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Resumo 

Esta dissertação tem por objetivo analisar a teoria da ação aristotélica e como 

ela se articula num contexto mais amplo para além da obra Ética a Nicômaco. 

Com este trabalho, tenho a pretensão de articular alguns pontos da teoria 

aristotélica encontrada em obras com diferentes temáticas, mas tendo a 

voluntariedade como o pano de fundo. Para isso num primeiro momento trarei 

algumas noções da voluntariedade no contexto da antiguidade clássica, para 

num segundo momento adentrar nas obras de Aristóteles, principalmente na 

Ética a Eudemo e na Ética a Nicômaco.  

 

Palavras-Chave: voluntário, ação, escolha deliberada, deliberação, 

responsabilidade. 

  



Abstract 
 

This dissertation aims to analyze the Aristotelian theory of action and how it is 

articulated in a broader context beyond the work Nicomachean Ethics. With this 

work, I intend to articulate some points of the Aristotelian theory found in works 

with different themes, but with voluntariness as the background. For that, at first, 

I will bring some notions of voluntariness in the context of classical antiquity, and 

in a second moment, I will enter the works of Aristotle, mainly in the Eudemian 

Ethics and in the Nicomachean. 

 
Word Keys: voluntary, action, deliberated choice, deliberation, responsibility. 
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Introdução 

  

Uma das principais questões da história da humanidade, e, 

consequentemente, da Filosofia, é a questão acerca do modo como avaliamos 

se uma ação é correta, ou se o indivíduo agiu de maneira correta ou incorreta.  

 Para questões mais teóricas, podemos dizer que é imprescindível 

pressupormos um mínimo de liberdade nas escolhas das ações dos indivíduos 

para que estes possam ser julgados conforme determinado padrão de correção. 

Referindo-se agora a uma esfera mais atrelada ao senso comum do viver 

humano, em algum momento da nossa vida nos questionamos se somos 

realmente livres ou não, e, se somos, o quanto somos. É opinião recorrente que 

todos, ou a grande maioria das pessoas, pensam que são influenciadas, ou 

talvez até mesmo, determinadas no seu agir, pensar e querer, pelo menos em 

certo ponto devido a características biológicas, e condições socioculturais. A 

opinião de que esta influência se faz presente parece ser uma unanimidade, a 

questão que permanece em aberto é o tamanho desta influência no agir humano. 

Partindo desta concepção, assim se apresentam outras problemáticas 

que se relacionam com o modo com que avaliamos moralmente as ações: será 

que do fato de tudo, ou, pelo menos, alguns aspectos da nossa existência 

estarem determinados se decorre que necessariamente se exclua a 

possibilidade de sermos elogiados ou condenados por nossas ações? Se não, 

até em que ponto é normal, correto ou justo sermos responsabilizados por estas?  

Em todo julgamento, sentença, opinião dos grandes veículos de 

comunicação, etc. é perceptível, em certos aspectos, a presença de elementos 

imanentes ao seu ordenamento jurídico e social, e a partir destes elementos 

pode se perceber até certo ponto o modo com que uma ação é definida como 

boa ou má, como justa ou injusta. Uma teoria filosófica traz consigo as marcas 

de um determinado tempo, exibindo algumas formas de vida diferentes da nossa. 

Todavia, algumas dessas teorias são delineadas em categorias que muitas 

vezes não tão estranhas aos nossos dias. Essas questões aqui colocadas, 

acerca da possibilidade de o indivíduo agir diferente da forma como ele age e de 

sua responsabilização moral apareceram formuladas já em alguns diálogos 
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platônicos. Da mesma forma que em outros tantos temas anteriormente 

levantados pelo mestre da Academia, Aristóteles é o primeiro a buscar responder 

de uma forma mais sistemática esses questionamentos que permaneceriam 

presentes e relevantes ao longo de toda a história da Filosofia. Tais discussões 

envolvem as mais variadas áreas da Filosofia, e se desdobram em 

problematizações pertinentes ao conhecimento humano em geral, como por 

exemplo, nas questões referentes ao direito penal, psicologia, neurociências etc. 

Mais especificamente no campo da Filosofia, as passagens mais 

utilizadas pelos pesquisadores do Corpus Aristotelico na tentativa de se elucidar 

as referidas questões, baseiam-se na definição de voluntariedade; essa 

definição na Ética a Nicômaco se encontra no Livro III do capítulo 1 ao capítulo 

5; já na Ética a Eudemo está situada no Livro II, do capítulo 6 ao capítulo 9. Nesta 

passagem, Aristóteles aborda de maneira mais acurada as questões que, na 

discussão contemporânea, são designadas aos que investigam a 

responsabilidade moral.   

A responsabilidade moral desdobra-se em uma série de outras questões como 

a problemática acerca da possibilidade da reforma de caráter, e a questão da 

incontinência, sobre quando um agente escolhe de modo errado mesmo tendo 

o conhecimento de que é errado. Uma odisseia no sistema de pensamento 

aristotélico permite-nos analisar um conjunto muito consistente que nos fornece 

um vasto arcabouço de conceitos e explicações sobre uma infinidade de temas 

tão complexos como o “ser”, “ato-potência”, “princípio racional”, “forma”. Para 

compreender algumas noções acerca da virtude é preciso entender mesmo que 

de forma introdutória, algumas noções do que Aristóteles compreende por 

“alma”, “desejo”, “deliberação”, “escolha”, “princípio”, “racionalidade”, “meios”, 

“fins”, etc. Esses conceitos se concatenam e dão a forma às definições acerca 

da filosofia moral de Aristóteles. É neste sentido, trazendo contribuições não só 

dos textos que dizem respeito à Ética, mas também dos demais aspectos do 

sistema filosófico que vamos trabalhar nesta dissertação, pensando que cada 

escrito do autor possui sua relevância em maior ou menor grau, obviamente com 

relação ao problema proposto. 
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Visto que para o seguinte trabalho é necessário delimitar um pouco mais o 

escopo da investigação, o problema pode ser resumido a partir da seguinte 

digressão: visto que a atribuição de responsabilidade moral pressupõe a 

voluntariedade da ação e, visto que é possível identificar algumas variações, 

tanto do ponto de vista metodológico quanto do ponto de vista textual na 

definição de ato voluntário entre a Ética a Eudemo e a Ética a Nicômaco, em que 

medida estas variações implicam na questão acerca do sistema aristotélico 

como um todo? Em que medida se justifica e em que medida não se justifica a 

proeminência da Ética a Nicômaco em detrimento da Ética a Eudemo?  

Este problema será respondido no texto que se segue, em uma estrutura 

delimitada em três capítulos, onde primeiramente trarei algumas noções acerca 

de como se delinearam os primeiros contornos de uma análise filosófica acerca 

da definição da responsabilidade moral. Para isso, num primeiro momento será 

feita uma breve genealogia do problema, principalmente a partir do pensamento 

socrático-platônico, para que se torne mais assimilável a apreensão do ambiente 

no qual Aristóteles formula os seus conceitos acerca da atribuição da 

responsabilidade moral. 

Visto que para a investigação da responsabilidade moral, uma análise 

esclarecida das noções de voluntariedade e involuntariedade é necessário para 

tal, é preciso atentar sobre o modo com que a responsabilidade moral aparece 

com seu desenvolvimento a partir de sua relação com a filosofia prática de 

Aristóteles. É neste sentido que após elencar o modo como se desenhava o 

florescer de uma teoria acerca da responsabilidade moral, traremos alguns 

pontos gerais da filosofia moral aristotélica que nortearão o trabalho como: 

“voluntariedade”, “escolha”, “virtude”, “vício”, “caráter”, “deliberação”, 

“prudência”, etc. 

No segundo capítulo, a análise versará mais exclusivamente acerca da 

noção de voluntariedade encontrada na Ética a Eudemo. No decorrer deste 

capítulo, será trazido o conceito de voluntariedade que está mais delineado a 

partir do princípio da ação, o que a diferencia em certo ponto da definição de 

voluntário da Ética a Nicômaco. Por esta razão, serão elencadas algumas 

questões, de cunho mais metodológico, que explicam em certa parte os motivos 

pelos quais a Ética a Eudemo foi relegada por muitos anos como um tratado de 
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menor importância e, também, mostrar como esta visão vem sendo 

perceptivelmente reconstruída por algumas análises no século XX que 

reivindicam um lugar de maior destaque para a Ética a Eudemo no Corpus 

Aristotelico. 

No capítulo final desta dissertação, será levantada a discussão acerca da 

responsabilidade moral em Aristóteles tendo como pano de fundo a obra mais 

conhecida e trabalhada entre seus comentadores que é a Ética a Nicômaco. A 

partir da definição de voluntariedade encontrada no Livro III 1-5, e das suas 

diferenças e semelhanças com a Ética a Eudemo, o trabalho será encerrado com 

alguns desdobramentos sobre a filosofia moral aristotélica; situando-a na 

discussão das análises contemporâneas que divergem ao definir Aristóteles 

como um compatibilista ou incompatibilista. 
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Capítulo 1- Horizonte epistêmico da formulação da Responsabilidade moral 

 Neste capítulo introdutório, que se divide em três tópicos, serão trazidas 

algumas noções acerca da questão da responsabilidade moral na Filosofia 

Antiga. Mostrarei aqui de que modo esta noção estava presente não apenas no 

senso comum, mas também no aparato jurídico circundante da Atenas do Século 

V que possibilitou a Aristóteles a formulação de seus conceitos. Neste sentido 

que, num primeiro momento, adentraremos em alguns aspectos não apenas 

filosóficos, mas também de caráter mais histórico, acerca do modo como o 

horizonte epistêmico ateniense do século IV a. C. se apresentava para o delinear 

dos primeiros contornos da teoria aristotélica da ação. 

 No segundo tópico iniciaremos a investigação da Filosofia aristotélica de 

forma mais endógena, mostrando de que forma Aristóteles apropria-se de todo 

este vasto arcabouço cultural e teórico, somado às suas observações que 

resultaram na formulação de sua visão eudaimonista da moralidade associada à 

aquisição da virtude de modo voluntário.  

 É a partir daí que começaremos uma problematização mais voltada às 

noções de voluntariedade e involuntariedade com a Filosofia moral aristotélica 

como um todo. Traremos também aqui algumas visões divergentes sobre a 

questão: em que medida podemos afirmar que Aristóteles conhecia ou não o 

conceito de vontade? 
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1.1 -Responsabilidade moral: uma incursão na antiguidade clássica 

 

Toda vez que é realizado um retorno até a Filosofia Antiga, é incontornável 

falar de Platão e Aristóteles. Para os fins deste trabalho, nesta primeira seção 

projetarei a análise com o foco nas questões acerca do que seriam os primeiros 

movimentos de uma teoria da voluntariedade e da responsabilidade moral no 

período anterior às especulações aristotélicas.  

Nesta seção, tomarei como exemplo alguns trechos extraídos da Filosofia 

platônica que ilustram como o pensamento acerca da responsabilidade moral já 

emergia no imaginário ateniense, mesmo que em tal pensamento ainda 

estivessem ausentes as categorias introduzidas por Aristóteles, categorias nas 

quais utilizamos até hoje no vocabulário filosófico, jurídico e sociológico. 

Escrever sobre o horizonte epistêmico da Atenas do Século V a.C. se 

confunde em alguns pontos com o fato de se falar da própria democracia de 

modo geral. Mesmo numa concepção diferente das atuais democracias 

representativas, alguns paralelos podem ser traçados entre os modelos de hoje 

e o do século de Platão e Aristóteles. Dentre essas semelhanças, podemos 

elencar a concepção geral de que, assim como nas democracias liberais 

contemporâneas, em que os cidadãos se sentem livres para votar, os atenienses 

também se sentiam livres, principalmente em comparação com os “bárbaros”.  

 

A realização intelectual da Grécia clássica foi edificada sobre a obra 
extraordinária dos séculos precedentes1. Em matemática, retórica, 
história, ética, política, linguística, lógica e depois nas disciplinas mais 
científicas, (medicina, biologia e física), pensadores da estatura de 
Protágoras, Hipócrates, Sócrates, Platão e Aristóteles conceberam 
disciplinas sistemáticas que seriam consideradas válidas durante 
milhares de anos. […] Quaisquer que fossem as razões deste súbito 
surto de poderosa atividade intelectual, não é possível separar os 
grandes feitos dos atenienses de suas instituições políticas. A 
democracia só poderia ter sido inventada em uma atmosfera em que o 
povo, como um todo, tivesse um forte sentimento de sua própria 
independência de julgamento e, consequentemente, exigisse o direito 
de controlar seus próprios destinos. (JONES, 1997 p. 290) 

 

 

1Ao iniciar o estudo da Atenas do Século V, Peter V. Jones ressalta a importância da influência 
dos Filósofos pré-socráticos na construção do horizonte epistêmico do século V. Tratarei desse 
assunto também no capítulo 2 desta dissertação ao desenvolver a noção de princípio (arché). 
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Esta atitude intelectual se relaciona de tal forma com o pressuposto de uma 

liberdade para agir, e consequentemente, em uma liberdade de julgar. Somente 

num modelo onde os cidadãos se sentem minimamente livres e iguais é que 

pode se pensar em uma justa distribuição das congratulações e das 

reprimendas. É com o pressuposto da liberdade política que pode se constituir a 

redação de um “nomos,” uma legislação para que tanto as boas quanto as más 

ações possam passar pelo escrutínio da Lei2. 

A respeito da legislação, podemos utilizarmo-nos da República de Platão, 

de onde se extrai uma série de formulações filosóficas que sedimentaram o 

pensamento ocidental, principalmente em questões acerca do fundamento e das 

possibilidades de pensar a questão do ordenamento jurídico e político. Neste 

sentido, esta obra canônica contém frutíferas passagens para o fim proposto: 

captar aspectos desta obra e vinculá-los ao pensamento aristotélico tendo a 

questão da responsabilidade moral como fio condutor. 

Utilizarei aqui um trecho do final da República, mais especificamente do 

Livro X, onde é exposto O mito de Er. Neste mito é relatado o processo pelo qual 

as almas passariam até o momento em que escolheriam seus futuros destinos,  

fazendo com que essas almas se tornassem majoritariamente responsáveis pelo 

modo de vida escolhido. É notório que alguns conjuntos de valores referentes à 

questão da responsabilidade moral podem ser desprendidos desta alegoria 

platônica; a principal delas: a possibilidade de escolha de determinado gênero 

de vida. Mesmo que a influência das mais diversas deidades possa exercer uma 

ou outra inclinação à determinada escolha ao lançar os destinos às almas, a 

responsabilidade incide em quem faz a escolha, ou seja, nos seres humanos: 

Esta é a palavra da virgem Láquesis, filha da Necessidade. Almas 
efêmeras, este é o começo de mais um ciclo que terminará na morte. 
O seu daimon ou espírito guardião não será atribuído a você por 
sorteio, mas você que o escolherá. Que o primeiro indicado pelo sorteio 
seja o primeiro a escolher um tipo de vida, ao qual ficará unido pela 
Necessidade. (617 e) 

 

 

2Marcelo Perine define a importância da Lei na Filosofia aristotélica nos seguintes termos: “A 
cidade é compreendida para Aristóteles como uma ordenação objetiva que possibilita, por sua 
forma de vida concreta e por suas leis, a realização da melhor forma de vida para os seres 
humanos, dado que nela já estão ordenados todos aqueles bens que adornam a vida dos 
cidadãos em suas diferentes atividades e funções.” (PERINE, 2006, p.79) 



 
19 

 

Mesmo que nessa passagem de Platão não tenhamos uma descrição 

mais minuciosa, para esclarecer o modo de como esta escolha é realizada, fica 

claro que se impunha a necessidade de se estabelecer uma justificação para 

que fosse possível definir acerca do que seria um bom ou mau cidadão, pois só 

assim seria possível postular e prescrever quais formas de governo e quais 

cidade-Estado estariam mais próximas daqueles ideais eternos e imutáveis do 

Bom, do Belo e do Justo. 

Mesmo que num primeiro momento se realize um sorteio para definir quais 

serão os primeiros a escolher os seus tipos de vida3, a escolha é retratada como 

desvinculada da vontade dos deuses4.  

Ainda no âmbito da Filosofia platônica, analisando as conceituações 

referentes à Filosofia do Direito localizamos esta outra passagem, desta vez nas 

Leis: aqui a descrição não se utiliza da linguagem alegórica como na citação 

anterior da República.  

Se uma mula ou qualquer outro animal matar alguém- a não ser que 
isto ocorra durante alguma competição- o animal será processado 
pelos parentes do morto por assassinato e o caso será decidido pela 
quantidade de guardiões do campo (agrônomos) que for apontada 
pelos parentes. O animal condenado será morto e arrojado além das 
fronteiras do território. Se uma coisa inanimada privar alguém da vida- 
salvo um relâmpago ou um raio precedente do céu- mas tudo aquilo 
que provoca a morte de um ser humano caindo sobre ele ou o ser 
humano sobre a coisa, o parente do morto indicará como juiz o vizinho 
mais próximo e assim se purificará ele mesmo e toda a parentela; 
quanto ao objeto reconhecido como culpado, será arremessado além 
das fronteiras, como já o dissemos em relação aos animais.(873e)5 

 

Podemos ver aqui, assim como na República, a necessidade de se 

imputar a responsabilidade sobre alguém ou até mesmo sobre algo que foi a 

“causa” de determinada ação. À medida que a democracia podia ser analisada 

com mais clareza, tanto em seus aspectos positivos quanto negativos, os 

 

3 Após a exposição do mito, Sócrates o interlocutor do diálogo é categórico: “A responsabilidade 
reside em quem faz a escolha e não nos deuses” (Platão 617e) 
4 Aqui surge outra possibilidade de analisar o problema da voluntariedade: a partir de uma ótica 
voltada para a apuração problema enquanto uma questão colocada acerca de elementos 
teológicos. Desde os deuses da alegoria de Platão, até o Deus cristão da Idade Média, a 
possibilidade ou impossibilidade de conciliação da vontade entre seres ontologicamente distintos 
também é um ponto interessante para a discussão. 
5A despeito das questões acerca da responsabilidade moral, a título de curiosidade o que 
também se sobressai nesta passagem é a importância atribuída às competições esportivas pelos 
gregos, assim como é possível identificar a noção da punição como expulsão, pois o indivíduo 
penalizado é arremessado para além das fronteiras, sendo extirpado do seio familiar e também, 
do convívio cívico; tornando-se assim, um ser apátrida. 
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cidadãos atenienses precisavam de mais rigor na atribuição da responsabilidade 

moral, visto que a vida na Pólis assim os exigia para que seus cidadãos 

pudessem contribuir de forma razoavelmente satisfatória com o ordenamento 

jurídico. 

Ainda utilizando de um viés mais voltado à parte jurídica e já adentrando 

mesmo que rapidamente em uma obra propriamente aristotélica, vemos que na 

Constituição de Atenas, Aristóteles faz um estudo das mais diversas legislações 

dos seus predecessores, e aqui é enfatizada a questão de como a 

responsabilidade moral precisava ser salvaguardada. Tal atribuição se dava 

mesmo que por vezes em situações excêntricas como no exemplo citado 

anteriormente de Platão em que a culpa precisava ser expiada, mesmo que em 

animais ou até mesmo em objetos inanimados.6 

 Em que medida então a questão da responsabilidade moral é um 

distanciamento por parte da teoria platônica? Um primeiro ponto a ser destacado 

pede uma investigação de alguns preceitos da antiguidade clássica para que a 

análise tome forma a fim de maior compreensão inclusive dos próprios vocábulos 

aristotélicos. Esta passagem de Mesquita é interessante para refletirmos acerca 

dessa questão: 

Neste sentido, Aristóteles nunca foi platônico- embora também se deva 
dizer que nunca teria sido Aristóteles se não tivesse havido Platão. 
Porquê? Porque foi no platonismo que Aristóteles se deparou com os 
desafios que a sua própria natureza lhe impunha fossem superados e 
descobriu os problemas que a sua intuição própria obrigava a serem 
resolvidos. (MESQUITA, 2005 p.315) 

 

 A consagração destes termos aristotélicos, principalmente no campo da 

lógica e metafísica, é apontada justamente devido ao ineditismo frente aos seus 

antecessores. É este caráter inovador que lhe relegou à posteridade tanto nas 

escolas helenísticas como nos períodos mais posteriores como na Idade Média. 

