanto, algo pareceu estar faltando. Ambas as definições ficaram 

como que incompletas. Tal lacuna é proposital. Não se trata de uma falha da 

exposição e muito menos do sistema. Preferi guardar a discussão para o final, 

tratar as ligações em conjunto, de modo que ficasse clara a tese central desse 

trabalho: a ética das virtudes é uma teoria do agente que pressupõe uma rica 

psicologia moral e não pode ser entendida sem levá-la em consideração. 

Dito assim, analiso na primeira parte do capítulo o papel da razão dentro 

da ética. A discussão já estava insinuada na abordagem feita sobre a teoria da 

alma, tendo aqui sua plena realização. Começo abordando a virtude intelectual 

mais importante para a ética, a prudência. Em sequência falo sobre o problema 

da akrasia, o qual deve ser lido remetendo à questão da parte da alma 

capacitante de razão e da incapacitante.  

Na parte final saliento que, tal como Aristóteles nos diz explicitamente, a 

virtude deve ser concebida como relativa à ações e emoções, sendo 

necessário não apenas agir corretamente, mas também ser afetado de maneira 

correta. A importância da última reside no fato de que as emoções são as 

responsáveis por trazerem as motivações ao nosso comportamento. Na 

definição de cólera analisada anteriormente é ela que nos incita a agir de uma 

determinada maneira, ou seja, de modo vingativo.  

A ideia de que as emoções também são objeto da virtude nos gera um 

problema, já que anteriormente Aristóteles havia dito que as emoções não se 

encontram no âmbito da escolha deliberada (προαίρεσις), enquanto as virtudes 

devem ser relacionadas a um tipo de escolha. Responder essa contradição é 

essencial para um dos nossos pontos principais: a relação entre emoção e 

intencionalidade. 
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 Pretendo, para analisar a última, seguir o conselho de Angela Chew e 

pôr Aristóteles em diálogo com a posição de Anscombe. Segundo a última, 

ação intencional é aquela que pode ser explicada descrevendo como o que o 

sujeito faz é um modo de perseguir algo que ele deseja. Chew denomina sua 

proposta de teoria funcional das emoções. Tento descrever em que consiste tal 

proposta. Esta última parte tem um aspecto mais prospectivo do que o restante 

do trabalho e permite estabelecer uma ponte entre a conclusão e o que foi dito 

no início a respeito da ascensão de uma nova ética das virtudes. A partir desse 

final fica claro que esse trabalho não deve ser lido como um ponto de chegada, 

mas como uma investigação propedêutica cujo objetivo é servir de apoio para a 

construção de um modelo ético capaz de dar conta dos desafios da 

contemporaneidade. 

 

3.     1.               AGIR SEGUNDO A RAZÃO 

 

3.     1.     1.       O papel central da prudência 

 

A figura do prudente, como dito anteriormente, serve como modelo de 

ação. A virtude refere-se à escolha deliberada e é o prudente o modelo que 

delimita o modo como ela se dá. A prudência, portanto, refere-se à deliberação 

e à escolha deliberada, sendo oriunda da parte racional da alma que trata das 

coisas contingentes, do intelecto calculativo. 

Pierre Aubenque98 nota que a palavra aparece em contextos distintos na 

obra de Aristóteles. No livro Μ da Metafísica ela é identificada, tal como na 

tradição platônica, com o saber imutável do ser imutável, sendo o mais elevado 

dos saberes. O mesmo se dá no De Caelo, na Física e nos Tópicos. Já na 

Ética a Nicômaco e na Ética a Eudemo99, ela é a virtude da parte calculativa da 

alma. Não se trata mais do saber mais elevado, pois concerne ao homem e “há 

                                                           
98 AUBENQUE, P. A Prudência em Aristóteles. São Paulo: Discurso Editorial, Paulus, pp. 21-

25, 2008. 

99 O livro VI, que trata da prudência, é comum a Ética a Nicômaco e a Ética a Eudemo. 



43 
 

 
 
 

outras coisas com uma natureza mais divina do que o Humano, como aquelas 

coisas mais esplendorosas de que este mundo é composto.”100 

Werner Jaeger tenta responder a esse problema dizendo tratar-se de um 

movimento dentro do pensamento de Aristóteles. A sua primeira fase seria 

“teológica”, possuindo uma moral “teônomica”, na qual Deus, objeto da 

contemplação, surge como norma moral absoluta. A concepção seria 

abandonada em virtude da rejeição da teoria das Ideias posteriormente 

ocorrida no seu pensamento. Segundo Jaeger: “a unidade do ser e do valor 

desmorona. Metafísica e ética se separam.... Então se completa o divórcio, 

pleno de consequência, entre a razão teórica e a razão prática, que ainda não 

estavam dissociadas na phronêsis. ” 101Tal visão seria responsável por 

algumas críticas feitas a Aristóteles, notavelmente a de Charles Péguy, que viu 

nessa transição a “degradação do místico em político”. 

Se essa é a verdade, ou se simplesmente Aristóteles estaria retomando 

o sentido vulgar da palavra, de acordo com suas teses da autonomia das 

ciências e de um método que parte das endoxas102, é uma questão muito 

complexa que foge dos limites de nossa investigação. O que é importante reter 

é que a prudência tem como objeto a vida prática e vai se distinguir das outras 

operações da alma racional envolvidas na descoberta da verdade, a saber, a 

perícia, o conhecimento científico, a sabedoria stricto sensu e o poder da 

compreensão intuitiva. Aristóteles a define desse modo: 

Em primeiro lugar, não pode ser conhecimento científico 

porque o que acontece no horizonte da ação pode ser sempre de 

outra maneira. Em segundo lugar, não pode ser uma perícia porque o 

gênero da ação é diferente do gênero da produção. Resta, então, que 

a prudência seja uma disposição prática de acordo com o sentido 

orientador e verdadeiro em vista do bem e do mal para o Humano. O 

fim da produção é diferente da produção do fim; mas o fim da ação 

não poderá ser diferente da própria ação. Na verdade, o próprio agir 

bem é um objetivo final. É por este motivo que pensamos que 

                                                           
100 EN. 1141b1-2. 

101 JAEGER, W. (1923), pp.85, apud AUBENQUE, P. A Prudência em Aristóteles. São Paulo: 

Discurso Editorial, Paulus, pp. 26, 2008. 

