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RESUMO 

 A presente investigação tem como intuito abordar a relação entre alguns conceitos 

fundamentais da Ética Nicomaquéia, em especial o vínculo entre a ideia de felicidade 

(eudaimonia) e o conceito de virtude. Quanto ao exame acerca das virtudes, iremos nos 

concentrar na investigação das virtudes do caráter. Uma vez que Aristóteles em diversas 

passagens de sua obra faz menção ao termo to kalon (traduzido  por: “aquilo que é nobre”) 

para se referir a uma suposta condição para a ação virtuosa, iremos comparar algumas leituras 

de intérpretes acerca do significado desse conceito na ética aristotélica e  iremos analisar 

algumas passagens nas quais Aristóteles faz menção a esse termo, para que possamos 

averiguar em que medida as leituras dos comentadores analisadas nessa investigação são 

compatíveis com as passagens analisadas e, por fim, apresentaremos uma hipótese de leitura 

alternativa em relação aos comentadores acerca desse conceito. 

Palavras-chave: Aristóteles; Felicidade; Moral; Virtudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 ABSTRACT 

The present research intends to address the relationship between some fundamental 

concepts of Nicomachean Ethics, especially the link between the idea of happiness 

(eudaimonia) and the concept of virtue. As for the examination of the virtues, we will 

concentrate on the investigation of the moral virtues. Since Aristotle in some passages of his 

work makes reference to the term to kalon (recently translated by "something noble") to refer 

to a supposed condition for virtuous action, we will compare some interpreters readings about 

the meaning of this concept in Aristotelian ethics, and we will also analyze some passages in 

which Aristotle mentions this term, so that we can ascertain to what extent the readings of the 

commentators analyzed in this investigation are compatible with the passages analyzed, and 

finally, we will present an alternative hypothetical of reading, which is different in relation to 

the commentators interpretations about this concept. 

 

Keywords: Aristotle; Happiness; Morality; Virtue 
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INTRODUÇÃO 

Conforme afirma Aristóteles (EN VI 3 – 8), haveria uma divisão do conhecimento na 

qual os saberes estariam situados ou no âmbito da necessidade ou no âmbito da contingência. 

No âmbito da necessidade, situa-se o saber teórico. No âmbito da contingência, estão situados 

os saberes práticos e produtivos. 

Quanto ao saber teórico, tem como finalidade a contemplação, isto é, o conhecimento 

de verdades que independem do ser humano, porque são necessárias, imutáveis e universais. 

Tais conhecimentos possuem o fim em si mesmos e não são passíveis de qualquer tipo de 

intervenção humana. Dentre estes conhecimentos encontram-se: a Teologia, a Física e a 

Matemática, como afirma o próprio Aristóteles: "são três os ramos da filosofia teorética: a 

matemática, a física e a teologia" (Met VI – 1 1026a 20). 

Em relação aos saberes práticos, têm finalidade intrínseca. Dentre tais conhecimentos 

estão a ética e a política. Diferentemente do saber teórico, os saberes práticos situam-se no 

âmbito da contingência e dependem do ser humano na medida em que são mutáveis e 

particulares.  

No que tange ao saber produtivo, a finalidade é extrínseca. Assim como os saberes 

práticos, este também pertence ao âmbito da contingência. Um exemplo é a construção de 

casas, onde tijolos e pedras (enquanto matéria) são transformados em casa por intermédio da 

ação humana. 

A presente investigação se limita a tecer algumas observações em relação aos saberes 

práticos, em especial, a ética. 

No tocante às obras de Aristóteles relacionadas à temática da ética, encontramos três 

tratados: A Ética a Nicômaco, A Ética a Eudemo e A Grande Moral. A primeira é obra de 

maturidade, a segunda é obra de juventude, enquanto a terceira, de acordo com Marco 

Zingano, se trata de um curso de ética proferido pelo jovem Aristóteles, porém há ainda 

controvérsia sobre a autenticidade desta obra cuja transcrição, contudo, foi realizada 

provavelmente após sua morte. (Zingano, 2008, p.9 – 10). 

Nesta pesquisa, iremos nos concentrar em analisar a obra Ética a Nicômaco a partir de 

conceitos fundamentais da ética aristotélica. Dentre tais conceitos, serão analisados em maior 

detalhe os conceitos de eudaimonia (traduzido por “felicidade”) e de virtude.  
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A investigação consistirá em três capítulos. No primeiro capítulo, iremos abordar de 

forma sumária alguns assuntos acerca da eudaimonia e das virtudes. Partiremos de uma 

introdução ao conceito de eudaimonia, apresentando desde a definição da felicidade até a 

relação de tal conceito com o conceito de virtude. No tocante às virtudes, vamos abordar 

desde sua origem (em relação às partes da alma humana) até sua definição. Também nesse 

capítulo, iremos apresentar os diferentes tipos de virtudes especificados por Aristóteles e nos 

concentraremos na abordagem das virtudes do caráter1 (que irão nortear a investigação). 

Quanto às virtudes do caráter, demonstraremos o vínculo existente entre as ações virtuosas e a 

questão do hábito; além disso, também iremos apresentar as condições para a ação virtuosa 

(estipuladas em EN II 4), para que possamos enfim elucidar os problemas envolvendo a 

segunda condição para o ato virtuoso, a qual será um dos focos principais da investigação.  

No capítulo seguinte, analisaremos a segunda condição para a ação virtuosa praticadas 

virtuosamente. Nesse capítulo, iremos abordar diferentes interpretações da segunda condição 

em EN II 4. Dentre tais interpretações, investigaremos algumas leituras que relacionam a 

segunda condição para a ação virtuosa praticadas virtuosamente com a questão da moral. 

Além disso, também iremos analisar os supostos problemas com que nos deparamos ao 

adotarmos leituras que consideram a moral como motivação necessária para a escolha das 

ações virtuosas praticadas virtuosamente. Por fim, iremos analisar a segunda condição para o 

ato virtuoso a partir de uma leitura alternativa que não considera o fator distintivamente moral 

como motivação necessária para a ação virtuosa. 

O último capítulo da investigação consistirá na análise de diferentes interpretações 

acerca da noção de to kalon2 (enquanto motivação para o ato virtuoso). Iremos abordar 

algumas leituras que relacionam a noção de to kalon com a ideia de bem comum ou de 

altruísmo. A partir dessas análises, iremos averiguar se a leitura alternativa da segunda 

condição para o ato virtuoso proposta no capítulo anterior é capaz de suplantar algumas 

dificuldades que encontramos ao vincular to kalon com a ideia de bem comum e de altruísmo. 

Ainda nesse capítulo, iremos abordar outras interpretações acerca de to kalon que relacionam 

tal conceito com a noção de contemplação ou que vinculam o conceito ao âmbito estético. O 

 
1  No tocante às virtudes do caráter, não foi possível incorporar ao trabalho considerações acerca de 

bibliografias de suma relevância pelo fato de terem sido publicadas recentemente, como: ZINGANO, Marco. 

Aristóteles: As virtudes morais; Ethica Nicomachea III 9 – IV 15. São Paulo: Odysseus, 2020.   
2  Quanto à noção de kalon, não foi possível incorporar ao trabalho considerações sobre algumas 

bibliografias relevantes, por terem sido publicadas recentemente, como: Reid, Heather L., and Tony Leyh, 

eds. Looking at Beauty to Kalon in Western Greece: Selected Essays from the 2018 Symposium on the Heritage of 

Western Greece. Sioux City, Iowa USA: Parnassos Press – Fonte Aretusa, 2019.  
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objetivo desse capítulo é que a partir das leituras analisadas sobre to kalon, possamos estimar 

se as interpretações incorrem em problemas de compatibilidade com o texto de Aristóteles, e 

avaliar as dificuldades. 
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CAPÍTULO 1: A EUDAIMONIA E AS VIRTUDES 

1.1 A eudaimonia na ética aristotélica 

A ética aristotélica, em sua estrutura geral, parte do estabelecimento da noção de 

felicidade (eudaimonia), sendo neste sentido uma ética tipicamente eudemonista. 

Para que compreendamos a noção de felicidade na ética aristotélica, é preciso que 

assumamos alguns pressupostos iniciais estabelecidos por Aristóteles. Um dos pressupostos 

fundamentais para tal compreensão é que todas as escolhas e ações tendem a um fim, ou seja, 

tendem a um bem. Desta forma, Aristóteles afirma que “o bem é aquilo a que todas as coisas 

tendem” (EN 1094a). 

A maioria dos bens seria desejado em vista de algo distinto deles. Porém, Aristóteles 

também reconhece a existência de um sumo Bem (ou Bem Supremo), o qual seria, diferente 

dos demais bens, o fim desejado em si mesmo enquanto fim último de todas as ações que 

praticamos. 

De acordo com Aristóteles, a maioria das pessoas, quando perguntadas sobre qual 

seria o fim último para qual todas as ações tendem, respondem ser ele a felicidade “e 

identificam o bem viver e o bem agir como o ser feliz” (EN 1095a 15). 

Para Aristóteles, a felicidade é algo desejado sem ter em vista qualquer outra 

finalidade. Além disso, a mesma não é carente de nada, o que a torna autossuficiente por 

excelência. Disto segue uma primeira conceituação aristotélica do termo “felicidade” na Ética 

a Nicômaco: a felicidade é “algo absoluto e auto-suficiente, sendo também a finalidade a que 

visam as ações” (EN 1097b 20).3 

Apesar de haver uma definição do termo “felicidade”, o mesmo ainda não parece 

esclarecido. Não basta sabermos apenas o que Aristóteles define por felicidade;  também 

devemos considerar outros fatores que se fazem fundamentais para a compreensão do termo 

em geral. Dentre eles está o questionamento acerca de quem poderá ser considerado feliz, ou 

seja, a quem se destina a aplicação do conceito de felicidade? 

Em relação ao questionamento referido acima, Aristóteles considera que a felicidade, 

enquanto Bem Supremo, equivale a um bem realizável, não podendo ser equiparado desta 

 
3 Faço aqui uma alteração em relação à tradução utilizada, pelo fato de que a mesma traduz os termos 

τῶν πρακτῶν como “da ação”, contudo, tais termos encontram-se no plural.  
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forma com uma suposta Idéia de Bem, como o fazem alguns pensadores4; portanto, seria um 

bem Supremo passível de alcance do homem.  

Para que se possa compreender a noção de felicidade é preciso destacar uma questão 

anterior a esta, em relação ao érgon (ou função) do homem. 

Para que possamos classificar uma função específica do ser humano, é necessário 

primeiramente ressaltar a principal característica que o diferencia das demais espécies de 

seres vivos, como as plantas e os animais. Quanto a esta característica, pode ser considerada a 

razão, pois de acordo com Aristóteles: “a função do homem é uma atividade da alma que 

segue ou que implica um princípio racional” (EN 1098a 10). 

Assim, o sumo Bem humano implica um princípio racional. Outro aspecto seria que 

para Aristóteles somente aqueles homens que já atingiram uma certa idade madura podem 

alcançar a felicidade, pois um jovem pode ser influenciado pelas paixões, dificultando assim o 

alcance de uma vida ativa conforme a razão. 

Após as considerações de Aristóteles sobre o questionamento: a quem destina-se a 

aplicação do conceito de felicidade? Podemos passar agora para a definição dela, que, de 

acordo com o autor, é “uma atividade da alma em consonância com a virtude” (I 6 1098a 16 – 

17). 

A partir da definição de eudaimonia estipulada por Aristóteles, percebemos que, para 

que ocorra a realização de tal conceito, é necessário agir conforme perfeita virtude. Com base 

nisso, passaremos agora a uma investigação acerca do conceito de virtude. 

Devido ao fato de que a eudaimonia é uma atividade da alma humana conforme à 

virtude, é necessário primeiramente destacar algumas considerações aristotélicas sobre a alma 

humana para podermos compreender melhor a natureza das virtudes. 

 
4 Na Ética a Nicômaco, Aristóteles faz menção à suposta Ideia do Bem, que seria distinta da concepção 

aristotélica de Bem Supremo, pois tais teorias de outros pensadores enfatizam a universalidade do Bem, não 

sendo essa a posição de Aristóteles na presente investigação. Quanto a tal menção, seria mais precisamente 

enfatizada no livro I da EN, enquanto uma alusão a Platão e seus seguidores no tocante à Teoria das Idéias (que 

alguns traduzem como Teoria das Formas). 
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1.2 As partes da alma humana e a natureza das virtudes 

No livro I da Ética Nicomaquéia, Aristóteles sugere uma divisão da alma que parte do 

princípio de que a alma humana se constitui de duas partes: a desprovida de razão e a dotada 

de razão. A parte desprovida de razão subdivide-se em: vegetativa e faculdade desiderativa. Já 

a parte dotada de razão, por sua vez, subdivide-se em: razão teórica e razão prática. 

Quanto à capacidade vegetativa, trata-se da capacidade de nutrição e de crescimento 

(EN 1102 a32 – b12). Aristóteles considera que é esta a parte que temos em comum com as 

plantas. Essa parte da alma não depende do controle do agente, razão pela qual não pertence 

aos aspectos especificamente humanos da alma; e assim, sua arete (ou virtude) não pode ser a 

virtude humana almejada. Além de não pertencer à parte dotada de razão, a capacidade 

vegetativa da alma também se caracteriza por ser totalmente impermeável à razão, ou seja, 

não pode de modo algum sofrer qualquer tipo de influência da parte racional da alma.  

Em relação à faculdade desiderativa, é uma faculdade que temos em comum com 

outros animais. Esta parte controla sensações, desejos e movimentos. No ser humano, essa 

faculdade se dá de maneira específica. Ela por si só é desprovida de razão, ou seja, não é 

capaz de dar razões, mas, de modo distinto da parte vegetativa, esta é passível de orientar-se 

pela razão, isto é, ser influenciada pela parte racional da alma. 

No tocante à parte racional da alma, Aristóteles distingue a razão teórica da razão 

prática. Quanto à primeira, estaria vinculada ao âmbito da necessidade, atuando na 

contemplação, ou seja, seria uma capacidade de conhecer as verdades universais e imutáveis, 

possuindo, assim, um fim em si mesma. De modo distinto, a razão prática  possui 

aplicabilidade, pois está situada no âmbito da contingência, estando ligada dessa forma com 

situações que envolvem a ação, acerca de coisas particulares e mutáveis.  

Após tais considerações a respeito da alma humana, é possível compreender melhor a 

natureza das virtudes, uma vez que as mesmas só podem originar-se das partes 

especificamente humanas, ou seja, daquelas que envolvem razão, seja porque dão razões ou 

porque escutam razões. Dessa forma, Aristóteles estabelece uma divisão em relação aos tipos 

de virtude, denominando-as virtudes do caráter e virtudes intelectuais. As primeiras estariam 

vinculadas à parte desiderativa da alma, enquanto que as virtudes intelectuais podem ser 

teóricas ou práticas. No caso das virtudes práticas, as mesmas são responsáveis por orientar as 

virtudes do caráter.  
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Uma vez apresentada a distinção entre a razão teórica e a razão prática no tocante ao 

âmbito da parte racional da alma humana, passemos agora a uma consideração sobre algumas 

questões que envolvem a razão prática. Tal abordagem se faz necessária para que possamos 

tratar de assuntos acerca da moral na ética aristotélica, já que as virtudes do caráter pertencem 

ao âmbito da razão prática. 
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1.3 As virtudes do caráter  

No tocante às virtudes do caráter, Aristóteles apresenta a seguinte definição em EN II 

6:  

 

A virtude é, portanto, uma disposição de escolher por 
deliberação, consistindo em uma mediedade relativa a nós, 
disposição delimitada pela razão, isto é, como a delimitaria o 
prudente (1106b 36 – 1107a 2). 

 

Em relação às virtudes do caráter, Ursula Wolf elenca dois aspectos propostos por 

Aristóteles: um quanto ao gênero e o outro quanto à espécie. (Wolf, 2010, p.69 – 77). 

No tocante ao gênero, a virtude moral seria uma espécie de hexis (ou disposição) que 

estaria vinculada ao caráter e, portanto, a mesma provém de um hábito em relação ao caráter, 

caracterizando-se como uma postura duradoura de caráter, com base na qual o agente pratica 

ações de certo tipo. 

Em relação à virtude enquanto espécie, seria definida como o meio-termo (ou 

mesotês). Esse meio-termo proposto por Aristóteles é definido como a distância entre dois 

vícios (ou kakiai). Tais vícios caracterizam-se pela falta ou pelo excesso daquilo que as 

circunstâncias exigem para um ato virtuoso. Um clássico exemplo é a virtude da coragem: um 

agente torna-se corajoso ao habituar-se a agir de forma corajosa na hora certa, no lugar certo e 

na medida certa, de modo que não se caracterize nem pelo excesso nem pela falta de temor ou 

confiança segundo o que as circunstâncias exigem, como numa guerra, na qual, caso o agente 

demonstre excesso de medo, estará agindo de acordo com o vício da covardia, do mesmo 

modo como, ao correr riscos desnecessários devido à ausência de medo, o agente estará 

agindo de acordo com o outro vício, a temeridade. Conforme o exemplo, é possível perceber 

que ambos os vícios se resumem aos extremos em relação àquilo que as circunstâncias 

exigem para uma ação virtuosa, seja pela falta ou pelo excesso. Porém, disso não segue que o 

meio-termo aristotélico seja caracterizado como um parâmetro exato em termos quantitativos, 

pois a equidistância entre os vícios que caracteriza a virtude não se dá pelo fato de a mesma 

ser a medida exata entre os extremos em relação àquilo que as circunstâncias exigem, mas sim 

pelo fato de que a mesma estaria situada entre ambos. 

Visto que a virtude não se resume a uma medida exata, a mesma  pode variar de 

acordo com as circunstâncias, ou seja, ela pertence ao âmbito das coisas particulares. Por 
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exemplo: a medida ideal da alimentação de um atleta não é a mesma medida de uma pessoa 

que não pratica atividades físicas.  

Conforme o referido, as virtudes morais são classificadas como disposição de caráter, 

de modo que estariam sujeitas à habituação, pois, como afirma Aristóteles em EN II 1, “a 

virtude moral é adquirida como do hábito” (EN 1103a18). Com base nessa afirmação, é 

possível compreendermos que, para nos tornarmos virtuosos, precisamos habituar-nos a 

praticar ações virtuosas repetidas vezes, para que as mesmas deixem de ser ações esporádicas 

e passem a se tornar uma disposição (hexis).   