 

1.2 A responsabilidade moral em Aristóteles 

 

Na seção anterior foram trazidas algumas noções de caráter mais 

histórico, acerca do modo como as formulações acerca da responsabilidade 

 

6 “O rei, e os reis das tribos, também escutam casos em que a culpa recai sobre os animais e 

objetos inanimados.” (constituição de Atenas, 57, 3) 
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moral tiveram o seu início, voltemo-nos agora à explicação sobre como se deu a 

articulação destes conceitos importantíssimos para a história da Filosofia, 

principalmente pelas suas reverberações e implicações acerca da imputabilidade 

da responsabilidade a determinado agente.  

Como o próprio Aristóteles ressalta nas páginas finais da Ética a 

Nicômaco, a vida teorética pressupõe algumas condições materiais para que 

venha a ser realizada.  

Mas o homem feliz, como homem que é, também necessita de 
prosperidade exterior, porquanto a nossa natureza não basta a si 
mesma para os fins da contemplação: nosso corpo também precisa 
gozar saúde, de ser alimentado e cuidado. (EN 1178 B 33-35) 

 

Se ocupamos um lugar especial na hierarquia dos seres do mundo sublunar 

quando comparados aos demais seres vivos, como os animais e as plantas, isto 

se dá principalmente devido à prodigiosa capacidade de reflexão e 

contemplação desenvolvida pela nossa espécie ao longo das gerações. 

Diferentemente dos animais não racionais, nós seres humanos transmitimos aos 

nossos descendentes não apenas as nossas características fisiológicas, mas 

além delas, temos a vantagem sobre os demais por transmitirmos e partilharmos 

as nossas mais fascinantes descobertas, a partir da cultura.  

Neste sentido, assim como julgamos necessária a contextualização do 

ambiente cultural onde Aristóteles estava inserido, pode também se perceber ao 

longo da obra a importância que Aristóteles concedia ao fato de que o 

desenvolvimento de um caráter virtuoso só se desenvolveria em um ambiente 

predominantemente virtuoso. É sempre importante ressaltar as características 

espetaculares daqueles cinco séculos anteriores a Cristo. Se a Aristóteles foi 

possível desenvolver a sua teoria, foi em grande parte devido ao ambiente 

filosófico e cultural a qual teve acesso. Coube a Aristóteles apreender 

sistematizar e ir além com todas as suas investigações. Mais uma vez recorro 

ao comentário de Mesquita, dessa vez sobre a novidade nos vocábulos 

aristotélicos: 

Um facto é pelo menos seguro: a maior parte desse vocabulário só se 
torna um legado da filosofia a partir de Aristóteles e por influxo da 
circulação do seu pensamento, mesmo antes de os tratados terem sido 
oficialmente coligidos por Andrônico. Conceitos como “matéria” (HYLE) 
essência (tò ti ev einai) ou enteléquia (èntelekeia) não encontram 
predecessores na língua filosófica grega. Outros, como sujeito 
(upokeimenon) acto (energia) categoria (kategoria), premissa 
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(protasis) embora se possa supor, com mais ou menos segurança, que 
provenham de um vago fundo acadêmico, não tem de facto nenhum 
uso precursor em textos filosóficos anteriores a Aristóteles. 
(MESQUITA 2005, p 470) 
 

Aristóteles utiliza-se das narrativas homéricas para exemplificar várias 

passagens nas suas obras sobre os mais variados temas. Mesmo que 

indiretamente, também pode se localizar uma influência da medicina de 

Hipócrates7, e da oratória de Demóstenes na formulação estilística dos textos do 

estagirita. No que se refere mais especificamente à Filosofia, as reflexões dos 

pensadores pré-socráticos e da Filosofia de Platão incidem de modo 

fundamental para as elaborações destes esquemas conceituais que repercutem 

no ideário filosófico até os dias de hoje.  

A visão aristotélica de moralidade, fundamentada na busca pela 

felicidade, perdurou por vários anos como a corrente hegemônica ao longo da 

história da Filosofia. A concepção de ética baseada na busca de seguir um 

modelo de caráter virtuoso teve grande influência no estoicismo, a principal 

escola do período helenístico que desenvolveu uma teoria que perpassou boa 

parte da sociedade romana, tanto na monarquia como no período da República 

e finalmente no Império.  

 Como podemos ver, a questão da responsabilidade moral parecia já 

inculcada no imaginário da Grécia neste período8. O grande mérito de Aristóteles 

se deve ao fato de este ter desenvolvido, com a rigidez e genialidade costumeira, 

uma teoria que pudesse dar conta dessas questões de forma sistemática; e é 

este conjunto de questões que vamos estudar na sua teoria da voluntariedade. 

 

7 “O pai de Aristóteles, Nicômaco de Estagira, era médico e pertencia a uma antiga família 

asclepíada, linhagem tradicionalmente destinada ao cultivo da arte clínica. As numerosas e 
profusas referências aristotélicas à medicina, nomeadamente como exemplo emblemático de 
conhecimento poiético, como modelo epistemológico para o método em ética, e como tipo de 
atividade que visa o individual, o fato de os testemunhos antigos lhe atribuírem seis tratados 
perdidos neste domínio e não menos a centralidade com que o singular avulta na sua ontologia, 
na esteira do estímulo hipocrático para a atenção ao indivíduo, não deixam dúvidas acerca da 
profunda influência que esta filiação teve sobre a sua orientação filosófica e do vestígio que ela 
gravou no seu pensamento.” (MESQUITA, 2005, p. 69) 

8Ainda situando-se no campo da questão da justiça, outro artigo interessante é o que versa sobre 

a equidade (epiekeia) e a justiça (dike) neste caso Jacques Brunschwig (2009) faz uma distinção 
minuciosa acerca do trecho da Ética Nicomaqueia onde aponta em que sentido podemos 
percebê-la através da definição de justiça entre os filósofos. De modo resumido, a hipótese de 
pesquisa colocada por Brunschwig é a de que com o conceito de epiekeia, Aristóteles distancia-
se de Platão e da “segunda navegação dos sábios legisladores”. ( Brunschwig, 2009, pp-167-
212) 
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Obviamente, nesta teoria a primazia temática versa sobre a análise da ação e 

suas implicações morais, na medida em que definimos o vício e a virtude através 

da análise acerca de em que medida e em que sentido o agente pode, ou não 

ser responsabilizado. Segundo Natali: 

Aristóteles, segundo uma certa crítica contemporânea, tem 
simultaneamente o mérito de ter sido o primeiro a abordar a questão 
da falta e da responsabilidade em nível filosófico e não mítico (como 
fez Platão na República e no Timeu) e o defeito de o ter feito de uma 
maneira insatisfatória, ao menos do nosso ponto de vista. (NATALI, 
2010, p. 319) 

 

 Quando falamos em responsabilização, esta também é relativa à 

responsabilização no sentido jurídico do termo, por isso as reiteradas 

exemplificações de alguns pontos da teoria platônica sobre o assunto facilitam a 

exposição que seguirá no decorrer deste trabalho. 

 Para fazer tal distinção, Aristóteles lançará mão de sua terminologia 

acerca das sensações e das percepções humanas adultas, enquanto 

ontologicamente mais complexas que a dos animais e das crianças. Neste 

sentido que o problema acerca da voluntariedade pode, desta forma, receber 

uma análise mais direcionada para a investigação da Filosofia da natureza de 

Aristóteles. Por isso, é pertinente traçar aqui algumas breves considerações 

sobre o modo como alguns elementos de sua doutrina metafísica incidem na sua 

concepção de voluntariedade e possibilidade de se agir de outro modo. 

 
Portanto, sempre há um horizonte para a virtude humana e esse 
horizonte é constituído pelo domínio do contingente, ou seja, pelo 
domínio do que pode ser diferente do que é. É no horizonte da 
contingência, do indeterminado e do que não está acabado que as 
análises aristotélicas da ação e da produção passam a ser totalmente 
inteligíveis, tanto nas suas semelhanças como nas suas diferenças. De 
fato, a ação produtiva não tira as coisas do nada, mas da matéria 
indeterminada, e a ação imanente introduz certa artificialidade na 
natureza ao aperfeiçoar aquilo que nela está inacabado.  
(PERINE, 2006, p. 87) 

 

 Na passagem do século VI para o século V a.C. há um deslocamento das 

questões naturalistas para as questões antropocêntricas. Tais elucubrações 

emergiam num cenário em que se apresentava ao ser humano uma maior 

possibilidade de controlar o seu destino, mesmo que este ainda tivesse 

significativa influência em suas ações. É por isso que num primeiro momento, 

comparando o contexto da filosofia aristotélica com seu período antecedente, 
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podemos ver em que medida Aristóteles concebe a humanidade situada no 

âmbito da contingência, e a partir da relação ato-potência.  

1.3 Vontade e voluntariedade 

 Após estes breves apontamentos mostrando como a questão da 

responsabilidade moral já circundava o horizonte epistêmico do homem grego 

antes de Aristóteles, falaremos agora de como estas noções ganharam seus 

contornos após Aristóteles. Num período em que as liberdades políticas foram 

restringidas de certo modo9, as concepções acerca do modo como era imputada 

a responsabilidade moral a um agente também se apresentam de modo diverso. 

 Neste sentido, cabe citar as duas grandes escolas do pensamento 

helenístico: O epicurismo e o estoicismo. Embora suas formulações e doutrinas 

se distanciem de modo significativo, ambas expressam uma filosofia de caráter 

mais determinista, cujo enfoque se baseia muito mais em uma assimilação dos 

fatos do que propriamente uma deliberação acerca das ações. De outro modo, 

no aristotelismo, a concepção que se delineia acerca das substâncias situa o 

homem no âmbito da contingência, pois ele ao mesmo tempo tem a capacidade 

deliberativa, ainda que a potencialidade desejante o conduza a busca pelos bens 

terrenos. 

A questão fundamental que permeará este tópico pode ser resumida da 

seguinte maneira: em que medida a noção de voluntariedade se aproxima e em 

que medida se distancia do nosso vocabulário, visto que tal noção parece ter 

sido formulada sistematicamente apenas num período historicamente posterior 

a Aristóteles? 

Na definição de Silveira Bueno, ao consultarmos o vocábulo voluntário no 

português brasileiro encontramos as seguintes definições: 

Que procede espontaneamente; derivado da vontade própria; em que 
não há coação, espontâneo; aquele que se alista espontaneamente no 
exército; estudante admitido a frequentar uma aula em condições 
diferentes das dos alunos matriculados; o mesmo que ouvinte. 
(SILVEIRA BUENO, 2016, p. 610.) 

 

 

9 “As pretensões coletivas tradicionais da pólis, progressivamente afrouxadas a partir do século 

V, agora se restringem a atividades locais cívicas e municipais destituídas de poder genuíno. O 
Individualista (idiôtês) desprezado por Péricles tornou-se a norma.” (GREEN, 2014, p 18) 
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Tomando por pressuposto de que a voluntariedade diz respeito a alguma 

ação que é voluntária, vemos nesta definição que a principal acepção do termo 

“voluntariedade” nos dias de hoje está atrelada à vontade de uma maneira 

demasiadamente significativa, quase simbiótica.  

 Não poucas vezes, deparamo-nos com alguns equívocos no que tange à 

compreensão de determinado vocábulo, independentemente de sua maior ou 

menor importância dentro de determinado sistema filosófico. Este problema se 

acentua quando se trata de Filosofia Antiga, devido à variedade de traduções e 

até mesmo edições no idioma original, que, oriundos de manuscritos que 

suscitam interpretações divergentes. 

Se há algo menos nebuloso é que, pelo menos no iniciar da Idade Média, 

tal conceito já se fazia bem delineado, principalmente a partir de Santo 

Agostinho. Há comentadores que visualizam já nos estoicos, algumas noções 

que se assemelhariam ao que entendemos hoje por “vontade”. 

 É por esta razão que antes de adentrarmos propriamente na passagem 

onde é definida a voluntariedade e involuntariedade, é importante fazer algumas 

considerações acerca dessas noções e do que era compreendido no vocabulário 

grego quando se vem as noções de voluntário e involuntário.   

É somente em uma época mais próxima da nossa que se começa a 
pensar que a falta, em Aristóteles, de uma noção de vontade próxima 
daquela que é corrente a partir da Idade Média poderia ser uma 
vantagem para sua teoria, na medida em que ela aproxima esta teoria 
da filosofia da ação contemporânea, que se recusou a fazer uso de um 
princípio psicológico como o de “vontade”. (NATALI, 2010, p. 320) 

 

 Quando falamos do voluntário e do involuntário, estamos por aqui 

tomando a concepção já estabelecida na tradução aristotélica de akousion e 

hekousion. Esta diferenciação é importante de se fazer, pois como vimos acima, 

quando pensamos hoje em dia que uma pessoa realizou uma ação de forma 

voluntária, isto se dá num contexto de uma forte vontade por parte do agente 

como o de doar sangue voluntariamente, ou seja, para alguém desconhecido. 

Do mesmo modo, quando se fala que alguém está fazendo trabalho voluntário, 

geralmente este se dá de forma não remunerada financeiramente. 

 É com relação a esta questão que Siegler traz um apontamento 

interessante acerca da limitação daquilo que entendemos hoje por ação 
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voluntária ou involuntária, pois na acepção da teoria aristotélica, esses termos 

possuem um maior alcance.  

Siegler fala de sua amplitude no que se refere à língua inglesa, mas neste 

caso há bastante semelhança com o português brasileiro, no sentido de que 

quando falamos que alguém realizou uma ação de forma voluntária, esta ação 

parece mais o fruto de uma contribuição. Neste sentido que a visualização do 

termo voluntário deve acompanhar a sua carga semântica e as minúcias técnicas 

que este adquiriu ao longo dos séculos10. 

También se pueden mencionar términos griegos tradicionalmente 
traducidos de un modo que, em sentido estricto, no reproduce su 
semántica. [...] A la inversa, algunas traducciones que pretenden 
desandar lo que la tradición, aun cuando levemente imprecisa, ha 
instalado, dan por resultado traducciones léxicamente confusas 
precisamente por el hecho de apartarse de la senda históricamente 
recorrida por ciertos términos técnicos. Se trata de casos en los que, 
quizás, es mejor poner una nota al pie aclarando que la traducción 
exacta no es la tradicional (como el caso de “virtud” para ἀρετή frente 
a “excelencia” que, aunque sin dudas más preciso, se halla ausente de 
prácticamente toda la bibliografía escrita sobre el tema). (BIEDA, 2018, 
p. 27) 

  

 David Charles, por exemplo, acredita que os termos intentional e 

unintentional são traduções mais acertadas do termo devido à análise das ações 

mistas na Ética a Nicômaco. Munõz utiliza-se dos termos “voluntário” e 

“contravoluntário”. No decorrer da dissertação escolherei os termos consagrados 

de “voluntário” e “involuntário” pois utilizarei para a maior parte deste trabalho a 

tradução de Marco Zingano para a Ética a Nicômaco (2008). E a tradução de 

Antônio Amaral e Artur Morão (2019) da Ética a Eudemo11.  

Este capítulo teve como objetivo trazer uma exposição acerca do modo com 

que as noções acerca da responsabilidade moral foram formuladas. Vemos aqui 

resumidamente que para um agente ser considerado como virtuoso é 

imprescindível que este realize ações virtuosas e de modo voluntário, pois com 

as reiteradas ações virtuosas ele vai desenvolvendo a sua disposição de caráter. 

 

10Aristotle's question 'Was it (done) voluntary (voluntarily)?' then could be regarded as a technical 

generic question which, if answered negatively, rules out any of the specific questions of intention, 
purpose, etc., and if answered positively, permits some specific question about intention, purpose, 
etc. […] The terms hekousion and akousion seem meant by Aristotle to distinguish the logically 
proper from the logically improper objects of moral and judicial appraisal. On the occasion of 
making an appraisal if it is determined that the action was akousion, then praise and blame 
(appraisal terms) are logically ruled out. (SIEGLER, 1968 p 269) 
11 Além da Edição de Ross em inglês que também utiliza “voluntary”e “involuntary”. 
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Colocamos também a noção de que podemos nos considerar agentes 

justamente devido a esta capacidade racional. Neste sentido que algumas 

noções da Metafísica nos auxiliarão no sentido de fornecer uma explicação mais 

convincente do modo como Aristóteles arquiteta a sua teoria da voluntariedade. 

A teoria aristotélica da ação é uma teoria causal: a responsabilidade 
humana no que diz respeito às ações executadas resulta da relação 
causal entre a (Archê), o princípio interno do agir, e a realização 
externa deste princípio na ação concreta. O que caracteriza a agência 
humana é sua variabilidade: nas mesmas circunstâncias, pode-se agir 
de maneira diferente porque o princípio do agir muda, ao passo que os 
seres naturais, em circunstâncias idênticas, agirão sempre da mesma 
maneira. O homem é, portanto, responsável pela variabilidade de suas 
ações. (NATALI, 2010, p. 336) 

 

 Como pudemos ver aqui, a questão da responsabilidade moral é um 

problema que obviamente se encontra com mais completude nas obras de 

Filosofia Moral de Aristóteles como a Ética a Nicômaco, a Ética a Eudemo e a 

Magna Moralia. Neste sentido que a partir deste capítulo que adentraremos com 

mais especificidade nas duas Éticas de Aristóteles. Primeiramente com a Ética 

a Eudemo, livro que vem ganhando nos últimos anos uma maior atenção por 

parte dos comentadores, principalmente pelos problemas metodológicos que a 

elaboração desta obra pode trazer, não só para a filosofia moral aristotélica, mas 

para o seu sistema como um todo. 

 

Capítulo 2 - A teoria da ação nas demais obras de Aristóteles 

 Se como vimos anteriormente, a questão da voluntariedade na Ética a 

Nicômaco se desenvolve a partir da ação virtuosa, na Ética a Eudemo essa 

investigação se inicia no livro dois, num contexto em que Aristóteles traz uma 

sistematização acerca do princípio. Por esta razão que, num primeiro momento, 

será trazida a conceituação de Aristóteles acerca do princípio da voluntariedade, 

que será fundamental para a compreensão de como se dá o seu desfecho na 

formulação posterior da teoria da voluntariedade encontrada na Ética a 

Nicômaco. Por se tratar de um conceito fundamental na teoria aristotélica, a 

noção de princípio (arche) será trabalhada com o auxílio da noção encontrada 

na Metafísica, pois assim será também mais fácil a compreensão de como se dá 

a elaboração da teoria da voluntariedade na Ética a Eudemo. 
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 Num segundo momento, trabalharei algumas noções acerca do processo 

deliberativo na alma do agente, na medida em que a descrição do processo de 

deliberação e tomada de decisão na Ética a Eudemo é mais detalhada do que 

na Ética a Nicômaco. Neste sentido, para uma apreensão da gramática 

aristotélica referente a este tópico também me valerei de outras obras como o 

“Tratado Sobre a Alma”. 