102 Aubenque dedica o § 2 e 3 do primeiro capítulo do livro acima citada para a discussão deste 

problema. 
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Péricles e outros do mesmo gênero são sensatos. Porque são 

capazes de ver as coisas que são boas para si próprios, em 

particular, e para os homens, em geral. Pensamos que são deste 

gênero os peritos em economia e os peritos no bem-estar social.103 

O prudente, assim, é aquele que delibera sobre o bem e o mal para o 

homem em particular. É curioso notar que, para definir a prudência, Aristóteles 

não vai apelar para critérios conceituais, mas sim para exemplos de indivíduos 

prudentes. Com isso, estaríamos diante de uma personalização da norma.104 É 

a figura do prudente que estabelece o critério último e o fundamento da ação. 

Aubenque sintetiza a ideia: “o prudente, sendo o critério último, é seu próprio 

critério. ”105 Mais ainda: ”o phronimos  seria, então, o herdeiro do rei-filósofo 

platônico, tendo perdido, porém, nesse meio tempo, a ciência das Ideias”.106 

A definição que Aristóteles nos dá parece retomar a figura do herói típica 

da mitologia grega. Ele irá introduzir um personagem que parece indicar 

claramente a presença dessa afinidade, o spoudaios (σπουδαῖος). A palavra 

expressa originalmente a ideia de zelo, de ardor no combate, adquirindo com o 

passar do tempo o sentido de atividade séria. O spoudaios, portanto, é o 

homem que inspira confiança por seus trabalhos. Nele o bem aparente e o bem 

real se confundem. Como diz Franz Dirlmeier, é o representante de tudo aquilo 

que é nobre. A associação com os heróis é mais clara na apropriação que os 

cínicos e os estoicos vão fazer do vocábulo, comparando suas ações aos 

famosos trabalhos de Hércules.107 

Sintetizando, podemos dizer: 

O phronimos permanece, em Aristóteles, o herdeiro de uma 

tradição aristocrática, que concede à alma “bem-nascida” um 

privilegio incomunicável ao vulgo. Mas tal privilégio continua sendo o 

da intelectualidade, mesmo se não é intelectualmente definível nem 

                                                           
103 EN. 1140b1-12. Substituí aqui o termo que António de Castro Caeiro usa, sensatez, por 

prudência. 

104 EN. 1140a24. 

105 AUBENQUE, P. A Prudência em Aristóteles. São Paulo: Discurso Editorial, Paulus, pp. 77, 

2008. 

106 Ibid. pp. 72. 

107 Ibid. pp.77-82. 
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transmissível por discursos racionais. O phronimos de Aristóteles 

reúne traços que desaprendemos a associar: o saber e a 

incomunicabilidade, o bom senso e a singularidade, o bem natural e a 

experiência adquirida, o senso teórico e a habilidade prática, a 

habilidade e a retidão, a eficácia e o rigor, a lucidez previdente e o 

heroísmo, a inspiração e o trabalho. A personagem de Péricles não 

simboliza nem o idealismo político nem o oportunismo, mas um e 

outro a um só tempo. Nem “bela alma” nem Maquiavel, ela é 

indissoluvelmente o homem do interior e do exterior, da teoria e da 

prática, do fim e dos meios, da consciência e da ação. Ou antes, 

essas oposições modernas que começam a aparecer no tempo de 

Aristóteles, e às quais ele tenta opor, como um último dique, a 

unidade ainda indissociada do prudente da tradição.108 

Uma noção, entretanto, que aparece intimamente relacionada com a 

prudência é a do sentido orientador ou reta razão. O prudente parece ser a 

personificação desse princípio formal. Broadie109 nos apresenta alguns modos 

de compreender sua natureza. Um primeiro sentido é o de proporção correta, o 

qual está em perfeita conexão com a doutrina da mediedade. Seria um 

conjunto de corretas determinações a respeito do objeto, do tempo, do lugar e 

das circunstâncias da ação. O segundo sentido é o de boas razões que podem 

ser dadas para justificar uma ação ou reação. Sua ligação com a figura do 

prudente estaria relacionada com o fato de que dar a resposta correta às vezes 

envolve uma série de dificuldades. Em muitos casos os fatores envolvidos são 

muitos complexos. Para poder dar uma boa resposta seria, então, necessário 

ser possuidor de um discernimento e de uma experiência capazes de orientar a 

interpretação. É assim que devemos, também, entender a afirmação de que o 

prudente jamais poderá ser jovem, sendo a maturidade uma condição 

necessária de sua realização. 

Outro ponto a ser destacado é o da dimensão temporal envolvida na 

prudência. Como este tipo de sabedoria não se refere aquilo que é eterno, mas 

sim ao que é contingente, torna-se necessário que seja capaz de determinar o 

que os gregos chamam de tempo oportuno (καιρός). O bem da prudência não é 

                                                           
108 AUBENQUE, P. A Prudência em Aristóteles. São Paulo: Discurso Editorial, Paulus, pp. 104-

105, 2008. 

109 BROADIE, S. Ethics with Aristotle. Oxford University Press, pp.77-78, 1991. 
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o bem absoluto, mas um bem relativo às circunstâncias em que a ação se dá. 

O καιρός seria o bem que se predica da categoria de tempo. 

O conceito tem originalmente uma conotação fortemente religiosa, 

significando as ações de um Deus arbitrário. Neste sentido, não há um grande 

espaço para a escolha humana, pois todos somos reduzidos a joguetes do 

destino. Posteriormente, ocorre uma humanização da ideia, que agora significa 

o caráter casual da ação humana possível. 

