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PREFÁCIO
Este livro é composto por ensaios introdutórios, em
nível de pós-graduação, para estudantes que se interessam
pela Ética Eudêmia. Portanto, tanto minha escrita quanto o
público que viso estão em um nível introdutório à filosofia
de Aristóteles. Por seu caráter introdutório, este livro não
tem a pretensão de apresentar argumentos originais sobre a
obra, nem uma interpretação completa da mesma. Os textos
são discussões essencialmente sobre o método do tratado.
Acredito que a melhor maneira de começar a estudar uma
obra é buscar informações sobre o método pelo qual o
filósofo é guiado. Aqui apresentarei tanto discussões sobre
como o método é constituído quanto sobre o que Aristóteles
discutiu acerca de seu método.
A Ética Eudêmia é uma das três éticas de Aristóteles
(junto da Ética Nicomaqueia e da Magna Moralia, sendo a
autoria da última contestada por alguns intérpretes). É quase
um consenso que a Ética Eudêmia é uma obra antecessora à
Ética Nicomaqueia e, apesar de possuírem alguns livros em
comum, os tratados diferem quanto ao tratamento do prazer,
da felicidade, da amizade e em sua terminologia, assuntos
que vez ou outra surgirão aqui, mas não são meu foco.
No entanto, meus textos tratam principalmente da
passagem metodológica de Ética Eudêmia I.6, na qual
Aristóteles apresenta o método que pretende seguir no
tratado. Para fundamentar as discussões acerca da passagens,
também é comparada a passagem de Ética Nicomaqueia VII.1,
livro em comum com a Ética Eudêmia, e algumas passagens
da Física e dos Segundos Analíticos. Estas discussões nos levam
à compreensão de conceitos-chave para compreender o
método aristotélico na Ética Eudêmia, como as noções de
phainomenon, endoxon, “o mais cognoscível para nós e o mais
cognoscível em si”, bem como o vislumbre de discussões
que aproximam a obra tanto do “método dos endoxa” quanto
do “método dedutivo”. Há ampla discussão neste livro sobre

ambos os métodos, mas, como não se trata de uma tese
original, não apresentamos nenhuma interpretação definitiva
que defenda o “método dos endoxa” ou o “método
dedutivo”.
Por fim, também decidi adicionar um ensaio sobre a
Poética que trata do papel moral da noção de katharsis em uma
educação dos sentimentos. Certamente é um tema alheio ao
estudo do método da Eudêmia, mas julguei aprazível
apresentar este ensaio também, por seu cuidadoso
tratamento das possíveis interpretações da noção de katharsis
e também por sua conexão com os assuntos morais.
Espero sinceramente que o jovem estudante ou
qualquer leitor interessado possam disfrutar das discussões
aqui apresentadas e conhecer alguns dos principais
problemas da Ética Eudêmia. Este trabalho foi fruto de longo
esforço e pesquisa e ficarei muito grata se este material puder
ajudar quem tenha interesse na obra.
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PARTE I
Uma introdução ao
método da Ética Eudêmia

RIGOR E AQUISIÇÃO DE
CONHECIMENTO MORAL EM
ARISTÓTELES 1
Introdução
Aristóteles escreve a Ethica Eudemia 2 com vistas a
responder a duas perguntas: em que consiste o bem-viver e
como é possível alcançá-lo. Este trabalho concentrar-se-á
nas prescrições metodológicas presentes na resposta do
filósofo, principalmente, à primeira pergunta. Dentre essas
prescrições, será de especial interesse o que ficou conhecido
dentre os comentadores como método das endoxa. No
entanto, é preciso dar um passo aquém da pergunta sobre o
conhecimento moral para nos perguntarmos: o
procedimento de aquisição de conhecimento será o mesmo
tanto para as investigações científicas quanto para as
investigações acerca das coisas humanas, como a ética e a
política? A tese a ser defendida aqui é de que há, por um lado,
um sentido comum e muito básico de aquisição de
conhecimento que é compartilhado por todas as
investigações, mas, por outro lado, há diversos problemas
que essa maneira mais básica de aquisição de conhecimento
enfrenta ao ser levada a cabo na investigação moral.
De modo geral, nos tratados acerca da filosofia
natural, como pretende ser a Física3, ou, ainda, em passagens
Publicado originalmente em Prometeus. Filosofia em Revista, v. 8, p.
8, 2015.
1

Usaremos a abreviação EE para indicar a Ethica Eudemia, bem como
EN para a Ethica Nicomachea.
2

“Tal percurso [de chegar aos princípios] naturalmente vai desde o mais
cognoscível e mais claro para nós em direção ao mais claro e mais
3
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dos tratados sobre conhecimento científico como os Segundos
Analíticos 4 , Aristóteles faz considerações metodológicas
distintas que, no entanto, parecem compartilhar algo acerca
de seu procedimento, o que é identificado por Mansion
(1979):
Ao reivindicar, como é hábito, que a investigação
acerca dos princípios parte daquilo que é mais
cognoscível, mais claro para nós para alcançar o que
é mais claro e mais inteligível por natureza (…) Mas,
tanto em um como no outro, é importante ressaltar
que o progresso [na investigação] é feito por análise
e que se vai do mais complexo ao mais simples, ou
do mais vago ao mais preciso.5(p. 165).

Em outras palavras, o conhecimento deve partir da
cognoscível por natureza, pois não são as mesmas coisas que são
cognoscíveis para nós e cognoscíveis sem mais. Por isso, é necessário,
desse modo, proceder das coisas que, apesar de serem menos claras por
natureza, são mais claras para nós, em direção às mais claras e mais
cognoscíveis por natureza. Inicialmente, são-nos evidentes e claras
sobretudo coisas confusas: depois, a partir delas, para aqueles que as
discernem, tornam-se conhecidos os elementos e os princípios.” (Fís. I
1, 184a16-23). Tradução de Lucas Angioni (2009).
“Há dois sentidos nos quais as coisas anteriores e mais cognoscíveis.
Aquilo que é anterior na natureza não é idêntico àquilo que é anterior
em relação a nós, e aquilo que é [naturalmente] mais cognoscível não é
idêntico àquilo que é mais cognoscível por nós. Por anterior e mais
cognoscível em relação a nós quero dizer aquilo que está mais próximo de
nossa percepção; anterior e mais cognoscível em sentido absoluto quero dizer
aquilo que está mais distante da percepção.” (An. Post., 72b25-29).
Tradução de Edson Bini (2005).
4

5No

original: “Tout em affirmant comme d'habitude que la recherche
des principes part de ce qui est plus connu, plus clair pour nour pour
aboutir à ce qui est plus clair et plus intelligible par nature (…) Mais, dans
l'un comme dans l'lautre, il est important de remarquer que le progrès se
fait par analyse et que l'on va donc du plus complexe au plus simple, ou
du plus vague au plus précis.”
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apreensão dos phainomena, “aquilo que nos aparece”, para
então, gradual e continuamente, estes serem refinados pela
análise que constitui a investigação científica até que o objeto
seja “conhecido por si mesmo”, ou seja, a partir de sua
natureza. Este procedimento coincide com a prescrição da
Ethica Eudemia6 de que é preciso passar “do mais vago” ao
“mais preciso” partindo das endoxa, as opiniões reputadas,
para chegar às definições estritas. A fim de analisarmos com
mais atenção esse procedimento, precisamos compreender,
primeiro, como é possível que o conceito de phainomena esteja
inscrito na teoria da ação de Aristóteles.
Dito isto, pretendemos, aqui, analisar brevemente
como surge o conceito de phainomena na Física e sua relação
com as prescrições metodológicas acerca da aquisição de
conhecimento e dos pontos de partida de uma investigação.
Em seguida, analisaremos o método descrito em I 6 da Ethica
Eudemia a fim de mostrar de que maneira a noção de “passar
do mais vago ao mais preciso” está inserida neste tratado.
Os pontos de partida de uma investigação
Partindo dessas considerações, cabe-nos agora
perguntar: como Aristóteles pretende determinar, em sua
filosofia, os pontos de partida de uma investigação? Nos
Primeiros Analíticos, quando discute silogismos dialéticos,
indica que “temos que proceder a uma seleção no tocante a
cada coisa que é, por exemplo no que tange ao bem ou ao
conhecimento” (Pr.An. I 30, 46a15-17)7, e faz, em seguida,
“Com efeito, partindo do que é dito com verdade, mas não de modo
claro, haverá também clareza aos que prosseguem, tomando sempre o
que é mais cognoscível dentre o que habitualmente se diz de modo
confuso.” (EE I 6, 1216b32-35). Tradução de Raphael Zillig e Inara
Zanuzzi. A tradução tem caráter provisório, pois faz parte de um projeto
do PPG-Fil da UFRGS. Todas as passagens da EE citadas aqui serão
desta tradução.
6

7Tradução

de Edson Bini (2005).
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uma consideração que guiará nossa análise neste trabalho:
“Entretanto, a maioria dos princípios ligados a uma ciência
particular lhes são peculiares. Portanto, cabe à experiência
nos transmitir os princípios ligados a cada ciência particular.”
(Pr.An. I 30, 46a17-22)8. Há divergências entre a maneira
como Aristóteles trata das condições do conhecimento
científico nos Primeiros Analíticos e na Física, ambas as obras
que analisaremos nesta seção do trabalho. No entanto, essas
diferenças não são relevantes para nosso objetivo aqui, que
é ressaltar, no trecho citado, o fato de Aristóteles atentar para
a peculiaridade de cada ciência e da necessidade de princípios
específicos que guiem cada investigação.
Ainda que as ciências exijam princípios diferentes,
no que tange às investigações científicas e à filosofia natural,
o ponto de partida será sempre a apreensão dos phainomena.
Os phainomena são comumente caracterizados como a
manifestação de algo na experiência do observador, seja
discursiva ou sensível. Essa manifestação, independente do
tipo de experiência, será dada com todas as particularidades
que um phainomenon carrega consigo, seja no âmbito
discursivo, seja no âmbito sensível, por ser uma manifestação
específica de algo – o que significa que ele é dado sob um
determinado aspecto, em um determinado instante, a um
determinado observador etc. Mansion chama a atenção para
esse aspecto da apreensão dos phainomena ao dizer que “ao
mais comum para nós pertence uma evidência imediata que
se impõe, mas que não satisfaz totalmente nosso espírito, de
sorte que esta [nos] incita a perseguir a investigação” (1979,
p. 213-14). Ora, embora os princípios de cada investigação
sejam específicos, como foi dito nos Primeiros Analíticos e,
muitas vezes, os métodos empreendidos para chegar a esses
princípios sejam diferentes entre si também, uma coisa é
comum: essa “evidência imediata” de que Mansion nos fala
e a partir da qual o investigador é impelido a empreender a
8Tradução

de Edson Bini (2005).
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busca para conhecer em sentido forte o objeto ou conteúdo
discursivo que se impõe a ele será sempre o conjunto dos
phainomena de uma determinada investigação. Por este
motivo é que é dito que os phainomena são o ponto de partida
de qualquer investigação, seja qual for a especificidade dessa
investigação.
Já foi visto, brevemente, que um phainomenon de algo
se apresenta diretamente ao observador, por isso é “primeiro”
em relação a ele, ao passo que dificilmente determinada
manifestação ou conjunto de manifestações de algo
corresponderá ao conhecimento estrito, ou científico, desse
objeto. A relação entre a manifestação de algo e o
conhecimento de algo enquanto objeto está expressa na
seguinte passagem da Física:
Dado que, em todos os estudos nos quais há
princípios (ou causas, ou elementos), sabemos (isto
é,
conhecemos
cientificamente)
quando
reconhecemos estes últimos (pois julgamos
compreender cada coisa quando reconhecemos suas
causas primeiras e seus primeiros princípios, bem
como seus elementos), evidentemente devemos, de
início, tentar delimitar também o que concerne aos
princípios da ciência da natureza. Tal percurso
naturalmente vai desde o mais cognoscível e mais
claro para nós em direção ao mais claro e mais
cognoscível por natureza, pois não são as mesmas
coisas que são cognoscíveis para nós e cognoscíveis
sem mais. Por isso, é necessário, desse modo,
proceder das coisas que, apesar de serem menos
claras por natureza, são mais claras para nós, em
direção às mais claras e mais cognoscíveis por
natureza. (184a 10-21)9