Quanto à questão do hábito, não podemos afirmar que as virtudes morais são inatas, 

pois no capítulo 1 do livro II da Ética Nicomaquéia Aristóteles afirma: “com efeito, nada do 

que existe naturalmente pode formar um hábito contrário à sua natureza” (EN 1103a 20 – 21). 

Desse modo, poder-se-ia afirmar que somos potencialmente virtuosos, porém devemos sê-lo 

em ato, pois ainda no mesmo capítulo Aristóteles diz: “de todas as coisas que vêm em nós por 

natureza, primeiro adquirimos a potência e mais tarde exteriorizamos os atos” (EN 1103a 26 – 

27).  

Ainda no tocante às virtudes do caráter, é preciso ressaltar que, para que nos tornemos 

virtuosos, é necessário haver um aprendizado das virtudes. À luz da interpretação de Myles 

Frederic Burnyeat, tal aprendizado é exposto no livro II da Ética Nicomaquéia de tal modo 

que Aristóteles não estaria simplesmente a fazer a observação ociosa de que a virtude exige 

prática, mas antes que a prática possui poderes cognitivos. (In: ZINGANO, 2010, p.161). 

Para Burnyeat, precisamos abandonar o sentido fraco de “aprender” segundo o qual, 

por exemplo, ter aprendido que esquiar é prazeroso é simplesmente ter adquirido uma 

informação, independentemente de ter tido uma experiência pessoal acerca do mesmo. No 

sentido forte de “aprender”, somente é possível aprender que esquiar é prazeroso ao 

experimentar tal ação pessoalmente e com isso sentir prazer. Portanto, aprender uma virtude é 

tomar gosto por agir segundo a mesma virtude, de modo que só se aprende a ser virtuoso 

agindo e experimentando prazer em agir desse modo. (In: ZINGANO, 2010, p.165). 

A partir desta análise, é possível perceber o caráter prático da ética aristotélica, uma 

vez que para se tornar virtuoso é necessário não somente saber o que é a virtude, mas também, 

praticá-la. 
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 A partir disso, passaremos a uma análise de uma passagem da Ética Nicomaqueia na 

qual Aristóteles discute o teor prático das virtudes, para que possamos investigar acerca da 

questão do hábito enquanto um meio para que o agente possa se tornar virtuoso. 
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1.4 As condições para a ação virtuosa 

No capítulo dois do livro II da Ética Nicomaquéia, Aristóteles está levando a efeito 

uma discussão acerca do teor prático das virtudes, demonstrando que a prática das mesmas 

deve  possuir uma relevância maior do que o conhecimento sobre o conceito de virtude:  

 

Uma vez que a presente investigação não visa ao conhecimento 
teórico como as outras – porque não investigamos para saber o 
que é a virtude, mas a fim de nos tornarmos bons, do contrário o 
nosso estudo seria inútil –, devemos examinar agora a natureza 
dos atos, isto é, como devemos praticá-los (1103b 26 – 28). 

 

 Dessa forma, podemos considerar que, embora a definição do ponto de vista teórico 

seja imprescindível para o entendimento acerca das virtudes, não tomamos a investigação do 

conceito como a finalidade principal do presente estudo, mas antes, é o teor prático das 

virtudes que está, de certo modo, no horizonte da investigação. 

Uma vez que o teor prático das virtudes tem um papel crucial para Aristóteles, a 

questão do hábito vem à tona, enquanto  meio para que as pessoas possam se tornar virtuosas. 

Desse modo, Aristóteles elenca alguns exemplos acerca do processo que envolve o hábito no 

exercício de aquisição das virtudes. Dentre tais exemplos,  devemos tornar-nos justos 

praticando atos justos, assim como devemos tornar-nos temperantes praticando atos 

temperantes. Ao aceitar tal paradigma, acabaria surgindo um possível paradoxo: uma vez que 

o agente deve tornar-se virtuoso a partir da prática de atos virtuosos no processo de 

habituação, ao praticar ações virtuosas já não estaria pressuposto que o agente seja virtuoso? 

A  solução para o problema acima referido é desenvolvida por Aristóteles em EN II 4, 

a partir de uma distinção feita entre as ações virtuosas e as ações praticadas virtuosamente. 

Quanto às primeiras, são caracterizadas exclusivamente pela própria ação, isto é, não levam 

em consideração qualquer tipo de condição do agente para a realização do ato. Já em relação 

às ações praticadas virtuosamente, devem ser levadas em consideração algumas condições 

que caracterizariam o agente como virtuoso. Para exemplificar tal distinção, tracemos uma 

analogia com o exemplo do músico. Uma pessoa pode realizar o ato de tocar determinada 

música mesmo que não seja um músico, pois a mesma pode tocar a música  orientada por um 

músico que estaria coordenando os movimentos para a execução das notas musicais. A partir 

desse exemplo, podemos inferir que, para tornar-se um músico, uma pessoa deve tocar um 

instrumento de acordo com as regras da música, mas disto não segue que somente o fato de 
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tocar conforme as regras qualifique tal pessoa como um músico. O músico, além de realizar o 

ato de tocar conforme as regras musicais, deve pressupor alguns outros pré-requisitos, como 

saber executar os movimentos das notas de forma autônoma, ou seja, deve ter o domínio  da 

arte. 

De modo análogo, para que um agente seja considerado corajoso, ele não deve 

somente praticar ações corajosas, mas necessita agir corajosamente, isto é, como os corajosos 

o fazem.  

O exemplo do músico, conforme referido acima, pode servir como uma analogia para 

que possamos distinguir uma ação virtuosa de uma ação praticada virtuosamente, isto é, como 

os virtuosos o fazem; porém, o mesmo exemplo também carrega uma “desanalogia”, uma vez 

que,  para Aristóteles, as artes requisitam apenas o domínio da própria arte para que um 

agente possa realizar ações segundo a arte, ao passo que, no caso das virtudes, não basta 

apenas que o agente possua o domínio  das mesmas, para que possa realizar ações 

virtuosamente, pois além disso, o mesmo deve dispor de outras condições, como veremos a 

seguir. 

Uma vez apresentada a  solução para o aparente paradoxo, devemos agora 

compreender quais seriam as condições estipuladas por Aristóteles que qualificariam um 

agente como virtuoso ao realizar ações virtuosas. Quanto a tais condições, Aristóteles elenca:  

 

Em primeiro lugar, deve ter conhecimento do que faz; em 
segundo, deve escolher os atos, e escolhê-los por eles mesmos 
(proairoumenos di´auta); e, em terceiro, sua ação deve proceder 
de um caráter firme e imutável (1105a 36 - 39). 

 

Embora pareçam claras, nem todas as condições elencadas por Aristóteles para que o 

agente seja virtuoso na realização da ação estão isentas de problemas do ponto de vista 

interpretativo. Um exemplo disso estaria na segunda condição, a respeito da qual não é tão 

simples precisar o significado de que o agente virtuoso deve escolher os atos “por eles 

mesmos”.  

A partir disso, passaremos agora a uma análise acerca da segunda condição para a 

ação virtuosa praticada visrtuosamente. As demais condições para o ato virtuoso não estão no 

horizonte da presente investigação. 
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CAPÍTULO 2: A SEGUNDA CONDIÇÃO PARA A AÇÃO VIRTUOSA PRATICADA 

VIRTUOSAMENTE 

2.1 O problema do “fim em si” 

Em relação à segunda condição, quando Aristóteles se refere a uma escolha dos atos 

por eles mesmos para qualificar o agente como virtuoso, não podemos considerar apenas um 

sentido literal da expressão “por eles mesmos”, de modo que fôssemos levados a entender que 

a motivação que deveria levar o agente virtuoso a praticar uma ação virtuosa fosse o próprio 

ato virtuoso, isto é, a ação teria o fim em si mesma.  

Um exemplo que pode ser utilizado para evidenciar o problema que envolve o  sentido 

literal da expressão “por eles mesmos” seria a virtude da coragem:  uma vez que o agente 

corajoso seja qualificado como tal por escolher realizar um ato de coragem com base no 

próprio ato corajoso, não haveria outros tipos de motivação que legitimariam a qualificação 

do agente virtuoso ao realizar uma ação corajosa, ou seja, bastaria que um soldado batalhasse 

corajosamente numa guerra motivado somente pelo ato de batalhar, como se não houvesse 

qualquer outra motivação para o ato de batalhar que não fosse batalhar. 

Conforme o exemplo acima, um soldado que batalha numa guerra em vista de proteger 

a cidade não estaria agindo de forma virtuosa, pois não estaria escolhendo batalhar em vista 

do próprio ato de batalhar, mas sim pela defesa da cidade, o que seria uma finalidade distinta 

do ato de batalhar. 

Ao excluir a possibilidade de que um agente virtuoso possa realizar a ação virtuosa  

por motivações distintas do próprio ato virtuoso, temos um problema de incompatibilidade 

com o texto de Aristóteles, uma vez que em diversas passagens da EN o autor menciona que 

as ações virtuosas devem ser praticadas em vista do que é nobre (tou kalou heneka). A partir 

disso, infere-se que, no exemplo do soldado que batalha numa guerra em vista da defesa da 

cidade e não exclusivamente em razão do ato de batalhar, por realizar um ato nobre, isto é, a 

defesa da pólis, o mesmo estaria agindo virtuosamente, ainda que não esteja agindo motivado 

apenas pelo ato de batalhar. 

Dessa forma, considerando o problema da interpretação da expressão “por eles 

mesmos” no sentido literal, seria preciso adotar uma interpretação alternativa da expressão, 

que não seja conflituosa com o texto de Aristóteles. A partir disso, Jozef Müller sugere outra 

interpretação, segundo a qual, ao invés de tomarmos a expressão “por eles mesmos” no 

sentido literal, deve ser entendida de tal modo que as ações virtuosas devem ser realizadas em 
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vista da finalidade que é própria de cada virtude, isto é, em vista daquilo que caracteriza as 

virtudes como tais. Um exemplo que pode facilitar a compreensão dessa concepção seria o ato 

de fazer pães, que teria como finalidade intrínseca alimentar as pessoas que estão com fome. 

Dessa forma, um padeiro que realiza o ato de fazer pães em vista do próprio ato não é 

necessariamente um sujeito que faz pães motivado apenas pela ação de fazer pães, mas sim 

aquele que faz pães em vista do propósito que caracteriza o ato de fazer pães, isto é, alimentar 

as pessoas que estão com fome. (Müller, 2018, p.168 – 173). 

A partir de tais considerações, Müller passa a averiguar a possibilidade de aplicação da 

noção de finalidade intrínseca no caso das virtudes. Segundo o autor, as ações virtuosas, em 

oposição aos exercícios e às artes, constituem uma subclasse especial das atividades humanas, 

as quais particularmente promovem objetivos proveitosos ou especialmente elevados. Por 

exemplo, as ações justas são as que contribuem para uma distribuição equitativa, as generosas 

são aquelas que beneficiam outras pessoas, as corajosas são tais que, entre outras coisas, 

contribuem para a preservação da pólis, e assim por diante. Dessa forma, tais ações são 

reconhecidas como especialmente dignas ou nobres (kala), uma vez que seus objetivos ou 

resultados são especialmente benéficos para o agente, para os concidadãos ou para a 

sociedade. (Müller, 2018, p.173). 

De acordo com Müller, uma vez que possuem uma finalidade intrínseca nobre, as 

ações virtuosas, quando escolhidas pelo agente “por elas mesmas”, seriam escolhidas em vista 

das características que as tornam virtuosas, ou seja, são escolhidas visando objetivos nobres. 

(Müller, 2018, p.173). 

Quanto à suposta finalidade intrínseca das ações virtuosas, Müller endossa: 

 

But notice what would happen if one were in fact to do such craft-
activities for those original, built-in purposes—for example, if the 
baker were to bake bread in order to feed the hungry, the car 
mechanic repair cars in order to help distressed motorists, and the 
doctor perform surgery in order to heal the patients. Suddenly, their 
activities—the exercises of their respective crafts— get a very 
different flavor. They appear to have what we might call moral or 
intrinsic value. Interestingly, they appear to do so because they are 
done for the very reasons (or very purpose or utility) for which they 
came to exist. This is neither a case of doing the activities (say, 
baking bread) for their own sake (in the sense just described, that 
is, for example, so as to make bread) nor doing them for ulterior 
(mostly selfish) purposes. Rather, it is engaging in them in a way 
that is proper to those crafts of which they are exercises. This is, I 
take it, Aristotle’s point. (Müller, 2018, p.172). 
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Ao analisar o texto, percebemos que a finalidade intrínseca das ações virtuosas seria 

uma finalidade de teor moral. Dessa forma, a respeito da leitura de Müller sobre a segunda 

condição para a ação virtuosa em EN II 4, podemos inferir que, não necessariamente 

Aristóteles estaria se referindo a uma noção de “fim em si” quando afirma que os atos 

virtuosos devem ser escolhidos “por eles mesmos”, mas sim que agir virtuosamente possa 

significar realizar o ato virtuoso tendo em vista a finalidade intrínseca da virtude em questão 

e, uma vez que a finalidade intrínseca das virtudes as caracteriza como algo digno, Aristóteles 

estaria supostamente pressupondo que haveria uma condição de teor moral para a realização 

das virtudes. 

Uma vez apresentada a leitura que Müller faz acerca da segunda condição para o ato 

virtuoso em EN II 4, passamos agora a uma análise de alguns trechos da Ética Nicomaquéia 

nos quais Aristóteles estaria supostamente pressupondo uma certa condição do âmbito moral 

para a realização da ação virtuosa, para que possamos averiguar em que medida a leitura 

proposta por Müller se faz compatível com o texto de Aristóteles. 

Uma das passagens em que Aristóteles sugere que a motivação para a ação virtuosa 

esteja no âmbito moral seria a passagem do capítulo oito do livro III onde o autor considera 

qual a motivação correta para que o agente seja considerado corajoso, que seria realizar a ação 

em vista do que é nobre e não por outros motivos, pois conforme afirma Aristóteles:  

 

E o mesmo fazem os que os colocam nos seus postos e os 
espancam quando recuam, ou os que os dispõem em fileiras com 
fossos ou coisas semelhantes à retaguarda: todos esses usam a 
compulsão. Mas deve-se ser bravo não sob coação, e sim porque 
isso é nobre (hoti kalon) (1116b 1 – 3). 

 

Nessa passagem, Aristóteles exclui certos tipos de motivações para que o agente seja 

considerado corajoso, ou seja, não bastaria somente realizar um ato corajoso movido por 

compulsão ou sob coação, mas haveria uma certa motivação de teor moral, que seria agir 

corajosamente porque é nobre fazê-lo (hoti kalon). 

No tocante à motivação moral enquanto motivação certa, Marta Jimenez utiliza um 

exemplo que pode facilitar a compreensão de tal concepção, que é o exemplo da criança, pois 

a mesma pode realizar uma ação generosa, de repartir o seu sanduíche com outras pessoas (o 

que não deixaria de contar como um ato virtuoso), porém, a mesma não estaria agindo 

virtuosamente (como os virtuosos o fazem) por não estar realizando a ação pela motivação 
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correta, isto é, por uma motivação de teor moral, pois a mesma pode realizar tal ação por 

outras motivações, como, por exemplo, não ter gostado do sanduíche ou não aguentar comer o 

lanche todo, assim como também pode agir com generosidade motivada por ser recompensada 

por seu comportamento. Nesses casos, a criança, ao agir por motivos relacionados à satisfação 

própria (no sentido de prazer) ou por alguma recompensa de ganho próprio, não estaria agindo 

pela motivação certa, ou seja, não estaria agindo virtuosamente. (Jimenez, 2016, p.23). 

Quanto à motivação correta, Jimenez aponta a dificuldade de ser especificada:  

 

Although there is no direct explanation of the motivation of the 
virtuous person (i.e. what it means to do virtuous actions ‘for 
themselves’ or ‘for the sake of the noble’), the examples in NE 3.6-
4.8 make clear the kinds of goals that Aristotle is trying to exclude. 
(Jimenez, 2016, p.25). 

 

Contudo, mesmo com a dificuldade de ser especificada, a autora afirma que a ação 

virtuosa escolhida pela motivação correta estaria vinculada à nobreza do ato:  

 

The claim I am making here is a weaker one, namely that the 
motives of learners can be virtuous in the relevant sense that the 
central concern of the agents is the nobility of their actions and not 
the consequential advantages or disadvantages they will get from 
performing them—i.e. they are not motivated by the pleasure or the 
gain that they will derive from a particular action, but by the fact 
that it is the noble thing to do in the circumstances. (Jimenez, 
2016, p.26). 

 

Outra passagem da Ética Nicomaquéia em que Aristóteles supostamente sugere uma 

finalidade moral para qualificar o agente como virtuoso se encontra no capítulo dois do livro 

IV, onde o autor afirma que a virtude da magnificência deve ter algo nobre como finalidade 

para que o agente seja considerado virtuoso, pois “o homem magnificente, além disso, gastará 

dinheiro tendo em mira o que é nobre5 (tou kalou heneka), pois essa finalidade é comum a 

todas as virtudes.” (EN 1122b 5 – 6). 

 
5 Faço aqui uma alteração em relação à tradução utilizada, pois a mesma traduz o termo καλόν por 

“honra”. A escolha dessa alteração se dá pelo fato de que a palavra “honra” seria a tradução do termo τιμη e 
não do termo καλόν. O motivo de traduzir o termo τὸ καλόν por “o que é nobre” é o fato de que o termo τὸ 
καλόν pode ser traduzido tendo em vista a ideia de bem e de belo, podendo significar “belamente”, ou seja, de 
forma bela. Dessa forma, ao se referir a uma virtude moral, a ideia de agir tendo em vista o que é nobre se faz 
mais compatível com a expressão τοῦ καλοῦ ἕνεκα em comparação com a tradução utilizada. 
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Ao analisar tal passagem, podemos constatar que Aristóteles não apenas sugere que a 

virtude da magnificência deve ter aquilo que é nobre como finalidade, isto é, (supostamente) 

ter uma motivação de cunho moral, mas além disso, indica que tal finalidade é comum a todas 

as virtudes, possibilitando, assim que consideremos que a finalidade moral seria uma espécie 

de condição geral para que o agente seja considerado virtuoso, independentemente da virtude 

específica envolvida em sua ação.  