A prudência está, também, intimamente relacionada com a deliberação 

(βούλευσις) e a escolha deliberada (προαίρεσις). Dado que a escolha 

deliberada pressupõe a deliberação, é uma boa ideia começarmos pelo estudo 

da última. Como nos informa Aubenque110, a palavra βούλευσις tem como 

origem βουλή, que em Homero designa o Conselho dos Anciões e, em Atenas, 

o Conselho dos Quinhentos. O Conselho delibera, o povo escolhe. A 

deliberação consigo mesmo seria a forma interiorizada desta deliberação 

coletiva. 

Quais seriam, então, os objetos da deliberação? Deliberamos sobre 

aqueles que estão em nosso poder e não sobre os que tem como causa a 

necessidade, a natureza e o acaso. Aristóteles, assim, se manifesta: 

Ninguém delibera, então, sobre os objetos eternos; por 

exemplo, sobre o universo ou se a diagonal e o lado são 

incomensuráveis. Também não sobre os que estão em movimento, 

mas que se engendram sempre do mesmo modo, seja necessária, 

seja naturalmente ou por uma outra causa, como as órbitas e o 

nascer dos astros. Tampouco sobre os que são ora de um jeito, ora 

de outro, como secas e chuvas. Tampouco sobre os que ocorrem por 

acaso, como descobrimento de um tesouro. Também não se delibera, 

porém, sobre todos os assuntos humanos; por exemplo, nenhum 

lacedemônio delibera sobre como os citas melhor se governariam. 

Com efeito, nenhuma destas coisas ocorreria por nós mesmos. 

Deliberamos sobre as coisas que estão em nosso poder, i.e., que 

podem ser feitas: são estas as que restam.111 

                                                           
110 AUBENQUE, P. A Prudência em Aristóteles. São Paulo: Discurso Editorial, Paulus, pp. 180-

181, 2008. 

111 EN.1112a21-32. Uso aqui a tradução de Marco Zingano. 
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Um dos pontos mais destacados na literatura secundária, responsável 

por uma querela interminável, é a afirmação por parte do estagirita de que 

deliberamos sobre os meios e não sobre os fins.112Isso gerou uma série de 

críticas por parte dos autores modernos, tendo eles enxergando aqui uma 

redução da razão a um papel instrumental. Zingano113 apresenta alguns 

motivos para defendermos a tese aristotélicas destas críticas. O primeiro é 

salientar que meio aqui refere-se não somente aos instrumentos, mas também 

aos modos como agimos. O segundo é a famosa solução de Santo Tomás de 

Aquino. Ele salienta que nada deve ser entendido em si mesmo como sendo 

um meio ou um fim, pois aquilo que em um lugar ocupa o papel de meio, em 

outro pode ocupar o papel de fim. O único que não estaria sujeito a isso é o fim 

último, a eudaimonia. Portanto, seríamos capazes de deliberar sobre todos, 

menos sobre ela. Um argumento que fortalece esta interpretação é o 

apresentado no comentário anônimo. Lá é feita uma comparação entre a 

posição dos fins e a que os Analíticos dão para os princípios. Do mesmo modo 

que não podemos demonstrar os princípios, pois isso implicaria um regresso ao 

infinito, deliberar sobre o fim último também implicaria neste regresso. 

É possível, também, dizer que ao postular uma diversidade de fins 

dados pelos diferentes tipos de desejo, a ética aristotélica se abre para a 

complexidade da natureza humana. A razão não estaria excluída, entretanto, 

pois avaliando os meios ela pode chegar à conclusão de que não existe 

nenhum que seja moralmente aceitável para se alcançar o fim buscado, 

podendo barrar, assim, sua procura. 

A escolha deliberada se difere da deliberação, por fazer parte do gênero 

dos atos voluntários, tendo como especificidade ser antecedida e motivada por 

uma deliberação. Ela é a escolha de algo de preferência a outra coisa, sendo 

acompanhada de pensamento e reflexão. Não é possível escolher 

deliberadamente a respeito de coisas impossíveis, mas somente daquelas que 

estão em nosso poder. Sobre a relação delas, Aristóteles nos diz:  
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O objeto de deliberação e o objeto da escolha deliberada são 

o mesmo, com a ressalva que o objeto de escolha deliberada já está 

determinado: com efeito, o objeto de escolha deliberada é o que foi 

preferido em função do conselho. Cada um para de investigar como 

agirá quando traz a si o princípio e ao seu condutor: é isto, com 

efeito, o que é objeto da escolha deliberada.114 

 

3.    1.     2.          O problema da Akrasia 

 

O livro VII da ética aborda um curioso fenômeno no qual o desejo possui 

um papel decisivo, trata-se da akrasia. Ela consiste na possibilidade de agir de 

modo errado tendo o conhecimento do certo, ou seja, de agir em desacordo 

com o seu perfeito juízo. Quando se fala dessas ações não se está referindo 

aos casos em que se age sobre o efeito do álcool ou de qualquer coisa que 

faça o indivíduo perder a razão, mas sim nos casos em que ele continua sendo 

racional. Parece-nos evidente que tal fenômeno de fato existe, entretanto, 

como explicá-lo? Sócrates irá discordar dessa evidência, considerando que é 

impossível que alguém que conheça o certo faça o errado. Como Platão faz 

Sócrates sustentar no seu diálogo Protágoras, o conhecimento é algo que 

lidera e governa, tendo ele o primado na alma e não podendo, por isso, ser 

arrastado de um lado para o outro como um escravo. A pessoa que faz algo de 

errado sempre está em erro no seu julgamento sobre o certo e o errado. 

Portanto, a akrasia não existe. 

A visão de Sócrates parece difícil de ser sustentada, mas Aristóteles não 

irá abandoná-la de todo. De acordo com o método das endoxas, o qual é 

apresentado justamente nesse capítulo e que parece se ajustar melhor ao 

modo como Aristóteles procede nele, o filósofo irá preservar tanto o que há de 

verdade na opinião de Sócrates, quanto o que há na do senso comum.  