 Por fim, a última seção será uma espécie de apanhado geral acerca 

dessas noções encontradas na Ética a Eudemo acerca da voluntariedade e uma 

introdução ao terceiro e último capítulo onde trabalharei a Ética a Nicômaco. Por 

isso que, para este último capítulo, a ênfases será direcionada a algumas 

questões metodológicas acerca da Ética a Eudemo, pois serão trazidas algumas 

problematizações acerca do seu esquecimento, e principalmente pela retomada 

do interesse por parte dos comentadores em analisar tal obra, não apenas 

enquanto um mero esboço da Ética a Nicômaco, mas principalmente enquanto 

uma obra importante para a compreensão da evolução do pensamento de 

Aristóteles. 
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2.1- Princípio da ação na Ética a Eudemo 

É justamente com a noção de princípio que Aristóteles inicia a passagem 

sobre a voluntariedade das ações na Ética a Eudemo. Por esta razão, o enfoque 

se dará também, a partir desta obra. Vejamos onde essa noção se aplica na 

Ética a Eudemo: aqui é encontrada a acepção do termo que vai dar sustentação 

à teoria aristotélica acerca da responsabilidade moral: 

Tomemos outro ponto de partida para a investigação seguinte. Todas 
as substâncias são, por natureza, uma espécie de princípios, e é por 
isso que cada um é capaz de gerar muitos seres idênticos a ela; por 
exemplo, o homem gera homens, um animal em geral animais e uma 
planta plantas. Além disso, o homem é evidentemente o único dos 
seres vivos que é princípio de certas ações; com efeito, de mais 
nenhum outro ser vivo se pode afirmar que age. (EE II 6 1222b 15- 21) 
 

 Antes de entrar propriamente na definição pelas noções de louvor e 

censura, Aristóteles inicia pontuando as semelhanças que nós, seres humanos, 

temos com relação aos outros seres e com as outras substâncias. Neste sentido, 

uma das principais características é esta capacidade de gerar outro a partir de 

nós mesmos. Podemos perceber algumas características de uma análise a partir 

de elementos de sua Filosofia da natureza12. 

Mas, assim como colocado no primeiro capítulo, nós seres humanos 

também somos responsáveis e capazes de sermos princípio não apenas de 

outros seres humanos, mas também somos dotados com a capacidade de 

sermos princípio de ações. Se a caracterização de uma ação como voluntária 

consiste no fato de que esta ação tenha no agente em questão o seu princípio, 

é preciso discorrer de modo mais detalhado sobre qual, (ou quais) das diferentes 

acepções da noção de princípio Aristóteles se refere ao falar da especificidade 

humana.  

Para uma fundamentação coerente da visão de Aristóteles acerca do 

modo como o filósofo entende tais questões, vamos recorrer também à algumas 

outras obras, pois, como vimos anteriormente, a questão da responsabilidade 

 

12Carlo Natali, utiliza-se da EE como uma ferramenta interessante para explicar a relação entre 
a visão contemporânea e a explicação aristotélica de causalidade.   “o homem é um ser físico e, 
como tal, é princípio de movimentos puramente físicos (assim, se ele for jogado de um rochedo, 
ele cairá da mesma maneira e com a mesma velocidade que um outro corpo qualquer; os 
processos biológicos de reprodução são semelhantes aos de outros mamíferos); todavia, além 
disso, o homem é também princípio de um tipo diferente de eventos, que são chamados de 
‘ações.’” (NATALI 2010, p 322) 
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moral pode se desdobrar em uma pluralidade de questões que solicitam uma 

justificação acerca da constituição humana também em seus aspectos 

biológicos, pois em última instância, somos também um amontoado de água, ar, 

terra e fogo. 

Na Filosofia Antiga encontramos uma polissemia entre seus principais 

termos e no que se refere à noção de princípio (Arché), isto não se dá de forma 

diferente. Arché numa definição mais geral pode ser entendido como “princípio”, 

“origem” ou “início”. Quando situado no horizonte epistêmico da filosofia pré-

socrática, este princípio se desdobra em uma preocupação com a origem do 

Universo, visto que tais filósofos endereçavam na busca pela arché o foco de 

suas refinadas e valiosas reflexões. Podemos citar Tales de Mileto com a água, 

Heráclito com o Devir. Neste sentido podemos derivar os conceitos de 

“arqueologia”, “arquétipo”: Este trecho de Barnes sintetiza bem este período dos 

pensadores originários: 

“As explicações pré-socráticas são marcadas por uma série de 
características. São elas, conforme afirmei, internas: explicam o 
universo a partir de dentro, em termos das próprias características que 
o constituem, sem apelar para intervenções arbitrárias oriundas de 
fora. São sistemáticas: explicam a soma total dos eventos naturais 
empregando os mesmos termos e os mesmos métodos. Assim, os 
princípios gerais em cujos termos buscam elucidar a origem do mundo 
são também aplicados às explicações dadas a terremotos, 
tempestades de granizo, eclipses, enfermidades ou nascimentos 
monstruosos. Finalmente, as explicações pré-socráticas são 
econômicas: empregam poucos termos, exigem poucas operações e 
assumem poucas “incógnitas”.” […] O mundo natural exibe uma 
extraordinária multiplicidade de fenômenos e eventos. A multiplicidade 
deve ser reduzida à ordem, e a ordem tornada simples - pois esse é o 
caminho para a inteligibilidade”. (BARNES, 1997, p. 19) 

 

Para além da cosmogonia, numa acepção mais prática do termo, arché 

também pode significar princípio de poder; seguindo a linha de raciocínio 

podemos exemplificar esta outra acepção através da compreensão de uma 

democracia ao estilo da Atenas clássica onde pode-se constatar que a arché 

está difundida entre os cidadãos, pois não é exercida exclusivamente por um 

membro da sociedade, mas distribuída de acordo com os fundamentos da 
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isonomia, isocracia e isegoria13. Deste segundo exemplo de arché derivam os 

termos políticos até hoje utilizados como monarquia e oligarquia.14... 

Na filosofia aristotélica a noção de arché será trabalhada no que concerne 

ao princípio da ação, visando dar conta de algumas questões cruciais para a 

atribuição de responsabilidade moral ao agente que, por sua vez, implicará em 

uma série de outras reflexões no âmbito da filosofia prática como, por exemplo, 

a possibilidade de reforma de caráter.  

Todavia, poderemos perceber que estas diferentes acepções de Arché 

também se fazem presentes, mesmo que de forma acidental: no sentido 

ontológico, pois a análise acerca do homem é uma análise das substâncias, no 

sentido cronológico, na medida que se estabelece uma relação de causalidade 

e efeito, e no sentido lógico, devido ao estabelecimento deste princípio enquanto 

premissa de onde se seguem as ações. 

Podemos ver aqui como Aristóteles, mais uma vez, utiliza-se dessas 

noções a fim de dar embasamento à sua teoria da voluntariedade. Da mesma 

forma que nos filósofos pré-socráticos são encontradas algumas formulações 

com o intuito de fornecer um conjunto de explicações acerca da cosmogonia, 

Aristóteles ao fazer a análise do ato voluntário postula uma própria cosmogonia 

da ação. Nesta cosmogonia o ser humano é o único dotado de tal capacidade 

de criação; obviamente Aristóteles não se refere aqui à criação do Universo, aos 

moldes do Demiurgo platônico, mas sim a capacidade de criar ações dentro 

deste Universo por vezes incerto e inexato que é o próprio modo de ser da 

moralidade. 

  

 

13 De modo resumido, a “isonomia” é a igualdade jurídica entre os considerados cidadãos, a 
isocracia é a igualdade com relação ao kratos, ou seja, a força ou poder, já a isegoria significa a 
igualdade de participação na ágora, ou seja,2 a igualdade na predisposição ao discurso. 
 

14 A seguinte definição de “Arché” no dicionário Lidell&Scott é uma evidência da amplitude do 

termo: Um princípio, primeira causa, origem, (Ex arché) Do início, do primeiro, no primeiro.2Um 
primeiro princípio, elemento3: (aparchai): em primeiro lugar4: O canto de uma folha de papel.II: 
Poder supremo, soberania, domínio.  (arché tesa asias) poder sobre a Ásia. 2: Uma magistratura, 
função no governo obtida por dois modos: por eleição (cheirotonetai) por “possuir um terreno” 
(Klerotai)   (LIDELL&SCOTT, 2007 p;106) 
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2. 1.1Princípios 

 

No Livro Δ da Metafísica podemos encontrar seis definições de Aristóteles 

para abarcar a definição de arché em forma completa:  

 

1 Aquela parte de algo do qual se teria iniciado. Exemplo: uma linha ou uma 

estrada tem sua origem em uma das suas extremidades15.  

2- O ponto a partir do qual algo seria melhor originado. Exemplo: Nós devemos 

às vezes aprender não do primeiro ponto e da origem do assunto, mas do ponto 

em que nós aprenderíamos mais facilmente16.  

3- Aquilo do qual uma coisa surgiu primeiro, com uma parte imanente. Exemplo: 

como a quilha de um navio, o alicerce de uma casa, enquanto nos animas alguns 

supõem o coração, outros o cérebro, outros, alguma outra parte, ser deste tipo17.  

4- Aquilo a partir do que ainda não imanente à coisa, uma coisa nasce e de que 

o movimento e a transformação procedem primordialmente, Exemplo: O filho 

provém do pai e da mãe, uma briga provém da linguagem abusiva18.  

5- Aquilo em conformidade com certa escolha deliberada, o que é movido é 

movido, e o que é transformado é transformado. Exemplo: Monarquias, 

arquiteturas19.  

6- Aquilo do qual algo pode ser primeiramente conhecido. Por isso também é 

chamado de origem de algo. Exemplo: As hipóteses são as origens das 

demonstrações20.  

 

15 “We call an origin That part of a thing from wich one would start first eg: a line or a road has 
an origin in either of the contrary directions”. 
16 “That from which each thing would best be originated. eg: We must sometimes begin to learn 

not from the first point and the origin of the thing, but from the point from which we should learn 
most easily…” 
17 “That from which (as an imanent part) a thing first arises, eg: as the keel of a ship and the 
foundation of a house, while in animals some suppose the heart, others the brain, other some 
other part, to be of this nature”. 
18 “That from which (not as imanent part) a thing first arises, and from which the movement or the 

change naturally first proceeds, as a child comes from the father and the mother, and a fight from 
abusive language.” 
19 “That by whose choice that which is moved is moved and that which changes changes, eg: the 

magistracies in cities, and oligarchies and monarchies and tyrannies, are called origins and so 
are the arts, and so are the arts, and of these especially the architectonic arts.” 
20 “That from which a thing can first be known; for this also is called the origin of the thing, eg: 
the hypotheses are the origins of demonstrations.” 
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 Aristóteles ao final da passagem, sintetiza essas concepções na seguinte 

definição: “É então, comum a todos os princípios serem o primeiro ponto a partir 

do qual uma coisa ou é, ou vem a ser, ou torna-se conhecida; além disso, alguns 

princípios são imanentes às coisas, enquanto outros não são.” (1113ª 17-19)

  A partir destas definições, podemos realizar alguns comentários a fim de 

compreender até em que medida é possível a articulação deste conceito 

importante na filosofia aristotélica para com a sua teoria da voluntariedade.  

 A definição 1 parece ser a mais ampla, visto que ela pode ser aplicada a 

um maior número de situações e provavelmente é a que mais se aproxima 

daquela noção da arché enquanto explicativa das questões acera da origem do 

Universo, e aqui entra em certa parte uma concepção cronológica. Já a definição 

2 atenta mais para uma noção qualitativa de princípio, a medida em que no 

exemplo é pressuposto um telos em que postulamos de qual forma daremos 

início às nossas investigações, alterando significativamente a possibilidade de 

inteligibilidade da questão. 

As definições 3 e 4 podem ser analisadas com mais êxito a partir de suas 

semelhanças e dessemelhanças. Enquanto a definição 3 é mais associada a 

uma ideia de um princípio de uma progressão e continuação no interior de um 

objeto, na definição 4 a definição está mais associada a um princípio que resulta 

em uma mudança (kinesis) para a geração de uma substância animada, em um 

aspecto diferente por se tratar de outra substância, mas em outro aspecto 

semelhante, por ser gerado, e, portanto, ainda possuir características desta 

substância animada.21    

Na definição 5, surge uma concepção de arché mais diretamente 

relacionada com as ciências práticas, visto que o princípio aqui está vinculado a 

escolha deliberada22 (prohairesis) que vai repercutir em alterações em certo 

estado de coisas. O próprio exemplo de Aristóteles sobre as magistraturas nos 

fornece um pano de fundo interessante para operarmos este conceito neste 

âmbito mais prático, tanto na política, quanto na arte arquitetônica. 

 

21 Em 716 a 15 no “De generatione animalium” Aristóteles descreve o modo de concepção dos 
animais a partir das suas causas..Podemos ver aqui a relação desta definição de princípio com 
a citação que trouxemos no tópico 2.1 acerca das substâncias seres capazes de gerar outros 
princípios na EE.  
22Acerca da prohairesis, trataremos  no capítulo final da dissertação, com o foco na EN III 1-5 
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Na definição 6, arché é colocado no plano da teoria do conhecimento, 

visto possuir características semelhantes com a noção encontrada nos 

Segundos Analíticos23. Veremos no próximo tópico de modo mais aprofundado 

acerca desta relação de princípio, pois Aristóteles utiliza-se desta noção para 

diferenciar os tipos de princípios e desenvolver a explicação colocada sobre que 

tipo de princípio é o homem. 

É tendo em mente estas noções que podemos passar para o segundo 

tópico, pois veremos que há uma variabilidade na noção de princípio. Por esta 

razão, apesar de esta noção estar presente de certa forma quando analisamos 

as demais percepções, de modo geral a definição que traremos aqui é do homem 

enquanto responsável por suas ações na medida em que estas ocorrem não 

apenas enquanto o objeto causador da ação, mas como alguém que, a partir de 

suas práticas reiteradas, decidiu realizar tal ação. 

Estamos imersos neste mundo físico e somos necessariamente 

dependentes de algumas de suas leis, mas quando nos referimos ao horizonte 

moral, também somos capazes de sermos causas de nossas ações, e, 

consequentemente, de nossa disposição de caráter virtuosa ou viciosa, pois 

somos ao mesmo tempo causa eficiente, mas também causa formal da ação. É 

sobre esta diferenciação feita por Aristóteles que veremos a seguir. 

 

 

2.1.2 Princípio de ações 

 Para facilitar a compreensão acerca de qual tipo de princípio é o homem, 

podemos resumir a definição nos seguintes termos: Princípio é sempre a causa 

das coisas que são ou vêm a ser por ele. Para ilustrar melhor a definição, 

vejamos agora como ela se aplica no contexto das ações humanas: 

Partindo do princípio de que Deus se constitui enquanto um ser 

necessário e incondicionado, os seus efeitos consequentemente também o 

serão. Conosco então isto se dará de igual forma, pois aqui enquanto seres 

contingentes, somos princípios contingentes dotados da capacidade de gerar 

 

23 Um princípio de demonstração é uma proposição imediata, e uma proposição imediata é 
aquela para a qual não há outra anterior.” (72 a 8-10.) 
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outros princípios que por sua vez também serão contingentes; se o princípio é 

contingente, a consequência também será.  

“Aliás, tais princípios, que se encontram na origem dos movimentos, 
são chamados de supremos, e tal designação é inteiramente justa 
relativamente àqueles dos quais não é possível resultar algo de 
diferente: Deus é, de facto, um princípio da mesma espécie. (EE II-6 
1222b 21-24)” 

  

Aristóteles cria uma categoria para diferenciar este princípio dos demais 

associados, o de Kuria. Ém disso, apenas aos homens e aos deuses foi 

concedida a possibilidade de agir perante os nossos princípios. Dentro desses 

princípios, poderiam ser colocados os matemáticos, mas não vem este a ser o 

caso pois eles não contêm em si mesmos o elemento da mudança e do 

movimento.  

São estas acepções que nos colocarão no âmbito da contingência. 

Diferimo-nos dos animais à medida que estes vivem numa imediatez 

permanente, e são movidos exclusivamente por suas paixões, procurando o 

prazer e evitando a dor, mas também nos diferimos dos deuses, a medida em 

que esses seres são contemplação pura.  

Esta linha temporal passado-presente-futuro é uma concepção 

estritamente operada pela categoria dos seres que somos: seres humanos. Não 

somos capazes apenas de viver (pois isso também pertence às plantas), assim 

como não somos somente capazes de alimentarmo-nos, reproduzirmo-nos e 

morremos (como os demais animais não racionais), mas além de tudo isso, nós 

agimos, somos capazes de produzir ações.  

Utilizando o vocabulário aristotélico: nós somos ao mesmo tempo causa 

eficiente das ações, mas ao mesmo tempo somos a causa última dessas ações, 

e aqui é interessante enfatizar a diferenciação aristotélica entre a poiesis e a 

práxis. A divisão tripartite das ciências entre teóricas, práticas e produtivas é 

importante também para estas concepções de causa24. Tomamos um exemplo: 

um escultor quando esculpe uma escultura é a causa eficiente da ação, mas não 

 

24A partir desta distinção, percebe-se que Aristóteles situa a ética e a política no âmbito da praxis, sendo o 

modelo ético baseado na própria racionalidade humana, não fazendo deduções particulares das leis 

universais, tendo o homem como princípio da ação ética, sendo o agente, a ação e a finalidade inseparáveis. 

Isso nos remete ao significado da inexatidão em ética, pois a ética não possui exatidão (akribeia) como na 

matemática, dizendo algo de forma aproximada, que vale na maior parte das vezes (hos epi to polu). 

(SILVEIRA, 2011, P218) 
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a causa última dela. Já o agente enquanto realiza um ato virtuoso é ao mesmo 

tempo causa eficiente desta ação, (pois foi ele que a realizou) mas também é a 

causa última desta ação. Pode-se dizer que ele foi causa para si mesmo, pois 

foi através de sua deliberação que ele realizou esta ação; ele foi o princípio desta 

ação num sentido completo e é nesse sentido que podemos perceber os motivos 

pelos quais Aristóteles define a ação como algo essencialmente humano.  

“A analogia é devida ao fato que nos dois casos, tanto nas matemáticas 
como na agência humana, certas premissas sendo dadas, algumas 
outras consequências daí derivam necessariamente. Portanto, se 
certas causas se apresentam no indivíduo singular, daí resultarão 
necessariamente outras ações. A diferença consiste no fato que as 
definições matemáticas são causas e são imutáveis: se o triângulo é 
definido de uma certa maneira particular, as consequências que 
derivam de uma tal definição, ou uma causa formal, como por exemplo 
o fato que as somas dos ângulos internos é 180°, são eles mesmos 
imutáveis. Em contrapartida, no homem, a causalidade muda, e então 
a consequência disto, a ação humana, muda igualmente” (NATALI, 
2010, P. 324) 

 

Como na Ética a Eudemo a análise da ação voluntária se dá num contexto 

mais geral acerca da virtude e do vício, a partir dessas noções de causa e 

princípio  que Aristóteles conclui que estes não são oriundos da necessidade, da 

sorte ou da natureza, e nem através de outros agentes. 