É necessário ressaltar, para compreensão desta
passagem, que o conceito de “princípio” na Física é bastante
9Tradução

de Lucas Angioni (2009).
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amplo. Feita tal consideração, devemos nos concentrar na
passagem em que Aristóteles distingue o cognoscível sem
mais, ou o cognoscível por natureza, que pode ser entendido
como o fim a que visam os procedimentos de uma
investigação, do “mais cognoscível para nós”, que é a
manifestação de um certo objeto na experiência do
investigador. Ao dizer que “não são as mesmas coisas que
são cognoscíveis para nós e cognoscíveis sem mais”, o
filósofo está marcando a diferença entre a aparição de um
determinado objeto tal como nos é dado e o conhecimento
desse objeto em sentido estrito. O procedimento que é
apresentado neste trecho da Física pode parecer simples, mas
não é nada trivial. Ele é comentado por Mansion (1979)
como presente na diversidade dos tratados aristotélicos,
sendo sua característica comum a passagem daquilo que é
mais vago ao que é mais preciso nas investigações. Podemos
pensar a relação de passagem do que é mais cognoscível para
nós ao mais cognoscível em si como um procedimento
fundamental para a aquisição de conhecimento em todas as
ciências, cada qual partindo de um certo grupo de phainomena
que constitui sua investigação e chegando aos princípios ou
causas que lhe concernam.
Os dois sentidos de phainomena
Em seu clássico artigo “Tithenai ta phainomena”,
Owen (1986) aponta dois sentidos para o que se manifesta
na experiência do investigador: um, comum a muitos
intérpretes até então e pouco refinado, de que os phainomena
corresponderiam sempre aos dados da experiência sensível,
e outro, de que os phainomena seriam utilizados como
sinônimo de endoxa, “opiniões reputadas” ou disputadas que
se apresentam no discurso e devem ser tornadas claras a fim
de resolver as aporias que elas engendram, concernente tanto
a tratados de filosofia moral, como a Ethica Nicomachea e a
Ethica Eudemia quanto a tratados teóricos como a Física.
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Owen parte de uma importante ocorrência do termo
na Ethica Nicomachea, em que Aristóteles estabelece o que
embasará a discussão acerca da incontinência: “A exemplo
do que fizemos em todos os outros casos, passaremos em
revista os phainomena e, após discutir as dificuldades,
trataremos de provar, se possível, a verdade de todas as
opiniões comuns a respeito desses afetos da mente – ou,
senão todas, pelo menos do maior número e das mais
autorizadas (...)” (EN VII 1, 1145b2-6)10. O ponto de Owen
é mostrar que o que Aristóteles dispõe para “começar a
considerar as dificuldades” não são “fatos observados”,
como traduziu Ross e como os comentadores da EN haviam
compreendido até então, mas sim as endoxa, concepções e
opiniões reputadas que disputam a verdade sobre um
assunto. Outro indício de que Aristóteles tem como seu
conjunto de phainomena algo que está no registro do discurso
e não da experiência sensível é o aparecimento do termo
“legomena” no fim do parágrafo citado, em que ele pretende
dar como encerrado o conjunto das opiniões que embasarão
a discussão sobre a incontinência e escreve que o que foi
apresentado “são os legomena” (EN VII 1, 1145b20), que
significam, literalmente, “aquilo que é dito”, e neste caso são
sinônimo das endoxa.
Também na Física este segundo sentido parece ser
muitas vezes o mais apropriado, devido ao caráter, em
termos contemporâneos, mais filosófico (no sentido de
resolver as aporias por argumentação) do que científico (no
sentido de resolver as aporias por observação e confirmação
empírica). Owen defende que "(...) a Física [de Aristóteles]
ocupa-se não com a física, em nosso sentido da palavra, mas
com a filosofia. Seus dados são, na maior parte dos materiais,
não de história natural, mas de dialética, e os seus problemas,
10Tradução

do português de Vallandro e Bornheim (1991) modificada:
onde phainomena era traduzido pelos termos “fatos observados”,
preservou-se o texto original.
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consequentemente, não são questões de fatos empíricos, mas
problemas conceituais.” (1986, p. 242). A afirmação de
Owen se deve, principalmente, ao fato das discussões da
Física recaírem sob a análise das endoxa, aquilo que “a maioria
das pessoas”, ou, ainda, a maioria daqueles cuja opinião deve
ser considerada, sustenta acerca de determinados fenômenos.
Um exemplo disso é dado por Owen na análise que
Aristóteles faz acerca da concepção de lugar: os argumentos
considerados na discussão dizem respeito ao dokei sobre o
deslocamento, sendo o deslocamento um indício, ou uma
manifestação, do lugar – por isso é que devemos ter as
considerações acerca do deslocamento como ponto de
partida para chegar à concepção de lugar: “Agora, que o
lugar existe parece claro pela substituição [em grego:
antimetástasis] de um corpo por outro, pois ali, [por exemplo],
onde há água, logo haverá ar quando a água tiver saído de
seu recipiente, e em seguida algum outro corpo em seu lugar.”
(208b1-5). Dokei é um verbo que pretende expressar,
literalmente, “o que parece ser o caso” ou “o que se presume
sobre algo”. Quando falamos sobre o dokei do deslocamento,
queremos dizer que o deslocamento, ou “substituição de um
corpo por outro”, tal como traduzido, é um indício ou “o
que parece ser o caso” acerca do lugar. Há três aspectos
importantes que surgem na apresentação do que “parece ser
o caso” que levam a discussão acerca da concepção de “lugar”
para o que estabelecemos como o segundo sentido de
phainomena em Aristóteles: vemos, primeiro, o que certos
estudiosos consideram acerca da noção de lugar, também
chamado por Owen de “doutrina dos lugares naturais”, que
Aristóteles introduz como um endoxon sobre o assunto. O
filósofo expõe, a fim de compreender com clareza as razões
para outros terem sustentado tal opinião, o argumento que
parece ter levado a maioria daqueles que estudaram o
assunto a dizer que, sendo o lugar distinto de corpos,
também o vazio poderia ser um lugar. Na conclusão dessa
passagem podemos ver o segundo aspecto salientado por
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Owen: o verbo legousi, que significa “falar” ou “expor uma
opinião”, utilizado para marcar a conclusão do endoxon
apresentado: “Além disso, os que sustentam [em grego: legousi]
a existência do vazio também sustentam a existência do lugar,
já que o vazio seria um lugar desprovido de corpo” (208b
26). O terceiro e último aspecto é a menção à Teogonia, de
Hesíodo, texto maximamente relacionado ao senso comum
e à cosmogonia estabelecidos nas gerações anteriores a
Aristóteles, mas que ainda estavam fortemente presentes na
época:
E poderia parecer que Hesíodo falava com razão ao
fazer do Caos a realidade primordial, quando
Hesíodo disse que “Bem primeiro nasceu Caos, e
depois a Terra, de seio amplo” como se tivesse de
haver um lugar primordial para as coisas, pois
pensava, com a opinião comum, que todas as coisas
têm de estar em um “onde”, ou seja, terem um lugar.
(208b29-34).

O que Owen salienta, no entanto, não é o caráter de
“autoridade” do senso comum pelo qual a Teogonia era
conhecida na época, mas sim o uso de mais um verbo do
âmbito discursivo e não sensível que faz referência às
opiniões de Hesíodo e da maioria, a saber: nomizousi. Ora,
tanto os tipos de argumentos considerados (o dos estudiosos
e o de Hesíodo, que claramente são tomados como endoxa
sobre o assunto) quanto o vocabulário que Aristóteles utiliza
para tratar deles, com as marcações verbais claramente
discursivas de legousi e nomizousi, não deixam dúvidas de que
a análise se dá no âmbito discursivo, não empírico. Além
disso, a discussão começa de maneira análoga à maioria das
discussões da ética: todos reconhecem, de alguma maneira,
que a noção de lugar existe. No entanto, não há acordo em
relação às endoxa, as concepções acerca de lugar, cujos
sentidos serão tão distintos quanto a concepção de lugar é
formalmente aceita por todos. Por isso é que necessário
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apresentar as opiniões relevantes comumente aceitas acerca
da existência de algo como um lugar e, em seguida,
estabelecer e percorrer as dificuldades ou aporias que tais
opiniões, quando tomadas em conjunto, apresentam para,
finalmente, poder definir “o modo como o lugar existe” e “o
que é o lugar”. Somente depois de percorrer as aporias e
chegar a um resultado consistente é que pode ser dito que há
conhecimento estrito acerca do que é referido quando se fala
de “lugar”.
É apenas a partir do momento em que se pode
identificar as endoxa como o conjunto dos phainomena no
âmbito discursivo que se torna possível defender que, assim
como em outros tratados aristotélicos, quando se trata das
investigações acerca das coisas humanas, como a ética,
haverá a mesma passagem do mais cognoscível para nós –
neste caso, as endoxa – para o mais cognoscível em si – as
definições estritas.

Ethica Nicomachea VII 1 e Ethica Eudemia I 6: o
“método das endoxa”
Para que seja possível compreender como as
opiniões reputadas operam como o conjunto dos phainomena
da ética, é necessário analisar com mais atenção a concepção
de endoxa tal como aparece no método descrito na Ethica
Nicomachea e na Ethica Eudemia. “Método das endoxa” foi uma
expressão cunhada por Barnes (2010) para as prescrições
metodológicas que surgem no contexto desses dois tratados.
Analisaremos aqui, à luz de sua interpretação, como se
relacionam ambas as passagens e como podem contribuir
para esclarecer a questão da aquisição de conhecimento
moral em Aristóteles.
O que ficou conhecido como “método das endoxa”,
assim intitulado por Barnes (2010) ao analisar duas
prescrições metodológicas da ética aristotélica – uma
concernente à Ethica Eudemia (EE I 6 1216b26), a outra à
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Ethica Nicomachea (EN VII 1 1145b2-6) – está fortemente
presente como procedimento investigativo em outros
tratados aristotélicos, como a Física, as Categorias, a Metafísica,
entre outros. O que nos interessa aqui, no entanto, é
investigar mais precisamente o movimento argumentativo
dessas duas prescrições presentes nas éticas e em que medida
elas revelam seu valor para a investigação filosófica.
Começaremos, portanto, pela análise da passagem de
EN VII 1, que, vale ressaltar, é um livro comum à Ethica
Eudemia (EE VI), o que nos dá fortes indícios textuais, assim
como Barnes (2010) também aponta, de que as duas
passagens refiram-se a um mesmo procedimento. Antes de
procedermos à análise, contudo, resta-nos fazer uma breve
observação sobre como entendemos o termo endoxa neste
contexto de discussão: são as opiniões ou crenças reputadas,
sustentadas por um público educado – pois é vetada a
consideração das opiniões de crianças, doentes, insensatos e
da multidão (EE I 3, 1214b30-35) –, que disputam a verdade
acerca de um assunto.
Ao começo da discussão acerca da akrasia na Ethica
Nicomachea VII 1 (=EE VI), Aristóteles faz a seguinte
prescrição: “A exemplo do que fizemos em todos os outros
casos, passaremos em revista os phainomena e, após discutir
as dificuldades, trataremos de provar, se possível, a verdade
de todas as opiniões reputadas a respeito desses afetos da
mente – ou, senão todas, pelo menos do maior número e das
mais autorizadas (...)” (EN VII 1, 1145b2-6). De acordo com
o que Owen habilmente conseguiu provar em seu artigo
“Tithenai ta phainomena”, não temos motivos, neste trabalho,
para colocarmos em xeque a intercambialidade entre
phainomena e endoxa. De maneira que podemos ler, aqui,
“passar em revista os phainomena” como um levantamento
das opiniões reputadas acerca do assunto. Sobre isso, cabe
notar ainda o comentário de Barnes (2010), de que, do fato
de phainomena e endoxa referirem, em determinada(s)
passagem(s), a uma mesma coisa, não se segue que sejam
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necessariamente, ou seja, em todos os casos, sinônimos – o
que se deve ao fato de que em outros contextos de
investigação podem referir a objetos diferentes: como no
caso dos phainomena referirem a fenômenos sensíveis no De
Caelo, por exemplo.
Barnes (2010) distingue três importantes passos a
serem estabelecidos a partir dessa prescrição: (1) estabelecer
(τιθέναι) o que parece ser o caso, (2) percorrer (διαπορεῖν) as
aporias ou dificuldades e (3) provar (δεικνύναι) o que for
possível das opiniões reputadas. Os passos (1) e (2) são
praticamente inseparáveis na análise, pois o próprio
levantamento doxográfico realizado por Aristóteles leva-nos
à constatação das aporias. Segundo Barnes, haverá aqui dois
momentos de compreensão das opiniões reputadas: (1) o
momento do levantamento dessas opiniões, que
chamaremos de “endoxa premilinares”, pois podem
apresentar inconsistências, de maneira que, por definição,
não consistirão em um conjunto, dado que um conjunto
precisa ser consistente. E o segundo momento será o que,
depois de percorridas as aporias, teremos as endoxa
clarificadas, ou seja, conformando um conjunto que indique
ao investigador como proceder, ou pelo menos forneça ou
um ponto de partida, à investigação. Essa listagem preliminar
das opiniões reputadas, uma vez que essas opiniões disputam
a verdade, costumeiramente de maneira confusa, como nos
indica Aristóteles, levar-nos-á às aporias a serem percorridas,
uma vez que muitas opiniões estarão em contradição. Dito
isso, fica claro que o processo de percorrer as aporias citado
na passagem visa, em última análise, preservar o máximo
possível das endoxa estabelecidas no início, de modo a formar
um conjunto consistente através da análise das
inconsistências presentes nas próprias opiniões analisadas –
como, por exemplo, no restante da discussão acerca da
akrasia na Ethica Nicomachea, Aristóteles analisará as opiniões
de Sócrates sobre o assunto e apontará as inconsistências que
resultam delas para, finalmente, poder estabelecer o que será
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possível aproveitar dessas opiniões, quando reformuladas,
para a investigação que se seguirá.
Sobre o terceiro passo, (3) “provar o que for possível
das opiniões”, este será o resultado de “percorrer as aporias”
e reformular as opiniões reputadas de tal maneira que
estejam o mais clarificadas possíveis para formarem um
conjunto consistente. Barnes (2010) identifica a noção de
“provar” com uma espécie de resolução dos problemas que
o levantamento preliminar das endoxa provocou. Sobre este
ponto, o comentador ainda ressalta que a verdade será
encontrada exclusiva e exaustivamente no conjunto
remanescente das opiniões reputadas. O que conseguimos
entender aqui por “exaustivo” concerne ao fato de que essas
endoxa formação um conjunto maximamente consistente, ou
seja, nenhuma outra opinião poderá fazer parte dele sem
torná-lo inconsistente, e, portanto, sem deixar de ser um
conjunto. No entanto, como entender o que o intérprete
afirma sobre a verdade ser encontrada “exclusivamente” nas
endoxa remanescentes? Acreditamos que a análise da
passagem da Ethica Eudemia possa ser útil para a
compreensão deste último passo do procedimento.
Aristóteles inicia o capítulo 6 do primeiro livro da
Ethica Eudemia com a seguinte prescrição:
Deve-se tentar buscar a convicção acerca de todos
esses assuntos por meio dos argumentos,
empregando como indícios e modelos o que nos
aparece [phainomenois], empregando como indícios e
modelos o que nos aparece. Com efeito, o melhor é
que seja manifesto que todos os homens concordam
com o que será dito e, se não, ao menos que todos
concordam de certo modo – o que, sendo
conduzidos por argumentos, eles farão. De fato,
cada um possui algo apropriado em relação à
verdade, a partir do que é necessário provar de certo
modo sobre esses assuntos. Com efeito, partindo do
que é dito com verdade, mas não de modo claro,
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haverá também clareza aos que prosseguem,
tomando sempre o que é mais cognoscível dentre o
que habitualmente se diz de modo confuso. (EE I 6,
1216b26-35).