Richard Robinson115 aponta que Aristóteles nos apresenta quatro 

soluções distintas para o problema. A primeira consiste em apelar para as 
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noções de potência e ato. O acrático possuiria o conhecimento do que é certo 

no mesmo sentido que alguém possui uma potência. Entretanto, no momento 

em que ele comete o ato imoral ele o faz porque não atualizou a potência do 

juízo correto, ou seja, não a utilizou. Com essa solução ele consegue preservar 

tanto que a akrasia é possível, quanto que ela é, em última instância, uma 

forma de ignorância. 

A segunda solução apresentada parte da doutrina do silogismo prático. 

Esse possui uma premissa universal, que nos dá um princípio prático, e uma 

premissa particular, que especifica a primeira. Seria possível que um 

determinado agente, possuindo ambas, utilizasse apenas a primeira, ou, ainda, 

nos casos que a premissa universal consiste em dois termos, que ele usasse 

somente a premissa particular concernente a um desses termos. 

A terceira solução é expressa deste modo: 

Mas os humanos podem ainda ter conhecimento de um modo 

diferente daqueles que foram mencionados até aqui. Na verdade, 

conseguimos apurar diferenças de estado naquele modo de dispor de 

conhecimento sem estar acionado. Trata-se, de algum modo, de um 

ter e não ter simultaneamente. É o que acontece, por exemplo, com 

quem dorme, com o louco e com o bêbado. Mas também é 

certamente assim com os que se encontram sob o efeito das paixões, 

pois alguns acessos de ira, lascívia, e afetações do gênero, alteram 

manifestamente o corpo e criam até em algumas pessoas um estado 

de demência. É evidente que quem perde o domínio tem 

conhecimento ao modo daqueles o terem. Nem, por exemplo, o fato 

de proferirem enunciados científicos é alguma indicação de que 

dispõe de conhecimento científico, pois também quem se encontra 

sob o efeito daqueles estados de paixão consegue repetir 

demonstrações de teoremas da geometria e dizer de cor versos de 

Empédocles.116 

Vemos aqui que também as emoções podem ser responsáveis pelo 

fenômeno da akrasia. Elas são comparadas a loucura e a embriaguez na sua 

capacidade de transformar o modo como os seres humanos possuem um 

determinado conhecimento. É a partir da ação delas que é possível dizer que 

                                                           
116 EN. 1147a10-20. 



50 
 

 
 
 

em dado momento um homem possui e não possui simultaneamente aquele 

conhecimento. 

Robinson117 aponta que todas as soluções anteriores tem caráter  

λογικός. Esse tipo de argumentação não nos dá nenhuma informação sobre a 

natureza, ao invés disso parte de uma série de distinções lógicas sobre o 

sentido da palavra “sabe”. Já a quarta solução, por outro lado, tem caráter 

φυσικῶς, o que significa dizer que ela dá a natureza. Apesar de Aristóteles 

sugerir em outros lugares que a última é melhor, apresentando as coisas de 

modo mais distinto, isso não significa que ela sempre seja melhor. No caso em 

questão, a primeira parece ser melhor. 

A quarta solução consiste em analisar o que ocorre quando premissas 

contraditórias estão ao mesmo tempo presentes na alma. Ele parte do princípio 

que, assim que a premissa universal se une com a premissa particular, torna-

se necessário que se afirme a conclusão. A análise é ilustrada por uma 

analogia. Suponhamos que se tem na alma a premissa universal de que 

devemos evitar comer doces, ao mesmo tempo em que se tem também a de 

que tudo o que é doce é agradável. Há também a premissa particular que diz 

que isso é doce. É possível se formar, portanto, dois silogismos que são 

contraditórios. Juntando a primeira premissa universal com a particular, temos 

a conclusão de que não se deve comer isso. Agora, caso juntemos a segunda 

premissa universal com a particular, temos que se deve comer isso. Como 

decidir? No caso da akrasia há a presença de um quarto elemento, o desejo, 

que nos leva a decidirmos pela segunda conclusão. Nesses casos, como diz 

Robinson, “resulta então que o ato acrático está de acordo, em certo sentido, 

com um logos e uma opinião que são opostos ao logos correto apenas 

acidentalmente, não em si.”118O logos correto não se encontra aqui 

completamente atualizado, o que impede que ela proíba o ato. 
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Algumas objeções foram feitas a esse tratamento da akrasia. Uma 

delas119 consiste em dizer que Aristóteles em nenhum momento explica aquele 

que seria o mais importante dos tipos de akrasia: aquele que o homem tem 

total compreensão do juízo correto no exato momento em que age, mas, ainda 

assim, age de modo errado. A resposta é que para ele tais casos não existem, 

isso porque a alma humana não tem a capacidade de realizar duas coisas ao 

mesmo tempo com o mesmo grau de precisão. 

Outra objeção é dada por Ross120. Ele diz que a akrasia não deve ser 

explicada pela falta de conhecimento, mas sim pela fraqueza da vontade. A 

resposta típica é de que os gregos não poderiam formular a questão desse 

modo, pois o conceito de vontade só será formulado em Santo Agostinho. 

Robinson121, baseando-se no The Concept of Mind de Gilbert Ryle, propõe 

outra solução. A akrasia não seria consequência da fraqueza de vontade, mas 

sim uma das formas dessa fraqueza. 