Em EN IV 1, Aristóteles novamente dá supostos indícios de que as ações virtuosas 

devem pressupor uma motivação moral para que o agente seja qualificado como virtuoso, pois 

no tocante à virtude da liberalidade Aristóteles afirma:  

 

Ora, as ações virtuosas são praticadas tendo em vista o que é 
nobre. Por isso o homem liberal, como as outras pessoas 
virtuosas, dá tendo em vista o que é nobre e como deve; pois dá 
às pessoas que convém, as quantias que convém e na ocasião 
que convém, com todas as demais condições que acompanham a 
reta ação de dar. E isso com prazer e sem sofrimento, pois o ato 
virtuoso é agradável e isento de sofrimento. O que menos pode 
ser é penoso. (1120a 23 – 27)6. 

 

Conforme a passagem acima, podemos evidenciar mais uma vez que Aristóteles, 

através do exemplo da virtude da liberalidade, sugere que praticar uma ação em vista do que é 

nobre, isto é, (supostamente) do que é moral, seria uma finalidade que qualifica uma ação 

como virtuosa. Ainda acerca da mesma virtude, Aristóteles diz: “O que dá às pessoas a quem 

não deve dar, porém, ou tendo em vista não o que é nobre e sim alguma outra coisa, não é 

chamado de liberal, mas recebe algum outro nome” (1120a 27 – 29).  

Se analisarmos a passagem referida acima, podemos evidenciar outro fator relevante 

para interpretar a perspectiva de Aristóteles a respeito das condições para que o agente realize 

uma ação virtuosa. Tal fator seria a suposta especificação que Aristóteles sugere no tocante à 

condição para o ato ser virtuoso: quando ele afirma que o agente só é liberal caso realize tal 

virtude em vista do que é nobre, exclui qualquer outra condição para que a ação seja virtuosa. 

 
6 Nessa passagem realizo duas alterações em relação à tradução utilizada: A primeira é pelo fato de 

que a mesma traduz o termo ἀλύπως por “sem dor”. Contudo, tal termo pode ser melhor traduzido como “sem 
sofrimento”, pois a palavra “dor” está muito atrelada à ideia de dor física, isto é, de uma dor do corpo, como 
por exemplo quando temos dor de cabeça. Já a palavra ”sofrimento” engloba um outro tipo de dor, algo 
angustiante ou lamentável. No contexto dessa passagem, por referir-se à liberalidade, ou seja, o ato de dar as 
riquezas, a palavra ”sofrer” (no sentido de se lamentar após ter dado suas riquezas) se torna uma opção mais 
plausível de tradução do termo ἀλύπως. Quanto à segunda alteração, trata-se da tradução do termo λυπηρόν: 
ao invés de utilizar a palavra “doloroso” (que remete à ideia de dor corporal), utilizo a palavra “penoso”. 
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Disto segue que podemos interpretar a segunda condição para a realização do ato virtuoso 

referente à passagem de EN II 4, na qual o agente deve praticar o ato “por ele mesmo”, como 

uma espécie de restrição, onde apenas em vista de uma suposta motivação moral é que um ato 

pode ser dito praticado por ele mesmo, pois, de acordo com a passagem analisada de EN IV 1, 

caso o agente realize o ato tendo em vista não o que é nobre e sim alguma outra coisa, o 

mesmo não pode ser um agente liberal, ou seja, não pode ser um agente virtuoso. 

No capitulo sete do livro III da Ética Nicomaquéia (1115b13), Aristóteles afirma que 

aquilo que é nobre (to kalon) é a “finalidade da virtude” (telos tês aretês). Conforme afirma o 

autor:  

 

Ora, os bravos são tão indômitos quanto pode sê-lo um homem. 
Por isso, embora temam também as coisas que não estão acima 
das forças humanas, enfrentam-nas como devem e como 
prescreve a regra, por causa do que é nobre7 (tou kalou heneka); 

pois essa é a finalidade da virtude (telos tês aretês). (1115b 10 – 

13). 

 

 A partir dessa afirmação, podemos observar que Aristóteles estaria vinculando a 

finalidade da virtude com a noção de to kalon (aquilo que é nobre), portanto, pressupõe-se que 

as virtudes possuem uma finalidade estritamente pertencente ao âmbito moral. 

Vamos agora sumariar os resultados obtidos até aqui: 

Após analisarmos algumas passagens da Ética Nicomaquéia nas quais Aristóteles 

supostamente estipularia uma condição moral (no tocante à motivação do agente para realizar 

a ação) para a prática das virtudes, infere-se que, ao levarmos em consideração apenas o 

sentido literal da segunda condição que qualifica o agente como virtuoso, teríamos como 

exemplo que um soldado que pratica uma ação corajosa numa guerra poderia ser virtuoso 

mesmo sem haver uma motivação de cunho moral, ou seja, mesmo que o agente não esteja 

realizando a ação em vista daquilo que é nobre, isto é, em vista da defesa da pólis, que 

dignificaria a ação do ponto de vista moral, pois, de acordo com a interpretação literal da 

expressão “por eles mesmos”, bastaria que o agente fosse motivado apenas pelo fato de 

batalhar numa guerra  corajosamente frente às investidas inimigas.  

 
7 Faço aqui uma alteração na tradução utilizada, em relação ao termo τοῦ καλοῦ ἕνεκα, optando por 

traduzir o τὸ καλόν como “o que é nobre” ao invés de utilizar a palavra “honra” como tradução do termo 
καλόν. Os motivos para essa alteração são os mesmos em relação à alteração realizada anteriormente em EN 
1122b 5 – 6. 
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Uma vez que interpretar a expressão “por eles mesmos” implica que as ações virtuosas 

deveriam ser realizadas em vista de si mesmas e não por outros tipos de motivação, podemos 

evidenciar um problema significativo: ao tomarmos tal expressão com o significado de que as 

ações virtuosas possuem um fim exclusivamente em si mesmas, consequentemente, outros 

tipos de motivação, como o amor por to kalon, poderiam ser ignorados no tocante às 

condições que qualificam uma ação como virtuosa. Tal fato caracterizar-se-ia como um 

problema quando levamos em conta que Aristóteles menciona em diversas passagens da Ética 

Nicomaquéia, que a realização das ações virtuosas possuiria uma motivação virtuosa que ele 

chama de “amor por to kalon”. Disto segue que, ao optar por interpretar a expressão “por eles 

mesmos” no sentido mais literal, tal interpretação acabaria gerando divergências com o texto 

de Aristóteles no tocante às motivações para a realização da ação virtuosa. 

Portanto, assim como no exemplo utilizado por Müller acerca do ato de fazer pães, 

podemos interpretar a expressão “por eles mesmos” no tocante à segunda condição estipulada 

por Aristóteles para qualificar uma ação como virtuosa, de tal maneira que a motivação para a 

realização do ato virtuoso não seja necessariamente o próprio ato (enquanto fim em si), mas 

deve ser algo em vista do propósito de cada virtude. Por exemplo, no caso da coragem tal 

propósito seria, entre outras coisas, a preservação da pólis, ou seja, ao praticar um ato 

corajoso o agente estaria realizando algo nobre (ou kalon), isto é, aquilo que é bom para a 

pólis. Dessa forma, ao agir corajosamente numa guerra, o soldado não seria motivado 

exclusivamente pelo ato de guerrear “em si”, isto é, batalhar apenas por batalhar, mas sim, 

haveria uma motivação de cunho moral, a qual seria proteger sua cidade, ou seja, realizar uma 

ação nobre para a pólis.  

A partir dessa análise, pode-se inferir que escolher os atos virtuosos “por eles 

mesmos” significaria decidir praticá-los em vista daquilo que torna tais atos virtuosos, isto é, 

por motivações nobres. Portanto, ao tomarmos a expressão “por eles mesmos” do ponto de 

vista da interpretação alternativa proposta por Müller, não haveria conflito com as passagens 

do texto da Ética Nicomaquéia nas quais Aristóteles supostamente mencionaria uma 

motivação moral como uma das condições para a realização do ato virtuoso, que seria o 

problema decorrente da interpretação que toma o sentido literal da expressão “por eles 

mesmos” no tocante à segunda condição para a realização do ato virtuoso estipulada por 

Aristóteles em EN II 4.  

Uma vez que apresentamos a leitura alternativa que Müller faz acerca da segunda 

condição para o ato virtuoso em EN II 4 e, após analisarmos alguns trechos da Ética 
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Nicomaquéia que supostamente teriam compatibilidade com a interpretação proposta por 

Müller, podemos tecer algumas considerações. Em relação à interpretação literal do termo “por 

eles mesmos” no tocante à segunda condição para o ato virtuoso, caso fosse levada a efeito, 

poderíamos inferir que Aristóteles estaria atribuindo às ações virtuosas uma suposta finalidade 

em vista de “si mesmas”.  

Para não incorrer no erro de tomar o termo “por eles mesmos” no sentido literal, Müller 

propõe uma saída interpretativa, segundo a qual ao invés de atribuir às ações virtuosas um fim 

em si mesmas, o autor interpreta a passagem de Aristóteles acerca da segunda condição para o 

ato virtuoso em EN II 4 de tal modo que escolher agir virtuosamente seria escolher em vista da 

finalidade intrínseca das virtudes, isto é, daquilo que torna os atos virtuosos, que, por sua vez, 

seriam as motivações nobres (tou kalou heneka). Com isso, ficaria evidente que não seria 

possível tomar a expressão “por eles mesmos” como atribuir às ações virtuosas uma finalidade 

em si mesmas, já que a finalidade intrínseca das mesmas seria pertencente ao âmbito moral, ou 

seja, algo distinto de “fim em si”. 
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2.2 O problema do valor distintivamente moral da finalidade intrínseca das 

virtudes  

Ao considerarmos que a motivação supostamente moral de tou kalou heneka é 

condição para a ação virtuosa praticada virtuosamente, que teria de ser realizada “por ela 

mesma” nesse sentido, podemos ser levados a inferir que o ato virtuoso para Aristóteles 

poderia ser tomado como uma espécie de antecipação da noção kantiana de dever moral. Tal 

aproximação é realizada por alguns intérpretes que percebem uma suposta semelhança 

existente entre a ética aristotélica e a ética kantiana.  

Para que possamos compreender melhor a suposta semelhança existente entre a ética 

aristotélica e a ética kantiana no tocante à motivação moral, abordaremos uma passagem da 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes na qual Kant trata da questão  da distinção entre 

a ação praticada por dever e a ação praticada com intenção egoísta. Kant afirma:  

 

Por exemplo: é conforme o dever que o merceeiro não venda por 
um preço mais alto ao comprador inexperiente e que, sendo 
grande o movimento do negócio, o comerciante esperto também 
não faça semelhante coisa, mantendo, isto sim, um preço igual 
para todos, de modo que uma criança possa comprar em seu 
estabelecimento como em outro qualquer. É-se, pois, servido 
honradamente. Mas isso ainda não basta para crer que o 
comerciante tenha assim procedido por dever e princípios de 
honradez; o seu proveito o exigia; mas não é possível ainda 
aceitar que o comerciante tenha uma inclinação imediata para os 
seus fregueses, de modo a não praticar, por amor a eles, preço 
para si mais vantajoso a um do que a outro. A ação, pois, não foi 
praticada nem por dever nem por inclinação imediata, mas tão-
somente com intenção egoísta. (FMC I §9, p.112) 

 

Conforme o exemplo, podemos assinalar que, de acordo com Kant, não basta  que o 

comerciante venda sua mercadoria por um preço igual para todos os seus fregueses (tanto os 

compradores experientes quanto os inexperientes) para afirmarmos que o mesmo agiu por 

dever, isto é, de acordo com a moral, pois, caso o comerciante mantenha um preço igual para 

todos com o intuito de gerar mais movimento e lucro, o mesmo não estaria agindo pela 

motivação digna, isto é, por amor aos fregueses, de acordo com os princípios de honradez, 

mas sim, estaria agindo por uma motivação egoísta, que seria o próprio lucro. 

Ao analisarmos tal passagem, podemos perceber quais seriam as supostas semelhanças 

existentes entre a ética aristotélica e a ética kantiana, pois, se para Kant o agente deve agir por 

uma motivação correta conforme o dever moral, isto é, por princípios dignos e não por 
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motivações egoístas, tal noção se assemelharia à ideia de agir tou kalou heneka em 

Aristóteles, pois não bastaria ao agente apenas realizar uma ação virtuosa para ser 

considerado virtuoso, mas sim, realizar uma ação virtuosa virtuosamente, isto é, de acordo 

com aquilo que a qualifica como uma ação virtuosa, que seriam as motivações nobres. 

De acordo com a interpretação de Christine Korsgaard, tanto a perspectiva de 

Aristóteles quanto a de Kant a respeito da motivação para a ação correta são a mesma. 

(Korsgaard, 2008, p.48). 

Para explicar tal leitura, Korsgaard parte de uma análise acerca da motivação virtuosa 

na EN. A autora argumenta a partir do exemplo do soldado, segundo o qual o agente escolhe 

sacrificar sua vida numa guerra com vistas à vitória de sua pólis. Nesse exemplo, constata-se 

que o objetivo do soldado ao escolher sacrificar a sua vida na guerra é assegurar a vitória de 

sua cidade. Contudo, por mais que o propósito do agente seja claro uma vez que todo soldado 

que arrisca a vida numa guerra realiza tal ato com a finalidade de defender sua cidade, 

constituindo assim a realização de uma ação corajosa, ou seja, algo virtuoso, isso ainda não é 

suficiente para entendermos a razão da escolha do agente, isto é, por que motivo ele ariscou a 

vida ?, essa escolha valia a pena ? (Korsgaard, 2008, p.218). 

Segundo a autora, a razão de um ato não se refere apenas ao propósito atendido pela 

ação, mas também diz respeito ao propósito que dê sentido a toda ação, isto é, algo pelo qual 

valeria a pena realizar a ação. A partir dessa ideia, Korsgaard entende que, no exemplo do 

soldado, o agente escolhe arriscar a vida na guerra pois tal ato possui um valor “nobre”, o que 

torna a ação algo digno de ser realizado por si mesma, sem outro fim. (Korsgaard, 2008, 

p.218). 

A partir dessa análise, a autora infere que se é o valor nobre que motiva o agente a 

realizar a ação virtuosa em Aristóteles, da mesma forma na teoria de Kant é o “valor moral” 

que serve como motivação para a ação correta. (Korsgaard, 2008, p.218). 

Contudo, por mais que consideremos tal aproximação plausível, uma vez que em 

ambos os casos o agente deve agir pela motivação correta, ainda assim é necessário tecermos 

algumas ressalvas no tocante às diferenças existentes entre a ética aristotélica  e a ética 

kantiana. Mesmo que possamos traçar semelhanças entre ambos os modelos éticos em relação 

ao elemento moral que seria a motivação do agente, um dos fatores principais que distingue o 

modelo da ética aristotélica do modelo da ética kantiana seria o fato de o vínculo entre a 

virtude e a felicidade (eudaimonia), que constitui a base para a doutrina das virtudes em 
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Aristóteles, não existir no modelo kantiano, uma vez que o dever moral para Kant independe 

da felicidade do agente, ou seja, a ação moral não tem a felicidade como finalidade última. 

Quanto ao vínculo citado acima, existente entre a virtude e a felicidade, pode ser 

evidenciado na passagem de EN I 7 (1097b 2 – 4) que já foi citada, na qual Aristóteles afirma 

que, ao passo que a felicidade é buscada em vista de si mesma, as virtudes, além de serem 

realizadas “por si”, também são escolhidas no interesse de alcançar a eudaimonia. Dessa 

forma, evidencia-se uma diferença entre a noção de ação virtuosa em Aristóteles e a noção de 

dever moral em Kant, pois a ação moral em Kant independe da felicidade do agente enquanto 

finalidade última da ação. 

Dessa forma, infere-se que, embora a ideia de autores como Müller e Korsgaard acerca 

da motivação moral como condição para a ação virtuosa se assemelhe com a noção de dever 

moral na ética kantiana, ao tomarmos tal ideia como uma espécie de antecipação da noção de 

dever moral devemos atentar ao fato de que, apesar das semelhanças entre ambos os modelos 

éticos do ponto de vista da motivação correta do agente, existem diferenças entre eles no 

tocante à finalidade das ações do agente, pois, enquanto na ética kantiana o agente deve agir 

motivado apenas pelo dever moral, na ética aristotélica, além de agir virtuosamente motivado 

por algo nobre, as ações morais visam uma finalidade última, a saber, a eudaimonia. Portanto, 

por mais que alguns intérpretes cogitem a aproximação entre a motivação moral em 

Aristóteles e o dever moral em Kant, evidencia-se que tal leitura não deve ser feita sem levar 

em consideração que, apesar das semelhanças, tais modelos também possuem diferenças em 

relação à finalidade da ação. 

Outra diferença que se faz evidente entre  ambos os modelos éticos é a de que para 

Kant, o agente, ao agir motivado pelo dever moral, estaria “abrindo mão” de interesses 

próprios (que poderiam ser benéficos para si). Já em Aristóteles, ao agir virtuosamente pela 

motivação correta, o agente realiza a ação tendo como finalidade a eudaimonia. Para alcançar 

tal finalidade entretanto, não se faz necessário que o mesmo tenha que abrir mão de interesses 

próprios.  

O exemplo paradigmático já citado nesse capítulo, que suscita uma aproximação entre 

o dever moral kantiano e o agir pela motivação correta em Aristóteles, é o dilema clássico do 

soldado que ao agir corajosamente numa guerra estaria arriscando o maior dos bens, que é a 

própria vida, e com isso, teria que abrir mão de interesses próprios (como o de se manter vivo) 

em prol da motivação correta, isto é, de defender os concidadãos da pólis. Dessa forma, o 

soldado não necessariamente estaria agindo em conformidade com seus interesses próprios, 
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mas sim, agiria por bens alheios aos seus interesses, que seriam as vidas de outras pessoas. 

Tal ação portanto, caracterizar-se-ia como uma espécie de gesto altruísta8, pois o agente 

abriria mão de interesses próprios em prol de um bem alheio. 

Contudo, por mais que o exemplo citado acima possa ser utilizado por alguns 

intérpretes como uma espécie de justificativa para realizar a aproximação entre a motivação 

correta em Aristóteles e o dever moral kantiano, podemos realizar uma leitura desse exemplo 

na qual o agente virtuoso não necessariamente estaria abrindo mão de seus interesses próprios 

ao agir corajosamente numa guerra. 

Para demonstrar tal leitura, iremos analisar uma passagem de EN I 7 na qual 

Aristóteles discorre sobre o fato de que a eudaimonia não se limita a uma pessoa isolada, mas 

também envolve as pessoas que possuem um certo vínculo com esse indivíduo, pois como 

afirma o autor:  

Ora, por auto-suficiente não entendemos aquilo que é suficiente 
para um homem só, para aquele que leva uma vida solitária, mas 
também para os pais, os filhos, a esposa, e em geral para os 
amigos e concidadãos, visto que o homem nasceu para a cidadania. 
(1097b 10 – 14). 