Na primeira sentença, o filósofo pretende definir justamente
como e por que caminho deve-se partir para chegar à
verdade acerca dos assuntos morais, ou, pelo menos, a
concepções mais claras acerca das questões específicas da
investigação moral. Empregar “indícios e modelos” é usar as
endoxa como pontos de partida, a fim de clarificá-las para
chegar a premissas ou hipóteses utilizadas na investigação.
Em seguida, sua segunda asserção parece justificar a primeira,
pois “é melhor que todos concordem” no sentido de que
será mais fácil estabelecer as endoxa como indícios e modelos,
de maneira que o levantamento inicial das opiniões reputadas
já poderá conformar um conjunto. Se isso não for o caso,
Aristóteles prossegue: dado que todos os homens tendem à
verdade – asserção que parece ser dada como justificativa
final do argumento –, precisamos provar este “algo” com
que cada um pode contribuir com a verdade, a saber: as
opiniões reputadas. Só que, neste sentido, elas ainda não
serão indícios e modelos, pois não estão clarificadas, donde
vem a necessidade, novamente, de percorrer as aporias para
estabelecer um conjunto consistente e, finalmente, provar “o
que esses homens têm de fato a contribuir com a verdade”.
Ora, parece ser justamente esse tipo de prova exigido
na Ethica Nicomachea VII 1 (EE = VI). O que se prova não é
não a verdade que encerra a busca definicional, não é uma
prova definitiva de argumento, mas sim uma prova de um
endoxon como premissa ou, ainda, de um conjunto de endoxa
como conjunto de premissas, que, clarificados, poderão
constituir a investigação. O que isso nos mostra é que
devemos tratar a noção de verdade e prova aqui em um
sentido generoso e dentro do próprio “método das endoxa”
proposto por Barnes (2010), pois o que se está provando, em
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última análise é a remanescência de um endoxon preliminar,
daquilo que Aristóteles prescreveu como o primeiro passo
do procedimento em EN VII 1, agora em um conjunto
consistente e propriamente “filosófico” – no sentido em que
será utilizado no tratado para dar prosseguindo à busca
definicional.
Por fim, cabe-nos comentar que a passagem da
Ethica Eudemia merece muito mais atenção do que aqui fora
dada, mas acreditamos que, para o objetivo proposto, a saber:
mostrar a relação entre as duas prescrições metodológicas e
como esta última pode clarificar o que significa “provar” no
procedimento descrito na Ethica Nicomachea, nossa exposição
foi suficiente. Esperamos, com isso, termos dado um breve
panorama do valor dessas duas prescrições presentes nos
tratados aristotélicos.
Considerações finais
Para concluir, foi mostrado que não apenas nos
tratados aristotélicos que Mansion analisa e não apenas no
sentido de phainomena que ela considera – os da experiência
sensível – é possível passar do mais vago ao mais preciso, ou,
ainda, do que é mais cognoscível para nós ao que é mais
cognoscível em si mesmo. Em outras palavras, essa
passagem do que é tomado de maneira confusa e obscura,
que no entanto é mais cognoscível para o observador, para
o que seja “cognoscível em si”, que entendemos como a
definição cuja clareza e precisão tornam possível o
conhecimento do objeto, trata-se, portanto, de um processo
de busca definicional, cuja investigação se encontra no
âmbito do discurso. Contudo, chegar a essa compreensão da
tese de Mansion só foi possível com a distinção que Owen
aponta entre os dois sentidos de phainomena presentes na
obra aristotélica e sua correspondência com os termos que
denotam também o aspecto discursivo dos phainomena e
permitem, portanto, que estes participem do método das
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investigações acerca das coisas humanas.
Diante dessas considerações e com a análise da
presença das endoxa nas prescrições metodológicas da Ethica
Nicomachea e da Ethica Eudemia, foi possível defender a tese
principal de que há, sim, um procedimento comum na
aquisição de conhecimento nas diversas investigações
aristotélicas, a saber: que, em todas elas, os pontos de partida
são os phainomena (o mais cognoscível para nós), ainda que
seus sentidos se diferenciem, e, também, que o
procedimento que leva à aquisição de conhecimento será
invariavelmente a transição “do que nos parece ser o caso”,
dado de maneira vaga e imprecisa, ao conhecimento do
“porquê”, das causas e definições que compõem o
conhecimento estrito adquirido. A consideração do método
apresentado nos tratados de filosofia moral mostra, portanto,
a amplitude do uso dos phainomena na filosofia de Aristóteles,
o que é de muita importância, neste contexto, para assegurar
certo rigor na aquisição de conhecimento também no que
concerne à teoria da ação.
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O “método dos endoxa”
interpretado à luz de Tópicos
I 1, 100b20-22 1
Introdução
Sabemos pelos textos de Aristóteles que os endoxa
são as opiniões reputadas, compartilhadas pela maioria (que
se distingue, por sua vez, da multidão “ói pollói”), ou por um
grupo distinto, ou pelos sábios, e, por serem crenças
valorizadas por Aristóteles no sentido de serem elencadas,
na maior parte de seus tratados, ao início de cada
investigação, quem se propõe a investigar determinado
assunto deve, portanto, estar atento a este seleto grupo de
opiniões que parecem possuir caráter autoritativo sobre o
objeto de investigação. Nessa medida, Aristóteles indica que
os endoxa sejam os próprios componentes da análise que
empreende em determinados tratados.
No entanto, caracterizar os endoxa como opiniões
reputadas e salientar a necessidade de sua presença em
determinadas investigações ainda nos diz muito pouco
acerca de sua natureza e do papel ou, ainda, dos papéis que
as opiniões reputadas desenvolvem na filosofia de
Aristóteles, especialmente em sua filosofia moral.
Encontramos diversas recomendações acerca do uso dos
endoxa para diversos tipos de investigação (cf. EE I 3
1214b30, EE I 6 1216b26-35, EE VII 1 1235a30-32, EN I 5,
1095a27-29, EN VII 1, 1145b5, Ret. I 2 1356b30-34)2, mas
1

Publicado originalmente em Filogênese (Marília), v. 9, p. 61-75, 2016.

2 As obras serão abreviadas de acordo com o que se segue: Ethica
Eudemia (EE), Ethica Nicomachea (EN), Retórica (Ret.) e Tópicos (Tóp.).
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somente duas caracterizações em sentido próprio surgem do
texto de Aristóteles como uma tentativa de definição ou,
pelo menos, apresentação das opiniões reputadas qua
reputadas (Top. I 1 e I 10).
Diante disso, pretendemos, neste artigo, apresentar
duas interpretações da passagem dos Tópicos em que os
endoxa são caracterizados. Essas interpretações, por sua vez,
levar-nos-ão a poder compreender o caráter reputável das
opiniões de duas maneiras: a primeira ditando um sentido
decrescente ao critério de reputabilidade; a segunda,
supondo conflito entre as opiniões, de forma que todas
tenham o mesmo grau de autoridade. Tentaremos defender
aqui a segunda leitura, que se conforma à tese de Barnes de
que as opiniões reputadas fazem parte de um procedimento
específico que Aristóteles descreve em duas prescrições
metodológicas das éticas.
Menção e caracterização
A distinção entre menção e caracterização é uma
tentativa de conferir inteligibilidade ao curioso fato de que é
comum, em boa parte dos tratados aristotélicos, que o
filósofo dê uma indicação prévia de seu procedimento
investigativo, o que geralmente inclui os endoxa, mas, apesar
de inúmeras menções às opiniões reputadas, não invoca
nenhuma definição desse ponto central de seu método. O
que entendemos aqui como “menção” é um uso de um
termo técnico sem defini-lo ou caracterizá-lo. O que
entendemos como “caracterização”, que também será
importante para este momento de nosso trabalho, é uma
tentativa de definição que não se faz suficientemente
explanatória para ser tomada strictu senso como tal. Uma
definição, por sua vez, grosso modo, possui o elemento
explanatório capaz de abranger e explicar a natureza do
objeto em todos os casos, ou seja, universalmente.
Diante dessas distinções, vejamos agora as
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caracterizações que surgem nos Tópicos:
Endoxa, por outro lado, são aquelas [opiniões] que se
baseiam no que pensam todos, a maioria ou os
sábios, isto é, a totalidade dos sábios, ou a maioria
deles, ou os mais renomados e ilustres entre eles.
(100b20-22)
Ora, uma proposição dialética é uma questão em
consonância com a opinião (endoxon) sustentada por
todos, ou pela maioria, ou pelos sábios (todos os
sábios, a maioria destes ou os mais afamados entre
estes) e que não é paradoxal […]. (104a10-12)