 É a partir deste pressuposto que Aristóteles parte para a análise dos 

outros conceitos tão caros como deliberação e escolha. Aqui podemos perceber 

onde reside a principal diferença metodológica entre as duas definições de 

voluntariedade, ao analisarmos as primeiras páginas da Ética a Eudemo 

referentes à discussão (livro 2-6), como afirma Gabriela Rossi:   

No tratamento da EE, Aristóteles foca o problema da voluntariedade 
das ações racionais ou propriamente humanas considerando as como 
um tipo especial de movimento, diferente dos movimentos naturais. 
Isto, como assinalado por Donini (1999 XVI-XIX) é um corte 
metodológico que não se limita à discussão sobre o involuntário, mas 
que perpassa, em geral, todo o escrito e constitui um ponto de distância 
com a EN.25 (ROSSI, 2011, p. 205) 

 

 

25 En el tratamiento de EE, Aristoteles enfoca el problema de la voluntariedad de las acciones 

racionales o propiamente humanas considerandolas como un tipo especial de movimiento, 
diferente de los movimientos naturales. Esto, como ha senalado Donini (1999 XVI-XIX), es un 
rasgo metodologico que no se limita a la discusion sobre lo involuntario, sino que atraviesa, en 
general, todo el escrito y constituye un punto de distancia con la EN. 
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Em outra passagem situada na Ética a Eudemo (1222b 18-20), Aristóteles 

descreve mais minuciosamente sobre a ação e o motivo pelo qual os animais 

não realizam estas ações. Outro fator importante que há de ser observado é que 

ao pensar em ação, deve se tomar aqui o sentido não apenas dos casos em que 

o agente realiza algo, mas também quando deixa de realizar algo. Para 

esclarecer esse ponto, podemos ver explicitamente na Metafísica, quando 

Aristóteles fornece o exemplo do piloto e de sua ausência como causa originária 

do naufrágio do navio: 

Portanto, a mesma coisa é a causa de resultados contrários. Pela qual 
a sua presença resulta em algo que é às vezes censurado por levar ao 
contrário pela sua ausência. Assim, nós atribuímos o naufrágio de um 
barco à ausência do piloto cuja presença seria a causa da segurança 

deste26. (Met 195a 9-14) 
 

É justamente devido a esta capacidade de sermos o princípio de ações, e 

por operarmos no âmbito da contingência, que nossas ações devem ser 

qualificadas como virtuosas ou viciosas, o que engendrará a respectiva 

disposição de caráter, implicando na possibilidade de sermos moralmente 

responsabilizados pelas ações que fizemos, pelo caráter que dispomos, e em 

que nos tornamos.  

O ser humano aqui precisa reconhecer sua posição intermediária na 

hierarquia dos seres: Da mesma forma que somos superiores aos animais por 

participarmos da ação (nos termos aqui desenvolvidos) e não apenas sermos 

movidos pelos instintos, somos ao mesmo tempo, inferiores aos deuses.  Apesar 

de em certos momentos alguns de nós participarmos da atividade 

contemplativa27, não somos autossuficientes: temos as mais diversas carências 

e limitações que não poucas vezes nos conduzem ao vício, seja por falta ou por 

excesso. 

 

 

26 Further, the same thing is the cause of contrary results. For that which by its presence brings 

about one result is sometime blamed for bringing about the contrary by its absence. Thus we 
ascribe the wreck of a ship to the absence of the pilot whose presence was the cause of its safety. 
27 As páginas finais da Ética a Nicômaco sintetiza esta conclusão da seguinte maneira: “Se, 
portanto, a razão é divina em comparação com o homem a vida conforme à razão é divina em 
comparação com a vida humana. Mas não devemos seguir os que nos aconselham a ocupar-
nos com coisas humanas, visto que somos homens, e com coisas mortais, visto que somos 
mortais; mas na medida em que isso for possível, procuremos tornar-nos imortais e envidar todos 
os esforços para viver de acordo com o que há de melhor em nós; porque ainda que seja pequeno 
quanto ao lugar que ocupa, supera a tudo o mais pelo poder e pelo valor” (EN 1177b35)” 



 
38 

 

2.2  A  alma e  o processo deliberativo  

 No estudo Two study in the greeks atomists, David Furley afirma que 

Aristóteles incorre em um certo tipo de determinismo na medida que, ao pensar 

uma ação como sendo direcionada de acordo com o fim estabelecido, esta ação 

já teria a sua cadeia causal com um endereçamento rígido e inflexível. É neste 

sentido que Zingano argumenta que, assim como devemos analisar as 

categorias de ato e potência de forma unificadas, com os conceitos de meio e 

fim se dão da mesma forma. É por esta razão que é necessário adotar uma 

compreensão mais abrangente do modo como a alma é definida para Aristóteles, 

pois a medida e que a nossa natureza é de fato composta, a análise deve se dar 

da mesma forma. Vamos ver essa passagem do De Anima: 

 
O que move também não é, contudo, a faculdade de raciocinar, isto é, 
o chamado «entendimento». O entendimento teorético, com efeito, não 
tem em vista o que se deve fazer. Ele nada diz a respeito do que se 
deve evitar e desejar, quando o movimento é sempre daquele que evita 
ou persegue alguma coisa; nem sequer quando <o entendimento> tem 
em vista algo deste tipo ordena logo evitá-lo ou persegui-lo. Por 
exemplo, muitas vezes o entendimento discorre algo temível ou 
aprazível, mas não ordena que se tenha medo; é apenas o coração 
que se move, ou, se for algo aprazível, uma outra parte. (DA 432 b25-
30) 

 

 Vemos aqui a importância que Aristóteles confere aos aspectos não 

racionais no que se concerne à esfera do agir humano. Mais uma vez 

distanciando-se, de certo modo, tanto da concepção estritamente intelectualista 

de Sócrates quanto da versão mais atenuada de Platão. É justamente pelo fato 

de a análise da voluntariedade realizada na EE estar mais vinculada à questão 

do conhecimento por parte do agente que é importante deixar delineadas estas 

concepções. Nesta outra passagem do De Anima podemos ver como Aristóteles 

concebe algumas dessas noções: 

 
Além disso, até quando o entendimento manda e o pensamento 
discursivo diz para evitarmos algo ou o perseguirmos, não nos 
movemos <em conformidade>. Agimos, antes, de acordo com o 
apetite, como um homem que não se controla. E, de uma forma geral, 
verificamos que quem domina a medicina não a pratica sempre, de 
forma que o que determina a acção conforme à ciência é outra coisa 
que não a ciência. Nem é o desejo o determinante deste movimento; é 
que os homens que não sofrem de imoderação, embora sintam desejos 
e apetites, não fazem aquilo de que possuem desejo— eles obedecem, 
antes, ao entendimento. (DA 433 a 1-5) 
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 A partir desta citação podemos esclarecer algumas noções acerca da 

questão da continência e da incontinência, encontrada principalmente no livro VII 

da Ética a Nicômaco. Tanto no continente quanto no incontinente, suas 

disposições entrarão em conflito, na medida em que o elemento racional o 

recomenda à direção de um lugar, enquanto o apetite o inclina para a direção 

contrária.  

Ora, uma vez que se dão desejos contrários uns aos outros e isto 
acontece quando o raciocínio e os apetites são contrários, sucedendo 
nos seres que possuem a percepção do tempo (o entendimento, de 
facto, ordena-nos que resistamos, por causa do que se seguirá, 
quando o apetite ordena que o persigamos, por causa do imediato: o 
prazer imediato afigura-se-nos absolutamente aprazível e 
absolutamente bom, por não vermos o que se seguirá) o que move 
será um em espécie, a faculdade desiderativa enquanto desiderativa, 
embora o primeiro de todos seja o objecto do desejo. É que este move 
sem se mover, ao ser entendido e ao ser imaginado. Em número, 
porém, são várias as coisas que movem. (DA433b 5-12) 

 

 Aqui novamente é salientada a diferenciação das percepções temporais 

dos seres humanos e dos animais, na medida em que estes vivem em um eterno 

presente. É neste sentido que a nossa natureza, enquanto substância composta, 

não deve ceder de forma a visar o prazer a qualquer custo, pois esta faculdade 

também compartilhamos com os demais seres animados. 

De uma forma geral, como foi dito, o animal é capaz de mover-se a si 
mesmo em virtude de ser capaz de desejar. A faculdade desiderativa, 
por sua vez, não existe sem a imaginação; e toda a imaginação é 
racional ou perceptiva. Desta última, com efeito, os outros animais 
também participam. (DA 433b 27-30) 

 

 É interessante como Aristóteles parece permitir também aos animais uma 

certa faculdade não resumida a termos sensíveis. A imaginação aqui se traduz 

na elaboração, ou mais especificamente na retenção dessas impressões28. 

Mesmo que essa retenção por parte dos animais não racionais não seja 

identificada com o entendimento, ainda sim é superior à simples passividade, 

como é o caso que ocorre com as plantas. 

A distinção entre os fins do intelecto prático e os do intelecto teórico 
permite a Aristóteles unificar, numa primeira fase, e, em seguida, 
distinguir novamente as duas fontes de ação: embora a ação resulte 
de princípios diferentes e potencialmente divergentes ou sem relação 
entre eles, ela é unificada em primeiro lugar por seu fim, que é comum, 
nas condições normais, seja ao intelecto, seja ao desejo. Tanto o 

 

28“Em consequência, uma mesma percepção sensível pode produzir efeitos variados, ao 

contrário do que acontece nos processos naturais, que se desdobram sempre da mesma 
maneira”. (NATALI, 2010, p 333) 
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intelecto prático quanto o desejo, com efeito, têm por fim realizar 
estados de coisa exterior à sua própria ação (eu corto os cabelos). 
(NATALI, 2010, p 329) 

 

 Dessa concepção de ser humano, ou mais especificamente, acerca do 

agir moral, podemos ver a definição que Aristóteles fornece acerca do prudente 

enquanto alguém dotado de conhecimento acerca do universal, mas também de 

suas particularidades. É neste sentido que se apresenta o pensamento de 

Aristóteles que afirma que um jovem não é capaz de ser bom em questões 

políticas, todavia este pode ser capaz de ter um profundo conhecimento acerca 

de questões teóricas. 

 Além disso, também é na Ética a Eudemo que Aristóteles é mais 

minucioso na descrição da influência da oposição entre a razão e o desejo é o 

que impulsiona os indivíduos a agirem: 

E então, com os outros animais a ação sobre compulsão é simples 
(apenas como num ser inanimado), por eles não terem o desejo e a 
razão opondo-se um ao outro, mas vivem pelo desejo; mas o homem 
tem ambas, aquele que está em certa idade, para a qual nós atribuímos 
também o poder da ação; por isso não usamos este termo nas 
crianças, nem dos brutos, mas somente para os homens que vem a 
agir pela razão29. (EE 1224a 28-30). 
 

 Da mesma maneira, é possível conhecer os universais nos mais variados 

ramos do conhecimento, mas toda a análise deve ser feita no que diz respeito à 

ação, ou mais especificamente, ao momento da ação e este é o motivo de 

Aristóteles afirmar que o intelecto sozinho não age. Utilizando-se como vimos 

dos exemplos do continente, que em certa instância pode ser dito que possui o 

conhecimento do que deve ser feito, mas não o faz, pois se deixa vencer pelo 

desejo ou por outra afecção que o inclina a agir de modo contrário ao princípio 

racional.  

 

2.3 Ética a Eudemo e Ética a Nicômaco: algumas considerações 

 Visto que o estudo da Ética a Eudemo é um ganho no que se refere ao 

estudo da voluntariedade, devido ao acréscimo de problematizações com 

relação às concepções sobre o princípio e causa, vejamos agora algumas razões 

 

29 And so with the other animals the action on compulsion is simple (just as in the inanimate), for 
they have not desire and reason opposing one another, but live by desire; but man has both, that 
is at a certain age, to which we attribute also the power of action; for we do not use this term of 
the child, not of the brute, but only of the man who has come to act from reason. 
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pelas quais essa obra teve menor relevância ao longo da tradição crítica da teoria 

de Aristóteles.  

 No fim da Idade Média, a confiança acerca da tradução dos manuscritos 

da EE tinha se tornado esparsa e duvidosa, pelo menos se comparado com a 

reputação concedida aos manuscritos da EN. Este fato já lança algumas 

dificuldades para uma análise da EE. 

Além disso, uma importante complicação crítica vem do fato de três livros 

da EE (IV-VI) serem idênticos a três livros da EN (V-VII): esses livros são, 

portanto, frequentemente rotulados como “os livros comuns”.30 Na introdução da 

tradução organizada por Mesquita da Ética a Eudemo, temos uma passagem 

que sintetiza esta questão: 

“A ninguém escapa que, de entre os escritos éticos, a transmissão 
histórico-literária dos escritos aristotélicos sorriu com particular fortuna 
à EN, projetando-a num percurso que, desde as primeiras incursões 
editoriais de Teofrasto de Ereso até à progressiva sedimentação nas 
traduções e comentários greco-siríaco-arábico-latinos (e.g. Sêneca, 
Cícero, Aspásio, Adrasto de Afrodísias, Amônio Hermeu, Hermias de 
Alexandria, Hunayn Ibn Ishaq, Probo, Al-Dimasqui, Eustrácio de Niceia 
e Miguel de Éfeso), flui no leito medieval e pré-nenascentista das 
portentosas traduções e comentários escolásticos de Roberto 
Grossatesta, Alberto Magno, Tomás de Aquino, sem esquecer os 
nossos Conimbricences. A EE, por seu turno, não foi tão bafejada pela 
sorte. Nem escoliastas, nem comentadores lhe dedicaram grande 
atenção. Perante um silêncio tão ensurdecedor, parece ganhar alguma 
plausibilidade a tese de que os manuscritos da EE talvez não tenham 
digerido tão bem a implacável erosão do tempo, condenando o texto a 
uma espécie de corpo belo com umas quantas partes corrompidas e 
algumas outras perdidas, como se depreende num punhado de passos 
da EE onde o Estagirita assinala o intento de retornar a um assunto 
cujo rasto se desvanece por completo no interior da obra [vide v.g. EE 
1216 a 39; 1227 a1; 1227b 17], embora, não raro, sejamos 
surpreendidos com o seu inesperado reaparecimento na EN [vide 
respectivamente 1153b 7-25; 1135a 16 ss; 1152 a 29 - 1152 a 3631 ] 
facto que, a propósito, pode militar em favor de um discreto indício da 
precedência da EE relativamente à EN. (EE, 2019, p.18)” 

 

É com base neste comentário que veremos aqui algumas causas que 

fazem com que até hoje a Ética a Eudemo seja relegada a segundo plano e a 

Ética a Nicômaco ganhe proeminência nos estudos da Ética de Aristóteles. 

 

 

30 (LEIGH, 2012, p. 15.) 
31Este grifo é da minha parte pois aqui certamente se trata de um erro de digitação, onde o 2 de 
1152a 29 foi acidentalmente suprimido na obra consultada. Este último exemplo é citado como 
indo de 115 a 29 até -1152 a 36 e a EN se inicia em 1094 a 1. Na EN, é justamente em 1152 a 
29 que Aristóteles retoma alguns pontos da discussão acerca da Acrasia que são citados na EE 
em 1227b 17. Em 115a 29 por sua vez, o que se encontra é o início do capítulo final (11) do Livro 
III dos Tópicos. 
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As precárias condições (justificável até Harlfinger publicar o seu estudo 
em 1971) em que os livros comuns foram transmitidos apenas na EN, 
contribuíram para uma quase que tendência universal de tratar a EE 
com importância secundária, até que sua autenticidade foi novamente 
aceita no século vinte32. (LEIGH, 2012p. 16) 

 

Harlfinger foi um estudioso da Ética a Eudemo, que a partir do estudo dos 

aparatos críticos conseguiu problematizar o modo como a EE chegou até nós. 

Muitas das passagens dos manuscritos foram recopiadas ipsis literis da Ética a 

Nicômaco33. O trabalho de Jaeger34 pontuou a Ética a Eudemo como uma obra 

anterior à EN, mas de menor importância, uma espécie de esboço para a EN 

que segundo o autor, teria a palavra definitiva de Aristóteles acerca das questões 

morais. O Trabalho de Kenny35 em 1978 acerca da importância da Ética a 

Eudemo reacendeu o debate e consequentemente aumentou o interesse dos 

pesquisadores aristotélicos na referida obra, mesmo que a Ética a Nicômaco 

siga considerada a “última palavra” de Aristóteles quanto à responsabilidade 

moral. 

Como Rowe mostra, houve uma complexa variedade de perspectivas 
sobre o lugar e a significância dos livros comuns (e sobre partes desses 
livros comuns), sobre o modo apropriado para compreender os 
capítulos aparentemente fragmentários que constituem a EE 8, e sobre 
a curva ascendente do desenvolvimento da filosofia moral de 
Aristóteles no decorrer de sua trajetória36 (LEIGH, 2012p. 16) 
  

O trabalho de Kenny mostra principalmente que a visão que temos hoje 

da EE é fruto da concepção que se adquiriu a partir da bibliografia da 

modernidade, visto que o próprio trabalho de Harlfinger põe em xeque esta 

afirmativa. Rowe afirma que até o tempo de Aspásio, a EE era considerada a 

principal obra de Aristóteles acerca da Filosofia Moral. 

Essa situação mudou em 1978 com a monografia de Kenny, The 
Aristotelian Ethics, que demostrou (no capítulo 1) que na Antiguidade, 
até o tempo de Aspásio, a EE foi tratada como a versão principal da 

 

32 “The poor conditions of (justifiable until Harlfinger published his study in 1971) that the common 
books were transmitted only in the NE contributed to a nearly universal tendency to treat the EE 
as of secondary importance, even when its authenticity was again accepted in the twentieth 
century.”  
33 Harlfinger, ‘Die Überlieferungsgeschichte der Eudemischen Ethik’, pp. 1–50 in Untersuchungen 

zu Eudemischen Ethik, edd. Paul Moraux and Dieter Harlfinger 
34 Werner Jaeger Aristotle: Fundamentals of the History of his Development (2nd edition) 
35 Anthony Kenny, The Aristotelian Ethics, 1978. 
36“As Rowe (1971) illustrates, there was a bewildering array of views about the place and 

significance of the common books (and indeed, about parts of them), about the proper way to 
understand the apparently fragmentary chapters which constitute EE 8, and about the arc of 
development in Aristotle’s ethical philosophy over his career.” 
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teoria ética de Aristóteles, apesar de que a EN também era 
conhecida37. (LEIGH, 2012, p.16) 
  

Kenny utiliza-se do método de estilografia computadorizada, somada ao 

estudo rigoroso das obras de Aristóteles para afirmar que os livros que hoje 

denominamos como livros comuns são aqueles que pertenceram primeiramente 

à EE. Desde então, ele não vem encontrando sérias objeções, e as pesquisas 

acerca da EE ganharam um outo tipo de olhar. Há por exemplo, teses que 

afirmam que a EE, mesmo sendo superior do ponto de vista filosófico, teve 

algumas modificações e acréscimos que foram implementados na EN.  

As datas relativas à EE e à EN não podem ser demarcadas com base 
em conteúdos neutros. Contudo, se nós aceitamos a demonstração de 
que os livros comuns foram primeiro compostos para a EE e, também, 
que algumas características dos livros comuns aparentam ter sido 
adaptados para a EN, de um jeito que não poderia ter aparecido como 
nós temos na EE, então disso decorreria definir uma posterioridade 
para a EN. Mas isso não significa estabelecer a superioridade filosófica 
da EN ou justificar uma subordinação da EE à EN. A superioridade 
filosófica é um problema contestável, revisável e ainda há um grande 
espaço para debater sobre a data da maioria das obras de Aristóteles. 
Referências a outros lugares no corpus e alusões à eventos históricos, 
no entanto, sugerem muito fortemente que a EE não era, a princípio, 
uma obra imatura38. (LEIGH, 2012, p.17)  

 

 O ponto de partida para a diferenciação entre as duas Éticas, no que 

concerne à voluntariedade, é que na EE a ideia de voluntário é uma ação 

performada de acordo com a natureza do agente. Ou seja, nesta definição, 

Aristóteles utiliza-se mais fartamente de uma descrição mais minuciosa acerca 

da natureza humana e as suas possibilidades de ação. Por outro lado, na EN o 

ponto de partida da análise da voluntariedade é localizado com o agente, dando 

se aqui maior ênfase para a prohairesis. 