 

Ao analisar tal passagem, infere-se que a felicidade do agente não se limita a sua vida 

do ponto de vista individual, mas que atingir a eudaimonia de forma plena também inclui o 

bem de outras pessoas vinculadas ao indivíduo, como os parentes, amigos e concidadãos.  

A partir dessa perspectiva, é possível interpretarmos o exemplo do soldado que arrisca 

sua vida para proteger a cidade, não como a semelhança da moral kantiana, na qual o agente 

estaria “abrindo mão” de seus interesses próprios em prol do dever de proteger a cidade, mas 

sim, que pelo fato de que a felicidade do mesmo também se estende a outras pessoas, ao 

batalhar numa guerra para protege-las, o soldado não estaria abrindo mão de seus interesses 

próprios, pois a vida dessas outras pessoas constituem parte da felicidade do mesmo. Com 

isso, além de agir virtuosamente numa guerra, o soldado também atinge a felicidade de forma 

plena, sem estar abrindo mão de seus interesses. 

Portanto, por mais que alguns intérpretes defendam uma leitura que aproxima a 

motivação correta em Aristóteles com o dever moral kantiano, tais leituras não conseguem 

lidar com a dificuldade citada no exemplo acima, de que no modelo kantiano, a ação 

 
8 Sobre a relação entre a noção de altruismo e a ação virtuosa praticada virtuosamente, trataremos 

mais adiante no próximo capítulo.  



33 
 

conforme o dever por vezes faz com que o agente tenha que abrir mão de interesses próprios, 

ao passo que diferentemente na ética aristotélica, a ação virtuosa não necessariamente 

pressupõe que o agente tenha que abrir mão de seus interesses.  

A partir dessa análise em relação às leituras que aproximam a motivação moral em 

Aristóteles com o dever moral kantiano, iremos agora analisar em que medida a leitura 

alternativa proposta por Müller é compatível com a passagem de EN I 7. 

Embora as diversas passagens da Ética Nicomaquéia que foram analisadas possuam 

certa compatibilidade com a leitura de Müller no tocante ao valor moral como finalidade da 

ação virtuosa, ainda assim, a alternativa proposta por Müller somente resolveria o problema da 

possibilidade de tomar o termo “por eles mesmos”, ao interpretarmos a passagem de EN II 4 

acerca da segunda condição para o ato virtuoso, como agir em vista da própria ação virtuosa: a 

motivação da ação não se restringe apenas ao próprio ato em si, mas possui outros elementos 

condicionais, como agir em vista do que é nobre (tou kalou heneka). Contudo, a alternativa 

proposta pelo autor, de interpretar o termo “por eles mesmos” como agir em vista da finalidade 

intrínseca da virtude, isto é, agir em vista daquilo que dignifica uma ação virtuosa, em outras 

palavras, agir em vista do que é nobre (entendido como aquilo que é moralmente bom), embora 

não incorra no problema da incompatibilidade com passagens nas quais Aristóteles menciona a 

motivação correta como condição para o ato virtuoso, ainda assim, ao optarmos por essa 

alternativa de interpretação, acabaríamos incorrendo em outro problema, que seria o fato de 

que, uma vez tendo “aquilo que é nobre” (to kalon) como finalidade exclusiva da ação virtuosa, 

teríamos um conflito em relação à afirmação de Aristóteles em EN I 7 de que as virtudes, além 

de serem escolhidas por elas mesmas, também são escolhidas em vista da felicidade.  

Após analisarmos diferentes perspectivas no tocante às interpretações das condições 

estipuladas por Aristóteles para qualificar um agente como virtuoso, podemos tecer algumas 

considerações. Em relação à segunda condição elencada por Aristóteles em EN II 4 para a 

realização de uma ação virtuosa, podemos inferir que o termo “por eles mesmos”, uma vez 

interpretado no sentido literal, acabaria gerando dificuldades, pois encontraríamos certa 

incompatibilidade com algumas passagens da Ética Nicomaquéia nas quais Aristóteles 

supostamente evidenciaria que as ações virtuosas deveriam ter uma motivação distintivamente 

moral para serem consideradas virtuosas, algo distinto de um fim em si mesmas, como uma 

interpretação mais literal do termo “por eles mesmos” sugere. 

A partir dessa análise, podemos considerar que a interpretação do termo “por eles 

mesmos” sugerida por Müller, segundo a qual um ato virtuoso realizado por ele mesmo seria 
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uma ação pautada por uma motivação distintivamente moral, evitaria dificuldades em relação à 

incompatibilidade com as passagens da Ética Nicomaquéia nas quais Aristóteles destaca uma 

suposta motivação distintivamente moral das virtudes. 

Outra consideração a respeito da interpretação sobre as condições estipuladas por 

Aristóteles para qualificar o agente como virtuoso seria evidenciar que, ao tomarmos  

motivações distintivamente morais como condição para a realização da ação virtuosa em 

Aristóteles, pressupondo certa aproximação (ou semelhança) supostamente existente entre a 

ética aristotélica e a ética kantiana, isto é, que ambos os modelos possuam o fator da motivação 

moral, em Aristóteles a ação virtuosa tem a felicidade (eudaimonia) como finalidade última, ao 

passo que em Kant a felicidade não é a finalidade última da ação moral. 

Quanto à questão da felicidade na ética aristotélica, podemos destacar algumas 

dificuldades do ponto de vista interpretativo, pois não bastaria somente, ao considerarmos a 

leitura de Müller, tomar o termo “por eles mesmos” como uma finalidade distintivamente moral 

para a realização das virtudes, pois, além disso, a ação também deve ser realizada em vista da 

felicidade do agente. 

Uma vez que apresentamos a leitura alternativa proposta por Müller acerca da segunda 

condição para o ato virtuoso em EN II 4, destacando a solução em relação ao problema em 

tomar o termo “por eles mesmos” como “fim em si”, e constatando que, ainda assim, tal 

interpretação, ao estipular como condição para a ação virtuosa uma valoração distintivamente 

moral, acabaria excluindo outras formas de motivação para o ato virtuoso, como a eudaimonia, 

iremos propor a seguir uma interpretação alternativa à leitura de Müller a respeito dessa 

passagem, com o intuito de buscar suplantar as dificuldades no tocante às motivações que não 

estariam no âmbito moral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

2.3 Leitura alternativa da segunda condição para a ação virtuosa 

 Conforme já apresentamos, o termo “por eles mesmos”, presente na afirmação de 

Aristóteles a respeito da segunda condição para o ato virtuoso em EN II 4, estaria sujeito a 

variadas interpretações, dentre elas tomar um sentido mais literal, segundo o qual o agente deve 

realizar a ação em vista da própria ação, assim como também pode ser tomado de acordo com a 

interpretação de Müller, segundo a qual escolher os atos “por eles mesmos” teria o sentido de 

escolher agir em vista da finalidade intrínseca das virtudes, isto é, em vista daquilo que as 

qualificam como virtudes, ou seja, escolher agir em vista daquilo que é nobre (ou moralmente 

correto). Contudo, ambas as interpretações do termo “por eles mesmos” acabam conflitando de 

certa forma com passagens do texto de Aristóteles, como já  abordado. 

 Para tentar resolver as dificuldades elencadas acerca das interpretações apresentadas até 

aqui, iremos partir da análise de algumas passagens da EN nas quais Aristóteles menciona a 

motivação por to kalon e, posteriormente, iremos averiguar até que ponto tais passagens 

possuem compatibilidade com a  passagem da EN II 4 sobre a segunda condição para o ato 

virtuoso na qual há a ocorrência do termo “por ele mesmo” e relacionar a noção de di´ hauto 

(“por ele mesmo”) com outras ocorrências desse termo presentes em outros textos de 

Aristóteles. 

Em EN IV 1, passagem  já citada, no tocante à virtude da liberalidade Aristóteles 

afirma:  

 

Ora, as ações virtuosas são praticadas tendo em vista o que é 
nobre (tou kalou heneka). Por isso o homem liberal, como as 
outras pessoas virtuosas, dá tendo em vista o que é nobre e como 
deve; pois dá às pessoas que convém, as quantias que convém e 
na ocasião que convém, com todas as demais condições que 
acompanham a reta ação de dar. (1120a 23 – 26). 

 

De acordo com a passagem, podemos dizer que as ações virtuosas para Aristóteles são 

praticadas em vista de uma finalidade nobre, isto é, tou kalou heneka; contudo, ainda em EN IV 

1, acerca da liberalidade, o autor menciona algumas restrições que distinguem o homem liberal 

daqueles que não podem ser chamados de liberais, pois, conforme outra passagem já citada, 

Aristóteles afirma: “O que dá às pessoas a quem não deve dar, porém, ou tendo em vista não o 

que é nobre e sim alguma outra coisa, não é chamado de liberal, mas recebe algum outro 

nome.” (1120a 27 – 29). A partir disso, podemos inferir que o agente virtuoso é aquele que 

realiza a ação em razão daquilo que é nobre (tou kalou heneka) e não “por outras razões” (di´ 
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allas aitias), pois aquele que age em razão de alguma outra coisa não é chamado de liberal, mas 

de algum outro nome, e, portanto, não age virtuosamente. 

Após analisarmos tal passagem, evidencia-se que Aristóteles de certa forma faz um 

contraponto entre uma ação motivada por to kalon e uma ação motivada por outras razões (di´ 

allas aitias), segundo o qual apenas as ações realizadas em razão daquilo que é nobre (tou 

kalou heneka) são praticadas virtuosamente. Tal contraponto é mencionado em outras 

passagens da EN, como o capítulo 8 do livro III, no qual Aristóteles afirma: 

 

Ora, os homens corajosos agem porque é nobre9 (dia to kalon), 
mas são auxiliados pela paixão, ao passo que as feras agem sob 
a influência da dor: atacam porque foram feridas ou por estarem 
assustadas, pois que nunca se aproximam de quem se extravia 
numa floresta. E assim não são bravas porque, impelidas pela dor 
e pela paixão, atiram-se aos perigos sem prevê-los. Do contrário, 
até os asnos seriam bravos quando têm fome, pois não há força 
de golpes que os faça afastar de seu pasto; e também a luxúria 
leva os adúlteros a cometer muitos atos audaciosos. (Não são 
bravas, pois, aquelas criaturas que a dor ou a paixão impele para 
diante do perigo.) A “coragem” devida à paixão parece ser a mais 
natural, tornando-se verdadeira coragem quando se lhe ajuntam a 
escolha (proairesis) e o motivo. (1116b 30 – 1117a 4). 

 

Conforme essa passagem, é possível percebermos que Aristóteles novamente faz um 

contraponto entre a ação virtuosa praticada pelo motivo correto, isto é, por aquilo que é nobre 

(tou kalou heneka), e a ação virtuosa motivada “por outras razões” (di´ allas aitias), pois, 

quando um agente realiza um ato corajoso movido por influência da dor (no caso de alguns 

animais) ou motivado pelas paixões (no caso dos adúlteros), tais ações não seriam 

verdadeiramente corajosas, visto que a ação corajosa praticada corajosamente deve ser 

realizada por escolha (proairesis) e por escolha do motivo correto, e não involuntariamente 

(como no caso das feras que atacam porque foram feridas) ou por outras razões que não são 

nobres (como no caso dos adúlteros que agem com audácia motivados pela luxúria). 

Uma vez analisadas as passagens nas quais Aristóteles menciona a motivação por to 

kalon, passaremos agora a uma investigação acerca da compatibilidade de tais passagens com 

a segunda condição da ação virtuosa praticada virtuosamente em EN II 4. 

 
9 Faço aqui duas alterações em relação à tradução utilizada: A primeira trata-se de optar pela palavra 

“nobre” ao invés de “honra” para a tradução do termo καλόν (pelos mesmos motivos já citados em notas 
anteriores). Quanto à segunda, se dá em relação à tradução do termo διά, para o qual utilizo a palavra 
“porque” ao invés de optar por “com a mira”. O motivo dessa escolha é o fato de que o termo ἕνεκα tem o 
significado de “em razão de”, ou seja, algo compatível com expressões como “tendo em vista” ou “com a mira”, 
já o termo διά indica causa, razão ou porquê, como por exemplo na expressão διὰ τί. 
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No tocante à segunda condição para o ato virtuoso em EN II 4, Aristóteles afirma que 

o agente “deve escolher os atos, e escolhê-los por eles mesmos” (proairoumenos di´auta) 

(1105a 31 – 33).  A partir dessa afirmação, evidencia-se a  semelhança entre a segunda 

condição para o ato virtuoso e a ação motivada por to kalon, pois a escolha (proairesis) está 

presente tanto na segunda condição, segundo a qual deve-se escolher os atos, quanto na ação 

motivada por to kalon, pois, conforme a análise do exemplo da coragem em EN III 8, o ato 

corajoso deve ser realizado com base na escolha e pela razão correta. Além disso, a noção de 

di´ auta também se faz presente de certa forma em ambas as situações, pois, ao escolher um 

ato “por ele mesmo” (di´ auta), especifica-se uma única motivação para a ação virtuosa, assim 

como, ao contrapor uma ação motivada por to kalon às ações motivadas “por outras razões” 

(di´ allas aitias), também se delimita um único tipo de motivação. 

Após analisarmos as passagens da EN nas quais Aristóteles menciona a noção de agir 

virtuosamente motivado por to kalon e averiguarmos em que medida tais passagens são 

compatíveis com a segunda condição para a ação virtuosa em EN II 4, inferimos que a noção 

de di´ auta se faz presente em ambos os casos, na medida em que tal termo acaba delimitando 

um único tipo de motivação específica como condição para o ato virtuoso. A partir disso, cabe 

agora uma investigação acerca do significado do termo di´ auta nesse contexto.  

Para investigarmos acerca do significado do termo di´ auta, passaremos agora a uma 

análise10 de passagens dos Analíticos Posteriores onde Aristóteles aborda a noção de per se 4, 

em que o texto trata das ações realizadas di´hauto. 

Em APo I 4, Aristóteles afirma:  

 

E, ainda, de modo diverso é per se 4 (kath´hauto) o que é dito de 
cada item em razão dele mesmo (di´hauto); e o que não é dito em 
razão dele mesmo é um acidente. Por exemplo: se, ao caminhar, 
relampejou, é um acidente, pois não foi em razão de caminhar (dia 
to badizein) que relampejou, antes, dizemos, foi por acidente. Se, 
porém, ocorreu em razão dele mesmo, é per se. Por exemplo: se, 
decapitado, morreu, então morreu por decapitação (kata tên 
sphagên) porque morreu em razão de ser decapitado (dia to 
sphattesthai), não foi por acidente que, decapitado, morreu. ( 73b 
10 – 13). 

 
10 Quanto à análise da passagem de Apo I 4 (73b 10 – 13), reconhecemos que tal abordagem é 

realizada de maneira um tanto sumária pelo fato de que o foco principal do argumento em questão é 
demonstrar de modo análogo, semelhanças entre o contexto dos exemplos nos quais Aristóteles relaciona a 
ideia de per se 4  com o contexto no qual o autor se refere à segunda condição para o ato virtuoso em EN II 4. 
Dessa forma, não nos atentamos a realizer uma análise mais detalhada acerca da passagem em questão, 
embora reconheçamos a importância de uma análise mais aprofundada para um melhor entendimento dessa 
passagem. 
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Note-se que o termo di´ hauto (em razão dele mesmo) está relacionado com a ideia de 

per se 4 (“por si”). Para explicar tal noção, Aristóteles faz um contraponto entre a ideia de 

di´hauto e a ideia de acidente, onde aquilo que é dito de um item não em razão dele mesmo, 

mas “por outras razões” (di´ allas aitias: aqui, dia to badizein), é um acidente, ao passo que 

aquilo que é dito de um item em razão dele mesmo expressa a ideia de per se 4.  

Com base nessa perspectiva a respeito da ideia de di´ hauto, podemos traçar alguns 

paralelos que nos possibilitem interpretar o significado do termo di´ auta no tocante à 

passagem de EN II 4 acerca da segunda condição para a ação virtuosa praticada 

virtuosamente. 

Para exemplificar, pensemos numa situação que diz respeito à virtude da coragem, na 

qual temos dois agentes que praticam ações corajosas: um mercenário que combate para 

ganhar pagamento e um guerreiro que combate para defender a cidade.  Ambos os  agentes 

praticam ações corajosas, mas apenas o segundo age corajosamente, pois o mesmo combate o 

inimigo numa guerra em razão daquilo que define o guerrear (defender a cidade da agressão 

cometida pelo inimigo) e não por outras razões (di´ allas aitias), como no caso do mercenário, 

que escolhe combater o inimigo motivado pelo pagamento e não pela defesa da cidade. 

O fato de que defender a cidade da agressão cometida pelo inimigo seja aquilo que 

define o guerrear é estipulado por Aristóteles em APo II 11, pois conforme afirma o autor:  

 

Por que a expedição guerreira dos persas atingiu Atenas? Ou, em 
outras palavras: qual foi a causa de Atenas ter se envolvido na 
guerra? Porque Atenas, apoiando os eretrianos, havia atacado 
Sardis, o que em primeira instância fez irromper a guerra. A é 
guerra, B é agressão não provocada e C Atenas. Então B 
(agressão não provocada) se aplica a C (Atenas) e A se aplica a B 
porque a guerra é travada contra aqueles que cometem uma 
agressão injusta. Assim, A, fazer a guerra, se aplica a B, o lado 
que iniciou as hostilidades, e B, por sua vez, se aplica a C, Atenas, 
que em primeira instância fez irromper as hostilidades. Assim, 
também aqui a causa (a causa eficiente) é um termo médio. 
(94a36 – b11). 