A segunda passagem encontra-se em outro contexto de
discussão dos Tópicos, acerca das proposições dialéticas, que
não será contemplada em nosso trabalho, mas o importante
é atentar para o fato de que é retomada a caracterização de
Top. I 1. Isso parece indicar que Aristóteles pretendeu ter
estabelecido, no início do tratado, determinadas noçõeschave, como, por exemplo, a de endoxon, de que se utilizará
nas futuras discussões que impõe. Em Tóp. I 1 vemos uma
possível formulação de definição stricto sensu (cf. Analíticos
Posteriores, 89b23) como resposta à última das perguntas que
conformam a busca definicional (“o que é X?”, a pergunta
pela essência) do tipo “x é y”, em que “y” é o elemento
explanatório da natureza de “x”, e explica, portanto, a causa
da existência de “x”. No entanto, o definiens de um endoxon
não parece suficientemente explanatório, pois o critério
discriminatório dos endoxa é bastante fraco por sua
ambiguidade na medida em que admite três “níveis” de
caracterização: as crenças sustentadas por todos ou a maioria,
a totalidade dos sábios ou a maioria deles ou apenas alguns
dentre eles que sejam ilustres. O que entendemos por caráter
ambíguo e, consequentemente, fraco do definiens, aqui, é o
fato de que essa aparente definição é disjuntiva e, segundo o
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que sugere Aristóteles em Analíticos Posteriores 92a2-43, não
pode haver definições disjuntivas. Isso significa que o
definiens não pode ser tomado em sua totalidade (a maioria,
os sábios e os mais ilustres), pois eles não conformam um
único elemento explanatório indivisível (An. Post. 91B33).
O que parece ser uma definição, então, na verdade
se sustenta como um apontamento para o caráter que os
endoxa têm em comum, embora não explique completamente
sua natureza: seu caráter reputável. Os endoxa são dignos de
escolha porque são dignos de respeito em dois sentidos: na
medida em que a natureza humana tende à verdade, e neste
sentido é que a opinião de todos ou a maioria é relevante; e
na medida em que os sábios se debruçaram muito sobre
determinadas questões sobre as quais agora sustentam suas
opiniões, e neste sentido é relevante examinar suas razões
para tal (cf. Cooper, 1999, p. 289).
O caráter reputável dos endoxa
Berti (2008, p. 74), retomando Brunschwig, aponta
para um “sentido decrescente” de reputabilidade que vai da
concordância de todos até os sábios, que seriam um grupo
mínimo de aceitação dos endoxa. Isso parece colocar a ênfase
da reputalibidade não no caráter filosófico-investigativo ou
na seriedade com que alguns se dedicaram a determinadas
questões, mas sim na aptidão natural do homem à verdade.
Infelizmente Berti não explora essa possibilidade, mantendo
apenas um comentário. Contudo, tendo em mente passagens
como EE I 6, justificando a clarificação e o uso dos endoxa
no tratado a partir do argumento de que “é melhor que todos
3 Na discussão acerca do procedimento para encontrar a essência ou
definição de algo, e mostrando as razões pelas quais não há inferência
neste processo, Aristóteles nos diz: “[...] porque aquele que divide pode
estabelecer e provar (como ele supõe) por essa divisão que tudo é ou
mortal ou imortal; mas essa proposição, tomada por completo, não é
uma definição.” (92a2-4).
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concordem de imediato, senão por meio de argumentos […]
Porque todos os homens tendem à verdade” (1216b28), a
leitura de Berti torna-se muito razoável e podemos, assim,
ter um critério ainda mais preciso de reputabilidade de
acordo com a tendência humana à verdade. Contudo, isso
advém de uma leitura a partir do critério que estabelece uma
ordem decrescente de reputabilidade de aceitação dos endoxa.
Há pelo menos outra maneira de interpretar a passagem que
será vista em seguida.
Dito isso, temos pelo menos duas maneiras que
apresentam uma mudança de ênfase, para compreender o
caráter reputável: (1) a reputabilidade amparada na tese geral
da tendência humana à verdade, se entendermos esta
passagem indicando uma ordem decrescente de
reputabilidade a partir da aceitação dos endoxa; e (2) a
reputabilidade amparada igualmente pelos três “subgrupos”
mencionados – todos (ou a maioria), os sábios (ou a maior
parte deles), ou os mais ilustres dentre os sábios –, que
advêm de uma leitura de Tóp. I 1 em que Aristóteles não
estaria privilegiando nenhum dos subgrupos qua subgrupo,
mas a reputabilidade seria encontrada através de outra coisa,
a saber um método ou procedimento.
No primeiro caso, ao levarmos adiante a
consideração de Berti a respeito do critério da reputabilidade,
podemos dizer que os endoxa são dignos de aceitação porque
tendem maximamente à verdade. Podemos dizer também,
de modo inverso, que quanto mais aceitação um endoxon
obtiver, mais indicações teremos de que ele aponta para a
verdade, ou, nas palavras de Berti, “serão verdadeiros na
maior parte dos casos” (p. 75).
Há um problema que se coloca ao darmos como
critério de reconhecimento dos endoxa a máxima aceitação
comum e o fato de que isso é explicado pela tendência do
homem à verdade. De fato temos fortes razões pelo trecho
mencionado de EE I 6, por exemplo, a aceitar que a própria
natureza do homem garanta sua tendência à verdade. Mas
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isso parece não ser condição suficiente para assegurar que
suas crenças, de modo geral, terão a mesma tendência e para
assegurar que quanto mais homens sustentarem tal crença,
mais probabilidade ela apresenta de ser verdadeira. Essa
condição certamente é necessária para indicar a
reputabilidade e tendência à verdade das opiniões, mas seria
preciso ainda garantir que não haja a possibilidade de que
acidentalmente todos os homens estejam errados a respeito
de determinada crença – o que contraria todas as menções
de Aristóteles de que devemos confiar e utilizar os endoxa
como pontos de partida na investigação, comprometendo,
assim, a reputabilidade e o caráter autoritativo desse grupo
seleto de crenças.
Reputabilidade e método
Uma tentativa de afastar essa possibilidade se
encontra no segundo tipo de ênfase dada à reputabilidade
que pretendemos explorar, a saber: a necessidade de um
método, ou, mais especificamente, de um trabalho analítico
diante do conjunto dos endoxa. Nesta perspectiva, Barnes
(2010, p.197) não abandona a ideia de que os homens
tendam naturalmente à verdade e que isso seja uma das
condições de reconhecimento e reputabilidade dos endoxa,
mas, para tentar afastar a possibilidade de que, a respeito de
determinada crença, todos possam estar errados, Barnes
interpreta a caracterização de Tóp. I 1 como um “elenco”
daquelas opiniões que são dignas de análise, mas não parece
ver mais ou menos reputabilidade nos endoxa, uma vez que
sua descrição do conflito parece exigir igual autoridade entre
as crenças:
De novo, ta endoxa podem conflitar: se a maioria dos
homens está em desacordo com os sábios, ou com
os mais reputáveis dentre eles; ou se os sábios estão
em desacordo entre si; ou se já alguma disputa entre
os mais reputáveis dos sábios – em todos esses
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casos, opiniões opostas serão igualmente endoxa.
(BARNES, 2010, p. 197)

A questão da reputabilidade, tal como entendida por
Barnes, parece ser mais profícua na medida em que nos
fornece mais meios de partir para a discussão do que possam
significar os endoxa quando consideramos a suposição do
conflito entre eles. A suposição do conflito faz parte do que
Barnes chamou de “método dos endoxa”, cuja tese principal
é de que a prescrição contida em EN VII 1 – da qual
trataremos em breve –, que supõe o procedimento analítico
que mencionamos anteriormente, sustentaria um método
comum que Aristóteles desenvolve em suas investigações.
Dito isto, consideraremos agora o que Barnes considera ser
o “método dos endoxa” e, dessa maneira, partiremos para a
análise das menções aos endoxa, saindo do domínio da
caracterização em que nos encontrávamos até o momento.
Para circundar o objeto que investigará, a saber,
“método dos endoxa”, Barnes (2010, p. 195-6) aponta três
outros tipos de manifestação das opiniões reputáveis além
da crença expressa no ato de fala: (1) um endoxon que é
implicação de outro, de acordo com a passagem de Tóp. I
10 (104a13-14): “Proposições dialéticas também incluem
opiniões que são como aquelas reputáveis”; entendendo aqui
as “proposições dialéticas” como endoxa, como fora
estabelecido em Tóp. I 2 e disso se seguindo que as
consequências de uma determinada proposição, na medida
em que são “intimamente relacionadas” (p. 194) à crença
explícita, também são endoxa se a crença da qual são
consequência for um endoxon.
Existem também as crenças que nos podem ser
atribuídas através de ações moralmente relevantes do sujeito
(cf. EN VIII 2, 1172b35-1173a5; VII 13, 1153b31-2), como,
por exemplo, em alguma situação em que um soldado na
batalha demonstre ser corajoso, podemos atribuir a ele a
crença de que só é possível enfrentar um inimigo contra o
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qual há chances de vencer, ou preservar a própria vida e a
dos companheiros. Do contrário, talvez pudesse ser um
temerário, e a ele nenhuma dessas crenças conseguiríamos
atribuir.
Por último, há o que Barnes chama de “crenças
latentes na linguagem” (p. 195), que identifica como fatos
linguísticos de uma determinada comunidade que refletem
suas crenças. Em outras palavras, certas características
expressas na maneira de comunicar-se, na estrutura e na
significação dadas na linguagem refletiriam as crenças de
seus participantes.
De acordo com Aristóteles, um grego somente diria
“escolho φ” [προαιροῦμαι φ] se ele toma φ como um
meio para um fim predeterminado, ou um
ingrediente dele. Tal fato linguístico mostra que ele
acredita que 'apenas escolhemos o que conduz a um
fim' (EN III 2, 1111b26-30). É claro, se você
perguntasse a ele 'você delibera a respeito de fins?',
bem poderia receber como resposta uma afirmação
– ou um olhar estupefato de incompreensão, pois as
crenças podem nunca lograr serem formuladas em
um nível consciente. Mas a linguagem que usamos
denuncia nossas opiniões latentes. (BARNES, 2010,
p. 196)

Ainda que a explicação de Barnes seja totalmente
plausível, o que nos habilita a entender os endoxa como
“fatos linguísticos, fatos sintáticos e fatos semânticos”? Ou,
ainda mais fundamental, o que nos habilita a entender as
opiniões reputadas como “fatos”? Com a chance, talvez, de
cairmos em anacronismo, mas acreditando, contudo, que
seja necessário explorar essa possibilidade para entender o
que Barnes nos diz, devemos destacar que não parece ser
possível considerar uma ação totalmente fora de um âmbito
conceitual, isto é, de uma comunidade linguística. Sem isso,
não há descrição nem entendimento da ação, o que
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impossibilitaria a própria investigação moral. Neste sentido
os endoxa são fatos. Linguísticos no sentido mais geral, que
abarca os fenômenos de sentido – os “fatos semânticos” – e
os estruturais, as maneiras como os usos da língua de uma
comunidade se fundamentam e desenvolvem – os “fatos
semânticos”.
Diante disso, temos a noção de fatos linguísticos
encontrados em uma comunidade, ou puramente a alusão ao
domínio factual feita por Barnes, diga respeito ao
reconhecimento dos endoxa e, por consequência, à atividade
propriamente filosófica relacionada a eles. Antes de buscar
compreender a natureza das opiniões reputadas, precisamos
saber reconhecê-las, e isso não é tarefa fácil agora que foi
estabelecido que elas não se dão apenas no que é formulado
explicitamente. É trabalho do filósofo descobrir se o que está
implícito na linguagem, nos atos de fala ou nas deliberações
– em situações concretas ou através de testemunhos – é a
crença de todos ou da maioria ou dos sábios etc., ou seja, se
é digno de análise filosófica e se é reputável. É sua tarefa
analisar também a relevância das opiniões reputadas para
cada tipo de investigação (pois cada investigação terá seus
endoxa próprios). O filósofo, então, terá também o encargo
de uma espécie de trabalho pré-investigativo, que consiste
em determinar seus pontos de partida específicos através da
análise da articulação dessas crenças que podem ser
reconhecidas no domínio factual, no domínio da
comunidade linguística.
O “método dos endoxa”
Agora que situamos os endoxa na concepção de
Barnes, pelo menos na medida em que podemos reconhecêlos em três grandes “grupos” e conferir mais inteligibilidade
ao termo, partiremos para uma reconstituição de sua
argumentação a respeito do que constitui propriamente o
“método dos endoxa” na tentativa de compreender melhor
não apenas a natureza, mas também o papel dessas crenças.
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Apresentaremos a reconstituição a partir das prescrições
metodológicas de EN VII 1 e EE I 6 que Barnes se utiliza
para expor o método. No entanto, cabe aqui fazer uma
ressalva de que, neste momento, o texto de EE I 6 receberá
menos atenção do que o devido.
Ao começo da discussão acerca da akrasia na Ethica
Nicomachea VII 1 (=EE VI), Aristóteles faz a seguinte
prescrição:
A exemplo do que fizemos em todos os outros
casos, passaremos em revista os phainomena e, após
discutir as dificuldades, trataremos de provar, se
possível, a verdade de todas as opiniões reputadas a
respeito desses afetos da mente – ou, senão todas,
pelo menos do maior número e das mais autorizadas
(…). (EN VII 1, 1145b2-6).

De acordo com a tese estabelecida de Owen (1986) a
respeito da intercambialidade entre phainomena e endoxa, de
que Barnes também se utiliza – e que não colocaremos em
xeque neste artigo –, podemos ler, aqui, “passar em revista
os phainomena” como um levantamento das opiniões
reputadas acerca do assunto. Sobre isso, cabe notar ainda o
comentário de Barnes, de que, do fato de phainomena e endoxa
referirem, em determinada(s) passagem(s), a uma mesma
coisa, não se segue que sejam necessariamente, ou seja, em
todos os casos, sinônimos – o que se deve ao fato de que em
outros contextos de investigação podem referir a objetos
diferentes: como no caso dos phainomena referirem a
fenômenos sensíveis no De Caelo, por exemplo.
Barnes (2010) distingue três importantes passos a
serem estabelecidos a partir dessa prescrição: (1) estabelecer
(τιθέναι) o que parece ser o caso, (2) percorrer as aporias
(διαπορεῖν) ou dificuldades e (3) provar (δεικνύναι) o que for
possível das opiniões reputadas. Os passos (1) e (2) são
praticamente inseparáveis na análise, pois o próprio
levantamento doxográfico realizado por Aristóteles leva-nos
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à constatação das aporias. Segundo Barnes, haverá aqui dois
momentos de compreensão das opiniões reputadas: (1) o
momento do levantamento dessas opiniões, que
chamaremos de “endoxa premilinares”, pois podem
apresentar inconsistências, de maneira que, por definição,
não consistirão em um conjunto, dado que um conjunto
precisa ser consistente. E o segundo momento (2) será o que,
depois de percorridas as aporias, teremos os endoxa
clarificados, ou seja, conformando um conjunto que indique
ao investigador como proceder, ou pelo menos forneça um
ponto de partida, à investigação.
Essa listagem preliminar das opiniões reputadas,
uma vez que essas opiniões disputam a verdade,
costumeiramente de maneira confusa, como nos indica
Aristóteles, levar-nos-á às aporias a serem percorridas, uma
vez que muitas opiniões poderão entrar em contradição –
embora isso não necessariamente aconteça. Dito isso, fica
claro que o processo de percorrer as aporias citado na
passagem visa, em última análise, preservar o máximo
possível dos endoxa estabelecidos no início, de modo a
formar um conjunto consistente através da análise das
inconsistências presentes nas próprias opiniões analisadas –
como, por exemplo, no restante da discussão acerca da
akrasia na Ethica Nicomachea, Aristóteles analisará as opiniões
de Sócrates sobre o assunto e apontará as inconsistências que
resultam delas para, finalmente, poder estabelecer o que será
possível aproveitar dessas opiniões, quando reformuladas,
para a investigação que se seguirá.
Sobre o terceiro passo, (3) “provar o que for possível
das opiniões”, este será o resultado de “percorrer as aporias”
e reformular as opiniões reputadas de tal maneira que
estejam o mais clarificadas possíveis para formarem um
conjunto consistente. Barnes identifica a noção de “provar”
com uma espécie de resolução dos problemas que o
levantamento preliminar dos endoxa provocou. Sobre este
ponto, o comentador ainda ressalta que a verdade será
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encontrada exclusiva e exaustivamente no conjunto
remanescente das opiniões reputadas. Como entender o que
o intérprete afirma sobre a verdade ser encontrada
“exclusivamente” nos endoxa remanescentes? Acreditamos
que a análise da passagem da Ethica Eudemia possa ser útil
para a compreensão deste último passo do procedimento.
Aristóteles inicia o capítulo 6 do primeiro livro da
Ethica Eudemia com a seguinte prescrição:
Deve-se tentar buscar a convicção acerca de todos
esses assuntos por meio dos argumentos,
empregando como indícios e modelos o que nos
aparece [phainomenois]. Com efeito, o melhor é que
seja manifesto que todos os homens concordam
com o que será dito e, se não, ao menos que todos
concordam de certo modo – o que, sendo
conduzidos por argumentos, eles farão. De fato,
cada um possui algo apropriado em relação à
verdade, a partir do que é necessário provar de certo
modo sobre esses assuntos. Com efeito, partindo do
que é dito com verdade, mas não de modo claro,
haverá também clareza aos que prosseguem,
tomando sempre o que é mais cognoscível dentre o
que habitualmente se diz de modo confuso. (EE I 6,
1216b26-35)4

Na primeira sentença, o filósofo pretende definir justamente
como e por que caminho se deve partir para chegar à verdade
acerca dos assuntos morais, ou, pelo menos, a concepções
mais claras acerca das questões específicas da investigação
moral. Empregar “indícios e modelos” é usar os endoxa como
pontos de partida, a fim de clarificá-los para chegar a
premissas ou hipóteses utilizadas na investigação. Em
seguida, sua segunda asserção parece justificar a primeira,
4 A tradução de Raphael Zillig e Inara Zanuzzi é um trabalho do
PPG-Fil UFRGS e tem caráter provisório.