 

 

37 That situation changed in 1978 with Kenny’s monograph, The Aristotelian Ethics, which 

demonstrated (chapter 1) that in antiquity, until the time of Aspasius, the EE was treated as the 
standard version of Aristotle’s ethical theory, though the NE was also known.  
38“The relative dates of the EE and NE cannot be settled on content-neutral grounds. However, if 
we accept the demonstration that the common books were first composed for the EE and also 
come to the view that some feature of the common books appears to have been adapted for the 
NE in such a way that it could not have appeared as we have it in the EE, then this would entail 
a later date for the NE. But this would not on its own establish the philosophical superiority of the 
NE or justify a subordination of the EE to it. Philosophical superiority is a contestable, revisable 
issue and there is still a great deal of room for debate about the dating of most of Aristotle’s works. 
References to it elsewhere in the corpus and allusions to historical events do suggest very 
strongly, though, that the EE was not a very early, immature work.” 
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Na EE, mas não na EN, a ideia subjacente do “voluntário” é: uma ação 
realizada de acordo com a natureza da agente, na qual ela poderia não 
agir, visto que a ação “depende dela”, enquanto que, na EN a noção 
correspondente subjacente (de voluntário) é aquela que tem seu ponto 
de partida localizado com a agente: a escolha39. (LEIGH, 2012, p.20) 

 

 Na EE, a definição de voluntário é caracterizada por aqueles atos 

cometidos pela ignorância. A ação é considerada involuntária se o agente 

desconhece as circunstâncias particulares da ação, mas neste caso se 

excetuam as situações em que esta ignorância se dá de modo acidental, como, 

por exemplo: se esta ignorância é resultado de uma “cegueira” no calor do 

momento, devido ao excesso de fúria. Neste caso não se trata da ignorância 

estrito senso, mas de uma ignorância que ocorre como resultado de uma 

disposição viciosa, visto que as paixões, ou mais especificamente, o modo como 

as conduzimos, é responsabilidade nossa. 

Na definição de “voluntário” na EN, alguém pode agir devido a um de 
desconforto insuportável ou por coerção e agir “voluntariamente”, 
enquanto a mesmas ações constam como “involuntárias” na definição 
da EE já que o agente não é o controlador da ação e em seus aspectos 
relevantes40. (LEIGH, 2012 p 20) 

 

Aqui versa uma das principais diferenças entre as duas concepções de 

voluntariedade no interior dessas duas obras. No conhecido caso dos 

marinheiros, Aristóteles afirma que este caso se trata de uma ação mista, mas 

se tivesse que enquadrar esta ação em um ou outra definição, estaria mais 

inclinado a classificar esta ação como voluntária; já na EE, esta mesma ação 

(onde o agente é compelido por uma força insuportável) pareceria pender mais 

para a classificação de involuntária, desde que o agente não estivesse sobre o 

controle das questões mais relevantes acerca da ação. 

 Outra diferença entre os dois tratados é que na EN, mas não na EE, 

Aristóteles atribui a responsabilidade moral a um agente que tiver um controle 

sobre sua ação, mesmo que de modo parcial. Charles, após trazer essas 

 

39“In the EE, but not the NE, the underlying idea of the *voluntary* is an action performed in line 

with the agent’s nature and which she could bear not to perform, so that the action is ‘up to her’, 
whereas in the NE the corresponding underlying notion is that of the starting point located with 
the agent: choice.”  
40 “On the account of the *voluntary* in the NE, one can act as a result of unbearable pain or 

coercion and act *voluntarily*, while the same actions count as *involuntary* on the EE account 
since the agent is not the controller of the action in the relevant respects.” 
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concepções acerca das diferenciações entre a EN e a EE conclui que a 

atribuição de voluntariedade da EN é superior. 

Um desses aspectos é que a atribuição da EN é mais unificada, visto 
que ela isola um tipo geral de causa para a ação (escolha), enquanto 
a EE supreendentemente não usa o verbo escolher, e neste caso a 
função da escolha tem sua significação diminuída com relação à 
atribuição de voluntariedade. Outro fato é que a atribuição da EE limita-
se às ações que revelam o caráter, enquanto a atribuição da EN é mais 
inclusiva, e deste modo incorpora no interior das classes de ações 
“voluntárias” aquelas ações em que os agentes são julgados como 
responsáveis em um contexto jurídico. Charles afirma que esta 
mudança é de importância considerável, pois na EN, Aristóteles parte 
da visão de que em muitas ocasiões as pessoas são limitadas, ainda 
que sejam suficientemente controladoras de suas ações para serem 
julgadas como virtuosas ou viciosas41. (LEIGH, 2012, p.21) 
 

 A primeira observação que se pode fazer é que, a questão da 

voluntariedade da ação se dará a partir do final do livro 2, onde é investigada a 

questão acerca da virtude moral. Segundo as próprias palavras de Aristóteles, a 

própria investigação tomará um outro rumo, endereçando-se para outro tema, 

que no caso é a noção de princípio e causa, obviamente na análise de quais 

tipos de ações o homem é causa e princípio, pois seria apenas com relação a 

estas que poderíamos despender elogio ou censura. 

A doutrina dos atos voluntários na Ética Eudêmia (EE) é exposta de 
um modo diferente daquele da Ética Nicomaquéia (EN). Isso gera, sem 
dúvida, a questão quanto a haver alguma diferença nas teses elas 
mesmas. Mesmo que não exista, todavia, sendo a argumentação 
diferente, resta perguntar em que consiste esta diferença e qual a 
razão dela. A observação esquemática da argumentação deve ser um 
primeiro passo para lançar luz às demais questões. (ZANUZZI, 2007, 
p 33) 

  

A ordem em que os tópicos são apresentados é resumidamente a 

seguinte: num primeiro momento é apresentada a noção de princípio, e o modo 

com ela se aplica para a presente investigação, diferenciando-se, portanto, das 

 

41 “In several respects, Charles argues, the NE account is superior. One is that the NE account 

is more unified, since it isolates one general type of cause for action—choice—while the EE 
strikingly does not use the verb for choosing, and accords choice no significant role in the account 
of the *voluntary*. Another is that the EE account confines itself to character-revealing actions, 
while the NE account is more inclusive and thereby incorporates into the class of *voluntary* 
actions those actions agents are deemed responsible for in the forensic context. Charles claims 
that the shift is of considerable import, since in the NE Aristotle has come to the view that on 
many occasions people are limited yet sufficient controllers of their actions to be judged virtuous 
or vicious.” 
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diferentes concepções de princípio que encontramos nas demais obras como a 

Metafísica e os Segundos Analíticos por exemplo.  

 Neste sentido que num segundo momento é delimitada a noção do 

princípio com relação à ação humana: Em que medida nós somos princípio e 

causa de nossas ações, no sentido de possibilidade aos contrários, ou seja, com 

a capacidade de fazer ou não fazer algo? Após explicitada esta condição do 

homem, o próximo passo é fazer a associação ao elogio e censura, pois estes 

só podem ser justamente atribuídos se tomarmos em conta as ações de acordo 

com as citadas acima: ou seja, aquelas ações em que o agente é princípio ou 

causa. 

 A continuação da definição de voluntariedade se dará a partir da 

identificação de algumas opiniões correntes acerca delas. Vemos aqui como o 

método de seguir as opiniões correntes para em seguida endossá-las ou 

descartá-las conforme o escrutínio filosófico é utilizado, assim como no primeiro 

livro da Ética a Nicômaco, acerca da definição da Eudaimonia. 

 Na questão da voluntariedade, dando seguimento ao argumento, 

Aristóteles identifica três opiniões acerca da identificação da ação voluntária, e 

aqui podemos voltar de certa forma para a questão colocada no primeiro capítulo 

sobre como a noção de voluntariedade, nesta obra, não está atrelada à noção 

de vontade pelo fato de este conceito ainda não ter se desenvolvido em sua 

plenitude. 

 No caso da caracterização da ação voluntária, Aristóteles elenca três 

possibilidades de identificação: que esta ação se identificaria com o desejo 

(orexis), com a escolha deliberada (prohairesis), ou com o pensamento. Após 

algumas considerações, Aristóteles descarta as duas alternativas elencadas e 

surgem algumas contradições que impossibilitam que o ato voluntário seja 

considerado idêntico ao desejo e à escolha deliberada.  

 Num primeiro momento, Aristóteles faz uma análise da ação forçada, pois 

as ações deste tipo são involuntárias. Mas apenas esta resposta não é 

satisfatória, pois mesmo a partir disto segue a questão acerca do continente e 

do incontinente, pois estes tipos de ação são considerados para voluntárias, no 

sentido que o princípio está no agente, tanto nos casos em que ele concorda em 

fazer o que é prazeroso para ele no momento, mesmo sendo mal, assim como 



 
47 

 

nos casos em que o continente se penaliza ao realizar uma boa ação, mesmo 

que esta faça com que algum prazer lhe tenha que ser renunciado. É neste 

sentido que as ações voluntárias não podem ser plenamente identificadas às 

ações desejadas. 

A seguir, a ação forçada é discutida num outro âmbito de ações 
problemáticas, as ações que são com qualificação (e não em sentido 
absoluto) forçadas, as quais comparecerão na EN sob o título de 
“ações mistas”. Aristóteles sugere que este tipo de ação 
qualificadamente forçada é involuntária, quando não depende do 
agente fazer ou não fazer. Aparentemente, resultará desta discussão 
um componente diferenciado da definição de voluntário, um 
componente que não aparece na definição da EN, a saber, que os atos 
voluntários são tais que dependem do agente fazer ou não fazer. 
(ZANUZZI, 2007, p. 34) 

 
 Ao definir que as ações realizadas pelo continente e pelo incontinente são 

voluntárias, as problematizações levantadas acerca das ações forçadas levam a 

uma definição que traz com ela uma possível diferenciação da EE com a EN. No 

próximo capítulo, veremos como este direcionamento ganha seus contornos na 

definição da Ética a Nicômaco. Como podemos ver aqui, mesmo que a Ética a 

Nicômaco continue sendo a mais fecunda para a análise do sistema aristotélico, 

há algumas questões interessantes que são trazidas pela Ética a Eudemo e que 

vêm ganhando mais atenção por parte dos comentadores dos textos 

aristotélicos. Veremos com mais detalhes no próximo capítulo, a definição de 

voluntariedade e involuntariedade e por consequência, como se dá a atribuição 

de responsabilidade moral a um agente e como este é responsável pelo 

engendramento de sua disposição de caráter, seja ela virtuosa ou viciosa. 
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Capítulo 3- A teoria da ação na Ética a Nicômaco 

Vimos na seção anterior alguns apontamentos acerca da voluntariedade 

na Ética a Nicômaco e na Ética a Eudemo. É neste sentido que Aristóteles lança 

mão de alguns conceitos centrais para a formulação de sua teoria, indo muito 

além de uma mera descrição do contexto histórico no qual estava inserido. 

Ao desenvolver sua teoria, sistematizando os conceitos de “Voluntário”, 

“Involuntário” “Escolha” e “Deliberação,” erigia-se ali um novo método de se 

compreender e adentrar naquelas faculdades que atuam em nosso psicológico 

cada vez que o humano, de modo universal, age. 

Podemos ver que aqui, o tratado acerca da voluntariedade é definido com 

maior ênfase à questão do elogio ou censura, diferente da definição que 

encontramos na EE em que o foco maior é sedimentar esta definição partindo 

da noção de princípio da ação. Por esta razão, outro ponto importante é que na 

EN não há uma descrição tão minuciosa por parte de Aristóteles acerca do modo 

como estes princípios atuam no agente que possui esses princípios conflitantes 

em sua alma. 

Por esta razão que no segundo tópico traremos algumas diferenciações 

de cunho mais filológico acerca da deliberação e da escolha, pois é esta que 

realizará a conexão entre virtude, ação voluntária e a atribuição de elogio ou 

censura. 

No terceiro tópico deste capítulo será trazida a noção de escolha 

deliberada; serão abordadas algumas problematizações sobre o assunto, 

adentrando um pouco mais nas questões acerca de como as atuais 

interpretações dos escritos aristotélicos acerca da responsabilidade moral 

situam a teoria de Aristóteles numa concepção compatibilista ou incompatibilista 

quando pensa a relação entre voluntariedade, ação, escolha, deliberação, 

virtude, disposição e caráter. 
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3-1 O Voluntário e o Involuntário na Ética a Nicômaco 

Adentramos aqui na passagem mais emblemática do pensamento 

aristotélico no que diz respeito à sua teoria da voluntariedade. Vimos na seção 

anterior como uma nova visão sobre a Ética a Eudemo suscitou uma série de 

debates interessantes não só para a questão da teoria da ação, mas para todo 

o sistema aristotélico em geral. 

Como é de praxe nas obras de Aristóteles, o tema a ser discutido é 

exposto logo nas primeiras linhas visto que, anteriormente, os pontos acerca da 

relação entre felicidade e virtude e uma definição destas já havia sido realizada 

nos dois livros anteriores. Numa teoria que tem por base as virtudes, ou mais 

especificamente o agente virtuoso, a relação entre virtude e ação é explícita no 

sentido que antes de tudo, é na ação -praxis- que se identificam aquelas 

disposições de caráter que são dignas de elogio. 

 É preciso neste caso atentar-se à metodologia adotada em praticamente 

todas as obras de Aristóteles, ou pelo menos como a crítica vem analisando nos 

últimos anos. Em linhas gerais42 esta metodologia consiste em partir do senso 

comum, as endoxas: aquele conjunto de opiniões geralmente aceitas e que 

circulam no senso comum como verdade. Pode-se perceber esta metodologia 

principalmente na conhecida passagem no início da obra no Livro I onde as vidas 

unicamente baseadas nos prazeres e na honra não são “endossadas”, e por isso, 

descartadas como candidatas a uma vida verdadeiramente feliz43.   

A passagem abaixo pontua a definição e a importância de se analisar com 

minúcia os requisitos para a voluntariedade e a involuntariedade de uma ação, 

assim como também é colocado o principal foco para a análise: as ações. 

Como a virtude diz respeito a emoções e ações e como os atos 
voluntários são censurados e louvados, ao passo que os involuntários 
são objeto de perdão e por vezes também de piedade, é 
presumivelmente necessário aos estudiosos da virtude definir o 
voluntário e o involuntário, bem como é útil aos legisladores tanto para 
a distribuição de honrarias quanto para a aplicação de punições. (EN 
1109b30-34) 

 

42 Coloco em linhas gerais, pois Zillig problematiza esta noção em “Método da ética em 
Aristóteles” (2018) Acerca do papel das endoxas, e sobre até em que medida é prudente definir 
uma metodologia em comum em todo o Corpus Aristotélico de acordo com EN VII 1. 
43 Como já vimos no capítulo anterior: Ao analisar a definição de involuntário na Ética a Eudemo 
II 6, Gabriela Rossi (2012) afirma que Aristóteles rompe com tal metodologia ao tomar como 
ponto de partida o conceito de “princípio” (arché). 
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Na referida passagem que se estende da EN III 1-5 pode ser extraída uma 

série de problematizações acerca de questões extremamente relevantes. No 

campo da Filosofia Antiga identifica-se a crítica ao “intelectualismo ético” 

presente no pensamento socrático-platônico resumido no epíteto “ninguém é 

involuntariamente mau,”44 assim como uma elaboração mais esclarecida acerca 

da relação virtude-ação que foi fundamental no período clássico, helenístico e 

medieval, onde a teoria moral baseada em virtudes era predominante no debate 

filosófico.45  

Em seguida, Aristóteles começa definindo o involuntário, ao menos para 

o que parece para a maioria das opiniões: “Parecem ser involuntárias as ações 

praticadas por força ou por ignorância”46. Aqui podemos ver também, que ao 

falar da voluntariedade e da involuntariedade, Aristóteles começa pelo segundo, 

diferente do seu início da EE. 

No âmbito propriamente aristotélico, mais especificamente no que se 

refere às noções metafísicas, de tal passagem pode se pinçar alguns temas 

interessantes acerca da questão da noção de causa eficiente, o que ajuda a 

elucidar uma série de questões acerca das quatro causas aristotélicas. No 

entanto, não está suficientemente encerrada a questão sobre qual teria sido a 

principal intenção de Aristóteles na referida passagem.  

Neste sentido, Susane Bobzien47 em seu artigo Escolha e 

Responsabilidade Moral afirma que sobre a referida passagem (EN III 1-5) 

podem-se encontrar seis prováveis intenções de Aristóteles ao comentar sobre 

as diferentes categorias de ação. Tais intenções seriam: 1- prover as noções 

requeridas para a discussão dos indivíduos, vícios e virtudes; 2- Mostrar que 

louvor e censura são justificados por serem nobres ou vis em nossas ações ou 

em nossas viciosas ou virtuosas disposições de caráter, pois elas são 

voluntárias; 3- “Capturar” a condição causal de louvor e censura; 4- Discutir a 

 

44 A síntese dessa visão é localizada no diálogo platônico: Protágoras (352-362) 
45 Como exemplo podemos citar o estoicismo onde apesar de as categorias serem diferentes, a 
virtude ainda se apresentava como o carro-chefe das teorias assim como no período medieval, 
principalmente a partir da síntese de Tomás de Aquino. 
46 Esta definição se dá logo na linha anterior, em: 1109b35 
47 Para uma visão divergente acerca do objetivo principal de Aristóteles no livro III 1-5, ver 
GAUTHIER & JOLIF (1959) que adicionando o sexto capítulo à análise, defendem que na referida 
passagem, o Filósofo tem como principal meta elaborar uma crítica à já citada concepção 
socrático-platônica de que “ninguém é voluntariamente mau”. 
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ação intencional; 5- Discutir a causa eficiente da ação; 6- Discutir a visão 

socrática que ninguém é voluntariamente mau.  

Todos estes caminhos possibilitam uma incursão interessante no 

pensamento de Aristóteles e, consequentemente, podem se desdobrar em 

relevantes discussões na Filosofia como um todo, mas é preciso evitar as 

tentações de trilhar por caminhos que nos desviem do foco deste trabalho.  

Delimitando mais o escopo de nossa investigação, nos unimos à Bobzien 

e afirmamos que sim, podem ser extraídas todas as problematizações acima 

citadas, mas a principal intenção de Aristóteles em EN III 1-5 é antes de qualquer 

coisa: mostrar que louvor e censura são justificados por serem nobres ou vis, em 

nossas ações ou nossas disposições virtuosas e viciosas, pois elas são 

voluntárias. 

A principal proposta da EN III 1-5 é explicar como os agentes são 
responsáveis por suas ações não apenas na medida em que elas são 
ações deste ou daquele tipo, mas também na medida em que elas são 
nobres ou vis: os agentes são responsáveis por suas ações enquanto 
nobres ou vis, pois, a partir da escolha, as suas disposições de caráter 
são um fator causal daquelas ações48. (BOBZIEN, 2014, p. 82) 
 

Partindo da premissa de que, em tal passagem, o interesse maior de 

Aristóteles se destina sobre a questão da atribuição de responsabilidade moral, 

é preciso estabelecer condições mais contundentes que possam ser 

relacionados às atitudes de aprovação ou desaprovação de determinada 

conduta.  

 De modo geral, o fato de louvar e censurar por si só possui uma 

conotação mais aproximada às nossas reações mais imediatas, frente àquelas 

atitudes que nos agradam ou irritam. Ou seja: o ato de louvar e censurar parece 

consistir numa tentativa de demonstrarmos nossa aprovação ou reprovação à 

determinada atitude, visando assim estimular ou desestimular o agente para que 

tal atitude venha, ou não, a se repetir49. 

 

48 The primary purpose of NE iii 1-5 is to explain how agents are responsible for their actions not 
just insofar as they are actions of this or that kind, but also insofar as they are noble or base: 
agents are responsible for their actions qua noble or base, because, typically via choice, their 
character dispositions are a causal factor of those actions. 
49 Neste sentido, para a compreensão contemporânea do problema é interessante a análise 
realizada por Strawson em seu artigo “Freedom and Resentment” em 1963. Aqui ele fala de 
“atitudes reativas” enquanto constituintes da responsabilidade moral. 
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Para elucidar um pouco mais esta posição, tomemos um exemplo tendo 

como pano de fundo a sociedade ateniense do período clássico: um atleta é 

louvado ao vencer uma competição esportiva devido às suas habilidades físicas. 