 

3.     2.        UMA PSICOLOGIA MORAL EM CONSTRUÇÃO 

 

3.     2.     1.     Metriopátheia 

 

Finalmente é chegada a hora de analisar o ponto central desse trabalho: 

a relação entre virtude e emoção, a qual desemboca na constatação de que a 

ética de Aristóteles contém em si uma psicologia moral que lhe sustenta. Sua 

ética é uma teoria centrada na figura do agente, sendo, portanto, necessário 

que ela possua uma compreensão da natureza e da psicologia dele. Dar um 

tratamento adequado para as emoções esbarra numa dificuldade. Como bem 

nota Cooper122, em nenhum momento da ética nos é dada uma definição sobre 
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elas, muito menos uma análise de  suas peculiaridades. O máximo que ele faz 

é nos dar uma lista delas.123 

 É comum o entendimento de que as emoções se opõem a razão, e que, 

consequentemente, virtude e emoção são excludentes. A vida boa implicaria a 

supressão das emoções, sendo essa a base de diversos sistemas morais.124 

Stocker nos mostra que a ideia da ausência total de emoção não apenas é 

empiricamente inexistente como conceitualmente impossível.125 

Já vimos anteriormente que em Aristóteles as emoções não são opostas 

a razão, pois o elemento cognitivo participa da constituição delas. Entretanto, 

ele parece em alguns momentos concordar com aqueles que advogam contra 

as emoções. Sem adentrar nas discussões sobre a coerência entre os dois 

tratados da eudaimonia, no livro X ele propõe que a forma completa dela seja a 

vida contemplativa, ou seja, aquela que se dá pelo prazer da razão, sendo essa 

a única que permite uma independência autossuficiente. Ele mesmo assume, 

no entanto, que tal vida “está acima das possibilidades humanas”126, sendo 

exclusiva da sua dimensão divina. O homem é um ente composto, e muitas das 

situações da vida surgem em virtude de possuirmos a dimensão corpórea. As 

virtudes, portanto, estariam “intimamente ligadas as emoções que nos 

afligem”127. É por isso que ao tratar do seu conceito central de virtude, 

Aristóteles nos diz: 

Por exemplo, sentir medo, ser audaz, estar de desejos, ficar 

irritado, ter compaixão e, em geral, ter prazer ou sentir sofrimento, 

admitem um mais e um menos. Quer dizer admitem modos errados 

[de nos relacionarmos com eles]. Mas o sentir isso no tempo em que 

se deve, nas ocasiões em que se deve, relativamente às pessoas que 

se deve, e em vista do que se deve e do modo que se deve, isso é o 
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meio e o melhor de tudo, ou seja, o meio e o melhor de tudo é a 

medida da virtude. Do mesmo modo, então, também acerca das 

ações há excesso, defeito e meio. A virtude é acerca das emoções e 

das ações (...).128 

As emoções, estando relacionadas aos prazeres e as dores, encontram-

se intimamente relacionadas com o desejo, o qual é o responsável por colocar 

o sujeito em movimento. Elas estão contidas na parte incapacitante de razão 

da alma, só que essa parte é capaz de escutar a razão, no sentido de ser 

persuadida pelos argumentos dela. Assim, a emoção pode vir a ser guiada por 

ela. A emoção não ocorre na ausência da razão, mas surge de uma 

compreensão da situação em que o agente se encontra. Essa compreensão 

nem sempre é verdadeira e nem sempre leva o indivíduo a tomar a correta 

decisão com relação a ela, sendo tal erro o sentido em que podemos dizer que 

a emoção é irracional. É a prudência que irá indicar de que modo se deve 

compreender a circunstância em que se é afetado pelas emoções e indicar a 

ação correta a se tomar a respeito dessas afecções. A razão deve regular as 

emoções. Portanto, a virtude refere-se ao modo como nos portamos com 

relação às emoções, ela é o modo correto de ser afetado por elas. Não é 

cabível ao humano uma vida ausente de emoções, mas é possível que ele se 

habitue a ter reações emocionais coerentes com aquilo que lhe é ditado pela 

razão.  A atualização da virtude consiste em se emocionar do modo correto e a 

partir disso realizar a ação correta. Cada virtude seria uma disposição com 

relação tanto às emoções, quanto às ações, sendo por isso impossível 

compreender a noção de virtude sem ter um entendimento sobre o que são as 

emoções. 

O modo correto de ser afetado pelas emoções é o modo da virtude, ou 

seja, a mediedade. Essa mediedade, como já foi dito, não implica somente um 

aspecto quantitativo, mas também qualitativo, e não se dá de modo universal, 

mas relativo as circunstâncias da ação. A mediedade com relação a emoção foi 

chamada a partir do período helenístico de metriopátheia (μετριοπάθεια). É a 

partir dela que se encontra o modo correto de reagir emocionalmente. Sendo 

conexas com o desejo, as emoções não apenas explicam o caráter do sujeito, 
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suas motivações, mas também são responsáveis pelo movimento que gera as 

ações. Portanto, agir segundo a mediedade pressupõe ser afetado segundo a 

mediedade. Sobre isso, Juliana Santana de Almeida diz: 

(...) é preciso que os afetos determinem o que importa 

moralmente. A ação correta depende do engajamento afetivo, porque 

a razão não conduz direta ou indiretamente os afetos: ela vê o que é 

certo porque se tem uma tendência afetiva para tanto. Quando as 

afecções se tornam disposições é possível agirem como padrões ou 

regularidades, sendo modos de raciocinar e perceber. Quando o 

momento exige tomar uma atitude, quem dita o melhor a ser feito são 

o desejo reto e a reta razão. E com isso uma ação não seria movida 

por princípios do intelecto, caso não fosse afetivamente engajada. 

Assim, as afecções seriam determinantes para a atribuição do 

valor moral à ação, porque na ética de Aristóteles as ações resultam 

das afecções, que estão em sua origem.129 

Entretanto, como notou L. A. Kosman130, isso nos gera uma questão, já 

que anteriormente Aristóteles havia dito que as emoções não se encontram no 

âmbito da escolha deliberada, enquanto as virtudes devem ser relacionadas a 

um tipo de escolha. Para Kosman a diferença entre ações e emoções é aquele 

entre poiein (ποιεῖν), fazer, e paschein (πάσχειν), ser feito, ou seja, entre o polo 

ativo e o polo passivo. Que existe escolha no primeiro é claro, mas e no 

segundo? O autor nos apresenta algumas leituras que tentam solucionar esse 

problema.  