42 | ENSAIOS INTRODUTÓRIOS SOBRE A

DE ARISTÓTELES

pois “é melhor que todos concordem” no sentido de que
será mais fácil estabelecer os endoxa como indícios e modelos,
de maneira que o levantamento inicial das opiniões reputadas
já poderá conformar um conjunto. Se isso não for o caso,
Aristóteles prossegue: dado que todos os homens tendem à
verdade – asserção que parece ser dada como justificativa
final do argumento –, precisamos provar este “algo” com
que cada um pode contribuir com a verdade, a saber: as
opiniões reputadas. Só que, neste sentido, elas ainda não
serão indícios e modelos, pois não estão clarificadas, de onde
vem a necessidade, novamente, de percorrer as aporias para
estabelecer um conjunto consistente e, finalmente, provar “o
que esses homens têm de fato a contribuir para a verdade”.
Ora, parece ser justamente este o tipo de prova
exigido na Ethica Nicomachea VII 1 (EE = VI). O que se prova
não é a verdade que encerra a busca definicional, não é uma
prova definitiva de argumento, mas sim uma prova de um
endoxon como premissa ou, ainda, de um conjunto de endoxa
como conjunto de premissas, que, clarificados, poderão
constituir a investigação. O que isso nos mostra é que
devemos tratar a noção de verdade e prova aqui em um
sentido generoso e dentro do próprio “método dos endoxa”
proposto por Barnes, pois o que se está provando, em última
análise é a remanescência de um endoxon preliminar, daquilo
que Aristóteles prescreveu como o primeiro passo do
procedimento em EN VII 1, agora em um conjunto
consistente e propriamente “filosófico” – no sentido em que
será utilizado no tratado para dar prosseguimento à busca
definicional.
Para exemplificar o procedimento de Barnes, dado
que é necessário provar a consistência do conjunto de
crenças, não há como percorrer a dificuldade de uma
proposição isolada, mas ter em vista as proposições como
um conjunto coerente de crenças. Dado o exemplo de EN
VII 1, em que Aristóteles apresenta a opinião de Sócrates
sobre a akrasia e a coloca em conflito com algo percebido
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pela maioria, a incontinência, o procedimento parece
restringir-se ao estabelecimento dos pontos de partida da
discussão, por vezes novamente mencionado ao fim de um
capítulo. No entanto, em casos como EN I 5, em que
Aristóteles estabelece as opiniões reputadas sobre a
eudaimonia, e a chegada a EN I 8, em que Aristóteles compara
a primeira definição de eudaimonia com os endoxa citados em
EN I 5, vemos que esse procedimento pode ser mais longo
que o de EN VI 1 e ser utilizado entre uma série de capítulos
com a mesma unidade temática (neste caso, a definição de
eudaimonia). O mesmo acontece com o livro II da EE.
Aristóteles deduz diversas definições ao longo do livro que
fornecem a base para a discussão sobre a voluntariedade e a
escolha deliberada. Antes de tomar por determinado e
estabelecido o que seja a voluntariedade (“Essa discussão
está completa [...]” II 9, 1225a37), o filósofo parece fazer um
teste de consistência com os endoxa, a partir da opinião de
que muitos considerariam que o amor seria algo involuntário,
pois seria advindo de uma parte não-racional da alma (II 8,
1225a20-25). Depois de ter pretendido desenvolver todo o
seu aporte conceitual sobre a voluntariedade, Aristóteles o
utiliza em contraposição a esta opinião, que por sua vez não
está completamente errada e mostra os limites da definição
que Aristóteles estabelecera – evidenciando que é preciso
avaliar a voluntariedade quanto ao desejo e à escolha. Assim,
a parte final do livro II é dedicada à escolha e à noção mais
precisa de escolha deliberada. De maneira semelhante, o
filósofo faz, ao fim do livro, uma breve prova de consistência
com os endoxa, discutindo crenças que podem ser inferidas
por ações encontradas na experiência (II 11, 1227b225-28),
e conclui: “Isso se segue daquilo que encontramos [na
investigação], e ademais está de acordo com os phainomena.”
(EE II 11, 1228a20). Dessa forma, vemos que o
procedimento se estabelece, nos dois exemplos da EE, tanto
com provas de consistência do método dos endoxa em
unidades parcialmente temáticas – pois a voluntariedade,
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apesar de não ser o ponto que abarque todos os demais
temas tratados no livro II, garante a possibilidade de
discussão da escolha deliberada – quanto totalmente temáticas,
dado o encerramento do livro II com a preocupação de
Aristóteles, depois de definir a escolha deliberada – o ápice
do livro II, suportado por todas as definições estabelecidas
anteriormente –, em estar “de acordo com os phainomena”.
A noção de endoxa e o método dialético
Resta-nos esclarecer, depois de apresentar o método
que Barnes que nos apresenta como “o método dos endoxa”
de uma maneira independente dentro da filosofia aristotélica,
como sendo o método par excellence da filosofia moral, a
relação entre a concepção de endoxa compreendida neste
suposto método e sua relação com o método dialético de
Aristóteles. Segundo Zingano (2007),
(...) o método dialético é hoje considerado o método
primário de Aristóteles na investigação filosófica:
não apenas as éticas, mas também a Física e seus
desdobramentos, e até mesmo sua teologia, são
tomados como fundamentalmente dialéticos.
(ZINGANO, 2007, p. 297).

Apesar de não ser o ponto de nossa investigação aqui
determinar qual seria o alcance do método dialético na
filosofia de Aristóteles, endossaremos a tese de Zingano de
que ele está presente em grande parte de seus tratados. No
entanto, precisamos ainda qualificar a noção de dialética,
ainda que brevemente.
Há pelo menos duas maneiras opostas e ainda hoje
discutíveis acerca do método aristotélico de interpretar a
noção dialética: a primeira, que vê noções fortemente
positivas no método, sustentada por autores como Porchat
(2000, p.392) – “Assim, a inteligência vem coroar, em
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apreendendo os princípios indemonstráveis, o trabalho
propedêutico de natureza indutivo-dialética” –, Irwin (1999,
p.68) – “A dialética é útil, não pelos esforços infrutíferos e
desnecessários para provar os primeiros princípios, mas para
conseguir argumentar contra quem argumenta contra estes
princípios” e Mié (2013, p. 230) – “El uso de las éndoxa
[supondo em sua tese que os endoxa sejam parte do método
dialético] en Ph. IV 4 forma parte del método que plantea
recurrir a la empeiría para descubrir principios, formulado
programáticamente en APr. I 30, 46a18-19.” Vemos algo em
comum entre esses três autores que pode ser resumido com
a expressão coroada por Porchat como a dialética sendo uma
“propedêutica aos primeiros princípios”, na medida em que,
não podendo prová-los, de certa maneira – a partir dos
endoxa – prepara o investigador para poder apreendê-los.
Outra concepção é de que a dialética é uma técnica
que concerne aos instrumentos de debate expostos nos
Tópicos e não pode, de forma alguma, alcançar a verdade.
Essa é a tese que Zingano defende quando diz que quase
todo o método de Aristóteles é dialético, como citamos
acima. A qualificação que Zingano fornece para a noção de
método dialético é a seguinte: (I) de modo geral, um
argumento dialético é um argumento simplesmente
disputado (2007, p. 299), produzido por meio de perguntas
e respostas, cujas premissas são aceitas ou opiniões
reputadas (endoxa); e (II) o propósito de um argumento
produzido por meio do método dialético é ser utilizado nas
provas dos tratados de ética, uma vez que não podemos usar
demonstrações para provar “verdades morais”, bem como
não é possível através do método dialético conhecer os
princípios da ética, uma vez que sua natureza é instrumental
(2007, p. 300). Essa qualificação, como se pode notar, é dada
no contexto em que Zingano está preocupado com o que o
método dialético, na medida em que é instrumental, pode
fazer pela filosofia moral do Estagirita. Eis também nosso
contexto.