 

Ao analisarmos tal passagem, podemos ver que, de acordo com Aristóteles, a causa 

motriz do guerrear é cometer a primeira agressão ou injustiça, de modo que a própria noção 

de guerrear pode ser definida como cometer a primeira agressão, assim como defender-se da 

agressão cometida pelo inimigo (no caso daqueles que sofreram a primeira agressão). 
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Uma vez que defender-se da agressão cometida pelo inimigo define a noção de 

guerrear, o exemplo utilizado acima no tocante ao guerreiro que combate o inimigo para 

defender a cidade está de acordo com a ideia de praticar uma ação corajosa corajosamente, 

isto é, escolher agir de forma corajosa numa guerra di´ auta, ou seja, em razão daquilo que 

define o guerrear. Dessa forma, é possível interpretar o termo di´ auta no contexto da segunda 

condição para o ato virtuoso em EN II 4 de modo análogo à ideia de di´ hauto, no tocante à 

noção de per se 4 em APo I 4, pois, da mesma forma que no exemplo utilizado por Aristóteles 

em APo I 4: “se, decapitado, morreu, então morreu por decapitação (kata tên sphagên) porque 

morreu em razão de ser decapitado (dia to sphattesthai), não foi por acidente que, decapitado, 

morreu” ( 73b 10 – 13), no caso do exemplo do guerreiro que combate o inimigo para defender 

a cidade, pode-se afirmar que, ao guerrear, praticou ações corajosas, e praticou tais ações em 

razão do guerrear (dia to polemeisthai) e não por outras razões (di´ allas aitias), pois guerreou 

em razão de defender a cidade da agressão ou injustiça cometida pelo inimigo. 

Em contrapartida, no exemplo do mercenário que combate o inimigo numa guerra para 

ganhar pagamento, a ideia de praticar uma ação corajosa corajosamente não se faz presente, 

pois, mesmo que ao guerrear o agente pratique ações corajosas, o mesmo não escolhe agir de 

forma corajosa numa guerra di´ auta, isto é, em razão daquilo que define o guerrear, mas sim, 

pratica tais ações por outras razões (di´ allas aitias), uma vez que ele não age em razão de 

defender a cidade da agressão cometida pelo inimigo, na medida em que isso é acidental à 

motivação do mercenário, qual seja, o pagamento. De modo análogo, em APo I 4, Aristóteles 

afirma: “se, ao caminhar, relampejou, é um acidente, pois não foi em razão de caminhar (dia 

to badizein) que relampejou, antes, dizemos, foi por acidente”. ( 73b 10 – 13). 

A partir dos exemplos analisados, cabe ainda uma importante ressalva: independente 

da motivação ao combater o inimigo numa guerra, o mercenário está de modo intrínseco 

defendendo a pólis, ou seja, mesmo que agindo motivado pelo pagamento e não pela defesa 

da cidade, do ponto de vista da causalidade o agente está agindo kath’ hauto, pois guerrear 

implica defender a cidade. Contudo, agir tou kalou heneka sob a perspectiva da segunda 

condição para a ação virtuosa praticada virtuosamente é agir em razão daquilo que define o 

guerrear não apenas do ponto de vista causal, mas sobretudo do ponto de vista da motivação, 

de modo que, por mais que não seja possível combater o inimigo sem defender a cidade 

(assim como não é possível decapitar sem matar), uma ação virtuosa só é praticada 

virtuosamente se a intenção for correta.  
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Portanto, o que distingue o soldado corajoso que age corajosamente do mercenário é 

que por mais que ambos estejam praticando uma ação corajosa ao guerrear (pois ambos 

defendem a cidade), apenas o soldado o faz com a intenção correta, isto é, combate o inimigo 

numa guerra di’hauta, motivado por aquilo que define o guerrear (a defesa da cidade), 

enquanto que o mercenário, embora também defenda a cidade, o faz por uma motivação 

distinta daquilo que define o guerrear, ou seja, o faz motivado pelo pagamento. Por tais razões 

é que ambos praticam uma ação corajosa mas apenas o soldado o faz corajosamente.  

Vamos agora sumariar os resultados obtidos até aqui: 

Após analisarmos as passagens em relação ao significado do termo di´ auta (em razão 

dele mesmo), inferimos que, ao interpretar tal termo no tocante à passagem de acerca da 

segunda condição para a ação virtuosa EN II 4, escolher um ato virtuoso “por si mesmo” 

trata-se de escolher agir motivado pelo que define a ação virtuosa e não escolher agir de 

acordo com uma motivação de cunho distintivamente moral, como na leitura proposta por 

Müller, pois agir motivado por aquilo que define o ato virtuoso não necessariamente implica 

em agir por uma motivação de teor distintivamente moral. 

A partir dessa leitura alternativa acerca da segunda condição para a ação virtuosa, 

infere-se que a noção de escolher a prática de atos virtuosos di´ auta presente na passagem de 

EN II 4 (1105a 31 – 33) pode ser iluminada pela noção de di´ hauto na elucidação do 

significado de per se 4 (“por si”) em APo I 4 73b 10 – 13. Desse modo, escolher um ato 

virtuoso “por si mesmo” seria escolher agir em razão daquilo que define o ato virtuoso, como 

já fora exemplificado no caso do guerreiro corajoso, que pratica ações corajosas 

corajosamente porque guerreia em razão daquilo que define o guerrear e não por outras razões 

(di´ allas aitias). A partir disso, podemos interpretar o significado de to kalon também sob a 

perspectiva da ideia do per se 4, segundo a qual agir em vista de to kalon seria agir em vista 

daquilo que define a ação virtuosa. Tal aproximação pode ser legitimada com base nas 

análises que foram realizadas no início desse capítulo, ao demonstrarmos que em 

determinadas passagens Aristóteles faz um contraponto entre agir tou kalou heneka e não por 

outras razões (di´ allas aitias). 

Após apresentarmos uma leitura alternativa da segunda condição para o ato virtuoso 

praticado virtuosamente, nos deparamos com a hipótese de interpretar a   motivação para a 

ação virtuosa de modo distinto das interpretações que reconhecem uma motivação 

distintivamente moral para as virtudes, como no caso de Müller, por exemplo. Nossa leitura, 

por mais que seja compatível com diversas passagens da EN, assim como de outros textos de 
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Aristóteles, conforme as análises realizadas, ainda assim não se encontra isenta de problemas, 

pois, ao não reconhecer uma motivação distintivamente moral para as virtudes, incorremos 

em problemas como: se o guerrear é definido em termos da agressão ou injustiça cometida, 

então quem comete a primeira agressão injusta também será corajoso? 

Para exemplificar tal problema, pensemos na virtude da coragem, segundo a qual um 

guerreiro pode praticar uma ação corajosa corajosamente ao cometer uma primeira agressão 

ou injustiça numa guerra. Nesse caso, o agente estaria escolhendo realizar um ato corajoso 

motivado por aquilo que define o guerrear, isto é, cometer a primeira agressão ou injustiça 

contra o inimigo. Reconhecermos essa questão, porém não iremos nos concentrar nessa 

discussão, somente assinalar o que julgamos ser a interpretação correta. Nesse exemplo, ainda 

que a ação não esteja de acordo com a virtude da justiça, o que é justo ou injusto não pode 

servir de critério para qualificar a ação como corajosa, já que é necessário distinguir o que é 

da alçada da coragem e o que é da alçada da justiça. Dessa forma, o agente não agirá segundo 

perfeita virtude, pois agirá injustamente, mas, a despeito de agir injustamente, agirá de forma 

virtuosa no tocante à virtude da coragem.  

Após discorrermos acerca da compatibilidade entre a noção de to kalon e a 

interpretação alternativa da segunda condição para o ato virtuoso em EN II 4, passaremos 

agora a uma análise de outras interpretações da noção de to kalon na ética aristotélica, 

distintas da leitura alternativa  apresentada, para que possamos investigar se a interpretação do 

termo segundo a noção de per se 4 seria a leitura que melhor suplantaria as dificuldades no 

tocante à compatibilidade com o texto da EN. 
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CAPÍTULO 3: TO KALON: A MOTIVAÇÃO PARA AS AÇÕES VIRTUOSAS 

PRATICADAS VIRTUOSAMENTE 

3.1 O kalon enquanto “bem comum” e a questão do altruísmo 

O termo to kalon também pode ser traduzido como “aquilo que é belo”, e não 

necessariamente implicaria na ideia de “bem” (no sentido moral). A partir disso, alguns 

intérpretes acabam relacionando a ideia de kalon em Aristóteles com questões pertencentes ao 

âmbito estético. A partir dessa leitura, poder-se-ia inferir que agir virtuosamente tou kalou 

heneka poderia significar que o agente virtuoso é aquele que realiza uma ação “admirável”.  

De acordo com Irwin, por mais que o termo to kalon possa se referir a um sentido 

estético, como sugerem alguns intérpretes, ao se praticar uma ação virtuosa em função daquilo 

que é admirável, isto é, em vista do que é belo, ainda assim podemos relacionar tal noção com 

o âmbito moral, pois uma ação nobre, além de ser algo admirável, deve ser uma ação 

louvável. (Irwin, 2007, p.206 – 207). 

Dessa forma, o kalon teria um sentido que, além do teor estético, também pressupõe 

uma conotação moral, pois, segundo Irwin, uma ação boa (ou nobre) não deve ser apenas algo 

admirável, mas também louvável, e, além disso, deve ter em mira o bem comum. Irwin atribui 

ao termo to kalon à ideia de bem comum. Com base nessa leitura, infere-se que ter em mira o 

bem comum seria uma condição para o ato virtuoso, ou seja, escolher agir tou kalou heneka 

seria escolher agir em vista do bem comum. Tal leitura apoia-se numa passagem de EN IX 8, 

na qual  Aristóteles afirma:  

 

Por isso, todos os homens aprovam e louvam os que se ocupam 
em grau excepcional com ações nobres; e, se todos 
ambicionassem o que é nobre (to kalon) e dedicassem o melhor 
de seus esforços à prática das mais nobres ações, todas as coisas 
concorreriam para o bem comum e cada um obteria para si os 
maiores bens, já que a virtude é o maior bem que existe. (1169a 6 
– 11). 

 

Baseado em passagens como essa, nas quais Aristóteles relaciona a noção de to kalon 

com a promoção do bem comum, Irwin destaca uma conotação moral ao interpretar o termo 

kalon, mesmo que a ideia vinculada ao teor estético do termo se mantenha, pois, de acordo 

com o mesmo, por mais que Aristóteles ao se referir à noção de kalon esteja tratando de um 

sentido mais estético, por mais que uma ação virtuosa deva ser realizada em vista de algo 

admirável, tal apreciação estética decorreria da promoção do bem comum, ou seja, é pelo 
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gesto moral da ação do agente virtuoso que se promove o bem comum e é por essa razão que 

tal ato passa a ser algo admirável. Dessa forma, por mais que toda a ação virtuosa seja  algo 

“belo”, o fato de ser admirável não seria o motivo pelo qual o agente deve escolher agir 

virtuosamente, mas antes, promover o bem comum seria a motivação correta para a escolha 

do ato virtuoso, inferindo-se que o bem comum é uma característica essencial das ações 

nobres, sendo em consequência de visar o bem comum que tais ações se tornam admiráveis 

(belas). (Irwin, 2007, p.207). 

Após analisar a passagem de EN IX 8 e a interpretação de Irwin acerca do termo to 

kalon, que se inclina para a ideia de bem comum, é possível tecermos algumas considerações.  

Quanto à ideia de Irwin que o termo kalon, ainda que se refira ao âmbito da estética, 

tenha como característica fundamental a promoção do bem comum, ao analisarmos a 

passagem de EN IX 8 na qual o autor se apoia não é possível estabelecermos um vínculo de 

necessidade, segundo a qual agir virtuosamente necessariamente seja escolher um ato em vista 

do bem comum, pois nessa passagem Aristóteles atribui um valor de condição ao usar o termo 

“se”, ou seja, caso todos os homens ambicionassem o que é nobre (to kalon), todas as coisas 

concorreriam para o bem comum. Infere-se, portanto, a seguinte relação condicional: “se agir 

conforme x, promove-se y”. Dessa forma, agir em vista do bem comum não pode ser tomado 

como uma condição para a realização de ações nobres, mas sim, agir em vista de ações nobres 

é que seria uma condição para promover o bem comum.  

A partir dessas considerações, podemos inferir que, de acordo com a leitura de Irwin11, 

por mais que Aristóteles não esteja se limitando a tratar do termo to kalon apenas no sentido 

estético, mas que supostamente haveria um valor moral que antecede a noção estética de que 

agir virtuosamente seja agir em vista de algo belo (“admirável”), ainda assim não se faz 

evidente a ideia de que o significado do termo kalon esteja necessariamente atrelado à noção 

de bem comum, pois, se realizar ações nobres nada mais é do que uma condição para 

promover o bem comum, podemos interpretar que agir em vista do que é nobre seja algo 

distinto de agir conforme o bem comum, o qual, seria uma consequência de escolher agir 

virtuosamente e não necessariamente uma condição para o ato virtuoso. 

 
11 Quanto à posicão de Irwin, não se limita apenas à interpretação dessa passagem. O autor também 

constrói seus argumentos a respeito do vinculo existente entre o kalon e a ideia de bem comum em outros 
textos. Contudo, nos limitamos a analisar apenas a passagem de EN IX 8 (1169a 6 – 11), pois para a posicão 
crítica que defendemos, tal passagem já nos evidencia elementos suficientes para nos posicionarmos a respeito 
da leitura que vincula ao kalon a noção de bem comum. 



44 
 

Por mais que agir em vista do bem comum não seja uma condição para a realização de 

ações nobres (ou belas), é evidente que há uma relação entre a ideia de kalon e a noção de 

bem comum, pois a prática das ações nobres concorre para o bem comum. 

 A partir dessa perspectiva, podemos evidenciar um problema em relação à questão da 

eudaimonia na ética aristotélica, pois, ao se promover o bem comum, não necessariamente o 

agente seria beneficiado, pois existem situações nas quais, ao agir promovendo o bem 

comum, o agente acabaria realizando ações de teor altruísta em que o bem comum 

prevaleceria em relação aos interesses próprios do agente, ou seja, não proporcionaria 

necessariamente a plena realização dos interesses do agente, e portanto, o mesmo não atingiria 

uma  felicidade plena. 

Conforme o exemplo já referido, ao arriscar a vida numa guerra em defesa da pólis o 

soldado não estaria agindo em vista de seus interesses individuais, muito pelo contrário, 

estaria colocando em risco a sua vida em prol de um bem comum. Com base nesse 

argumento, podemos tratar a questão da eudaimonia a partir da leitura alternativa proposta por 

Marco Zingano, que será apresentada a seguir, na qual o bem agir seria agir pela motivação 

correta (entendida em termos distintivamente morais). 

Após analisarmos as interpretações acerca do termo to kalon que se distinguem da 

leitura alternativa segundo a noção de per se 4, passaremos agora a uma análise de algumas 

passagens da EN nas quais Aristóteles supostamente vincula to kalon com uma noção 

implícita de altruísmo, para que possamos examinar em que medida as leituras de 

comentadores como Irwin e Zingano acerca do significado de to kalon se fazem compatíveis 

com o texto de Aristóteles. 

Quanto à noção de altruísmo em relação às ações virtuosas, Zingano tece algumas 

considerações a partir da análise de algumas passagens do livro III da EN nas quais 

Aristóteles realiza um exame particular da virtude da coragem, pois em um ato de coragem 

expomos a vida a perigos, podendo até morrer por conta disto, o que aponta para uma noção 

de bem moral claramente desvinculada do que é proveitoso ou benéfico para o agente. 

Em EN III 9, Aristóteles afirma: 

 

E assim, se o mesmo se dá com a coragem, a morte e os 
ferimentos serão dolorosos para o homem bravo, e contrários à 
sua vontade, mas ele os enfrentará porque é nobre (hoti kalon) 
fazê-lo e vil deixar de fazê-lo. E quanto mais virtuoso e feliz for, 
mais sofrerá com o pensamento da morte; pois é para tal homem 
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que mais valor tem a vida, e ele conscientemente renuncia ao 
maior dos bens, o que é penoso. Mas nem por isso deixa de ser 
bravo, e talvez o seja ainda mais por escolher, a esse custo, a 
prática de atos nobres na guerra. Nem de todas as virtudes, 
portanto, o exercício é agradável, salvo na medida em que 
alcançam o seu fim. (1117b 7 – 16)12. 

 

Ao analisarmos tal passagem, evidencia-se que, em relação à virtude da coragem, 

Aristóteles demonstra que nem sempre a realização do ato virtuoso será agradável, pois o 

soldado que realiza atos nobres na guerra sofre ao ter de encarar a possibilidade de morte, ou 

seja, é necessário colocar em risco a própria vida virtuosa (o maior dos bens) em prol de uma 

ação nobre, isto é, defender sua cidade. A partir disso, Zingano considera que Aristóteles, ao 

sugerir que a virtude esteja condicionada a uma motivação moral, independentemente da 

felicidade particular do agente como finalidade última, estaria de forma implícita pressupondo 

um certo teor altruísta, oriundo da noção de to kalon vinculado à ação virtuosa. Dessa forma, 

o agente deve fazer algo porque reconhece as razões que qualificam tal ação como o que 

convém fazer, independentemente dos fins que esteja a perseguir. (Zingano, 2008, p.20 – 22). 

Com base nessa consideração, é possível desvincular o dever do imediatismo relacionado aos 

desejos e fins, o que torna o eudemonismo aristotélico uma reflexão sobre o bem agir em 

escala humana, indiferente ao bem-estar dos indivíduos. (Zingano, 2008, p.22). 

De acordo com a leitura de Zingano, se algumas virtudes como a coragem em 

determinadas situações pressupõem que o agente realize a ação a partir de uma motivação 

altruísta, como no caso dos soldados que arriscam a vida corajosamente pelo bem da pólis, 

isso significa que, nesse contexto, para agir virtuosamente é necessário que o agente escolha o 

ato não visando ao bem-estar individual, mas sim, agindo porque é correto. Dessa forma, ao 

passo que Aristóteles em diversas passagens da EN, como já apresentado, afirma que as 

virtudes devem ser realizadas tou kalou heneka (em vista daquilo que é nobre), na leitura de 

Zingano a respeito da motivação moral para o ato virtuoso, obtemos uma interpretação 

semelhante à leitura de alguns intérpretes que percebem uma suposta semelhança existente 

entre a ética aristotélica e a ética kantiana, uma vez que realizar as virtudes pela motivação 

correta poderia ser interpretado como agir por dever.   

 
12 Faço aqui duas alterações em relação à tradução utilizada: A primeira trata-se de optar pela palavra 

“sofrerá” ao invés de utilizar “doerá” ao traduzir o termo λυπήσεται. Quanto a segunda, trata-se de escolher a 
palavra “penoso” ao invés de “doloroso” ao traduzir o termo λυπηρόν. Os motivos para essas alterações são os 
mesmos em relação à alteração realizada anteriormente em 1120a 23 – 27. 
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A partir dessa análise, infere-se que os interesses individuais dos agentes virtuosos não 

é assegurado em relação a todas as virtudes, pois, como analisamos no tocante à virtude da 

coragem, em determinadas situações, como enfrentar a morte corajosamente numa guerra, o 

ato de agir de forma corajosa não seria algo agradável para o agente, mas pelo contrário, seria 

uma espécie de sacrifício, o que nos permite suscitar a questão acerca da eudaimonia como a 

finalidade das ações virtuosas, pois como um agente que sofre ao realizar uma ação virtuosa 

pode alcançar a eudaimonia, ou seja, como um soldado pode atingir a felicidade arriscando 

sua vida numa batalha uma vez que tal ato seria contrário aos seus interesses próprios, como o 

de se manter vivo?  