A primeira é a de Joachim131, que diz que não é que a virtude seja uma 

disposição com relação a sentir de determinadas maneiras, mas sim de agir de 

determinada maneira como reação a uma emoção. A evidência textual, 

entretanto, parece contradizer essa interpretação, pois Aristóteles diz 

explicitamente que se deve ser afetado de um determinado modo, o que não 

exclui o fato de que essa emoção deva levar a uma ação apropriada. 
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A segunda132 seria considerar que uma pessoa poderia escolher agir de 

um determinado modo, o qual é associado com um tipo de emoção, e a partir 

do processo de habituação adquirir a disposição de efetivamente ‘ter aquele 

tipo de reação emocional. Um homem que sinta um forte medo ainda assim 

poderia cometer atos corajosos e, a partir da repetição desses atos, adquirir a 

disposição de não sentir tanto medo. A primeira vez que ele praticasse aqueles 

atos não seria porque ele sentiu da maneira correta, mas sim porque ele 

reconheceu, através da educação moral, que aquela era a atitude correta a se 

tomar. 

A última parece mais plausível, apesar de possuir dificuldades133. 

Haveria uma terceira opção, que seria simplesmente negar que as emoções 

não são escolhidas, mas isso seria ir contra o texto. Prefiro ficar com a 

segunda opção, pelo menos enquanto não surgir uma melhor. Aristóteles 

efetivamente diz que é possível alguém praticar uma ação sem que isso lhe 

seja ditado pela disposição, na verdade, esse é o modo de se adquirir uma 

nova disposição. Tal ato não pode ser dito virtuoso por não ser fruto da virtude, 

mas ainda assim é correto. A maior dificuldade seria saber como uma pessoa 

poderia mudar sua disposição para sentir. Ao abordar esse problema em 

relação a ação, chegou-se à conclusão de que ela prevaleceria sobre a 

disposição, sendo sempre aberta a contrários. Seria diferente com a emoção? 

Do ponto de vista intuitivo, não é difícil aceitar essa distinção, entretanto, ela 

coloca claramente um descompasso no interior da virtude. Essa questão ainda 

precisa de uma resposta, ficando aqui deixada em aberto. 

 

3.      2.      2.       Intencionalidade: uma teoria funcional das emoções 

 

Intencionalidade é um termo que não está presente em Aristóteles. Sua 

origem é medieval, sendo retomado por Franz Brentano no século XIX e 

posteriormente usado por Edmund Husserl como base da sua fenomenologia. 

O termo adquiriu grande interesse nos debates recentes sobre a filosofia da 
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mente.134 A intencionalidade deve ser entendida como a capacidade da mente 

de representar objetos, propriedades e estados de coisas.  Intencionalidade 

não é o mesmo que intenção, mas os conceitos possuem relações. A 

intencionalidade está presente em diferentes estados mentais: crenças, 

esperanças, intenções, julgamentos, amor, ódio. A ação intencional, a grosso 

modo, envolve a representação mental que se tem dos objetos e das 

circunstâncias envolvidas, seguida de um direcionamento do sujeito a um 

determinado tipo de ação visando um fim. Elas se estendem aos homens e aos 

animais. John McDowell135 nos explica a especificidade da ação intencional 

humana. Nos animais, tal comportamento é explicado pelos impulsos e 

percepções não-conceitualizadas, os quais geram uma resposta imediata, 

direcionando esses agentes. Já no homem existe a capacidade do pensamento 

articulável, o qual funciona como intermediário entre o desejo e a ação. O 

pensamento que faz essa ponte é a deliberação. Portanto, a intencionalidade 

está intimamente ligada com as razões que levam alguém a praticar uma ação.  

 A intenção concerne ao domínio da ética justamente por estabelecer as 

razões de uma ação. Ter uma definição consistente dela é, portanto, 

fundamental para a avaliação moral das ações. A leitura que faço aqui segue o 

pensamento de Angela Chew136, o qual consiste em interpretar Aristóteles à luz 

da obra de Elizabeth Anscombe, autora mencionada na introdução como 

responsável pelas transformações no debate ético contemporâneo que 

motivaram esse trabalho. Assim, Chew considera estabelecer uma noção 

aristotélica de intenção. 

Primeiro, Chew retoma o argumento do ergon dizendo que a função 

natural do homem é viver uma vida prática própria a um animal que possua 

uma razão que direcione e estruture os desejos e as emoções. Todo homem, 

ainda que não perceba, está sempre, ou quase sempre, tentado agir com a 
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razão, em virtude do fato dele pensar. A teoria do ergon, então, funciona como 

um pressuposto metodológico que serve para definir os outros conceitos 

envolvidos na ética. 

 A virtude seria a realização excelente desse tipo de vida. Ela permite 

estruturar nossa explicação e nosso juízo sobre emoções e ações motivadas 

por emoções. Toda virtude envolve uma emoção e uma ação a ela relativa. É 

verdade que para cada virtude é possível haver diversas emoções que podem 

ser governadas, e para cada emoção também é possível haver diversas 

virtudes. Não é preciso que todas estejam presentes em cada situação, mas 

que pelo menos uma virtude e uma emoção estejam.  

Chew irá acrescentar que, além de ser um animal racional, o homem é 

também um animal social (πoλιτικόν)137. É a partir desse segundo fator que é 

possível circunscrever o “nós” responsável por avaliar e julgar o 

comportamento do agente. No mundo grego era a pólis, mas a ética de 

Aristóteles não necessita da existência dela para ser consistente. As virtudes 

serão aquelas reconhecidas dentro de uma certa comunidade, elas estarão 

inseridas dentro de um conjunto de práticas. Assim, ela irá denominar o ergon 

do homem de função racional-e-social. 