46 | ENSAIOS INTRODUTÓRIOS SOBRE A

DE ARISTÓTELES

Tendo em vista a breve reconstrução das duas
principais maneiras de compreender o método dialético:
como uma propedêutica à apreensão dos primeiros
princípios (dialética construtiva) ou como um instrumento
doxástico utilizado para provar o que não pode ser
demonstrado (dialética negativa ou instrumental).
Gostaríamos de propor que o “método dos endoxa”, embora
tendo como meio de explanação do termo endoxa a passagem
dos Tópicos, não recai precisamente sob nenhuma dessas duas
concepções de dialética. Ele pode pertencer tanto a um
projeto construtivo quanto negativo – e tendemos a
endossar a tese de que Aristóteles está interessado em um
projeto “instrumental” ou “negativo” – do método dialético,
mas não necessariamente. Os endoxa podem conformar um
método independente a partir das prescrições metodológicas
apresentadas somente nas éticas (EE I 6, 1216b26-35; EN
VII 1, 1145b2-6), como vimos, servindo de pontos de partida,
bem como de provas na busca definicional.
Poder-se-ia objetar que o segundo passo do
procedimento estabelecido em EN VII 1, “percorrer as
aporias”, seria precisamente o caráter dialético do método,
uma vez que consideraria os endoxa em conflito. Contudo,
segundo Aubenque, mesmo que não haja conflito, pode-se
percorrer ou dissolver uma aporia, uma vez que aporia é um
problema epistemologicamente concernente ao nosso
conhecimento do objeto, não ao objeto: “Nós a
encontramos [a aporia] associada, ao começo do livro A da
Metafísica, à experiência fundamental da perplexidade: 'estar
em aporia e se espantar é reconhecer sua ignorância'
(982b17)” (AUBENQUE, 1980, p.6). Assim, quando temos
uma perplexidade diante de um objeto – no caso da ética,
diante de um endoxon – enquanto investigadores, ainda assim
temos uma aporia a percorrer, mesmo que não haja conflito.
Nesse caso haverá o procedimento de EN VII 1: estabelecer
os phainomena ou endoxa correspondentes, percorrer o que
houver de aporias e provar o que for o caso sem que haja a
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disputa própria do método dialético.
Considerações finais
Pretendeu-se mostrar, aqui, como a tese acerca do
método dos endoxa de Barnes necessita, previamente, de uma
leitura adequada da caracterização encontrada em Tópicos I 1
– embora não seja um procedimento necessariamente
dialético. Diante desse objetivo, vimos que tanto a
caracterização quanto as menções aos endoxa são necessárias
para a compreensão de sua natureza e do método aristótelico.
A caracterização, como uma quasi-definição, aponta para o
caráter reputável que os endoxa compartilham e nos permite
fazer duas leituras de sua reputabilidade, sendo possível,
assim, interpretar de duas maneiras sua natureza. Tentamos
defender aqui a leitura de Barnes acerca da natureza dos
endoxa, que nos permite avançar ao método que elas
conformam, cujo procedimento pode ser encontrado em
passagens presentes nas éticas que, além de explicitá-lo,
também justificam a necessidade de sua presença.
Dito isso, embora a caracterização dos Tópicos seja de
toda relevância para nos apontar uma direção para a
compreensão dos endoxa, pouco saberíamos acerca de seu
papel nos tratados se Aristóteles não os mencionasse ao
início de suas investigações. O que nos mostra, portanto, que
as prescrições metodológicas cumprem um papel de
elucidação não só de procedimentos investigativos, mas
também de seus elementos.
Diante deste percurso, foi possível compreender por
que há a necessidade de um método ou procedimento
específico composto pelas opiniões reputadas, a saber: seu
caráter reputável, quando entendido sob a perspectiva de
Barnes, que delega a todo endoxon igual autoridade, dá origem
à suposição de conflito entre as opiniões reputadas. Essa
suposição, por sua vez, para que possamos entender por que
Aristóteles usaria opiniões em conflito em sua investigação,
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leva-nos às prescrições metodológicas que indicam a
necessidade e presença de um método. Por fim, vemos, com
isso, que o “método dos endoxa” pode ser fortemente
sustentado por passagens metodológicas de Aristóteles e que
ocupa um papel central, senão em sua filosofia de maneira
geral, ao menos em seus tratados de ética.
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EN VII 1 e EE I 6 – UMA
ANÁLISE DOS MÉTODOS
Introdução
Os phainomena significam aquilo que é manifesto na
experiência e são, para Aristóteles, o principal ponto de
partida das investigações. Costumam ser as manifestações
relevantes de algo para uma investigação, algo que
determinará o escopo do que será investigado. Segundo
Owen, os phainomena podem ter dois sentidos, que podemos
chamar de phainomena do âmbito sensível e phainomena do
âmbito discursivo. Para Owen, os phainomena do âmbito
discursivo são intercambiáveis com a noção de endoxa, as
opiniões reputadas que advêm da maioria, dos sábios ou dos
mais ilustres dentre os sábios (tópicos). Contudo, como
veremos, essa intercambialidade é ponto de disputa entre os
intérpretes, pois Barnes (2010) afirma que apesar de serem
usados às vezes como sinônimos, eles não significam a
mesma coisa. Também Karbowski, em recente estudo,
propõe uma análise do escopo dessas duas noções, tão
importantes para as investigações de Aristóteles.
Partindo desse panorama de noções fundamentais
na discussão acerca dos métodos de investigação de
Aristóteles, analisaremos aqui as teses de Barnes, Allan e
Karbowski acerca dos métodos empreendidos nas éticas
(EN e EE). As passagens de EN VII 1 e EE I 6 costumam
ser os textos canônicos acerca dos métodos e geralmente são
analisados em conjunto, um complementando o outro com
a suposição de que se trata de um mesmo método para as
éticas. No entanto, a proposta de Karbowski reside na tese
de que cada passagem propõe um método diferente e isso
reside principalmente no uso diferenciado dos phainomena na
EE, não sendo correspondente ao que é prescrito em EN
VII 1. O principal argumento que sustenta a tese é de que os
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phainomena na EN são sempre os endoxa e são parte de todo
o percurso definicional através da resolução de aporias, e é
apenas disso que Aristóteles lança mão durante a
investigação. Porém, na EE, os phainomena não são apenas
endoxa, são também usados para indução através de
exemplos cotidianos, experiências e quase sempre levando
em conta muito mais o que maioria acredita do que a opinião
dos sábios e, diferentemente da EN, a partir desses pontos
de partida as definições são deduzidas, sempre das premissas
mais vagas até a conclusão mais precisa, o que difere do
método de “filtrar” as opiniões reputadas e preservar o
máximo delas no fim, como prescrito na EN.
Investigaremos aqui, então, alguns conceitos-chave para a
interpretação dos métodos, como a noção de phainomena,
endoxa, o mais cognoscível para nós e em si, a tese de Barnes
acerca do assim chamado “método dos endoxa” e a tese de
Karbowski do assim chamado “método da EE”, bem como
as passagens de EN VII 1 e EE I 6. Discutiremos também
como o método é empregado nos livros I e II da EE e como
pode haver uma tensão entre as teses de Allan e Barnes,
Phainomena e endoxa
Os phainomena são o conjunto de manifestações
relevantes de algo para uma determinada investigação que,
por sua vez, indicarão os problemas (aporiai) a serem
analisados acerca de seu conteúdo. Tais manifestações
podem ser de caráter sensível ou discursivo. No primeiro
caso, teremos o método indutivo (epagogé) para chegar ao
conhecimento estrito acerca do conteúdo da investigação.
No segundo, quando estabelecido o conjunto relevante dos
phainomena, deve-se percorrer as aporias que as manifestações
impõem e, por último, dissolvidas as aporias, provar as
crenças que restarem, agora clarificadas e expostas
filosoficamente (cf. BARNES, 2010). Irwin (1990, p. 30)
apresenta uma caracterização geral dos phainomena que parece
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abarcar os sentidos brevemente mencionados: “Chamar algo
de phainomenon é contrastar isso, em um contexto particular,
com a conclusão de um argumento; o que aparece a nós é o
que tomamos como sendo o caso imediatamente e sem
reflexão.” O aspecto geral e invariável dessas aparições para
o qual Irwin chama a atenção é que elas serão os pontos de
referência que uma investigação deve manter com a
experiência, independente do sentido mais específico em que
essas manifestações forem tomadas.
Expostos em linhas gerais os procedimentos que
concernem à aquisição de conhecimento na filosofia de
Aristóteles, vimos que sua variação depende do sentido do
conceito de phainomena empregado. Diante isso, nosso
objetivo nesta seção será apresentar como esses dois
sentidos – o que concerne ao sensível e o que concerne ao
discursivo – aparecem em algumas obras de Aristóteles, e,
além disso, como o segundo sentido permite que haja
conhecimento estrito em sua filosofia das coisas humanas.
O primeiro sentido de phainomena concerne às
manifestações dadas na experiência sensível. São
comumente caracterizadas como os pontos de partida das
investigações empíricas (como a biologia, a astronomia e
outros tratados).
Também há um segundo sentido em que é dito que
algo é dado na experiência. Neste sentido, o conceito de
phainomena não corresponde aos dados sensíveis, mas sim aos
endoxa, as crenças ou opiniões reputadas, e aos legomena,
aquilo que é comumente dito sobre algo.
Para marcar essa distinção, Owen (1986, p. 240)
parte de uma importante ocorrência do termo na Ethica
Nicomachea, em que Aristóteles estabelece o que embasará a
discussão acerca da akrasia: “A exemplo do que fizemos em
todos os outros casos, passaremos em revista os phainomena
e, após discutir as dificuldades, trataremos de provar, se
possível, a verdade de todas as opiniões reputadas a respeito
desses afetos da mente – ou, senão todas, pelo menos da
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maior parte e das mais autorizadas (...)” (EN VII 1, 1145b26). O ponto de Owen é mostrar que o que Aristóteles dispõe
para “começar a considerar as dificuldades” não são “fatos
observados”, como traduziu Ross e como os comentadores
da EN haviam compreendido até então, mas sim os endoxa,
concepções e opiniões reputadas que disputam a verdade
sobre um assunto. Outro indício de que Aristóteles tem
como seu conjunto de phainomena algo que está no registro
do discurso e não da experiência sensível é o aparecimento
do termo “legomena” no fim do parágrafo citado, em que ele
pretende dar como encerrado o conjunto das opiniões que
embasarão a discussão sobre a incontinência e escreve que o
que foi apresentado “são os legomena” (EN VII 1, 1145b20),
que significam, literalmente, “aquilo que é dito”, e neste caso
são sinônimo dos endoxa.
Os pontos de partida
De acordo com a tese estabelecida por Mansion
(1979), o que é mais evidente “para nós”, ou seja, do ponto
de vista de quem observa, é uma manifestação ou
conjunto de manifestações (phainomena ou endoxa) exposta
ou enunciada de maneira muitas vezes obscura, que pouco
se parece com a natureza do objeto. Mansion (1979, p.212)
propõe uma distinção importante entre pontos de partida da
investigação e conhecimento stricto sensu, sendo
características dos primeiros serem “mais cognoscíveis a
nós”, ou seja, ao observador, e dos segundos serem “mais
cognoscíveis em si”, ou seja, pelo conhecimento da natureza
do objeto. A autora destaca um aspecto dessa distinção no
processo de conhecimento ao afirmar que “ao mais
cognoscível para nós pertence uma evidência imediata que
se impõe, mas que não satisfaz totalmente nosso espírito, de
sorte que esta [nos] incita a perseguir a investigação” (1979,
p. 213-14). A partir dessa interpretação, os endoxa podem ser
tomados como “indícios” porque são o que há de mais
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cognoscível para nós e, por isso, são pontos de partida do
conhecimento, passando na maioria das vezes dos
particulares ao universal. Para entendermos melhor essas
noções, atentaremos para alguns exemplos na obra de
Aristóteles que a própria Mansion nos fornece.
No De Anima (II 2, 413a11-12) essa diferenciação
aparece como uma comparação entre “definições
ordinárias” (que pode ser expresso também como: como
saber "que" (tò öti)) e “definições que evidenciam a causa”
(definições em seu sentido estrito, saber o “porquê” e
conhecer a causa (ten haitian)). Nos Segundos Analíticos (I 13,
72b25-29), Aristóteles trata da superioridade da
demonstração de um fato por sua causa (o “porquê”) diante
da demonstração apenas do estabelecimento do fato, ou seja,
do fato tal como nos aparece (o “quê”). A superioridade
deve-se ao fato de a primeira conferir inteligibilidade na
medida que em dá as razões pelas quais podemos
compreender que a conclusão a respeito do fenômeno é
verdadeira.
No entanto, na Física (I 1, 184a76-21, 24-45), a ideia
de que o que é mais evidente para nós está conectado a
particulares e o que é mais evidente em si são os universais é
invertida. A razão que Aristóteles apresenta aqui é que o é
mais evidente para nós é mais obscuro e confuso; e é preciso
partir deste “todo” obscuro e confuso que a sensação
apreende para, por análise, evidenciar seus elementos e
princípios, e, assim, conhecer a causa. Mansion ressalta, no
entanto, que neste procedimento Aristóteles parece estar
tratando a relação “universal” e “particular” não como um
conceito genérico logicamente simples do qual se derivam
definições específicas relativas aos particulares, mas sim da
relação deste todo que é apreendido pela sensação e que
precisa ser especificado analiticamente para decompor e
compreender suas partes de maneira mais clara e precisa. A
autora ainda cita o exemplo de um círculo: todos podem
identificar vagamente uma forma circular, mas poucos
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sabem especificá- la em termos geométricos, a saber:
conhecendo a articulação exata entre elementos, princípios e
causa do objeto. Isso chama-nos a atenção para a noção de
trabalho analítico: em sua tese é ressaltado que todo processo
de ir do mais cognoscível a nós ao mais cognoscível em si
baseia-se na análise, trata-se de partir do mais complexo e
vago ao mais simples e preciso.
Mas como isso funciona na ética? Ora, parece ser um
mesmo processo o que opera em todos os exemplos dados
por Mansion. Podemos compreender este processo de
maneira bem semelhante ao que Barnes (2010, p.283)
propõe no “método dos endoxa”: é preciso tomar como
indícios os endoxa preliminares, ainda não-clarificados, para,
por meio do processo específico da ética que Aristóteles nos
recomenda em EN VII 1, a saber: estabelecer os
phainomena/endoxa, percorrer as aporias e provar o que for
possível das opiniões reputadas, chegarmos aos endoxa
clarificados, que serão “mais simples e precisos” como nos
recomenda Mansion, sendo, já, mais cognoscíveis em si,
depois do trabalho de análise, e tendo passado de
formulações vagas e imprecisas a formulações claras e
precisas.
EE I 6
Como introdução à EE I 6, temos no início do tratado
passagens metodológicas e estabelecimento de phainomena
que guiam a investigação. No início de EE I 7, Aristóteles
nos diz que: “Após essas coisas também terem sido
apresentadas como preâmbulo, falemos começando
primeiramente pelas coisas primeiras que são ditas, como
mencionado, de modo obscuro, conduzindo a investigação
para descobrir o que é claramente a felicidade” (1217a18-20).
É endossada a recomendação feita do capítulo anterior de
partir do que é dito de maneira obscura, mas agora tomando
os capítulos precedentes como um preâmbulo à
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investigação. No entanto, a ideia de que os capítulos
precedentes funcionaram como preâmbulo pode ser
interpretada de duas maneiras: a primeira consistiria em um
preâmbulo quanto ao conteúdo a ser investigado. Assim,
Aristóteles estaria dizendo que foram introduzidos os
principais temas e o aparato conceitual para conduzir “a
investigação para descobrir o que é claramente a felicidade”
(1217a20, grifo nosso). Outra forma de compreender essa
passagem não é excludente da primeira, mas serve-se
também da dimensão metodológica que os capítulos
precedentes ao comentário de Aristóteles apresentam. Dessa
forma, o Estagirita estaria a afirmar que além dos principais
temas e aparato conceitual, também aspectos metodológicos
que guiarão a investigação já foram introduzidos.
Aristóteles parte da pergunta “no que viver bem
consiste e como chegamos a isso?”, mas não propõe
explicitamente nenhum método rigoroso como chegar a
apenas uma resposta ou a um princípio. O autor começa por
enumerar diversas maneiras de responder a essa pergunta,
que acredito serem as maneiras disputadas de sua época de
abordar a questão, seja por filósofos anteriores a ele quanto
às opiniões reputadas (endoxa). (1214a 15-18) No entanto, é
possível tomar todas as maneiras de responder como
plausíveis, visto que apelam a maneiras muito intuitivas de
pensar a felicidade ou o “viver bem”. Parece haver também
uma referência a um senso comum ainda mais antigo, que
faz referência a crenças divinas e à noção de Fortuna que
foram disseminadas por poetas como Homero e Hesíodo
(1214a 21-25). Quase ao final do capítulo, Aristóteles parece
chegar a algo comum dentre todas as opiniões observadas (a
não ser as que residem em crenças divinas, creio): para todas
as ações que resultam do pensamento, este pensamento terá
de ser embasado em algum tipo de conhecimento. (1214a2629). Em I 1, após apresentar a inscrição no templo de Delos
que inicia o tratado, Aristóteles afirma que: “Sendo muitas as
investigações que apresentam aporias e requerem exame
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acerca de cada coisa e cada natureza, algumas contribuem
somente ao conhecer, outras dizem respeito também à
aquisição e à prática do objeto de estudo.” (1214a9-12). O
filósofo está engajado, em um primeiro momento, em
discernir de que tipo é a investigação em questão, trecho no
qual parece implícita a distinção aristotélica entre as ciências
práticas, poiéticas e teoréticas (Metafísica E 1, 1025b18). Não
será o caso, como é apresentado em seguida, que a
investigação moral contribua “somente ao conhecer”. É
próprio dela contribuir também à aquisição e à prática do
objeto de estudo. Woods (1996, p. 46) comenta que o tipo
de investigação a ser seguido não é definido por seu tipo de
objeto, mas sim pela finalidade daquele que investiga.
Responder à pergunta “o que é a virtude?” pode ser tomado
como tanto como uma investigação teorética, de modo que
responder a essa pergunta não vise alcançar e praticar a
virtude – mas defini-la –, quanto de maneira prática, de
modo que a resposta a essa pergunta terá de ser explanatória
o suficiente para sabermos que tipo de coisa é a virtude,
como podemos adquiri-la e de que modo podemos praticála. Assim, o que Aristóteles sugere, ao definir de que tipo é a
investigação que se segue, faz parte também do tipo de
resposta que pretende dar aos objetos da filosofia moral. Em
última análise, é uma indicação de como se delineia seu
método na filosofia moral.
O capítulo 3 fornece duas contribuições à visão de
um preâmbulo metodológico a I 6: primeiramente, (I)
Aristóteles distingue as opiniões que devem ser analisadas
das que não devem e nos explica por quê. Em seguida, (II)
faz um apontamento a respeito de como proceder através
dessas opiniões.
Vejamos o primeiro passo. Como já fora estabelecido
que tipo de investigação está em curso e já tendo no
horizonte qual será seu objeto: o que é o bem-viver e como
alcançá-lo, é dito que torna- se inútil analisar todas as opiniões
sobre o objeto (1214b28). Segundo Aristóteles, é inútil
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porque: “Com efeito, muitas coisas parecem ser o caso às
crianças e aos doentes, assim como aos insensatos, acerca
das quais ninguém que tenha bom senso levantaria alguma
dificuldade.” (1214b29-31). É vetada assim a consideração
das opiniões daqueles incapazes de fornecer um argumento
para elas, seja por motivos temporais, como o caso das
crianças, seja por uma condição patológica que impossibilite
a razão prática do sujeito, como no caso dos doentes e
insensatos. Aristóteles também exclui a multidão, pois
“falam a esmo e sobre tudo, principalmente sobre a
felicidade” (1214b32-33). Nada disso pode ser utilizado em
argumentos, e por essa razão é inútil. Diferentemente dos
endoxa, o que é simplesmente doxai aqui parece não ter a
reputabilidade necessária para ser analisado, isto é, não tem
um grupo aceitável que os defenda por meio de argumentos.
Assim, Aristóteles exclui as opiniões não-reputáveis,
as quais não são passíveis de serem articuladas por meio de
argumentos. Isso endossa a passagem seguinte, em que é
afirmado que:
Uma vez que há aporias próprias a cada tema, é
evidente que as há também acerca da vida mais
excelente – do melhor viver. É, portanto,
conveniente investigar essas opiniões. Com efeito,
as refutações dos disputantes são demonstrações
dos argumentos que lhes são contrários. (1215a3-7).