Quanto à questão citada acima, tanto a leitura de Irwin quanto a leitura de Zingano a 

respeito do teor altruísta supostamente implícito na ética aristotélica possuem legitimidade, 

uma vez que passagens da Ética Nicomaqueia como a que acabamos de citar nos mostram que 

talvez a ideia de agir em vista do que é nobre (tou kalou heneka) possa significar agir em prol 

do bem comum, assim como a finalidade da virtude, isto é, a eudaimonia pode não ser apenas 

a própria realização do agente, mas sim, um bem agir em escala humana, um gesto altruísta. 

Contudo, por mais que tais leituras sejam compatíveis com a passagem analisada 

acima, na qual Aristóteles estaria implicitamente relacionando a noção de tou kalou heneka 

com uma ideia de altruísmo presente na ação do agente virtuoso, ainda assim, não é 

necessário interpretar essa passagem desse modo, não menos porque, ao abdicar de seus 

interesses individuais, o agente virtuoso não necessariamente alcançaria a felicidade de forma 

plena. A partir disso, iremos analisar a mesma passagem sob a perspectiva da interpretação 

alternativa acerca de to kalon, na tentativa de proporcionar uma leitura que evite cair em tal 

dificuldade. 

Uma vez que a interpretação alternativa de to kalon consiste na ideia de que uma ação 

virtuosa praticada virtuosamente significa agir tendo em vista aquilo que define o ato 

virtuoso, no caso da coragem o soldado virtuoso seria aquele que combate o inimigo tendo em 

vista aquilo que define o guerrear, isto é, defender a sua cidade. Dessa forma, o soldado 

corajoso que age corajosamente numa guerra e se arrisca em combate e ao agir de tal maneira 

sofre com o risco de perder sua vida não necessariamente estaria agindo de maneira altruísta 

ou em vista do bem comum, mas sim, estaria guerreando em vista daquilo mesmo que define 

o guerrear, fazendo o que as circunstâncias exigem e, ao agir dessa forma, atinge a finalidade 

da ação. A partir disso, uma vez que o agente enfrenta o inimigo numa guerra em vista da 

defesa da cidade, o mesmo é capaz de alcançar a eudaimonia, pois sua motivação principal 
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não é apenas se manter vivo, mas sim lutar pelo que é nobre, ou seja, pela defesa da pólis. A 

partir dessa leitura, podemos perceber que, além de possuir compatibilidade com a passagem 

analisada, a interpretação alternativa de to kalon também é capaz de resolver a dificuldade em 

relação à questão da eudaimonia. 

Passemos agora à análise de outra passagem na qual Aristóteles, ao se referir à noção 

de to kalon, possivelmente vincularia tal ideia com algo semelhante ao altruísmo. Em EN IX 

8, Aristóteles afirma: 

 

Também se discute a questão se um homem deveria amar acima 
de tudo a si mesmo ou a alguma outra pessoa. São criticados 
aqueles que amam a si mesmos mais do que a qualquer outra 
coisa, e dá-se-lhes o nome de ególatras, que é considerado um 
epíteto pejorativo, e um homem mau parece fazer tudo no seu 
próprio interesse, e isso tanto mais quanto pior ele for. É acusado, 
por exemplo, de não fazer nada espontaneamente, enquanto o 
homem bom age porque é nobre13 (dia to kalon), e quanto melhor 
ele for, tanto mais age porque é nobre e em vista do amigo, sem 
levar em conta o que é seu. (1168a 30 – 34). 

 

Ao analisar tal passagem, podemos evidenciar outra ocorrência do termo to kalon na 

qual supostamente estaria implícita a ideia de altruísmo, pois, quando Aristóteles afirma que o 

homem bom, ao agir pelo que é nobre, sacrifica seus interesses pessoais, podemos inferir que, 

se agir pelo que é nobre é a finalidade comum a todas as virtudes e, ao fazê-lo, o agente 

abdica de seus interesses pessoais, segue-se que agir virtuosamente não necessariamente 

significa agir em vista da felicidade (enquanto bem-estar individual), mas sim, realizar a ação 

abdicando de seus interesses próprios, em prol do que é nobre, ou seja, em vista de um bem 

comum ou de um gesto altruísta. 

Ao analisarmos algumas passagens nas quais Aristóteles, ao se referir ao kalon, 

vinculando a ação virtuosa com um suposto gesto altruísta, é possível evidenciarmos certa 

compatibilidade entre o texto de Aristóteles e a interpretação acerca do kalon segundo a ideia 

de agir em vista do bem comum, que implicaria em alguns casos (como no exemplo do 

soldado que arrisca sua vida em batalha) na noção de altruísmo.  

Dessa forma, é possível legitimar as interpretações tanto de Irwin quanto de Zingano a 

respeito da ideia de kalon no tocante à noção de altruísmo que estaria implícita no gesto 

 
13 Realizo aqui uma alteração em relação à tradução utilizada: Fiz a escolha de traduzir o termo διὰ τὸ 

καλόν por “porque é nobre” ao invés de utilizar a expressão “tendo em vista a honra”. O motivo dessa 
alteração é o mesmo em relação à alteração que fiz em 1122b 5 – 6. 
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moral, assim como foi possível evidenciar a ideia de que, em determinados casos, a finalidade 

da ação virtuosa não tem em vista necessariamente a felicidade individual do agente, mas sim, 

o bem alheio. 

No tocante à questão do altruísmo, Thomas Nagel o define como a motivação de agir 

por consideração dos interesses de outras pessoas, sem apelo a outras motivações. (Nagel, 

1970, p.79). 

Nagel se opõe a leituras que consideram o interesse próprio do agente como motivação 

para agir em prol dos outros. Quanto a tais leituras, são orientadas pela seguinte lógica: desde 

que seja eu o autor da ação, mesmo quando estou agindo por interesses alheios, deve ser o 

meu interesse que fornece o impulso para agir. (Nagel, 1970, p.80). 

Ao analisarmos a posição de Nagel a respeito do altruísmo, temos que a leitura 

alternativa de to kalon não considera o altruísmo como motivação para o ato virtuoso. Para 

demonstrar os fatores que excluem o altruísmo como motivação para a ação virtuosa, iremos 

recorrer ao exemplo do soldado que age corajosamente ao arriscar sua vida numa guerra pela 

defesa da cidade.  

Considerando a leitura alternativa, a ação corajosa praticada corajosamente numa 

guerra é aquela que é praticada em razão daquilo que define o guerrear, isto é, agir em prol da 

defesa da cidade. Para considerarmos tal ato como altruísta (segundo a definição de Nagel), a 

ação do soldado teria de ser motivada por interesses alheios, não levando em conta o interesse 

do agente.  

Se tomarmos a concepção de Nagel como parâmetro para classificar uma ação 

altruísta, podemos concluir que, por um lado, a leitura alternativa não requer o altruísmo 

enquanto motivação para a ação virtuosa praticada virtuosamente, senão que o elemento 

altruísta é introduzido (se é introduzido) como parte da definição da virtude em questão 

(defender a cidade), e pode não ser introduzido no caso de outras virtudes. Por outro lado, se 

levarmos em consideração tanto a leitura de Irwin quanto a de Zingano, é agir tou kalou 

heneka que introduz o altruísmo, como, por exemplo, no caso da virtude da coragem, ao 

combater o inimigo numa guerra abdicando de interesses individuais e agindo em prol de um 

bem alheio em defesa da pólis. 

Contudo, ainda que possamos relacionar a ideia de kalon com a noção de altruísmo, 

como no caso da virtude da coragem, tal noção, como veremos a seguir, não se faz presente 

em todas as virtudes, pois, por exemplo no caso da virtude da temperança, não está implícita a 
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ideia de altruísmo. Para que possamos averiguar a possibilidade do altruísmo nas ações 

temperantes, iremos analisar uma passagem da EN III 11 na qual Aristóteles descreve como 

seria o comportamento de uma pessoa temperante. 

Em EN III 12, Aristóteles afirma: 

 

No temperante, o apetite deve harmonizar-se com a razão, pois o 
que ambos têm em mira é o nobre (τὸ καλόν), e o temperante tem 
apetite pelas coisas que deve, como deve e quando deve, e assim 
prescreve a razão (1119b 15 – 18). 

    

 A partir da análise da passagem, percebemos que a virtude da temperança está 

vinculada ao desejo proporcionado às circunstâncias em relação aos prazeres corporais, isto é, 

aqueles relativos à comida, à bebida e ao sexo, ou seja, a pessoa temperante deseja as coisas 

agradáveis (ou prazerosas) de acordo com o que as circunstâncias exigem, ao contrário das 

pessoas intemperantes que, de acordo com o autor, amam as coisas prazerosas mais do que o 

necessário.  

 A partir desse exemplo, infere-se que agir de forma temperante significa desejar de 

acordo com o que as circunstâncias exigem. Nesse caso, a finalidade do gesto temperante 

seria estabelecer a correta proporção dos desejos, ou seja, trata-se de agir em vista de um bem 

próprio. Dessa forma, conclui-se que a virtude da temperança não necessariamente possui um 

vínculo com o altruísmo, ou seja, não é em prol de um bem alheio que o agente temperante 

realiza uma ação virtuosa. 

 Com base na análise da virtude da temperança, percebemos que, embora a noção de 

altruísmo possa estar presente no caso de algumas virtudes, como por exemplo no caso da 

coragem, não são todas as virtudes que se relacionam com a ideia de altruísmo, pois no caso 

da temperança a ação não é visada em prol de um bem alheio. 

Uma vez que a virtude da temperança não pressupõe a noção de altruísmo (enquanto 

motivação para o ato virtuoso), evidencia-se que as leituras que relacionam a ideia de kalon 

com uma noção implícita de altruísmo acabam caindo em certas dificuldades, pois a 

temperança tem o que é nobre como finalidade da ação virtuosa, mas não pode considerar o 

altruísmo como a motivação do ato virtuoso. Logo, a noção de altruísmo não pode ser tomada 

como o significado de kalon. 
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Além disso, uma das principais dificuldades com que nos deparamos ao levar a efeito 

a leitura de kalon em termos altruístas ou visando o bem comum é o problema já citado acerca 

da compatibilidade com a ideia de eudaimonia na ética aristotélica, pois como seria possível 

um agente abrir mão de seu bem-estar individual e ainda assim alcançar a felicidade? Tal 

escolha interpretativa culminaria em uma leitura na qual a noção tradicional de felicidade 

fosse enfraquecida, pois, ao se referir à eudaimonia como bem agir, seria possível interpretar 

que Aristóteles de forma implícita sugere que as ações virtuosas são realizadas não 

necessariamente em vista da felicidade do agente, mas sim, em prol de um bem alheio.  

Vamos agora sumariar os resultados obtidos até aqui: 

Após a análise dessas passagens, podemos inferir que, ao adotarmos a interpretação de 

to kalon como vinculado ao altruísmo, ou que tivesse como motivação o bem comum, 

acabaríamos deparando com algumas dificuldades, uma delas em relação à compatibilidade 

dessa leitura com a eudaimonia enquanto felicidade do agente, pois num gesto altruísta, em 

determinados casos, os interesses individuais acabam sendo sacrificados em prol do bem 

comum (como no caso do soldado que arrisca a vida numa guerra), ao passo que, na leitura 

alternativa, o soldado que arrisca a vida numa guerra não abre mão de seus interesses, senão 

que os realiza plenamente, pois é precisamente ao lutar pelo que é nobre, em defesa da pólis, e 

com isso, defender outras pessoas (parentes, amigos e concidadãos) que são relevantes para a 

constituição plena de sua felicidade, que ele o realiza. 

Por fim, teríamos o problema de que nem todas as virtudes possuem um vínculo com o 

gesto altruísta, como no caso da temperança. O exemplo da temperança evidencia que por 

mais que algumas virtudes pudessem estar vinculadas a motivações como o bem alheio no 

caso do soldado corajoso que arrisca a vida para defender a cidade, nem todas as ações 

virtuosas necessitam de uma motivação moral para atingirem sua finalidade de acordo com o 

que as circunstâncias exigem, pois conforme o exemplo do agente temperante que delibera 

sobre a quantidade adequada de doce que deve ingerir e age virtuosamente em relação a 

desejar os prazeres de forma equilibrada, mesmo que tal ação não implique num gesto 

altruísta, ou de cunho distintivamente moral. 

Dessa forma, conclui-se que a leitura alternativa que interpreta o kalon à luz de per se 

4, ao não vincular o altruísmo a uma condição para as ações virtuosas, consegue evitar tais 

dificuldades. Pois mesmo nos casos em que o elemento altruísta está presente, como no 

exemplo do soldado que age corajosamente na guerra, é evidente que a causa que motiva a 

ação corajosa é a defesa da pólis, que define o guerrear. A partir dessa análise, infere-se que 
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agir em razão daquilo que define a ação virtuosa é a condição para agir virtuosamente, pois se 

aplica à todas as virtudes, inclusive à temperança.  

Portanto, embora leituras como as de Irwin e Zingano possuam legitimidade uma vez 

que algumas ações virtuosas estão atreladas a gestos altruístas ou têm em vista um bem 

comum, tais elementos morais não são determinantes para todas as virtudes.  
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3.2 O kalon e a contemplação 

Uma vez analisadas as interpretações de Irwin e de Zingano a respeito da noção de 

kalon, apontamos algumas dificuldades em relação a tais leituras e averiguamos até que ponto 

a leitura alternativa de kalon era capaz de suplantar as dificuldades apontadas. A partir disso, 

iremos agora analisar uma interpretação acerca da ideia de kalon distinta daquelas 

apresentadas até o momento. 

Para interpretar o kalon, Gabriel Richard Lear parte de uma análise das virtudes 

segundo a qual primeiramente é preciso compreender as condições estabelecidas por 

Aristóteles em relação aos atos virtuosos em EN II 4, sobretudo entender o significado da 

segunda condição, a qual sustenta que as ações virtuosas devem ser escolhidas “por si 

mesmas”. Para interpretar a ideia de “por si mesmas”, a autora recorre a uma análise da 

seguinte passagem: 

 

Analogamente, no que tange às ações também existe excesso, 
carência e um meio-termo. Ora, a virtude diz respeito às paixões e 
ações em que o excesso é uma forma de erro, assim como a 
carência, ao passo que o meio-termo é uma forma de acerto digna 
de louvor; e acertar e ser louvada é uma característica da virtude. 
Em conclusão, a virtude é uma espécie de mediania, já que, como 
vimos, ela põe a sua mira no meio-termo. (1106b 23 – 28). 

 

De acordo com a passagem, uma vez que a virtude está relacionada às ações, onde 

tanto o excesso quanto a falta configuram o erro, é somente agindo de forma intermediária em 

relação à falta e o excesso que uma ação resultará num acerto e será digna de louvor. Dessa 

forma, ao agir de forma acertada e tornando tal ação algo digno de louvor, o ato caracterizar-

se-ia como virtuoso, já que acertar e ser louvada são características da virtude.  

A partir dessa análise, a autora escolhe interpretar o termo “por si mesmas” (em 

relação à segunda condição para a ação virtuosa) como escolher a ação pelo caráter 

intermediário da ação, ou seja, se agir de forma intermediária em relação à falta e o excesso é 

o que caracteriza o ato como virtuoso, escolher o ato “por si mesmo” seria escolher agir pelo 

teor intermediário da ação em relação à falta e ao excesso. (Lear, 2004, p.123). 
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Após interpretar o termo “por si mesmo” em EN II 4, Lear propõe uma análise  de to 

kalon,14 pois, assim como escolher a ação por ela mesma constitui uma condição para o ato 

virtuoso, Aristóteles também afirma em diversas passagens da EN que as virtudes são 

realizadas em vista do que é nobre (tou kalou heneka).  

Para analisar quais seriam os fatores que caracterizariam uma ação como algo nobre 

(ou belo), Lear propõe uma investigação do termo kalon pautada no âmbito  estético. Dessa 

forma, a autora passa a analisar o significado de kalon a partir de uma passagem no quinto 

capítulo do livro V dos Tópicos, na qual Aristóteles afirma: 

 

Por exemplo, alguém que disse que “apropriado” (prepon) constitui 
uma propriedade do belo (kalon) apontou a coisa mesma como 
sua própria propriedade (pois belo e apropriado são a mesma 
coisa) e, assim, apropriado não pode ser uma propriedade do 
belo. (135a 13 – 14). 

 

Ao interpretar o termo prepon como “apropriado”, Lear argumenta que a ideia de 

kalon (enquanto algo belo) seria equivalente à noção de algo apropriado. A partir disso, a 

autora passa a uma análise de algumas passagens da EN nas quais Aristóteles supostamente 

evidenciaria uma relação entre a ação virtuosa e a ação apropriada. 

Em EN II 9, Aristóteles afirma “qualquer um pode encolerizar-se, dar ou gastar 

dinheiro – isso é fácil; mas fazê-lo à pessoa que convém, na medida, na ocasião, pelo motivo 

e da maneira que convém, eis o que não é para qualquer um”. (1109a 26 – 29). 

Com base nessa passagem, o agente virtuoso, para agir de forma intermediária em 

relação à falta e o excesso, necessita adequar-se às circunstâncias, agindo de forma apropriada 

em cada situação. Dessa forma, evidencia-se um vínculo existente entre a ação virtuosa e a 

ação apropriada. 

Outra passagem analisada pela autora diz respeito à virtude da magnificência, na qual 

Aristóteles afirma: “O homem magnificente assemelha-se a um artista, pois percebe o que é 

apropriado (prepon) e sabe gastar grandes quantias com bom gosto.” (1122a 34 – 35).  

Ao analisar essa passagem, Lear constata mais uma vez que agir de forma virtuosa, 

isto é, de modo intermediário, está vinculado  a  agir de forma apropriada.  