Neste caso, estas habilidades não parecem estar relacionadas com alguma 

disposição virtuosa de caráter, e, portanto, a conexão entre louvor e censura com 

noções concernentes à responsabilidade moral não parece bem delineada. 

 Para ilustrar este exemplo, trazemos uma passagem da Odisseia50, pois 

podemos ver aqui um bom exemplo de como uma ação, apenas pelo fato de ser 

louvada ou censurada, não parece trazer consigo as implicações morais. Ao ser 

recebido por Alcínoo e convidado por este para algumas disputas atléticas com 

os Feácios, Odisseu declina o convite de seu anfitrião afirmando não estar 

minimamente motivado a tomar parte da competição, pois está com o 

pensamento inteiramente direcionado ao seu desígnio maior que é retornar a 

sua terra natal, Ítaca. Mesmo que a sua vitória nos discos traga o elogio e o 

reconhecimento dos demais, isso parece não o incitar à disputa.  

 Num primeiro momento, o fato de Odissseu querer ou não querer 

participar da competição de disco com os Feácios parece não ter nenhum 

“atrativo” moral, mesmo que isso trouxesse para ele o reconhecimento perante 

aos demais atletas. Todavia, a situação ganha outros contornos a partir do 

convite insolente feito a Odisseu por Euríalo, pois este evoca para noções que 

são caras aos gregos: beleza, força e valentia. Euríalo questiona, com ironia 

mordaz, a presença de tais valores em Odisseu, afirmando que a ausência 

destes valores seriam o real motivo de seu desinteresse em competir51. Vemos 

aqui que, participar ou não dos jogos num primeiro momento era uma questão 

aparentemente trivial, mas torna-se então uma questão de agir bela, honrosa, e 

corajosamente, ou numa única palavra: agir como alguém virtuoso agiria. 

Voltando ao texto aristotélico, apesar de a passagem que define 

voluntariedade e involuntariedade ser exposta pelo autor de forma sintetizada, e 

num primeiro momento parecendo até intuitiva, dela recorrem uma série de 

questionamentos e análises fulcrais para a questão da responsabilidade moral. 

Vamos à definição: “É forçado o ato cujo princípio é exterior ao agente, princípio 

 

50 Canto VIII 100- 205- tradução de Carlos Alberto Nunes. (2015) pp. 136-139. 
51 Odisseu então aceita participar da competição, e vence os Feácios com uma larga vantagem. 
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para o qual o agente ou o paciente em nada contribui; por exemplo, se o vento 

ou homens, que dominam a situação, levarem-no a algum lugar.” (EN1110a 1-

3) 

 Aristóteles contrapõe a definição de voluntário à definição de involuntário, 

colocando a questão da ação voluntária onde o agente é a causa da ação em 

contraste com as ações forçadas, da mesma forma que contrapõe as ações em 

que o agente age conhecendo as situações àquelas em que este o faz por 

ignorância. A origem da ação reside no agente quando ele é a causa eficiente 

da ação, e a ação não é resultado de forças externas.  

Como vimos no capítulo anterior: ação para Aristóteles é entendida como 

uma atividade especificamente humana; pode ser caracterizada como uma 

mudança, mas que ocorre somente no indivíduo adulto, não podendo se 

manifestar nas crianças e nos animais. Podemos ver nesta passagem da Ética 

a Nicômaco a ênfase que Aristóteles dá ao ato de se exercer a virtude, e não 

apenas de conhecê-la. 

Como a presente disciplina não visa ao conhecimento, como as outras 
visam (pois inquirimos não para saber o que é a virtude, mas para 
tornar-nos bons, dado que, de outro modo, em nada seria útil), é 
necessário investigar o que concerne às ações, como devemos praticá-
las, pois são elas que determinam também que as disposições sejam 
de certa qualidade, como dissemos. (EN 1103 b 26-30) 
 

O que chama atenção, para a nossa distinção, é o objetivo de Aristóteles 

em escrever tal tratado, bastante inclinado com uma questão de ordem prática, 

com as reverberações de suas sistematizações acerca da voluntariedade da 

ação, além do cuidado em descrever sobre como tais ações serão avaliadas 

pelos demais indivíduos52. 

 

52 O conceito de ação como vimos, teve primeiramente em Aristóteles o seu paradigma, e foi 
acolhido ao longo da história da Filosofia. Até mesmo na modernidade quando sofre algumas 
críticas da concepção deontológica de Immanuel Kant, é possível perceber a ressonância da 
teoria do Estagirita. Da mesma forma no século XX, G. E. M. Anscombe e Alsdair MacIntyre 
propuseram uma retomada da Ética das Virtudes para uma melhor sorte na filosofia moral, pois 
os clássicos ainda têm muito a dizer, não apenas sobre o que podemos saber e esperar, mas 
também sobre como devemos agir. 
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3.1.1 Ações forçadas 

Depois de apontada esta primeira definição dos requisitos para uma ação 

ser considerada voluntária ou involuntária, Aristóteles problematiza algumas 

ocasiões em que a caracterização da voluntariedade é extremamente duvidosa. 

Estes casos são os chamados “atos mistos” onde o agente é forçado a realizar 

algo, mas ele é o princípio da ação: 

Há discussão para saber se são voluntárias ou involuntárias as ações 
praticadas por medo de males maiores antes que com vistas a algo 
belo; por exemplo, se um tirano ordenasse a alguém fazer algo ignóbil 
retendo em seu poder pais e filhos que seriam salvos se o fizesse, mas 
morreriam se não o fizesse. (EN 1110 a 3-7) 
 

O final deste trecho em que Aristóteles coloca a importância de fazer a 

referência de hekousion e akousion com relação ao momento da ação pode 

contribuir para o outro exemplo fornecido por Aristóteles. Nesta outra situação, 

Aristóteles utiliza um caso hipotético em que um tirano ordena a um indivíduo 

que este realize alguma ação vergonhosa em vista de salvar a sua família. Neste 

caso, podemos utilizarmo-nos de um conhecido exemplo da própria história da 

Filosofia, mesmo este sendo ligeiramente diferente. É o caso de Sócrates que, 

durante a oligarquia dos trinta tiranos, recebe a ordem de executar um cidadão 

injustamente. No caso de uma recusa de Sócrates, seria este que morreria. 

Como sabemos, Sócrates não realiza a ação ignóbil, e o destino acaba 

salvando a sua pele, pois, naquela mesma noite, o regime dos trinta tiranos é 

dissolvido. É interessante este exemplo, assim como o trazido por Aristóteles, na 

medida que o cerceamento da liberdade nos seus termos políticos restringe 

consideravelmente a liberdade da vontade e a liberdade da ação. Em que 

medida então a responsabilidade moral sobre estas ações poderiam ser 

imputadas a um agente? 

É neste sentido que no referido caso, a análise da ação deve ser realizada 

com a mesma complexidade que lhe é intrínseca. Temos que considerar aqui 

que neste caso, esta análise consiste na averiguação acerca da atitude de 

Sócrates perante a coerção pelo tirano. Num aspecto mais geral, podemos 

definir que está no tirano o princípio da ação de chantagear a Sócrates. Mas, 

numa análise versando sobre a ação específica em geral- no caso em questão 
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do assassinato ou não do cidadão por parte de Sócrates- está em Sócrates o 

princípio da ação, pois ainda sim apresentam-se a ele opções alternativas de 

ação. 

Coube a Sócrates, ao longo de toda a sua vida, estabelecer os fins para 

o qual tenderiam as suas ações. É o desenrolar de todas essas experiências, 

em um ou outro modo, a causa responsável para que Sócrates, no momento 

fatídico, agirá de acordo com vistas a melhor ação, ou a mais bela, sempre que 

se encontrar em uma verdadeira sinuca de bico como essa. É por isso que 

Aristóteles recorre com frequência à noção de belo (τὸ καλόν), atribuindo uma 

noção que era muito cara aos gregos: a de que é mais belo escolher morrer com 

honra do que viver sem virtude53. O episódio da condenação de Sócrates e a 

sua opção em não capitular e não fugir da morte para viver uma vida sem a 

capacidade dialética é o corolário desta concepção de escolher belamente. 

O exemplo fornecido por Aristóteles se difere deste de Sócrates, 

primeiramente pelo fato de não ser muito bem definido qual seria essa ação 

ignóbil. Outra diferença é acerca da punição que o indivíduo sofreria ao se abster 

em realizar tal ação. No caso de Sócrates, é a vida dele que está ameaçada, já 

no exemplo trazido por Aristóteles, a punição se estende aos familiares do 

agente. Então, neste caso, a “ignobilidade” deveria ser de um tamanho 

praticamente inimaginável para não ser escolhida, pois é difícil conceber algo 

mais tortuoso do que ter a possibilidade de salvar a sua família, e não o fazer. 

 Para caracterizar a ação mista, Aristóteles traz outro exemplo: durante 

uma tempestade, o marinheiro lança sua carga ao mar para que o navio não 

venha a naufragar. Aristóteles não afirma com clareza, mas parece mais 

inclinado a definir tal ação como voluntária, pois apesar de ser forçado por um 

elemento exterior, foram as “partes corpóreas” do marinheiro que a lançaram 

fora. 

 

53 “Em um ato de coragem, expomos a vida ao perigo, e não é raro morrer por causa disto. A 
noção antiga de bem, το ὰγαθόν, estava fortemente conectada ao que nos é benéfico e vantajoso 
(assim aparece frequentemente no Sócrates de Platão, por exemplo), o que dificilmente se 
concilia, ou pelo menos não facilmente, com o ato de pôr em risco a vida, que intuitivamente 
figura como o maior de todos os bens humanos. Aristóteles recorre então à noção de belo, não 
porque quer introduzir elementos estéticos ou algo similar, como enfatizar a harmonia, a simetria 
e a elegância no ato bom, mas porque necessita de uma noção moral de bem que esteja 
claramente desvinculada do que é proveitoso ou benéfico para o agente. Oferecer a vida 
certamente não é algo bom ao agente neste último sentido, mas, em certas circunstâncias, é o 
que nos resta a fazer, é o que é belo ao agente fazer.” (ZINGANO, 2008, p 20) 
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Algo semelhante ocorre também a propósito do lançamento ao mar da 
carga de um navio durante uma tempestade: ninguém lança, sem mais, 
a carga ao mar voluntariamente, mas, para salvação de si mesmo e 
dos restantes, todas as pessoas sensatas agem assim. (EN 1110a 7-
10) 

 

 Em que sentido a definição de Aristóteles é suficiente para abarcar tais 

casos? No horizonte moral, as classificações são sempre dadas de modo 

aproximado. O próprio autor afirma ser complicado delimitar até onde os agentes 

seriam louvados ou censurados, pois na ética sempre são sados conceitos como 

“no mais das vezes” “geralmente” “admite-se que”, etc.54 Aqui podemos ver outra 

diferenciação na caracterização entre a voluntariedade da ação. 

Tal como em EE II 8, 1225 a 2-36, em EN III 1, 1110 a 4-b1 Aristóteles 
depara-se com a dificuldade que representam as ações “por medo de 
males maiores” - são elas voluntárias ou involuntárias? São, como na 
EE, por coerção e distinguem- se de algum modo das ações 
propriamente por força. Enquanto na EE essas ações parecem ser 
tomadas como uma espécie de ações por força, embora nunca fique 
efetivamente claro qual a posição de Aristóteles sobre isso, na EN 
Aristóteles é claro: ações por coerção são ações voluntárias. (TISSOT, 
2020, p 51) 

 

Aristóteles rejeita peremptoriamente a ideia de que o indivíduo é 

condicionado a partir de seus desejos, e o principal argumento que ele utiliza é 

que estas paixões são tão voluntárias quanto à razão, por se tratar de um 

princípio interno, e natural. É devido este fato que seria absurdo desconsiderar 

as paixões que nos levam às ações vis, mas dizer que aquelas paixões que nos 

incitam a atos valorosos são nossas55. Temos a seguinte definição de ação 

forçada: “o ato forçado, portanto, mostra-se ser aquele cujo princípio é exterior, 

a pessoa forçada em nada contribuindo ao princípio da ação.” 

Aristóteles com esta concepção se distancia mais uma vez da teoria 

platônica, na medida em que coloca a virtude e o vício em par de igualdade; a 

dificuldade reside, portanto, em saber identificar quais ações estão realmente em 

nosso poder: 

“O ponto parece bem claro: Aristóteles pretende ter estabelecido uma 
simetria entre a virtude e o vício, estando ambos ao nosso alcance, 
pois, no tocante à ação, as coisas às quais posso dizer sim são as 
mesmas às quais posso dizer não. Porém, com o que exatamente se 

 

54 Gabriela Rossi nos traz um exemplo de artigo em que esta questão é melhor elucidada acerca 
do modo aristotélico de análise. 
55 (EN 1110b 10-15) 
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compromete Aristóteles ao lançar mão desta expressão, estar em 
nosso poder? Isto já não é tão claro assim.” (ZINGANO, 2011, p. 86) 

 

Por isso, vamos agora ver a outra condição necessária para que uma ação 

seja considerada voluntária: que o agente não ignore, ou, que tenha o 

conhecimento das circunstâncias particulares da ação. 

 

3.1.2 Ações por Ignorância 

 Além do fato de o princípio da ação residir no agente, a segunda condição 

para a ação voluntária é a ausência da ignorância das circunstâncias particulares 

da ação. Passamos agora a analisar a segunda cláusula na definição aristotélica 

acerca da voluntariedade. É aqui que encontramos a distinção entre agir por 

ignorância (di agnoian) e agir na ignorância (agnoon). Posteriormente, será 

delineada a distinção entre ação não voluntária e ação involuntária. 

O agir por ignorância se mostra distinto também do agir em estado de 
ignorância, pois quem está bêbedo ou encolerizado não parece agir 
por ignorância, mas por uma das causas mencionadas, não sabendo o 
que faz, mas estando na ignorância do que faz. (EN 1110b 25-28) 
 

Neste ponto, assim como entre os anteriormente citados, a ideia de 

conferir voluntariedade a um ato parece colidir com a doutrina socrático-

platônica. 

De um lado, pois, todo homem perverso ignora o que deve fazer e de 
que deve abster-se, e por causa de tal erro os homens tornam-se 
injustos e, em geral, maus; já involuntário quer dizer não que alguém 
ignora o que é benéfico, pois a ignorância na escolha deliberada não é 
a causa do involuntário, mas da perversidade, nem a ignorância geral 
(pois por sua causa os homens são censurados), mas a ignorância das 
circunstâncias particulares, aquelas nas quais e acerca das quais se 
desenrola a ação. Nelas se exerce a piedade e o perdão: aquele que 
age ignorando uma delas age involuntariamente. (EN 1110 29- 1111 a 
3) 

 

 Aristóteles então caracteriza o melhor o que seria esses tipos de 

ignorância: 

Talvez então não seja inapropriado determiná-las, quais e quantas são: 
quem age, o que faz, sobre o que ou em que age, por vezes com o que 
age (por exemplo, com um instrumento), com vistas a que (por 
exemplo, com vistas à salvação) e como age (por exemplo, calma ou 
violentamente). Ninguém poderia ignorar todas elas, a menos que seja 
insano, e é óbvio que tampouco ignoraria quem está agindo; como, 
com efeito, ignoraria a si mesmo? (EN 1111 a 4-10) 
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Aristóteles para definir melhor essa caracterização é bastante generoso 

nos exemplos: traz um caso em que, durante uma luta na esgrima o indivíduo 

acaba ferindo ao outro; traz também o exemplo do homem que disparou a 

catapulta sem saber, alegando que só queria mostrar seu funcionamento; traz o 

exemplo de alguém que confunde seu filho com um inimigo. Aristóteles afirma 

que tudo o que é feito por ignorância é “não voluntário”, e o que pode trazer certo 

perdão a quem comete estas ações, é involuntário. 

“A ignorância pode relacionar-se, portanto, com qualquer dessas 
coisas- isto é, qualquer das circunstâncias do ato; e do homem que 
ignorava uma delas diz-se que agiu involuntariamente, sobretudo se 
ignorava os pontos mais importantes, que, na opinião geral, são as 
circunstâncias e a finalidade do ato. Além disso, a prática de um ato 
considerado involuntário em virtude de uma ignorância desta espécie 
deve causar dor e trazer arrependimento.” (1111a 17-22) 

 

 Aristóteles parece ter capturado a opinião do senso comum. E como 

ressalta Bobzien: neste aspecto, os critérios de um júri ao conferir perdão ou 

culpa a um determinado réu parecem os mesmos, apesar de tantos avanços nos 

métodos psicológicos e técnicos56. Entretanto, no primeiro capítulo do livro III 

apenas é exposto como as ações são louvadas ou censuradas, mas não é 

explicado o que acontece na alma do agente. 

No primeiro capítulo dessa dissertação, foram trazidos alguns elementos 

que corroboram a importância da sedimentação da atribuição da 

responsabilidade moral para o imaginário de uma comunidade desde os tempos 

homéricos; faz-se necessário um critério, uma justificação a mais, além da noção 

de louvor e censura para que venhamos a falar em responsabilidade moral.  

Quando se propõe a elaboração e fundamentação de critérios mais 

sólidos, para uma concepção que atribua este peso que o termo carrega é 

preciso ir além. É preciso identificar os casos em que louvor e censura são 

sempre apropriados e inexoravelmente atrelados a ideias como “nobre”, “belo”, 

“justo”, “feio”, “torpe” e “vergonhoso”. Resumidamente, para uma melhor 

caracterização das ações e de suas relações com a virtude ou o vício, tais ações 

não devem ser classificadas como vergonhosas pelo fato de as pessoas 

censurarem, mas deve-se encontrar algo nelas mesmas que as defina como 

vergonhosas.  

 

56 (BOBZIEN, 2014, P. 87) 
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A teoria da voluntariedade das disposições morais baseia-se na afirmação 

de que as virtudes e vícios são disposições de caráter, e são produzidas por um 

agente que desenvolveu tal disposição a partir da reiteração de determinadas 

práticas. Visto que tais ações são voluntárias, elas são provenientes da escolha 

do agente, o que traz consigo a sua voluntariedade: 

Quanto às virtudes em geral, esboçamos uma definição do seu gênero, 
mostrando que são meios e também que são disposições de caráter; e 
além disso, que tendem por sua própria natureza para a prática dos 
atos que a produzem; que dependem de nós, são voluntárias e agem 
de acordo com as prescrições da regra justa. Mas as ações e as 
disposições de caráter não são voluntárias do mesmo modo, por que 
de princípio a fim somos senhores de nossos atos se conhecemos as 
circunstâncias; mas, embora controlemos o despontar de nossas 
disposições de caráter, o desenvolvimento gradual não é óbvio, como 
não o é também na doença; no entanto, como estava em nosso poder 
agir ou não agir, de tal maneira, as disposições são voluntárias. (1114b 
30) 

 

Aristóteles parece estar convencido em mostrar a voluntariedade do 

processo de aquisição desta disposição virtuosa no final da passagem analisada 

até aqui, ao fazer um “apanhado” das ideias desenvolvidas, dando ênfase à 

questão de como tal fim se apresenta ao homem. Obviamente, Aristóteles nesta 

passagem também tem outros objetivos como demonstrar em que medida o 

homem é causa eficiente de sua ação, assim como iniciar uma crítica à famosa 

teoria socrática segundo a qual ninguém erra voluntariamente, mas tanto este 

quanto aquele objetivo parece claramente subsumido à necessidade de 

comprovar a voluntariedade no processo de aquisição de virtude, principalmente 

através da escolha. 