Três pontos relevantes para o que será apresentado
em I 6 podem ser vistos nessa passagem: (I) do fato de que
há aporias a cada tema de investigação, podemos inferir que
haverá aporias sobre o “melhor viver”; (II) se há aporias com
respeito ao objeto de investigação, faz-se necessário
investigar as opiniões relevantes ou reputáveis acerca do
assunto, já que (III) é suposto ou um conflito entre elas, a
partir do qual veremos argumentos tanto para as opiniões
analisadas tanto contra elas, o que facilitará a clarificação
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dessas opiniões para seguir a investigação. Ora, tais
observações carregam diversas semelhanças com o “método
dos endoxa” de Barnes, que veremos a seguir, cuja tese é
embasada pela suposição do conflito entre as opiniões
reputadas.
Por último, veremos uma passagem de I 5, capítulo
que é dedicado a investigar em que consiste uma vida
desejável, bem como apresentar certas formas de vida –
atuais ou concebíveis – que todos parecem concordar não
serem formas de viver desejáveis em nenhuma circunstância
(WOODS, 1996, p.53). Para isso, Aristóteles introduz
diversos endoxa, como as opiniões de Anaxágoras (1216a1114) e Sócrates (1216b3-6). Antes, contudo, faz uma
observação metodológica ao início do capítulo: “Se não é
fácil julgar corretamente acerca de muitos outros assuntos, é
sobretudo difícil julgar acerca do que a todos parece ser o
mais fácil e cujo conhecimento parece pertencer a todo
homem: o que na vida é digno de escolha e satisfaria
plenamente o desejo de quem o obtivesse.” (1215b15-18).
Em consonância com as demais passagens metodológicas
analisadas, depois de indicar a suposição de conflito entre as
opiniões, Aristóteles recomenda cautela ao investigar aquilo
“cujo conhecimento parece pertencer a todo homem”.
Haverá, pois, um maior número de endoxa em conflito
quanto a um assunto que a todos concerne. Mas esse
conhecimento, como diz Aristóteles, apenas “parece
pertencer”, pois haverá inúmeras aporias e conflitos entre os
endoxa que mostrarão as dificuldades e obscuridades das
opiniões ainda não analisadas. Apenas quando forem
clarificadas é que será possível ver o que há de real
conhecimento, não aparente, no que os homens dizem. É
nesse sentido que o conhecimento apenas parece pertencer,
mas não pertence, de fato, a todos. Mas como discernir o
que seja conhecimento prático do que não seja? Para isso é
preciso um método, cuja apresentação nos é dada no
capítulo seguinte, I 6..
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A passagem metodológica da EE que guia nossa análise
é a seguinte:
[1]Deve-se tentar buscar a convicção acerca de
todos esses assuntos por meio dos argumentos,
[2]empregando como indícios e modelos o que nos
aparece [phainomenois]. [3]Com efeito, o melhor é
que seja manifesto que todos os homens concordam
com o que será dito e, se não, ao menos que todos
concordam de certo modo – o que, sendo
conduzidos por argumentos, eles farão. [4]De fato,
cada um possui algo apropriado em relação à
verdade, a partir do que é necessário provar de certo
modo sobre esses assuntos. [5]Com efeito, partindo
do que é dito com verdade, mas não de modo claro,
haverá também clareza aos que prosseguem,
tomando sempre o que é mais cognoscível dentre o
que habitualmente se diz de modo confuso. (EE I 6,
1216b26-35)

Em [1] vemos Aristóteles em busca de “convicção”
acerca dos assuntos morais. Esse trecho geralmente é lido,
em razão do que se segue, como a referência à confusão das
opiniões alheias que o filósofo pretende explorar. No
entanto, se lembrarmos da tese de Mansion, a todos nós, ao
início de uma investigação, o objeto, que é “mais cognoscível
para nós”, pode parecer confuso. Inclusive, é essa
obscuridade que nos faz prosseguir em busca de suas causas
e princípios. Portanto, poderíamos dizer que Aristóteles não
esteja aqui referindo aos endoxa, mas ao objeto da ética
enquanto tal, que ainda não lhe é “mais cognoscível em si
mesmo”. Woods (1996, p. 71) comenta sobre a passagem em
geral: “Aristóteles, ao falar da obscuridade e da imprecisão
das opiniões ordinárias tem em mente não apenas as
imprecisões e outros problemas de suas formulações, mas
também a falta de certeza que lhes é inerente em sua não
refletida, pré-filosófica forma.”
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Sobre [2], estabelecer precisamente o sentido de
martyriois e paradeigmasi nesta passagem nos permitirá
compreender o papel que os endoxa devem desenvolver no
tratado. Já tratamos das duas expressões como referindo a
indícios e modelos, mas não analisamos ainda as razões para
isso. Martyriois pode indicar também “testemunho”, “prova”,
“evidência”, mas acreditamos que, neste caso, o correto seja
compreender a expressão como “indício” pois estará em
consonância com a noção de phainomenon que já vimos. É
preciso tomar como indício aquilo que nos aparece porque
este é, epistemologicamente, o único ponto de partida
disponível ao observador. Aristóteles quer afastar o método
de outros filósofos de partir de postulados e deles derivar o
que pode ser conhecido, como a concepção platônica do
bem humano criticada em I 8. É preciso observar e buscar
padrões nos indícios para só assim poder confrontá-los e,
como trata-se aqui do contexto dos endoxa, clarificar essas
opiniões. A expressão que acompanha martyriois, paradeigmasi,
comumente é traduzida como modelo ou paradigma.
Modelo nos parece mais apropriado, uma vez que
paradigmas costumam ser entendidos como um espécime ou
exemplo perfeito de algo com o qual os outros espécimes
são comparados. Um modelo da investigação pode ser
produzido durante a própria investigação e a partir de seus
elementos; ou, como já dissemos, os endoxa clarificados
depois de passar pelo procedimento de “estabelecer o que
parece ser o caso, percorrer as aporias e provar o que for
possível das opiniões reputadas” cumprirão o papel de
modelo para contrastar com as opiniões reputadas confusas
e obscuras tomadas ao início da investigação como indícios,
embora não encerrem a busca definicional. Assim, os
martyrioi e paradeigmata são empregados em pontos diferentes
da investigação. Os martyrioi estariam no início, sendo
opiniões (endoxa) confusas tomadas como ponto de partida,
enquanto que os paradeigmata seriam opiniões (endoxa)
clarificadas após o percurso das aporias. Nesse caso, os
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martyrioi são os phainomena mais rudimentares, enquanto que
os paradeigmata seriam phainomena mais sofisticados. Além
disso, a preocupação de Aristóteles com esse contraste
aparece de maneira paradigmática em na Ethica Nicomachea:
Contudo, devemos analisar a felicidade à luz não
apenas de nossa conclusão e nossas hipóteses, mas
também pelo que é comumente dito sobre isso; pois
com uma opinião verdadeira todos os fenômenos se
harmonizam, mas com uma opinião falsa os fatos
conflitam. (EN I 8, 1098b10-11, grifo nosso).

Embora em contextos diferentes do tratado, essa
passagem revela a preocupação de Aristóteles em não se
afastar daquilo que é manifesto na experiência. Para o
filósofo, nenhuma doutrina que se distancie demais da
experiência, seja do âmbito sensível ou discursivo desta,
pode estar correta. Por isso é preciso que haja modelos para
que se contraste os resultados em determinados momentos
da investigação.
Sobre [3], para os fins deste projeto o que pode ser
comentado é que a sentença pode ser divida em duas partes:
a primeira “Com efeito, o melhor é que seja manifesto que
todos os homens concordam com o que será dito e, se não,
ao menos que todos concordam de certo modo” diz respeito
ao que vimos acerca da reputabilidade dos endoxa: o grau de
assentimento a uma crença revelará o quão próximo ela está
de ser enunciada da forma correta (pois verdadeira de certo
modoela já é), de estar clarificada. E a segunda parte da
sentença: “o que, sendo conduzidos por argumentos, eles
farão.” aponta para parte do procedimento que será
empregado, a saber: o que aqui chamamos de “método dos
endoxa”, ou ainda o procedimento que descrevemos acima
como o contraste das opiniões confusas (matyrioi) com os
modelos (paradeigmata), e revela pela primeira vez nessa
passagem a convicção de Aristóteles de que os endoxa sempre
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possuem algo de verdadeiro, que será retomada a seguir.
Em [4], Aristóteles parece postular que “cada um
tem algo apropriado com relação à verdade”. É esse
“otimismo epistemológico”, como chamou Denyer, que
sustenta toda a argumentação dessa passagem metodológica.
Embora aqui Aristóteles tenha dado como pressuposto que
cada um tem algo a contribuir com a verdade, no De Anima
podemos encontrar algumas observações que tornam mais
inteligível essa confiança de Aristóteles na tendência humana
à verdade. Em De Anima 429a13-18, é dito que o intelecto é
em certo sentido como a percepção sensível: quando algo é
compreendido ou conhecido, é a forma do objeto que temos
em nossa mente. Assim, “uma coisa compreendida é idêntica
ao nosso entendimento dela.” comenta Denyer (1993, p.
203), havendo, de certa maneira, a mesma forma em nós e
no objeto, como pode-se notar nesta passagem:
De uma certa maneira, a alma é todas as coisas que
contém. Pois as coisas que ali estão podem ser tanto
percebidas quanto pensadas; e o entendimento é em
algum sentido as coisas compreendidas, e a
percepção, as coisas percebidas. (De Anima, 431b213).1

Dado que apreendemos a forma do objeto quando
compreendemos o objeto e, portanto, sua essência, a
consequência disso é que quando pensamos definições não
podemos pensar falsamente, pois estamos pensando a
própria forma adquirida dos objetos. Sobre isso Denyer
(1993, p. 204) comenta que: “Mas não há possibilidade de
pensamento falso quando estamos pensando sobre as
essências das coisas; isto é, nós não pensamos falsamente
quando pensamos o tipo de pensamento que poderia ser
expresso em uma definição, como 'Homem é animal
1