 
14 Quanto à tradução do termo καλόν, Lear costuma traduzir por “bem” (aquilo que é bom), pois seria 

uma tradução que consegue captar o sentido moral do termo no contexto das ações. Contudo, em alguns 
contextos a autora também traduz esse termo como “belo” (em sentido estético). 
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A partir da análise das passagens, a autora argumenta que os fatores que caracterizam 

uma ação virtuosa como um ato de caráter intermediário, escolhido “por si mesmo” (di´ 

hauta), são os mesmos que tornam a ação “bela” (kalon), ou seja, ao escolher agir de forma 

intermediária, o agente também estaria escolhendo agir pelo que é nobre (tou kalon heneka), 

pois tanto agir de modo intermediário quanto agir pelo que é belo são modos de agir de 

acordo com aquilo que é “apropriado” (prepon). (Lear, 2004, p.124). 

Uma vez inferido que a segunda condição para a ação virtuosa em EN II 4 se 

assemelha à ideia de agir pelo que é nobre (tou kalou heneka), Lear passa a investigar acerca 

do significado de kalon.  

Como Aristóteles não explica o significado do termo to kalon na EN, a autora passa a 

investigar qual seria o significado mais geral de kalon (enquanto belo), de acordo com a 

perspectiva de Aristóteles a respeito da ideia de beleza. A partir disso, Lear tece algumas 

considerações acerca da ideia de beleza em Aristóteles, fora do âmbito da ação humana. 

De acordo com a autora, em diversos contextos em Aristóteles o kalon não é algo que 

depende apenas de si mesmo para ser caracterizado como algo belo, mas depende da 

correspondência com a finalidade, por exemplo: uma cidade “ordenada” (conforme o belo) é 

aquela que proporciona a felicidade dos habitantes, ou seja, a beleza da cidade consiste apenas 

em a cidade atingir a sua finalidade. (Lear, 2004, p.127 – 129). 

Após tecer algumas considerações a respeito da ideia de beleza fora do âmbito da ação 

humana, Lear passa a averiguar em que medida a ideia de kalon apresentada acima se 

assemelha à noção de beleza no âmbito da ação humana. 

Para investigar o significado de kalon no âmbito da ação humana, a autora parte da 

análise de uma passagem do capítulo nove do livro I da Retórica, na qual Aristóteles afirma: 

“Pois bem, o belo (to kalon) é o que, sendo preferível por si mesmo, é digno de louvor; ou o 

que, sendo bom, é agradável porque é bom”. (1366a 33 – 34). 

Ao analisar essa passagem, Lear atenta ao fato de que Aristóteles atrela à noção de 

kalon o elemento do prazer, ou seja, além de ser algo digno de louvor, o kalon deve ser algo 

agradável. A partir disso, a autora interpreta que, ao vincular a ideia de kalon com aquilo que 

é agradável (ou prazeroso), Aristóteles estaria fazendo menção a um tipo peculiar de prazer. O 

kalon, em outras palavras, seria uma espécie de “moralidade prazerosa”. (Lear, 2004, p.133 – 

134). 
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No tocante ao fato de a ideia de prazer estar vinculada à noção de kalon, tecemos uma 

breve consideração acerca da leitura de Ursula Wolf, que analisa tal questão com base em 

algumas passagens da EN, pois a partir dessa abordagem poderemos traçar alguns paralelos 

com a interpretação de Lear e compreender de modo mais amplo em que consistiria esse tipo 

peculiar de prazer. 

Segundo a interpretação de Wolf, o kalon no âmbito da ação virtuosa representaria 

para Aristóteles uma espécie de “prazer reflexivo”. Para ilustrar o significado desse tipo de 

prazer a autora aborda tal ideia ao analisar algumas passagens da EN. (Wolf, 2010, p.264). 

Em EN III 9 Aristóteles afirma: 

 

Sem embargo, a finalidade que a coragem se propõe dir-se-ia que 
é agradável, mas é encoberta pelas circunstâncias do caso, como 
também sucede nas competições atléticas; porquanto é agradável 
o fim visado pelos pugilistas, isto é, a coroa e as honras; mas os 
golpes que recebem são dolorosos e excruciantes para o corpo, 
como também o são seus esforços; e, como os golpes e os 
esforços são muitos, o fim, que é um só e pequeno, parece nada 
ter de agradável. E assim, se o mesmo se dá com a coragem, a 
morte e os ferimentos serão dolorosos para o homem bravo, e 
contrários à sua vontade, mas ele os enfrentará porque é nobre 
(hoti kalon) fazê-lo e vil deixar de fazê-lo. E quanto mais virtuoso e 
feliz for, mais sofrerá com o pensamento da morte; pois é para tal 
homem que mais valor tem a vida, e ele conscientemente renuncia 
ao maior dos bens, o que é penoso. Mas nem por isso deixa de 
ser bravo, e talvez o seja ainda mais por escolher, a esse custo, a 
prática de atos nobres na guerra. Nem de todas as virtudes, 
portanto, o exercício é agradável, salvo na medida em que 
alcançam o seu fim. (1117a35 – b16). 

 

Com base na passagem acima, a autora infere que no exemplo da virtude da coragem 

no qual o guerreiro arisca a própria vida, haveria uma finalidade agradável (prazerosa) que 

estaria oculta em razão das circunstâncias, visto que os ferimentos e o risco de morte numa 

guerra não caracterizariam numa primeira instância uma ação prazerosa, contudo, por mais 

que Aristóteles afirme que nem todas as virtudes são agradáveis enquanto são realizadas, na 

medida que alcançam o seu fim as mesmas alcançariam certo prazer em segunda instância, ou 

seja, por mais que as dores enfrentadas na batalha possam causar um certo desprazer no 

agente, o mesmo enfrentará as dificuldades da batalha porque é nobre fazê-lo, isto é, a 

motivação pela realização de um ato nobre (to kalon) suplantaria a dor causada pelo risco de 

perder a vida e agir por essa finalidade acabaria fazendo com que a ação fosse prazerosa numa 

segunda instância, assim como ocorre nas competições atléticas, onde por mais que os 
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pugilistas sofram com as dores dos golpes recebidos, são capazes de se manter motivados em 

conquistar a coroa e as honras. (Wolf, 2010, p.83 – 85). 

Após essa breve abordagem da interpretação de Wolf sobre a questão da relação entre 

a noção de kalon e a ideia de prazer, retomemos a discussão em relação à leitura que Lear faz 

do kalon no âmbito da ação humana.  

 Em relação às circunstâncias da ação corajosa, abordadas acima com base em EN 

1117a35 – b2, Lear argumenta que, por envolverem dor, terror, perigo e até a possibilidade de 

morte, seria psicologicamente impossível para uma pessoa tanto agir de forma racional quanto 

desempenhar ações corajosas com determinação, a menos que tenhamos em mente que a 

finalidade da pessoa corajosa seja o kalon, que por sua vez seria algo “prazeroso”. (Lear, 

2004, p.149.). 

 A partir dessa análise, a autora infere que o elemento que torna uma ação bela é o 

mesmo que caracteriza a beleza fora do âmbito das ações, ou seja, em ambos os casos o kalon 

se dá na medida em que corresponde ao seu propósito (finalidade), pois, da mesma forma que 

uma cidade só é bela quando proporciona a felicidade de seus habitantes, uma ação corajosa 

numa guerra só é bela em relação ao fim nobre que a mesma proporciona. (Lear, 2004, 

p.132.). 

De acordo com Lear, as ações corajosas são belas em parte devido ao fim nobre de 

proteger a cidade, proporcionando a paz e a autonomia necessárias para a boa vida  dos 

habitantes. Contudo, por mais que uma ação corajosa seja considerada bela em relação ao fim 

que o agente persegue, caso a finalidade não seja alcançada, tal ação não deixa de ser 

caracterizada como bela, pois, caso assim fosse, somente os vencedores seriam considerados 

corajosos nas guerras. Dessa forma, bastaria agir motivado por uma finalidade nobre para ser 

um agente corajoso, mesmo que o mesmo acabe morrendo na batalha. 

Com base no referido acima, a autora conclui que o elemento que torna uma ação bela 

está relacionada à motivação nobre e não ao resultado final alcançado pela ação. No caso da 

coragem, por exemplo, uma pessoa que escolhe enfrentar os perigos da batalha numa guerra 

demonstra que uma vida15 de paz e liberdade é mais valiosa para ela do que sua mera vida 

própria. Desse modo, pode-se afirmar que o soldado corajoso demonstra que a vida é preciosa 

 
15 A vida nesse contexto se refere à vida dos habitantes da pólis. Tal vida, marcada pela paz e  pela 

liberdade, pode ser proporcionada na medida e que a cidade seja defendida numa guerra. 
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para ele não simplesmente por ser a condição de possibilidade16  para obter qualquer outro 

tipo de bem, mas porque ela contém o bem (a liberdade de sua família ou cidade) pelo qual 

ele arrisca sua vida. Tal bem é o valor que faz com que o risco da morte seja algo nobre e 

digno de escolha ao invés de algo inconsequente. Disto segue, que a beleza (kalon) da ação 

corajosa não se deve às suas consequências (enquanto resultado final alcançado pela ação), 

mas ao fato de o soldado arriscar sua vida para assegurar tais consequências. Portanto, na 

extremidade da escolha, o agente torna seu caráter apropriado (prepon). (Lear, 2004, p.153.). 

A partir dessa análise, Lear constata que a defesa de uma vida de paz e liberdade é o 

que torna bela  a ação corajosa de um soldado. Com base nessa análise, surge o 

questionamento: por que motivo a defesa de uma vida de paz e liberdade torna a ação bela? 

Quanto a tal motivo, a autora argumenta que uma vida livre pode proporcionar às pessoas o 

lazer e somente a partir do lazer é que se pode exercer uma atividade racional contemplativa, 

a qual, por sua vez, é capaz de levar as pessoas a atingir a eudaimonia. Em relação à 

necessidade do lazer para alcançar a felicidade, Lear fundamenta seu argumento baseada 

numa passagem da EN na qual Aristóteles afirma: “Além disso, pensa-se que a felicidade 

depende dos lazeres; porquanto trabalhamos para poder ter momentos de ócio, e fazemos 

guerra para poder viver em paz” (EN 1177b 4 – 6). Ao analisar tal passagem, infere-se que 

tanto a finalidade da guerra quanto do trabalho é possibilitar o lazer, logo, uma vez que a 

motivação do soldado ao guerrear é a defesa de uma vida livre, essa motivação se resume em 

defender a possibilidade de assegurar lazer para si ou para os concidadãos e, 

consequentemente, defender a possibilidade de alcançar a felicidade. 

Uma vez que Aristóteles em EN I 7 define a eudaimonia como uma atividade racional 

da alma, a autora infere que a contemplação seria a mais excelente atividade racional da alma 

e, portanto, o ócio (ou lazer) tornar-se-ia necessário para que as pessoas possam exercer tal 

atividade e, com isso, atingir a felicidade. Dessa forma, Lear conclui que a possibilidade da 

mais excelente expressão da atividade racional é o que torna o lazer algo digno de escolha e 

digno de sacrifício. Logo, as ações corajosas são belas (kala) porque elas demonstram o 

empenho do agente em defender uma maneira de viver em que a mais excelente atividade 

racional se torne possível. A partir dessa ideia, a autora afirma que é correto dizer que a 

pessoa corajosa age em vista da theôria ( atividade racional contemplativa), uma vez que o 

lazer é valioso em razão da contemplação que o mesmo possibilita. Nesse caso, a pessoa não 

 
16 De acordo com Aristóteles em EN III 6 (1115a26 – 27), a morte é a mais temível de todas as coisas 

porque a vida é a condição de possibilidade de se ter qualquer outro bem. 
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necessariamente precisa aspirar a tal finalidade de forma consciente, mas, apenas em razão de 

o princípio do valor de suas ações ser a contemplação, é possível dizer que tal ação é realizada 

em vista da contemplação. (Lear, 2004, p.159 – 161.). 

Com base nas análises realizadas, a autora infere que o valor do lazer numa cidade 

livre é o princípio do valor intrínseco das ações corajosas, o que as torna dignas de serem 

escolhidas por elas mesmas (di´ hauta). Contudo, uma vez que o valor do lazer numa 

sociedade livre depende do valor da excelência racional, em particular da contemplação, é 

possível afirmar que, embora Aristóteles não a mencione em EN III, a atividade corajosa é, 

em última instância, escolhida em vista da contemplação. (Lear, 2004, p.162.). 

Conforme o referido, nota-se que, pautada pelo exemplo da virtude da coragem, Lear 

conclui existir um vínculo entre a atividade virtuosa e a garantia da possibilidade da 

contemplação. Desse modo, uma vez que as virtudes são realizadas em vista do kalon e, no 

caso da coragem, a ação é escolhida em última instância em vista da contemplação, a autora 

passa a averiguar em que medida a contemplação se relaciona com o kalon no âmbito das 

ações humanas. A partir disso, Lear faz uma análise de algumas passagens da EN nas quais 

Aristóteles menciona a ideia de contemplação. 

Em EN X 8, Aristóteles afirma: 

 

A felicidade tem, por conseguinte, as mesmas fronteiras que a 
contemplação, e os que estão na mais plena posse desta última 
são os mais genuinamente felizes, não como simples 
concomitante mas em virtude da própria contemplação, pois que 
esta é preciosa em si mesma. E assim, a felicidade deve ser 
alguma forma de contemplação. (1178b 28 – 32). 

 

Com base nessa passagem, a autora infere que, assim como a felicidade, a 

contemplação é buscada “por si mesma” (di´ hauta) pois, da mesma forma que a eudaimonia 

é o fim último de todas as ações, no âmbito das ações virtuosas (como no caso da coragem) a 

contemplação é, em última instância, o motivo pelo qual as ações são escolhidas. (Lear, 2004, 

p.203.). 

Uma vez demonstrada a semelhança existente entre a ideia de contemplação e a 

eudaimonia, Lear afirma que a ação virtuosa, além de ser escolhida “por si mesma” 

(conforme a segunda condição para o ato virtuoso em EN II 4) por possuir um valor 

intrínseco, também é escolhida em vista da contemplação, pois a motivação nobre da ação 
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(como no caso da coragem) tem como finalidade, em última instância, possibilitar a 

contemplação. Dessa forma, a autora argumenta que da mesma maneira como Aristóteles 

afirma em EN I 7 (1097b 2 – 4) que a virtude deve ser escolhida por si mesma e também 

tendo em vista a eudaimonia, a ação virtuosa é escolhida por si mesma (di´ hauta) além de ser 

escolhida em vista da contemplação, visto que a própria felicidade seria um tipo de 

contemplação. 

Lear conclui que a noção de kalon no âmbito das ações humanas está vinculada à 

contemplação, pois, uma vez que as virtudes morais são escolhidas tendo em vista o que é 

nobre (tou kalou heneka) e, sendo a contemplação o elemento que atua como o princípio da 

motivação nobre, infere-se que é o teor contemplativo que torna a ação bela (kalon) ou 

apropriada (prepon). Logo, agir em vista do kalon seria agir em vista da contemplação. Disto 

segue que, da mesma forma que a contemplação é buscada “por si mesma” e por nenhuma 

razão além dela própria, o kalon, enquanto elemento de teor contemplativo, também é 

buscado na ação virtuosa praticada por si mesma (di´ hauta) e não por outras razões. (Lear, 

2004, p.207.). 

Após termos abordado a interpretação de Lear sobre a noção de to kalon, que leva a 

efeito a ideia da contemplação, teceremos alguns comentários a respeito de tal leitura. 

Em relação à interpretação alternativa sobre kalon à luz do per se 4, podemos perceber 

algumas semelhanças com a leitura de Lear. Uma delas é que a autora faz uma aproximação 

entre a ideia de to kalon e a segunda condição para a ação virtuosa em EN II 4 no tocante à 

questão do prepon, utilizado por Aristóteles tanto para se referir ao kalon quanto para as 

condições da ação virtuosa, já que o teor intermediário dos atos virtuosos é marcado pelo agir 

de forma “apropriada”. De modo análogo, a leitura alternativa também aproxima a segunda 

condição para a ação virtuosa com o agir tou kalon heneka, uma vez que Aristóteles utiliza a 

noção de di´ hauta em ambos os casos, pois, da mesma forma que em EN II 4 afirma-se que 

as ações virtuosas devem ser escolhidas “por elas mesmas”, em diversas passagens o autor se 

refere à noção de agir tou kalon heneka como uma ação escolhida em vista do kalon e não por 

outras razões, ou seja, agir “em razão dele mesmo”. 

Outra semelhança existente entre ambas as leituras se dá em relação à análise da 

virtude da coragem. Tal semelhança consiste no fato de que, assim como na leitura 

alternativa, o agente corajoso que age corajosamente ao enfrentar os inimigos numa guerra 

age em razão daquilo que define o guerrear (proteger a cidade), ou seja, o mesmo escolhe agir 

dessa forma tendo em vista agir conforme as circunstâncias exigem, atingindo assim a 
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finalidade da ação e se encontrando plenamente realizado no tocante ao bom funcionamento 

das faculdades desiderativa e racional prática. Na leitura de Lear, o agente também age em 

vista de seu próprio interesse, pois haveria certo prazer em segunda instância que faria com 

que a ação, mesmo que dolorosa, ainda assim fosse prazerosa para o agente na medida em que 

se atinge a finalidade motivada por algo nobre. Disto segue que, de modo análogo à leitura 

alternativa, a interpretação de Lear também consiste na ideia de que não podemos pressupor o 

altruísmo como algo necessário enquanto motivação da ação virtuosa, como fazem outros 

intérpretes já abordados. 

Embora ambas as leituras possuam certas semelhanças, também evidenciam-se  certas 

diferenças significativas no tocante à maneira como se interpreta a ideia de tou kalou heneka. 

Para ilustrar tais diferenças, iremos utilizar o exemplo da virtude da coragem.  

No âmbito da leitura alternativa, o agir corajosamente numa guerra, isto é, escolher 

agir em vista do kalon, significa agir em razão daquilo que define o guerrear, ou seja, agir 

pela defesa da cidade. Já em relação à leitura de Lear, agir tou kalou heneka numa guerra 

significa agir em vista da contemplação, pois, ao defender a cidade, proporciona-se a 

liberdade e  lazer (ou ócio), o que, por sua vez, possibilita a realização de atividades 

contemplativas. Dessa forma, a autora argumenta que, pelo fato de a ação corajosa 

proporcionar a possibilidade da atividade contemplativa em última instância, mesmo que o 

agente não se dê conta da finalidade última da ação, ainda assim o mesmo estaria agindo em 

vista da contemplação.  