Dando continuidade a este importante passo para uma análise das 

virtudes e seguindo a metodologia já apresentada nas páginas anteriores, 

Aristóteles passa a definir um conceito chave que vai permear o restante de suas 

ideias acerca das disposições virtuosas ou viciosas de caráter. É a partir de tal 

passagem que Aristóteles lança mão de um conceito seminal para todos os 

desdobramentos subsequentes relativos às discussões acerca da moral: o 

conceito de escolha deliberada (prohairesis). Cabe ao conceito de escolha 

deliberada a função de interligar ação voluntária, vícios e virtudes.   
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3-2 Deliberação na Ética a Nicômaco 

 Faz-se necessário uma explicação mais detalhada sobre a deliberação e 

a escolha deliberada, estes dois conceitos que apesar de semelhantes possuem 

graus diferentes de amplitude. Aristóteles, então, define o que acontece na alma 

dos seres humanos, pois virtudes são características dos seres humanos, visto 

que se relaciona não apenas as emoções, mas também e principalmente às 

ações; é essa a nossa especificidade e a razão pela qual podemos atribuir 

reponsabilidade moral a um agente. 

 
Mas seres humanos são especiais dentre os animais na medida em 
que possuem a capacidade do pensamento articulável. Nos animais, o 
comportamento intencional é uma resposta imediata a uma 
oportunidade de satisfação de impulsos motivacionais não-racionais; 
sua explicação conta somente com esses impulsos e percepção não 
conceitualizada. A capacidade humana peculiar do pensamento 
envolve a intencionalidade sem aquela imediação; o pensamento pode 
intermediar lacunas entre projeto e execução. O pensamento que 
supera tais lacunas é o que Aristóteles chama ‘boulesis’ (‘deliberação’). 
(McDowell, 2010, p 245) 

 

Aqui pode se fazer uma relação com outra obra da filosofia prática de 

Aristóteles: a Política. Somos seres políticos na medida em que temos a 

capacidade de tomarmos determinadas decisões e realizarmos projeções numa 

compreensão a longo prazo. Do mesmo modo que no ambiente político, os 

animais não participam desta atividade e nem os deuses, o primeiro por sua 

inferioridade e o segundo pela sua superioridade a este plano que pode ser 

considerado como exclusivamente nosso: o mundo da moralidade. 

É seguindo este raciocínio que Aristóteles postula neste horizonte da 

moralidade, alguém com plenas capacidades cognitivas. Da mesma forma que 

os animais estão privados desta capacidade, quem não está no pleno exercício 

de suas faculdades mentais não delibera. Por isso, devemos tomar como 

exemplo o homem sensato57. 

Se as percepções sensoriais em Aristóteles já são delineadas de modo 

complexo, com a atividade de deliberação que articula de certa forma a parte 

 

57 Presumivelmente se deve dizer que o objeto de deliberação não é aquilo sobre o qual 

deliberaria um parvo ou insano, mas aquelas coisas sobre as quais o homem sensato deliberaria. 
(EN 1112 a20) 
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racional com a sensitiva é preciso ainda mais cautela e minúcia no momento de 

abordar este conceito. Visto que é importante definir o conceito de deliberação, 

Aristóteles delimita os casos a fim de atenuar as ambiguidades, mostrando 

inúmeros exemplos sobre em qual sentido estamos deliberando ou realizando 

uma atividade cognitiva que seja semelhante, mas não necessariamente idêntica 

à deliberação, pois não se delibera acerca de todas as coisas.  Deliberamos 

sobre uma quantidade interessantes de assuntos, mas, mesmo assim, a 

deliberação não cobre todas as esferas do pensar: 

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 o 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. (1112a 21-30)  
 

Mesmo que num primeiro momento, no vocabulário contemporâneo, 

escolha deliberada e deliberação pareçam como sinônimos, a tênue diferença 

entre ambos é fundamental e definida por Aristóteles. A deliberação é uma 

investigação, mas não uma investigação aos moldes das ciências teoréticas, 

mas sim uma investigação prática.  

 Em termos aristotélicos, a deliberação é a procura do termo médio em 

termos de um silogismo prático. Para Aristóteles, o raciocínio prático envolve ao 

menos um termo universal que o agente toma como um fim, por exemplo: comer 

de forma saudável, e esta ação vai ao encontro deste fim estabelecido. 

Aristóteles fornece duas cláusulas para a definição de situações sobre as quais 

podemos deliberar: a primeira é que estas situações estejam em poder do agente 

e que o agente tenha opções alternativas58. Neste sentido, volta-se aquela 

questão sobre até em que medida pode ser dito que tal ação estava no poder do 

agente e em até que ponto se pode dizer que este agente possuía vias 

alternativas de ação59? 

 

58 Um exemplo do segundo caso é a digestão que apesar de estar em poder do agente, este não 
pode agir de outro modo. Tais exemplos foram utilizados à exaustão pela bibliografia crítica, mas 
aqui esses exemplos dever ser considerados apenas com vistas a diferenciar os tipos de ações 
pelas quais somos moralmente responsáveis. 
59 Uma outra colocação interessante sobre este que já foi trazida no primeiro capítulo, embora 
não muito trabalhada por fugir demais do escopo deste trabalho versa na associação e 
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Finalizando a concepção de deliberação, Aristóteles delimita o escopo da 

deliberação sintetizando a conceituação de que esta ocorre sobre as coisas que 

estão em nosso poder. É interessante o modo como Aristóteles insere o ser 

humano enquanto uma dessas causas. Mesmo ele estando situado neste 

mundo, ainda sim o ser humano é definido como causa e princípio de suas 

ações, na medida em que possui a capacidade intelectiva. 

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. Parecem, assim, ser 
causas a natureza, a necessidade e o acaso; além disso, o intelecto e 
tudo o que é feito pelo homem. Cada um de nós homens delibera sobre 
aquilo que pode ser feito por si próprio. (1112 a 32-34) 

 

Pelo fato de o intelecto ser considerado como uma dessas causas, é 

preciso também que os agentes tenham consciência de que podem agir de outro 

modo e que esta deliberação é determinante para a ação vir a ser realizada, 

atuando ativamente no processo de alteração do estado de coisas. Como 

havíamos colocado anteriormente, é a ação num sentido de mudança que é 

enfatizado por Aristóteles, como alguém que age de acordo com o cenário 

oferecido por este mundo, mas sempre dotado com a capacidade de gerar algo 

diferente do que se é, pois estamos no âmbito da contingência e não apenas no 

âmbito da necessidade. Nesse sentido, os agentes devem ser causalmente 

indeterminados em suas ações e acreditar que são causalmente indeterminados 

em suas ações60.  

A deliberação supera esta espécie de distanciamento entre o fim e sua 
situação ao encontrar meios que o agente presentemente é capaz de 
realizar; talvez procedendo passo a passo, encontrando os meios 
intermediários de modo a sucessivamente aproximar o projeto de algo 
que o agente possa iniciar. (McDowell, 2010, p. 247) 
 

 

diferenciação da doutrina aristotélica e da doutrina do estoicismo acerca da responsabilidade 
moral. Sobre esta questão, Zingano (2011, p.88) afirma: “Não é difícil perceber que toda essa 
discussão envolve Aristóteles, mas vai também além de sua filosofia. Com efeito, o estoicismo 
introduzirá uma nova leitura do que está em nosso poder, agora dirigida a uma só resposta (não 
sendo mais, portanto, uma capacidade de dois lados, ligada a uma alternativa), no intuito de 
estabelecer uma tese compatibilista entre determinação e a noção de responsabilidade moral.” 
60 Esta característica necessária para a deliberação está melhor desenvolvida no Capítulo IX do 
Da Interpretação. Aqui nesta obra é lançado um problema que será debatido largamente 
principalmente no período medieval: a questão dos futuros contingentes. De modo resumido o 
problema consiste na tentativa de conciliar a ideia de possibilidades alternativas num horizonte 
epistêmico que postula a existência de um Deus Onisciente. Dois trabalhos interessantes acerca 
desta problemática são: Entre a Filosofia e a Teologia Os futuros contingentes e a predestinação 
divina segundo Guilherme de Ockham” (Carlos Eduardo de Oliveira 2014) e O problema dos 
futuros contingentes (Fernando Pio de Almeida Fleck, 1997) 
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Vemos aqui como a deliberação faz este papel, possibilitando que o 

agente alcance os fins postulados e desejados. E é nas ações, neste horizonte 

cotidiano de experiencias sucessivamente reiteradas que a deliberação se 

realiza, ou melhor: se atualiza em sua potência. Por isso que, como Aristóteles 

afirma, podemos sempre desejar algo futuro até o infinito; entretanto, se fizermos 

o movimento inverso isto não será possível, nem mesmo aos deuses. Mesmo 

que ao mesmo tempo por sermos humanos, possuímos a capacidade de 

engendrar algo novo, seja uma ação ou uma disposição de caráter61, com 

relação ao passado isso não se dá no mesmo modo. 

De modo mais literário, na Ethica Nicomachea, Aristóteles cita com 
aprovação os versos de Agathon, segundo os quais mesmo os deuses 
estão privados de fazer com que não tenham sido as coisas que foram 
feitas (EN 1139b 10-11). Porém, no que concerne às ações humanas, 
o seu impacto no mundo vem a ser ou não vem a ser em função de 
uma decisão que pode escolher o ser ou o não ser a seu respeito, no 
exato momento em que está suspenso se virá ou se não virá a ser: o 
momento da agência. (ZINGANO, 2011, p. 91) 
 

É aqui que podemos ver como a sua doutrina Metafísica se coaduna com 

os pontos da sua filosofia moral62, como vimos com mais minúcia no segundo 

capítulo dessa dissertação. Sendo o ato anterior à toda a potência, o ser humano 

afirma a sua existência enquanto ato toda vez em que imprime no mundo as 

suas ações que são, em última instância, o resultado de suas deliberações a 

partir da combinação das suas capacidades intelectivas e desiderativas. Mas, 

justamente por imprimirmos as nossas ações a este mundo que em certa 

medida, já possui algumas de suas configurações instanciadas, não deliberamos 

acerca de tudo, mas há ainda, um escopo considerável no âmbito das nossas 

ações. 

Deliberamos, porém, sobre as coisas que ocorrem por nós mesmos, 
mas que não ocorrem sempre do mesmo modo (por exemplo: as da 
medicina e da arte de enriquecer, e mais sobre a navegação do que 

 

61 Desta afirmação é possível extrair mais uma espinhosa problemática que divide a opinião dos 
pesquisadores aristotélicos desde os tempos mais remotos: A questão de até onde é possível 
defender a possibilidade de mudança de caráter de acordo com a teoria aristotélica, visto que 
após tal fixidez de um caráter (seja ele virtuoso ou vicioso), em qual momento o agente tem a 
possibilidade de agir “contrariamente à sua disposição estabelecida? 
62 Em Ato e potência. Implicações éticas de uma doutrina metafísica Perine (2006, p. 65) o 
comentador faz uma associação interessante: “Dado que em potência os contrários podem 
coexistir, segue-se que nas coisas boas o ato é melhor do que a potência, e nas coisas más a 
potência é melhor do que o ato. Com efeito, nas coisas boas o ato realiza o lado positivo dos 
contrários, enquanto nas más realiza o negativo (cf 1051 a 4-17). Mas o mal em ato, isto é, 
posterior à potência, só existe nas coisas sensíveis, enquanto nas eternas não existe nem mal, 
nem carência, nem corrupção, porque as coisas eternas são ato puro (cf. 1051 a 17-21)” 
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sobre a ginástica: tanto mais quanto menor for seu estado de exatidão). 
Do mesmo modo para as restantes: mais a respeito das artes do que 
das ciências; com efeito, ficamos mais em dúvida sobre elas. Deliberar, 
então, diz respeito às coisas que ocorrem nas mais das vezes, mas 
nas quais é obscuro como resultarão, e àquelas nas quais é indefinido 
como resultarão. Cercamo-nos de conselheiros em relação aos 
assuntos importantes, descrentes de nós mesmos como incapazes de 
discernir o que fazer. (EN 1112b 1-11) 
 

Podemos ver aqui como o caráter indeterminado da deliberação se 

relaciona com a concepção de filosofia prática de Aristóteles, pois esta se situa 

sempre em linhas gerais. Com o vocábulo alma, Psiché podemos compreender 

que Aristóteles define este conceito como um princípio racional; princípio este 

que nos torna capazes de ações, não no sentido de fazer qualquer coisa, mas 

agirmos como seres humanos, movimentando todo um conjunto de faculdades 

e disposições para que venhamos a escolher o nobre, caso sejamos virtuosos, 

ou o vil, caso já estejamos vencidos pelo vício.  

Deliberamos não sobre os fins, mas sobre as coisas que conduzem 
aos fins. Com efeito, nem o médico delibera se há de curar, nem o 
orador se há de convencer, nem o político se há de fazer uma boa 
constituição, nem ninguém mais delibera sobre o fim, mas, tendo posto 
um fim, investigam como e através de que o obterão; e, parecendo 
ocorrer através de vários meios, investigam através de qual mais 
rápida e belamente ocorrerá; sendo produzido por um único meio, 
investigam como ocorrerá através disto e este através de que meio, até 
chegarem à primeira causa, que é a última na ordem da descoberta. 
(EN 1112b 12-19) 

 

Em que sentido aqui os meios postos já indicariam também aos fins? Esta 

possível problemática é colocada por Zingano. Segundo esta concepção, esta 

visão instrumentalizada de meio tem uma conotação bastante diferente, 

principalmente se analisarmos as teorias modernas e compará-las com a 

concepção de Aristóteles63. Por isso, a deliberação é tão importante para a 

filosofia aristotélica, pois o agente que é capaz e deliberar bem escolhe os meios 

 

63 “Duas outras estratégias parecem, porém, mais promissoras. A primeira consiste em salientar 
que o termo para meio, em grego, é, literalmente, o que conduz ao fim, e isto inclui mais do que 
a nossa noção instrumental moderna de meio, pois engloba, por exemplo, o modo como agimos. 
A segunda estratégia, na esteira de Tomás de Aquino, é de maior fôlego e consiste em assinalar 
que nada é por si mesmo fim ou meio. Embora só possamos deliberar sobre os meios em uma 
dada deliberação, nada impede que aquilo que era fim nesta deliberação se torne meio para um 
fim superior que a envolve e que, a este novo título, torne-se objeto de deliberação. Deste modo, 
podemos deliberar sobre tudo, não como fim, mas como meio de um fim que lhe é superior, 
exceto sobre o fim último, a felicidade, mas, como o bem supremo não é um fim ao lado dos 
outros, e sim o modo ordenado de todos os fins (ou, em outros termos, um fim formalmente 
considerado), de fato podemos deliberar sobre tudo o que conta materialmente como 
fim.”(ZINGANO, 2008, p. 26) 
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corretos para a realização de seu fim. A ética de Aristóteles concentra a sua 

direção na responsabilização do sujeito na medida que, é a partir dessas 

sucessivas deliberações e práticas que ele desenvolveu este ou aquele caráter. 

É por isso que a deliberação, apesar de também ser uma investigação, se 

diferencia desta por se referir às várias possibilidades que se apresentam ao 

agente, devido às mais variadas, inesperadas e inusitadas circunstâncias que 

podem interferir no desenrolar de uma ação e, consequentemente, na avaliação 

desta ação como boa ou má: 

De fato, o homem que delibera parece investigar e analisar da maneira 
descrita, como uma construção geométrica (é patente que nem toda 
investigação é uma deliberação, como as investigações matemáticas, 
mas toda deliberação é uma investigação), e o termo último na análise 
é o primeiro na execução. Caso se deparem com algo impossível, 
suspendem a investigação; por exemplo, se for preciso dinheiro, mas 
não se é capaz de ganhá-lo; caso se revele possível, põem-se a agir. 
(EN 1112b 20-27) 
 

São essas determinadas circunstâncias que vão interferir no modo como 

o agente vai desenvolver estas ações para atingir o seu fim, mas em última 

instância, é o agente que vai sopesar estas razões de acordo com a sua 

capacidade de deliberar e escolher, conforme os meios e os fins se 

apresentam64. Por isso que Aristóteles confere importância até ao modo com que 

realizamos tal ação, e até mesmo se esta ação se realizou devido à influência 

e/ou manipulação de um terceiro: seja no caso de um tirano que ameaça o 

agente (como vimos no início deste capítulo) ou até mesmo pela persuasão a 

um amigo: 

São possíveis aquelas coisas que ocorrem por nós mesmos, pois as 
coisas feitas pelos amigos são em um certo sentido feitas por nós 
mesmos: o princípio está em nós. Investiga-se ora os instrumentos, ora 
sua utilização; também nas restantes, investiga-se ora por qual meio, 
ora como ocorrerá ou através de quê. (EN 1112b 28-31) 

 

A questão acerca da possibilidade de definir que a ação de um terceiro, 

no caso de um amigo, teve seu princípio em nós mesmos, não fica muito bem 

esclarecida.65 Neste caso, parece consistir em uma tentativa de Aristóteles em 

 

64 “A deliberação, tal como Aristóteles a discute, aparenta ser um processo de pensamento que 
se executa antes de agir, em termos do qual podemos entender a ação decorrente. Mas, por 
vezes, podemos dar sentido ao comportamento humano de uma maneira similar importante, 
muito embora o agente não tenha de fato deliberado”. (McDowell, 2010, p245) 
65“Positively, Aristotle determines the possible objects of deliberation as those things that can be 
brought about through us by action.34 As sufficient condition for this he mentions that the origin 
of the action is in us (1112b27-8). As we know, this entails that we are the efficient causes of 
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pelo menos citar esta influência, visto que o simbolismo de uma amizade era 

caro aos gregos e estas questões pareciam estar presentes nas discussões e 

julgamentos da época, como vimos no primeiro capítulo dessa dissertação. 

Concluindo o tópico acerca da deliberação, Aristóteles reafirma o homem 

enquanto princípio de ações e sobre a incapacidade de deliberar sobre os 

singulares: 

O homem mostra-se, então, conforme foi dito, ser princípio das ações; 
o conselho concerne às coisas feitas por si mesmo; as ações são em 
vista de outras coisas. Portanto, o fim não é objeto de deliberação, mas 
aquelas coisas que conduzem aos fins. Também não são objeto de 
deliberação os singulares; por exemplo, se isto é pão ou se está cozido 
como deve, pois são do domínio da sensação. Se sempre se tiver de 
deliberar, ir-se-á ao infinito. O objeto de deliberação e o objeto de 
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. (EN 1112b32 
- 1113a-5) 

 

De modo geral, podemos ver que o termo deliberação na filosofia de 

Aristóteles possui uma conotação bastante assemelhada ao que temos no senso 

comum, principalmente em termos como o “conselho deliberativo” de 

determinada instituição como uma empresa ou clube de futebol. No âmbito 

político e institucional ele toma uma concepção semelhante à boulé dos gregos 

do período clássico. Se no sistema aristotélico podemos observar um 

intercâmbio e uma confluência entre termos de diferentes disciplinas, nada 

menos surpreendente do que localizarmos esta proximidade entre os conceitos 

das Éticas e da Política de Aristóteles, visto que por si mesmas a Ética e a 

Política no mundo grego estão inexoravelmente unidas. 

Assemelhada a esta concepção, Aristóteles então sistematiza a 

deliberação, a boulesis que é importante no processo de caracterização da ação 

humana e de atribuição de voluntariedade e por conseguinte, da reponsabilidade 

moral. A partir do próximo tópico, vamos ver a ênfase que Aristóteles concerne 

à escolha deliberada no processo de realização da ação.  