Ela então tenta definir o que é a ação intencional em Aristóteles. Seriam 

os movimentos que levam a ações que podem ser explicadas fazendo 

referência ao querer e ao pensamento que leva ao querer. Portanto, primeiro 

se faz uma descrição dos movimentos envolvidos e depois se pergunta pelos 

porquês de eles terem sido realizados pelo agente. Aqueles que não podem 

ser explicados dessa maneira, como a respiração, são não-intencionais. Há 

também aqueles que são do tipo que normalmente constituem ações baseadas 

no querer, mas que no caso específico em questão estão agindo contra o 

querer do homem. Os últimos são chamados de contra-intencionais. 

Na obra Intention, Anscombe138 irá definir a ação intencional como 

sendo aquela que pode ser explicada dizendo como o modo que o sujeito age 

é um modo dele buscar aquilo que ele quer. O sujeito deve ser capaz de 

compreender aquilo que ele faz como um modo de adquirir essa coisa. Tal 
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explicação pode ser comparada com a noção de meios e fins abordada 

anteriormente. O que ele quer deve ser compreendido com relação a 

circunstância em que ele se encontra, a qual envolve o papel que o sujeito 

representa, as relações e os interesses envolvidos. É preciso atentar também 

para o modo como o sujeito enxerga a situação. 

Essa explicação não deve ser confundida com a noção de causa e 

efeito. Anscombe dá como exemplo disso uma pessoa que resolva subir as 

escadas para pegar a câmera, sendo essa sua intenção. Subir as escadas não 

é uma causa no sentido que qualquer um poderia deduzir pegar a câmera 

como efeito. O modo correto de entender a intenção é o da fórmula “eu faço P 

visando Q”, sendo o estado de coisas Q um possível estágio final de um 

procedimento de que P é a fase inicial.139 

O objeto do querer deve ser desejável. Sua desejabilidade consiste no 

fato do objeto desse querer ser algo que leve a aquisição de alguma coisa que 

qualquer um que pertença ao tipo do sujeito gostaria de possuir.140 Da 

perspectiva de Aristóteles, esse tipo deve ser o tipo natural. No caso do 

humano, trata-se da espécie humana. Como foi visto, aquilo que específica o 

homem é o fato dele possuir uma função racional-e-social, sendo a sua 

execução de acordo com a virtude aquilo que todos os homens desejam em 

virtude de serem humanos. Assim, Chew irá concluir que uma análise 

intencional do comportamento humano deve ter como referência um subtipo, a 

comunidade de homens a qual o sujeito pertence, pois, agir com razão está 

condicionado ao conjunto de virtudes reconhecidas por um determinado “nós”. 

As explicações intencionais fazem sentido, pois elas pressupõem, seja 

tacitamente ou explicitamente, uma compreensão das razões envolvidas na 

situação. 

 É preciso ter em mente que esse tipo de explicação nos dá as razões 

que explicam determinada ação, mas que agir com razão não significa 

necessariamente agir segundo a virtude, pois a última exige uma qualificação 

das razões, exige que elas sejam boas. Através dessa qualificação é que é 

possível estabelecer um juízo a respeito da moralidade de determinada ação.  
                                                           
139 ANSCOMBE, G. E. M. Intention. Harvard University Press, pp. 35-36, 1963. 

140 Ibid. pp. 70. 
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Precisamos, portanto, primeiro entender como o sujeito pensa que 

perseguir determinada coisa é um modo de satisfazer um desejo particular, o 

qual faz parte de um tipo comum de desejo. Depois, é necessário ver se o 

modo do sujeito buscar essa coisa está de acordo com o que é dado pela 

emoção particular que o sujeito possui naquele momento, emoções que fazem 

parte de um tipo comum de emoções. A noção de tipo comum que está contida 

nos dois passos refere-se a ser partilhada pelos membros daquele “nós” em 

que o sujeito se encontra. 

Para exemplificar a teoria, a autora apresenta uma versão adaptada do 

exemplo usado por Anscombe. Imagine um oficial nazista fazendo uma busca 

num bairro judeu, prendendo vários deles, botando-os numa van. O seu 

objetivo é capturar a maior quantidade de judeus possível. Ele faz isso porque 

quer alcançar sucesso em seu trabalho, quer servir a sua pátria e se vingar da 

conspiração judaica contra seu país. O primeiro é desejado, em última 

instância, por ser uma forma de satisfazer a ambição, a qual é um tipo comum 

de desejo. As duas últimas são desejos que as emoções levam o indivíduo a 

perseguir. Cada uma dessas emoções se refere a uma virtude, a primeira é a 

do espírito cívico, cuja emoção é o senso de responsabilidade, e segunda é a 

justiça corretiva, cuja emoção é a indignação. 

As ações desse nazista, portanto, se dão de acordo com razões, sendo 

que tais razões são estruturadas pela virtude. Entretanto, teríamos chegado à 

conclusão de que as ações do nazista são corretas? Um sistema ético que 

levasse a essa conclusão não seria falho por natureza? A resposta é que ele 

pode ter agido segundo a razão, mas não segundo boas razões. Seu 

comportamento é estruturado pela virtude, mas não está de acordo com a 

virtude. Isso se dá, pois, seu senso de responsabilidade e sua indignação estão 

mal direcionados, ele não está realizando seu trabalho do modo que se deve, 

com relação a quem se deve e nas circunstâncias que se deve. O espírito 

cívico prescreve que ele realize apenas tarefas que são justas, aquelas que 

visam o bem de todo o estado. Sua indignação do mesmo modo está marcada 

pelo erro, pois ela se dirige à pessoas que não cometeram injustiças. 