No entanto, se levarmos a efeito a ideia da leitura alternativa de que o termo di´ hauta 

significa agir em razão daquilo que define a ação, uma vez que o soldado não tenha o 

conhecimento acerca da finalidade contemplativa da ação, na realidade o que motiva sua ação 

é a defesa da pólis e não a contemplação, que seria apenas uma consequência de defender a 

cidade, mas não o real motivo da sua escolha. A partir disso, infere-se que agir em vista da 

contemplação nesse caso não seria escolher a ação corajosa “por ela mesma” (di´ hauta), isto 

é, pela defesa da cidade, mas sim, seria agir por outra razão diferente daquela que define o 

guerrear. 
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3.3 O kalon enquanto fator estético 

Uma vez que analisamos a leitura de Lear acerca da ideia de kalon, passaremos agora 

a uma análise da interpretação de Timothy Chappell a respeito da noção de tou kalou heneka. 

Tal leitura, por sua vez, difere tanto da perspectiva adota por autores como Irwin e Zingano, 

que interpretam a ideia de tou kalou heneka como algo em vista de um bem comum ou um ato 

altruísta, quanto da leitura alternativa que interpreta o kalon como uma motivação mais 

compatível com o eudaimonismo.  

Para iniciarmos a análise da posição de Chappell acerca de tou kalou heneka, 

primeiramente se faz necessário abordarmos a posição do autor em relação às concepções 

éticas.  

De acordo com Chappell, geralmente as questões relacionadas à ética tendem a uma 

espécie de dicotomia, marcada pela abordagem moralista em oposição à  abordagem 

prudencialista. (In Peters, 2013, p.158). 

Quanto à perspectiva prudencialista, é marcada pela uma relação entre a ação do 

agente e o interesse do agente, segundo a qual o agente supostamente realiza a ação em vista 

de seu próprio interesse (seja pelo bem-estar ou por alguma vantagem).  

Já em relação à perspectiva moralista, Chappell considera que tal perspectiva pode ser 

representada pela ética kantiana, segundo a qual a ação do agente não necessariamente é 

realizada em vista de um bem-estar ou vantagem do agente, mas deve ser realizada com base 

no dever moral. De maneira distinta do prudencialismo, segue a seguinte lógica: “faça x”, ou 

seja, independentemente de qualquer vantagem ou bem-estar, o agente deve fazer o que é 

moral. (In Peters, 2013, p.159). 

Embora as perspectivas em ética acabem sendo marcadas por tal dicotomia, o autor 

não é adepto de nenhuma das duas concepções. Chappell enxerga tanto a concepção 

prudencialista quanto a moralista como problemáticas. (In Peters, 2013, p.159). 

Para explicar um dos problemas dessas concepções, o autor parte da noção de 

prudencial, que se resumiria àquilo que é vantajoso, benéfico, do interesse próprio ou atinente 

ao bem-estar do agente. Segundo Chappell, existem diversas ambiguidades (tanto no âmbito 

filosófico quanto no âmbito informal) envolvendo esses termos que se referem à noção de 

prudencial. Um exemplo que marca uma ambiguidade entre os termos vantajoso e benéfico 

seria uma pessoa que recusa um aumento salarial para impressionar o chefe da empresa. Isso 

seria vantajoso para o funcionário, pois o mesmo poderia subir no conceito do chefe e quiçá 

estar em vantagem em relação aos demais empregados no caso de uma eventual chance de 
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promoção de cargo. Por outro lado,  não seria benéfico para o mesmo, pois ele estaria abrindo 

mão de um bônus salarial, isto é, de um benefício em relação ao salário. Da mesma forma, 

outros exemplos ilustram a  ambiguidade entre o que seria do interesse do agente e o que 

traria bem-estar para o mesmo, como no caso de uma pessoa que, por escolher se dedicar de 

forma exaustiva ao trabalho, acaba ficando mais ansiosa ou estressada. Nesse caso, a ação é 

feita pelo interesse próprio do agente, mas não proporciona bem-estar no tocante à saúde do 

mesmo. (In Peters, 2013, p.162 - 163). 

Conforme o referido acima, observa-se a crítica do autor em relação à existência de 

certas ambiguidades no tocante aos termos que definem a noção de prudencial. A partir disso, 

Chappell elenca outro problema, que seria a falta de clareza sobre a distinção entre o que é da 

alçada do prudencialismo e o que seria da alçada do moralismo, pois, assim como haveria 

ambiguidades em relação aos termos que se referem à noção de prudencial, existiriam 

supostas contradições quando levamos a efeito uma dicotomia envolvendo o prudencialismo e 

o moralismo. 

Quanto ao problema da suposta contradição que surge ao considerarmos a dicotomia 

entre prudencialismo e moralismo, é explicada pelo autor a partir de uma análise de 

proposições que usualmente servem como critério para classificar aquilo que se denomina 

“prudencial”. Em relação ao primeiro critério, teríamos (a): Agir tendo em vista o próprio 

interesse (seja pelo bem-estar ou por alguma vantagem). Em relação ao segundo critério, 

teríamos (b): Aquilo que é prudencial seria excludente em relação à moral. Dessa forma, ao 

vincularmos ambas as proposições seguiria que, toda vez que alguém agir por uma razão que 

não seja moral, essa pessoa estará agindo em vista de seu próprio interesse. 

Contudo, existem exemplos que apontam  contradições no tocante a essa suposta 

dicotomia, como no caso de uma pessoa que acaba trabalhando até a morte para aperfeiçoar a 

regência da Sinfonia Heroica. Nesse caso, o agente não estaria agindo por uma motivação 

moral; porém, não implica que o mesmo estaria agindo em vista do interesse próprio, pois 

estaria realizando um grande e perigoso sacrifício de seus interesses (uma vez que estaria 

abrindo mão de seu bem-estar) em razão de sua arte. O agente nessa situação estaria agindo 

por outra razão, distinta da moral, que no caso seria uma razão musical (ou artística); todavia, 

pelo fato de abrir mão de interesses próprios, evidencia-se que nem toda razão distinta da 

moral é uma razão voltada para o interesse próprio. A partir desses argumentos, Chappell 

realça sua crítica no tocante à suposta existência de uma dicotomia clara e distinta envolvendo 

as noções de moralismo e prudencialismo. (In Peters, 2013, p.163 - 164). 
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Após evidenciar as contradições existentes quando reduzimos questões éticas à 

dicotomia entre a abordagem prudencialista e a concepção moralista, Chappell irá propor uma 

terceira interpretação acerca dessas questões que envolvem a razão prática, que não reduz a 

motivação do agir ético nem ao prudencialismo nem ao moralismo. O autor chama essa 

concepção alternativa de perspectiva estética, segundo a qual as razões para a ação ética são 

motivadas pela beleza. (In Peters, 2013, p.166). 

De acordo com o autor, realizar uma ação porque é belo agir de tal maneira seria uma 

motivação que estaria além da própria felicidade do agente, ou seja, de seu bem-estar (que é 

priorizado numa perspectiva prudencialista). Para Chappell, agir em vista do que é vantajoso 

nem sempre deve ser a motivação do agente, mesmo que tal atitude seja em prol de uma 

suposta felicidade. Em alguns casos, o agente acaba tendo que sacrificar seu bem-estar porque 

é belo agir de tal forma. Um exemplo destacado pelo autor faz referência a uma passagem de 

EN III 7, na qual Aristóteles afirma: “é com uma finalidade nobre que o homem corajoso age 

e suporta conforme lhe aponta a coragem.” (1115b 23 – 24).  Conforme o exemplo, os 

soldados corajosos são aqueles que permanecem nos seus postos no campo de batalha, mesmo 

sabendo que correm risco de perder a vida, ou seja, agir virtuosamente nesse caso requer 

colocar em risco o maior dos bens do agente, a sua própria vida, mas os corajosos o fazem, 

porque é belo (ou nobre) agir desse modo. Segundo o autor, a ideia de agir tou kalou heneka 

para Aristóteles significa agir conforme a beleza intrínseca da própria ação, que nesse caso é 

lutar pela pólis.  

De modo análogo ao exemplo da passagem de Aristóteles, Chappell destaca também a 

figura dos mártires, que acabam abrindo mão do próprio bem-estar e realizam belos feitos, 

coisas heroicas, agindo de forma bela mesmo quando tais feitos implicam em consequências 

que limitam a felicidade deles, o que muitas vezes resulta em perseguições e até mesmo na 

morte dos mesmos. Dessa forma, o autor conclui que no âmbito da ética, as ações por vezes 

são motivadas por algo que estaria além da própria felicidade, algo de teor estético, como a 

beleza intrínseca da própria ação. (In Peters, 2013, p.168 – 169). 

O fato de o autor destacar uma justificativa estética para as ações no âmbito da ética 

não significa que o mesmo esteja restringindo as ações éticas apenas ao belo como motivação 

determinante, mas sim, que o fator estético presente muitas vezes de forma intrínseca em 

relação à ação do agente virtuoso por vezes é aquilo que motiva o agente a agir de forma bela, 

ou seja, as motivações para o agir ético estariam  além da tradicional dicotomia entre  

motivações morais e prudenciais. (In Peters, 2013, p.170). 
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Em suma, ao tecer uma crítica em relação aos autores que reduzem questões 

envolvendo a razão prática ao prudencialismo como fator determinante para a escolha das 

ações no âmbito da ética, assim como aos autores que reduzem tais questões à concepção 

moralista, Chappell se posiciona com uma interpretação alternativa a essa dicotomia, a qual 

ele denomina como perspectiva pluralista. Tal concepção não delimita uma categoria 

específica (como a prudência ou a moral) como balizadora para as ações no campo da ética, 

mas considera que outros fatores (como a estética), além da prudência e da moral, também 

podem ser levados em conta como motivação do agente ético. (In Peters, 2013, p.172). 

Após analisar a concepção de Chappell a respeito de tou kalou heneka, teceremos 

algumas considerações sobre tal perspectiva em relação as demais leituras acerca de to kalon 

que já foram apresentadas. 

Diferente de outros autores já citados, Chappell não reduz a ação virtuosa praticada 

virtuosamente a uma categoria isolada, como por exemplo a moral, mas considera que fatores 

variados podem, dependendo da circunstância, servir como motivação para o ato virtuoso. O 

autor destaca como exemplo a motivação de cunho estético, segundo a qual o ato virtuoso é 

motivado pela beleza intrínseca da ação. Chappell cita a passagem de EN III 7, na qual 

interpreta a noção de tou kalou heneka como uma motivação estética para a ação virtuosa, ou 

seja, o soldado que se mantém em seu posto numa guerra mesmo correndo risco de perder a 

vida o faz motivado pela beleza intrínseca da ação virtuosa, pois guerrear bravamente em 

defesa da pólis seria um ato belo. 

Ao analisar essa posição defendida por Chappell a respeito da passagem de EN III 7, 

observamos que da mesma forma que o autor tece uma crítica em relação às ambiguidades 

presentes na dicotomia entre perspectivas prudencialistas e moralistas, o mesmo, ao 

interpretar a expressão tou kalou heneka como pertencente ao âmbito estético, também incorre 

em ambiguidades.  

No exemplo citado do soldado corajoso que age virtuosamente motivado pela suposta 

beleza intrínseca que envolve o ato de lutar pela cidade numa guerra, esse suposto fator 

estético, isto é, o elemento que torna tal ação bela, é o fato de que o ato corajoso de arriscar a 

vida para defender a cidade é considerado algo louvável, isto é, uma ação nobre.  

A partir dessa ideia infere-se que a leitura de Chappell acerca de tou kalou heneka 

enquanto fator estético também implica em ambiguidades, pois, assim como podemos 

interpretar a ação virtuosa como algo motivado pela beleza intrínseca, também seria possível 

afirmar que é a motivação moral intrínseca da ação que torna o ato belo.  



65 
 

Ao levarmos a efeito tais considerações, conclui-se que, ao tentar recorrer à expressão 

tou kalou heneka como uma alternativa à dicotomia entre prudencialismo e moralismo, uma 

vez que tal expressão supostamente demonstra que a ação ética poderia ser motivada por um 

elemento que estaria além da moral e da felicidade, o autor incorre na dificuldade de lidar 

com a ambiguidade existente entre o que seria uma motivação da alçada da estética e o que 

seria uma motivação da alçada da moral.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após analisarmos diferentes interpretações de to kalon, é possível tecermos algumas 

considerações.  

Em relação às interpretações que vinculam a ideia de tou kalou heneka ao bem 

comum, implicando na noção de altruísmo em alguns casos em virtudes específicas, como no 

caso do soldado que arrisca sua vida em prol da defesa da pólis e com isso age corajosamente, 

pudemos evidenciar que, por mais que tal leitura seja legítima, pois possui compatibilidade 

com passagens da Ética Nicomaqueia nas quais supostamente haveria uma noção implícita de 

motivação moral, como nas passagens já referidas de EN III 9 (1117b 10 – 16) e de EN XI 8 

(1168a 30 – 34), onde Aristóteles acaba se referindo ao sacrifício de interesses individuais, 

ainda assim nos deparamos com certas dificuldades ao assumirmos essa via interpretativa, 

dentre elas a compatibilidade com a ideia de eudaimonia, uma vez que o agente não 

necessariamente alcançaria uma felicidade plena em conformidade com seus interesses.  

Já em relação à interpretação alternativa de tou kalou heneka como agir em vista da 

finalidade intrínseca da ação, por mais que possa suplantar as dificuldades em relação às 

leituras com perspectiva moralista, de autores como: Irwin, Zingano, entre outros 

mencionados no texto17,  ainda assim não seria uma leitura isenta de problemas. Tais 

problemas se dariam por conta de, ao não atrelar um sentido distintivamente moral à noção de 

to kalon, deparamos com certos dilemas como: o soldado que comete a primeira injustiça ao 

atacar o inimigo numa guerra está agindo virtuosamente mesmo cometendo uma injustiça?  

Contudo, é possível lidar com tais dificuldades a partir da distinção feita por Aristóteles entre 

agir conforme a virtude e agir segundo perfeita virtude, ou seja, mesmo que o agente não 

realize a ação segundo perfeita virtude, pois, apesar de agir corajosamente, o mesmo estaria 

agindo injustamente, ainda assim, analisando somente a virtude da coragem, o mesmo realiza 

aquilo que as circunstâncias exigem e, portanto, age de forma virtuosa no que diz respeito à 

virtude da coragem. 

Além da leitura alternativa, interpretações como as de Gabriel Richard Lear  e Ursula 

Wolf  também não consideram o elemento moral como base para a motivação das ações 

virtuosas. Em Lear, é a contemplação, em última instância que serve como base das 

motivações para a ação virtuosa. Já a leitura de Wolf, leva em consideração uma espécie de 

“prazer reflexivo” como motivação para a ação virtuosa. Em ambas as leituras, a ideia de tou 

 
17 Jozef Müller e Christine Korsgaard. Tais autores, assim como Irwin e Zingano, de alguma forma 

também interpretam que o elemento moral é a base para a motivação das ações virtuosas. 
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kalou heneka está alinhada à eudaimonia, pois tanto a contemplação quanto o prazer 

reflexivo, de certa forma proporcionam a felicidade ao agente virtuoso.  

Ainda que tais leituras, diferente das interpretações de cunho moralista, não 

apresentem dificuldades em relação à compatibilidade entre a ideia de to kalon e a 

eudaimonia, encontramos certas dificuldades em relação à segunda condição para a ação 

virtuosa, o agir di´ hauta  Em Lear por exemplo, ao arriscar a vida numa guerra 

corajosamente, o soldado não estaria agindo motivado pela contemplação proporcionada pela 

paz da cidade, pois como a própria autora sugere, por vezes o agente nem tem a consciência 

do fim proporcionado pelo ato de defender a cidade, logo, é a própria defesa da cidade que 

caracteriza a motivação para escolher agir corajosamente. Dessa forma, ao tomarmos a 

contemplação como motivação para a ação virtuosa, caímos em dificuldade, pois o agente 

estaria agindo por outra razão e não por aquilo que define o guerrear.  

Assim como em Lear, a leitura de Wolf também implica em dificuldade semelhante, 

pois se em última instância é o prazer reflexivo que motiva a escolha da ação virtuosa, ao agir 

corajosamente numa guerra, o agente não estaria escolhendo agir di´ hauta , mas sim, pelo 

prazer proporcionado pela finalidade da ação, ou seja, estaria agindo por outra razão (o 

prazer) e não por aquilo que define o guerrear. 

Quanto a essas leituras que não consideram o elemento moral como base das 

motivações para a ação virtuosa, Timothy Chappell chama de perspectivas prudencialistas, em 

oposição às leituras que tomam o elemento moral como a principal motivação para as ações 

virtuosas, que o autor chama de perspectivas moralistas. 

Na tentativa de interpretar as ações no âmbito da ética de uma forma alternativa tanto 

às leituras moralistas quanto às leituras prudencialistas, Chappell propõe uma interpretação 

das ações éticas a partir de uma perspectiva estética. Dessa forma, agir virtuosamente seria 

agir pelo que é belo (tou kalou heneka), isto é, o fator estético (enquanto beleza intrínseca da 

ação) seria a motivação para o agente escolher agir de forma virtuosa. 

Em relação à leitura alternativa proposta por Chappel, Por mais que possamos 

interpretar a escolha do ato virtuoso como uma escolha motivada pela beleza intrínseca da 

ação, se de fato defender a cidade é algo nobre e louvável, também podemos interpretar que 

por ser algo moralmente bom é que tal ação se torna bela.   

Em suma, infere-se que ao tentar propor uma leitura alternativa às perspectivas 

prudencialistas ou moralistas, a leitura de Chappel acaba implicando na ambiguidade de que a 
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suposta motivação estética também pode ser entendida em última instância como uma 

motivação da alçada da moral. 

A partir dessas considerações, podemos inferir que tanto as leituras consideradas 

moralistas quanto as leituras com uma perspectiva “eudaimonista” acerca de to kalon e as 

leituras pluralistas acabam incorrendo em dificuldades. Todavia, a leitura alternativa de to 

kalon à luz do per se 4 acaba implicando em dificuldades com as quais se pode lidar a partir 

de elementos do próprio texto da EN, ao passo que as leituras que vinculam o kalon ao bem 

comum e ao altruísmo incorrem em dificuldades em relação à compatibilidade com conceitos 

fundamentais da EN, como a ideia de eudamonia. Mais do que isso, talvez possamos 

qualificar a dificuldade acerca da compatibilidade entre a ideia de kalon e a noção de 

eudaimonia como algo mais problemático do que não se atribuir ao conceito de kalon um 

significado distintivamente moral, pois uma problematização acerca da relação entre a ação 

virtuosa e a felicidade tomada como finalidade última acabaria sendo uma dificuldade crucial 

para a fundamentação da ética aristotélica. 
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