 

 

 

those actions. Presumably pre-empting a possible objection, Aristotle notes that things we ask 
our friends to do for us count among the things brought about through us by action. Thus the 
possible objects of deliberation turn out to be what we consider possible actions of ours – in a 
suitably loose sense”. (BOBZIEN, 2014, p. 96) 
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3.3 Escolha Deliberada na Ética a Nicômaco 

Dando seguimento à investigação acerca da voluntariedade da ação, 

Aristóteles busca primeiramente diferenciar a ação voluntária da escolha 

deliberada: 

Tendo sido definidos o voluntário e o involuntário, segue-se o exame 
da escolha deliberada, pois parece ser mais própria à virtude e mais 
apta a discriminar o caráter do que as ações o fazem. Então, a escolha 
deliberada, por um lado, é manifestamente voluntária; por outro, não é 
o mesmo que o voluntário, porquanto o voluntário é mais abrangente, 
pois crianças e os outros animais compartilham do voluntário, mas não 
da escolha deliberada, e dizemos que os atos súbitos são voluntários, 
mas não que são por escolha deliberada. (1111 b 5-10) 

 

A partir desta definição podemos começar afirmando que aqui pode se 

perceber, ainda que de modo não tão explicito, em que sentido o conceito de 

escolha deliberada para Aristóteles contém uma noção que se aproxima de certa 

parte, mas vai além da noção contemporânea compreendida como o ato de 

simplesmente optar por andar em uma determinada via ou de optar por um 

determinado produto66. Visto o tópico anterior com a discussão aristotélica 

acerca da deliberação, poderemos compreender com mais clareza a nuances 

deste conceito fundamental. 

A escolha deliberada na gramática aristotélica ocorre após a deliberação, 

e envolve uma série de pré-requisitos para que o agente possa de fato escolher 

deliberadamente por algo, de acordo com a terminologia aqui utilizada. 

Primeiramente, é importante pontuar que um agente escolhe deliberadamente 

após determinada disposição de caráter ter se estabelecido. Como Aristóteles 

pontua, o ato escolhido se assemelha ao ato voluntário, mas o ato voluntário é 

mais geral e menos específico que a escolha. 

 A noção de escolha torna-se então paradigmática no interior das 

discussões acerca da responsabilidade moral; a partir da concepção de ser 

humano enquanto ser ao mesmo tempo animal e racional, a escolha se constitui 

como aquele movimento psicológico, uma espécie de procedimento que 

caracteriza e categoriza aquilo que o agente vê como o fim a ser buscado. Ela 

 

66 No português geralmente o termo “escolha” abrange tanto as escolhas mais triviais- como as 
trazidas nos exemplos- como as mais importantes, como a noção que estamos trazendo aqui. 
Neste sentido acho interessante pegarmos um exemplo da língua inglesa: para “escolha” 
geralmente utiliza-se “pick” para o sentido mais trivial e “choice” para o sentido “mais importante”.  
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faz uma espécie de sintetização acerca dos objetos de louvor e censura, 

pavimentando o caminho pelo qual tanto a racionalidade quanto as disposições 

morais de caráter possam atuar no ser humano, levando-o à ação. 

Quando traduzido para o nosso idioma, o termo “escolha” talvez não 

carregue o sentido deste conceito em sua completude, pois para a filosofia 

aristotélica, a noção de “escolha” é muito mais atrelada às questões morais. Ao 

abordar a prohairesis no final da passagem, Aristóteles utiliza a etimologia deste 

vocábulo afirmando que: “seu próprio nome parece sugerir que ela é aquilo que 

colocamos diante de outras coisas.” Por isso, é importante sempre atentar à 

diferenciação entre a simples escolha (airesis) e a escolha deliberada 

(prohairesis), esta última é mais específica pois na escolha deliberada reside 

também o processo deliberativo.  

Visto então essas noções, Aristóteles traz algumas opiniões recorrentes 

acerca da escolha deliberada e de suas possíveis identificações com outras 

faculdades e disposições humanas: 

Os que afirmam que a escolha deliberada é apetite, impulso, querer ou 
uma certa opinião não parecem falar corretamente. Com efeito, a 
escolha deliberada não é comum aos animais irracionais; apetite e 
impulso, porém, o são. (EN 1111b11-14) 

 

A partir daqui, começamos a perceber de modo mais claro como se dá a 

categorização da escolha deliberada a partir da confluência entre os 

constituintes intelectivos e desiderativos do ser humano, diferentemente dos 

animais que possuem apenas os segundos, e dos deuses, que possuem apenas 

os primeiros, pois são contemplação pura.  

A partir desta noção, é inserido um outro problema bastante pertinente ao 

longo de toda a história da Filosofia: a questão da acrasia67. Para Aristóteles, o 

acrático talvez seja aquele que tem uma espécie de “conhecimento parcial”, não 

é o caso que ele esteja necessariamente no campo das opiniões, mas ele talvez 

 

67 Mais adiante, no livro VII da EN, (1147 a20) Aristóteles chega à conclusão de que quando 
Sócrates afirma que aqueles que erram só o fazem por falta de conhecimento, o conhecimento 
que lhes falta é o conhecimento do universal e não do singular. Conhecer os princípios gerais 
não tornará a sua ação correta, da mesma maneira que alguém que memoriza todos os poemas 
de Homero, mas não compreende mais profundamente o seu significado, mas é capaz de 
reproduzi-lo, ainda que de forma autômata e não autônoma. 
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tenha o conhecimento da premissa universal e não da premissa particular, e é 

aqui justamente que reside a ética, nas ações: 

 
O acrático age por apetite, não escolhendo deliberadamente; o homem 
continente, ao contrário, age escolhendo deliberadamente, não por 
apetite. E é à escolha deliberada que o apetite se opõe, não é ao 
apetite que o apetite se opõe. O apetite concerne ao agradável e ao 
penoso; a escolha deliberada, nem ao agradável nem ao penoso. (EN 
1111b 11-17) 
 

Da mesma forma que Aristóteles não associa a escolha com um apetite, 

ele também não a relaciona com um impulso, mesmo que em alguma medida 

eles possam parecer a mesma coisa, pois muitas vezes pensamos que quando 

agirmos por instinto e “no calor do momento” aquela ação parece ser a 

reprodução mais fiel de nossas escolhas68. Outra opinião que Aristóteles analisa 

é sobre a identificação entre a escolha e o querer. Mesmo que num primeiro 

momento as sentenças: “eu quis isso” e “eu escolhi isso” sejam bastante 

próximas, elas não são idênticas pois o fato de querer “x” não implica que o 

agente teve “x” já no que se refere a escolha, nos moldes aqui empregados, 

quando se escolhe por “x” é porque o agente teve a possibilidade de escolher “x” 

em vez de “v”, “y” ou “z”. O texto aristotélico diz o seguinte: 

Tampouco é querer, embora lhe seja evidentemente afim, pois não há 
escolha deliberada de objetos impossíveis e, se alguém declarasse 
escolher deliberadamente coisas impossíveis, pareceria ser insano, ao 
passo que há querer de objetos impossíveis (por exemplo: a 
imortalidade). E o querer diz respeito também àquelas ações que de 
modo algum são realizadas por si mesmo (por exemplo: querer que um 
ator ou atleta vença a competição); ninguém escolhe por deliberação, 
porém, tais coisas, mas aquelas que crê engendrar por si próprio. 
(1111b 19- 24) 

 

Aqui também o elemento da deliberação pode se fazer mais notório, na 

medida que o querer concerne aos fins, enquanto a escolha deliberada concerne 

aos meios: 

Ademais, o querer diz respeito sobretudo ao fim, mas a escolha 
deliberada concerne ao que conduz ao fim (por exemplo: queremos 
estar saudáveis, mas escolhemos deliberadamente que coisas nos 
tornarão saudáveis; queremos ser felizes e o declaramos, mas não é 
apropriado dizer que escolhemos deliberadamente ser felizes). Em 

 

68 “Menos ainda é um impulso, pois os atos por impulso minimamente parecem ser por escolha 
deliberada.” (1111b18) Aqui ao diferenciar peremptoriamente a escolha deliberada do impulso, 
já pode ser visualizado com mais clareza a forma como Aristóteles pensa a escolha deliberada 
enquanto concatenação entre os elementos racionais e os elementos não racionais dos seres 
humanos. 
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suma, pois, a escolha deliberada parece dizer respeito àquelas coisas 
que estão em nosso poder. (111b 25-31) 

 

Após descartada a identificação da escolha com o apetite, o impulso e o 

querer, Aristóteles dá seguimento às suas investigações, descartando desta vez 

a opinião como idêntica à escolha, visto que a opinião está mais relacionada à 

questão das coisas como são e não por como elas devem ser69. Após 

descartadas essas opções, Aristóteles traz a definição de escolha. 

Portanto, que é ou qual é sua qualidade, visto que não é nenhum dos 
casos mencionados: Por um lado, a escolha deliberada é 
manifestamente voluntária; por outro, nem todo voluntário é objeto de 
escolha deliberada. Seria então o que é decidido preliminarmente: Com 
efeito, a escolha deliberada é acompanhada de pensamento e reflexão. 
Também o nome parece aludir ao que é escolhido antes que outras 
coisas.  (1112 a 13-17) 

 

A disposição de caráter define qual fim o agente desejará para que sua 

ação seja direcionada a este fim; o agente que construiu a partir do hábito uma 

disposição virtuosa de caráter tende a agir virtuosamente e  a escolha é realizada 

depois de certa atividade: a deliberação.  

Se por um lado todo objeto de escolha já foi em algum momento objeto 

de deliberação, não se pode afirmar o contrário pois ser um objeto de escolha 

não quer dizer o mesmo que ser um objeto de deliberação, porque há uma 

diferença significativa entre ambos. 

 Como dito anteriormente, há no objeto de deliberação um elemento de 

indefinição e de incerteza, na medida em que são várias as formas pelas quais 

podemos deliberar para se chegar a determinado fim. O objeto de escolha por 

sua vez, é determinado de acordo com a disposição de caráter do agente.  

Dado que o objeto de escolha deliberada é o objeto de desejo 
deliberado do que está em nosso poder, a escolha deliberada será, 
então, o desejo deliberativo do que está em nosso poder, pois, julgando 
em função de ter deliberado, desejamos conformemente à deliberação. 
Fique, assim, dito em grandes linhas o que é a escolha deliberada, 
sobre que coisas incide e que concerne às coisas que conduzem aos 
fins. (1113 a 9-14) 

 

69 Escolhemos deliberadamente obter, evitar ou algo semelhante; opinamos sobre o que é, a 
quem convém ou de que modo é, mas de modo algum opinamos sobre obter ou evitar. A escolha 
deliberada é louvada pelo fato de estar subordinada ao que se deve mais de que pelo fato de ser 
reta; a opinião, pelo fato de ser verdadeira. Escolhemos deliberadamente sobretudo aquelas 
coisas que sabemos serem boas, mas opinamos sobre as que de modo algum sabemos. Não 
parecem ser os mesmos os que melhor deliberam e os que melhor opinam, pois uns, embora 
opinem melhor, escolhem por vício as coisas que não devem. (EN 1112 a 4-10) 
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Como podemos ver, no interior da Filosofia aristotélica, um número 

considerável de problematizações podem advir de seus estudos. Neste trabalho 

tive a pretensão de dar destaque à questão da responsabilidade moral, questão 

esta que se desdobra em uma outra série de formulações, o que de todo modo 

é característica de um estudo acerca de um fecundo sistema como o do 

Estagirita. 

Visto toda esta gama de conceitos e problematizações, é interessante 

apontarmos para a atual literatura que vê em Aristóteles uma concepção 

determinista à medida que a partir de uma prática reiterada de ações, a 

disposição do agente acaba apresentando se como determinante da ação, 

sendo uma causa para esta70. Natali é um dos que discordam desta concepção, 

visto que a Filosofia aristotélica concentra a sua explicação em quatro causas, e 

não de acordo com a causalidade humeana. 

A variação possível das ações humanas, na qual em circunstâncias 
idênticas um homem pode agir de maneira diferente, resulta da 
estrutura interna do agir. Aristóteles, em geral, opera com uma 
concepção de causa do agir ao modo de Davidson, visto que ele 
subordina a ação a uma conjunção de razão e de desejo. Somente 
que, em Davidson, os dois elementos são causas humeanas da ação 
e estão, portanto, no mesmo plano, o que implica que Aristóteles, em 
contrapartida, tem uma concepção pluralista da causalidade e isso 
implica que, como as duas causas do agir, a razão e o desejo, não 
estão no mesmo plano, a teoria aristotélica da ação não é determinista. 
(NATALI, 2010, p.336.) 

 

 Bondenson71 apresenta uma possível contradição entre os escritos de 

Aristóteles a partir da própria obra Ética a Nicômaco. Para o apontamento deste 

problema a questão versa sobre a possibilidade de reforma de caráter através 

de passagens das Categorias72; aqui, a relação feita se apresenta de modo a 

definirmos em que medida devemos ou não continuarmos amigos de alguém 

que se tornou vicioso.  

 

70 Podemos ver que no próprio estoicismo há uma discussão acerca do incompatibilismo de 
Crisipo acerca da relação entre as causas. A diferenciação entre causas auxiliares e causas 
principais, pode servir como um paralelo interessante sobre as causas para a compreensão do 
pensamento aristotélico. A possibilidade de abertura aos contrários faz com que o agente seja a 
causa pela qual algo ocorre, o que faz com que este se torne a causa principal da ação. 
71BONDENSON, WILLIAM. Aristotle on Responsibility for One Character and the Possibility 
Character Change, Phronesis, 19 (1974) 
72 Mais especificamente em (EN 13a 23-31). 
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A principal questão aqui é: até em que medida podemos por um lado, 

através da influência dos amigos, tornarmo-nos virtuosos, da mesma maneira 

em que é possível pensar em até qual sentido a nossa capacidade de agir 

contrariamente à nossa natureza pode interferir até chegarmos em um ponto 

onde não há mais reversibilidade, tanto para a virtude, quanto para o vício? 

 É interessante observar a diferenciação entre diatesis e hexis, enquanto 

o primeiro se encontra em vias de formulação, o segundo parece se dar de modo 

mais fixo. Alguns comentadores afirmam que é possível situar, ainda que de 

modo parcial, que a partir dos escritos de Aristóteles, a fixidez de uma disposição 

se dê entre o final da juventude e o início da idade adulta. 

 É com esta noção que Gauthier afirma existir um certo determinismo em 

Aristóteles, na medida que, estabelecida a disposição de caráter, todas as ações 

posteriores a esta etapa da vida estariam inexoravelmente unidas, em uma 

relação rígida de causa e efeito. Como vimos acima, tal interpretação para Natali, 

está em parte verdadeira e em parte falsa, na medida em que podemos sim 

identificar o estabelecimento de uma conexão causa e efeito entre a disposição 

e o agente, mas esta causa como vimos, dentro do conceito aristotélico ganha 

outra configuração na medida em que num segundo momento, esta conexão 

entre disposição e ação não se dá de modo rígido. 

4 Considerações Finais 

A análise da teoria aristotélica da ação ganha bastante proveito em 

tomarmos as demais obras como aporte, mesmo que a Ética a Nicômaco seja a 

palavra final acerca das questões relativas à responsabilidade moral. 

Busquei ao longo desta dissertação aprofundar o tema da relação da 

escolha com os demais conceitos da teoria aristotélica da ação, formulando 

essas noções dentro de um contemplo mais amplo, ainda que interligado pela 

questão da voluntariedade da ação. 

Por esta razão, foram trazidas no primeiro capítulo algumas questões 

adjacentes ao horizonte do homem grego do século V a.C., com o intuito de 

realizar a discussão dentro do contexto da filosofia clássica, ao mesmo tempo 

em que foram mostradas as peculiaridades e particularidades do sistema 

aristotélico, e como a sua abordagem apontou para uma nova forma de 
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compreender a realidade, através de uma análise mais criteriosa acerca do modo 

como são avaliadas as pessoas, as ações, o caráter, todos estes conceitos. 

Esta nova estrutura conceitual, como bem sabemos, teve em Aristóteles 

uma arquitetura muito bem planejada ao longo de suas obras, e todo o 

arcabouço de noções importantes tem na Metafísica o seu grande pilar. Ao se 

compreender o ser humano enquanto situado no âmbito da contingência, 

escapando de uma concepção fixa e consequentemente determinista acerca de 

suas ações, Aristóteles concede à humanidade uma capacidade em semelhante 

aos deuses: a capacidade de sermos princípios. 

Sim, nós estamos neste mundo natural, assim como os demais animais, 

as plantas e as pedras. Estamos sujeitos a certas situações com as quais é inútil 

nos revoltarmos, pois em nada alterará na ordem dos acontecimentos. 

Entretanto, além de sermos uma substância, também somos princípios. Sim, 

apesar de sermos em parte corruptíveis, nós somos dotados de uma capacidade 

intelectiva. Não estamos simplesmente presos a uma sequência causal 

ininterrupta. Somos capazes de lembrar do passado e projetar o futuro, com 

todas os ônus e bônus advindos de tal capacidade. 

É devido a esta possibilidade de sermos princípio de nossas ações que a 

nós é dito que agimos. Agimos não apenas de modo responsivo e imediato e em 

apenas uma sequência causal. Neste sentido que Aristóteles diz que agimos 

enquanto tivermos a possibilidade de ter agido de uma outra maneira, tomado 

uma outra decisão, ou mais precisamente: agimos enquanto escolhemos 

deliberadamente o curso de ação para o qual nos endereçamos, e por 

consequência, desenvolvemos o nosso caráter de acordo com um ou outro modo 

de ação. Se este círculo ação-hábito-caráter é virtuoso ou vicioso, está nas mãos 

de cada um e ao mesmo tempo de todos, pois há também, em maior ou menor 

medida, de acordo com a posição que se tome, a influência de circunstâncias 

exteriores na tomada de decisão e, consequentemente, no desenvolvimento de 

um ou outro tipo de caráter. 

Compreender esta série de fatores psicológicos fundamentais para a 

tomada de decisão, é principal para compreendermos as nossas 

especificidades. Por isso, no segundo capítulo fora trazidos alguns elementos do 

De Anima, a fim de categorizar melhor essas noções e permitem uma maior 
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sofisticação das dessemelhanças entre os seres humanos e os demais seres 

vivos.  

Um desses conceitos, relativos à voluntariedade e involuntariedade, vai 

ganhando outros contornos ao longo da história. É por isso que é importante 

tratar a diferenciação de como este conceito foi delineado na filosofia aristotélica. 

 A retomada nos estudos da Ética a Eudemo, assim como a retomada dos 

estudos aristotélicos de um modo geral, a partir do século XX traz à luz uma série 

de questões que parecem não ser satisfatoriamente respondidas, principalmente 

à luz da deontologia do utilitarismo. 

É por esta razão que cada vez faz mais sentido analisarmos os 

fundamentos uma ética atrativa, que tem no agente a sua ênfase, principalmente 

nos tempos em que valores como o belo, tendem a cair em desuso, em 

decorrência de um pragmatismo exacerbado que por vezes tenta reduzir o agir 

humano às simples funções de se alimentar, reproduzir e morrer. Nesses 

tempos, talvez mais do que nos tempos de Aristóteles, a pergunta “o que é o 

humano?” ainda seja bastante pertinente.  

 Obviamente as respostas a essas discussões ganharam outros 

contornos, mas há ainda, pelo menos na opinião corrente, o pensamento de que 

temos alguma capacidade que nos coloca sempre no horizonte de uma outra 

possibilidade. Mesmo que uma resposta de cunho teológico já não tenha a 

mesma autoridade e o mesmo apelo de outrora, ainda sim percebemo-nos a nós 

mesmos enquanto estes seres desejantes, mas pensantes, seres decididos, mas 

arrependidos. Ou resumidamente falando: seres que agem. Existências cientes 

de sua grandeza e de suas limitações. Grandeza esta que se exprime no simples 

fato de ser dotado da possibilidade de pensar esta grandeza. Mesmo que no 

princípio longínquo nós não estivéssemos presentes, na atualidade do 

pensamento nós podemos vislumbrar através da nossa atividade contemplativa 

aquilo que é eterno, necessário e carente de nada. 
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