O modelo proposto por Chew é interessante, pois permite destrinchar as 

razões que estão por trás do comportamento do agente. A partir de uma 
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mesma descrição de fatos, é possível estabelecer distintas ações a partir da 

resposta que se dê para a questão do que se está buscando e de que modo 

isso é feito. Ou seja, é possível compreender o significado da ação dentro 

daquelas circunstâncias. O modelo permite que se dê uma definição 

consistente das virtudes, dos desejos, das intenções, das motivações e do 

papel das emoções no âmbito da moralidade. É verdade que sua formulação 

tem mais sucesso na explicação das ações do que na avaliação delas. A 

diferença entre razões e boas razões ainda é um tanto quanto vaga, e quem 

sabe arbitrária, sendo necessário estabelecer um critério mais forte para que 

possam ser feitas as distinções. Isso esbarra numa questão complexa, que é a 

fundamentação da atribuição do predicado “correto” a uma determinada 

ação141. Alguns apontam para a existência, no pensamento de Aristóteles de 

regras-caso, ou de princípios ordenadores. Para esses parece ser necessário 

que exista uma fundamentação externa para a ética. Outros, salientam o 

ceticismo de Aristóteles com relação a leis universais e consideram que a 

fundamentação ocorre de modo interno, sendo dada dentro da perspectiva 

constituída por um modo de pensamento herdado. Eles chegam mesmo a fazer 

uma comparação entre o modelo de Aristóteles e a imagem de Otto Neurath 

sobre o marinheiro que repara seu navio em plena navegação. Outras 

respostas podem ser dadas e creio que seja importante continuar essa 

investigação para que possamos alcançar uma resposta consistente. Por 

enquanto, deixo-a em aberto. 

 

CONCLUSÃO 

 

O pensamento ético de Aristóteles envolve muitos outros tópicos que 

não puderam ser abordados aqui. Mesmo sobre os que foram, é possível dizer 

que o tratamento que lhes foi dado não faz jus à sua riqueza de sentido. 

Qualquer tentativa de dar conta de um sistema como esse está fadada, em 

alguma instância, a experienciar a frustração. A tradição nos legou diversas 

                                                           
141 Uma investigação minuciosa sobre essa questão, além do desenvolvimento dos exemplos 

que aqui apresentei, se encontra em MCDOWELL, J. Questões da Psicologia Moral 

Aristotélica. In: ZINGANO, M (ed.), Sobre a Ética Nicomaqueia de Aristóteles: textos 

selecionados. São Paulo: Odysseus Editora, 2010. 
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interpretações sobre as questões que a leitura desses textos pode gerar, e a 

cada dia surgem outras. É por causa dessa complexidade e sutileza que o 

sistema se mantêm vivo até hoje, sendo capaz de apresentar diferentes 

respostas para os novos problemas que o mundo enfrenta. Sua vitalidade 

parece indicar que ele contém alguma verdade. 

Tentei estabelecer aqui um ponto crucial. A ideia de que as virtudes não 

podem ser entendidas sem referência as emoções. Elas não são relativas 

apenas as ações, mas em cada caso que a virtude se manifesta existe uma 

emoção e uma ação envolvidas. A emoção direciona o sujeito a realizar um 

determinado tipo de ação. Ela é a motivação e o modo como a ação é 

realizada. 

Assim, a teoria das virtudes é uma psicologia moral, um modo de 

estruturar e conduzir as emoções, os desejos, as intenções, a cognição, o 

prazer, entre outros. Ela nos dá padrões que permitem avaliar o 

comportamento do sujeito, levando em conta seu aspecto subjetivo. O desafio 

que se apresenta para aqueles que objetivam seguir essa visão dentro da ética 

normativa é precisar ainda mais o sentido desses termos, e, em última 

instância, dessa psicologia, confrontando suas definições com aquelas que 

hoje nos são dadas pela filosofia da mente. Alcançar uma coerência nesse 

âmbito é uma tarefa árdua, mas necessária. Pode ser que para isso seja 

preciso abrir mão de algumas noções envolvidas, ou simplesmente de adaptar 

outras. É preciso saber se o preço que se paga com isso é muito alto ou não. A 

ética das virtudes de Aristóteles não deve ser vista como um projeto acabado, 

um todo estático, mas sim como um caminho cheio de interessantes 

possibilidades inexploradas. 

Outras visões são possíveis, é claro. Desde interpretações distintas 

sobre em que consiste a virtude, qual a relação dela com as emoções (e que 

podem chegar à conclusão de que não há nenhuma), e até mesmo a rejeição 

total de uma ética das virtudes. Essa última hipótese deve, entretanto, ser 

capaz de apresentar respostas aos desafios que a ética das virtudes nos 

apresenta, não podendo simplesmente ignorá-los.  

Um ponto que pouco discuti durante o texto, mas que quero apontar 

nesse final, é o papel que a educação apresenta no sistema aristotélico. Ela 
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parece possuir uma relação direta com a aquisição da virtude, pois constitui 

uma habituação dos cidadãos para agirem de determinado modo. É seu papel, 

também, transmitir os valores e ideias que estabelecem os padrões de 

racionalidade concernentes a avaliação moral de uma determinada 

comunidade. O fenômeno é complexo, estando presente na reflexão filosófica 

de diversos autores do mundo grego. Sobre o seu funcionamento empírico, e 

sobre o modo como se refletiu sobre ela, o estudo clássico é o Paideia, de 

Werner Jaeger. Creio que a abordagem da virtude deve se dar conjuntamente 

com uma abordagem dela, e é com culpa que devo constatar que não pude 

desenvolve-la no curto espaço desse trabalho. Deixo-a em aberto para uma 

investigação futura. 

Espero ter contribuído de algum modo para a melhor compreensão do 

que é a ética das virtudes e a psicologia moral aristotélica, jogando luz em 

certos pontos, ou simplesmente apresentando de modo resumido o estado da 

arte a respeito das questões controvertidas. Muito trabalho ainda precisa ser 

feito e sabemos que uma empreitada desse tipo não é possível de ser 

realizada sozinho, mas que é um projeto coletivo que envolve várias pessoas e 

gerações. “Digamos, então, para começar. ”142 

 

 

 

 

                                                           
142 EN. 1181b24. É a frase final da Ética a Nicômaco. 
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