Tradução direta do texto grego.
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racional'.” Mas o que pensamos então quando acreditamos
que pensamos sobre uma essência, mas erramos? A
impossibilidade de que isso aconteça é explicada em
Metafísica 1051b30-2: quando pensamos em essências, ou
temos um pensamento verdadeiro, ou não pensamos em
essências, mas em outra coisa. É por isso que Aristóteles
toma como garantido o fato de que todos tenham algo a
contribuir com a verdade, pois mesmo aqueles que não
pensaram definições, que não conseguiram chegar a elas,
podem contribuir com suas opiniões, essa “outra coisa
pensada” de que Aristóteles fala na Metafísica, que, com o
método correto de condução à verdade – no caso da ética,
clarificando o que é dito de modo confuse – podem vir a ser
definições e teremos certeza disso pois definições só podem
ser pensadas corretamente.
Em [5], Aristóteles apresenta o procedimento cuja
necessidade, em [1], foi ressaltada: “buscar a convicção
acerca desses assuntos”. Ao indicar que devemos partir do
que é mais cognoscível para nós, aquilo que é dito de modo
confuso, ou seja, os endoxa preliminares de acordo com o
método de Barnes que será apresentado, parece que estamos
diante do método exposto em EN VII 1, 1145b2-7: devemos
estabelecer os endoxa, percorrer as aporias e provar o que for
possível dessas opiniões. Mas agora temos também mais uma
garantia acerca desse procedimento: como disse Denyer
(1993, p. 212), “No mundo aristotélico, o homem
aristotélico está epistemicamente em casa.” Ou seja, como já
vimos no pressuposto de [4], o método será eficaz pois,
mesmo que partamos do que é confuso e obscuro, essas
opiniões contêm algo de verdadeiro. Desde que sejam
percorridas suas aporias, chegaremos a enunciados claros
com os quais será possível trabalhar.
Karbowski ainda comenta outro ponto relevante
sobre essa passagem, concernente aos primeiros princípios:
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Essas considerações sugerem fortemente que
Aristóteles concebe a EE como uma tentativa de
descobrir os primeiros princípios de uma ciência
demonstrativa de ética / política ao longo das linhas
dos Analíticos Posteriores. Esses primeiros
princípios são definições substantivas de felicidade,
virtude de caráter, etc., que explicam por que esses
itens têm suas características derivadas necessárias.
É importante ressaltar que, na EE, Aristóteles não
apresenta explicitamente demonstrações éticas que
usam definições preferidas como premissas; ele só
está trabalhando em direção aos primeiros
princípios, não procedendo demonstrativamente a
partir deles no tratado (ver EE I 6, 1216b32-5). No
entanto, uma vez que a crença de que as explicações
propriamente filosóficas e científicas assumem a
forma de demonstrações a partir dos primeiros
princípios, é pertinente descrever as explicações a
que
ele
alude
como
demonstrações.
(KARBOWSKI, 2016, p.205)2

A procura pelos primeiros princípios a partir de
demonstrações na ética é um tema controverso. A maioria
dos intérpretes defende que a chegada aos primeiros
princípios na ética consiste no método dialético, o método
dos endoxa. Mas Karbowski tem uma visão diferente e
assume a chegada aos primeiros princípios a partir de
deduções, mesmo que o caminho seja inverso ao que
geralmente é feito, ou seja, em vez de partir dos primeiros
princípios como premissas para demonstrá-los, parte-se das
premissas advindas dos phainomena para deduzir os primeiros
princípios.
Em II 1, Aristóteles começa por dizer que o que será
apresentado é advindo tanto das opiniões reputadas (“Pois
sabedoria, virtude e prazer estão na alma, e alguns destes ou
2

Tradução direta do texto de Karbowisk.
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todos são considerados por todos como objetivos.”
1218b35) quanto do que pode ser conhecido por indução
(“Isto é claro por indução, pois nós consideramos as coisas
dessa maneira em todos os casos” 1219a1-20). Contudo, as
hipóteses introduzidas ao longo do capítulo assemelham-se
a postulados, pois não há precedentes de uma análise prévia
delas como endoxa, nem são introduzidas como a opinião de
algum sábio ou da maioria. Além disso, Allan nota nesta
passagem um uso do método Euclidiano no qual a
“referência é feita às assumpções ou à vaga definição inicial”
(1980, p. 309).
Aqui veremos um resumo do livro dois em que
diversas deduções aparecem para corroborar a tese de Allan.
Aristóteles parte de considerações que são dadas como
pressupostos, ou seja, uma introdução de postulados como
defende Allan, para avançar na investigação:
1. Sabedoria, virtude e prazer estão na alma e algum ou todos
eles são um fim (bem).
2. Das coisas da alma, algumas são estados e capacidades,
outras são atividades e processos. Aqui a oposição básica é
entre 'estado' e atividade (ergon).
O estado, quando é executado da melhor maneira, é
identificado com a noção de excelência (areté). Aristóteles
argumenta por indução: mostrando vários casos em que o
melhor estado ou disposição de um certo X, que possui uma
função Y, faz Y da melhor maneira que sua disposição
permite, então esta é excelência de X. Após vários exemplos,
a conclusão é de que isso também se segue no caso da alma.
Em seguida, Aristóteles apresenta um argumento
semelhante ao da EN sobre a diferença entre atividade na
relação parte/todo e na relação meio/fim: a função de algo
pode ser dita de dois modos: (1) a função que é uma
atividade que, depois de terminada, gera um produto
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ontologicamente distinto (caso do construidor de casas) e (2)
a função ou atividade que é parte do seu “produto”, que na
verdade nem produto é, pois não há como separar as duas
coisas (movimentar os olhos no caso de ver, por exemplo).
Depois de estabelecidas essas distinções, Aristóteles
parte para o ponto principal do capítulo: o ergon, ou função,
da alma: ele toma como pressuposto que a atividade da alma
é manter as coisas vivas, em pleno exercício (excluindo, por
exemplo, o sono e estados inativos). Disso se segue,
portanto, que seu estado excelente, ou seja, a areté, são a boa
vida. Aristóteles aqui também assume que o bem final (e não
supremo) é identificado com a felicidade. Mas para conectar
a boa vida com o que compõe ou leva à boa vida (a virtude),
ele ainda precisa seguir os seguintes passos argumentativos:
1. A atividade é melhor que o estado.
2. A melhor atividade é a do melhor estado.
3. Virtude é melhor estado.
C. Logo, 4. A atividade da virtude da alma deve ser a
melhor coisa (ou seja, deve ser identificada com a felicidade,
que também consideramos como a melhor coisa).
Para completar a definição, Aristóteles ainda
estabelece que, como a vida pode ser completa ou
incompleta, a felicidade deve ser entendida como a atividade
de uma vida completa em acordo com a virtude completa.
Isso significa que as virtudes devem ser tomadas como um
todo, e cada qual se relacionar com a parte correspondente
da alma de maneira correta. Que não só a virtude
contemplativa fará o homem feliz, mas o conjunto das
virtudes em seu exercício total movido pelo ergon (atividade)
de uma vida completa. Aristóteles ainda comenta que as
endoxa são uma forte evidência de que está correta a
definição de felicidade que é dada – e cita algumas.
Quando Aristóteles se pergunta por que a felicidade
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não é elogiada, o que ele parece querer chamar atenção é que
as coisas que são elogiadas ou têm como fim a felicidade ou
são parte dela. O argumento sobre o elogio avança para a
pergunta “por que o homem o virtuoso não é melhor que
vicioso quando está dormindo?” para mostrar que é
justamente a atividade da alma que caracteriza o que pode
ser bom no homem. E mais: não é qualquer atividade da
alma, como a nutritiva, por exemplo, mas a racional (isso está
implícito, acredito), que dirá respeito às ações e,
consequentemente, à virtude.
Para investigar a atividade própria da alma, é preciso
também investigar como a alma é. Aristóteles a divide em
duas partes que compartilham da razão, mas não da mesma
maneira: (1) a parte cuja natureza é “prescrever” e (2) a parte
cuja natureza é obedecer e ouvir
Em 1220a5, Aristóteles divide a virtude também em
dois tipos: as virtudes intelectuais e morais (ou “de caráter”).
Agora sim fica clara a distinção feita anteriormente sobre
prescrições e “obediência”. Aristóteles expõe nos seguintes
termos: “as virtudes intelectuais, tendo, como elas têm, um
princípio racional, pertencem à parte [da alma] que possui
razão e faz prescrições na medida em que possui razão [ou é
racional], enquanto as virtudes de caráter pertencem à parte
que é não-racional, mas cuja natureza é seguir/obedecer a
parte racional (...)”3.
A partir disso, faz-se necessário investigar a natureza
da virtude de caráter. Para isso Aristóteles propõe três
perguntas: 1. O que é a virtude de caráter? 2. Quais e quantas
s suas partes? 3. Por que meios ela é produzida? Aqui surge
um argumento dedutivo que nos leva à definição:
1. O melhor estado/disposição é produzido pelas melhores
coisas.
Tradução minha da versão em inglês de Woods, presente nas
referências bibliográficas.
3
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2. O que é “melhor de cada coisa” é a sua excelência.
3. São dados exemplos (instanciações).
C. Logo, a definição da virtude será um tipo de disposição
que é produzido pelos melhores processos (atividades) que
digam respeito à alma, e é composto das melhores funções
(atividades) da alma e suas melhores afecções.
Em II 2, o capítulo é dedicado ao tratamento do
caráter e como ele é moldado. Aristóteles identifica caráter
com ethos, que também é hábito. O caráter, é, portanto,
adquirido através de uma série de repetições (hábitos) e é
definido como: uma qualidade da parte da alma que não é
racional, mas capaz de seguir a razão, de acordo com um
princípio prescritivo. (1220b5-8).
Aristóteles ainda faz uma distinção entre afecções
(coisas como desejo, medo, raiva etc.), capacidades (ser
irascível, tímido, desavergonhado etc.) e estados (são as
afecções seguindo algum princípio racional: temperança,
covardia, bravura etc.).
Em II 3, fica mais claro que tipo de princípio racional
pode haver na parte da alma que lhe diz respeito. Na doutrina
da mediania, o que Aristóteles toma como “meio” entre
extremos é afirmado ser o melhor para nós. Ora, além de o
“melhor” para nós ser identificado com a virtude moral, é
pelo conhecimento gerado por um princípio racional que
reconhecemos o que deve ser o “meio”, e é isso que produz
o melhor estado (areté). Woods comenta que ainda há dois
sentidos de “meio”: relativo a nós, que gera um melhor
estado; e “the mean between extremes 'in relation to one
another”, ou seja, de um para o outro. Segundo o que é
apresentado na EN 1106a26-8, Woods propõe a
interpretação de que a primeira maneira de entender o meio
é uma maneira quase matemática, que diz respeito ao meio
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“da coisa em relação a ela mesma”, um ponto, digamos. O
segundo modo de entender, relativo a nós, parece vago a
primeira vista, pois seria a análise de um “meio-termo” entre
dois extremos, mas é justamente por isso que Woods julga
necessário, para a avaliação do que é o meio em relação a
nós, levar em conta os propósitos e necessidades da vida
humana (eu diria, ainda, que isso está totalmente de acordo
com a ideia de uma “vida completa” da EE).
Aristóteles propõe e examina o que é conhecido na
literatura como “tábua das virtudes”, afirma que as afecções
da alma, em oposição ao meio (que se deve ao
reconhecimento no princípio racional), são gerados ou por
excessos ou por deficiências. Aristóteles parece justificar sua
longa, porém não exaustiva, análise dos opostos pelo fato de
que a virtude (ou o meio) é melhor definida ao analisar os
opostos do que ao dar uma definição geral, o que se conecta
com o argumento de Woods (p. 102-3).
Acreditamos que o principal ponto do capítulo esteja
no que Woods menciona como o ponto principal da EE: que
a virtude de caráter consiste em encontrar o ponto exato
numa escala de afecções (WOODS, p.103).
Em II 4, Aristóteles retoma as duas divisões feitas
em II 1, a saber: duas partes da alma e dois tipos de virtudes.
Além disso, do fato dos estados e capacidades da alma serem
definidos pelas afecções, segue-se que um caráter pode ser
virtuoso ou vicioso a partir de certas dores e prazeres que
possui/sente. O que separa o virtuoso do vicioso é que o
virtuoso possui prazeres (em certa medida e quando deve
possuir), enquanto o homem vicioso possui dores.
No entanto, o argumento fica muito vago. Woods
tenta reconstituir o argumento supondo a que todas as
afecções envolvem a noção de “desejo” do virtuoso pelo
prazer (na medida certa etc.) e/ou a recusa pela dor, embora
ele não reduza a concepção de “afecção” a desejo/recusa.
(WOODS, p. 112).
Em II 5, a virtude é identificada com o que leva as
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pessoas a fazerem o que é o melhor, sua melhor disposição
ou estado. Este, por sua vez, está de acordo com o que
Woods traduz como o “princípio correto”. Como resultado,
mais uma vez a virtude é identificada com o “meio”
encontrado entre excesso e deficiência.
Neste capítulo parece não haver nada de
essencialmente novo, apenas uma análise mais aprofundada
da noção de “opostos” que promove a distinção entre
estados e cada uma das afecções (os primeiros seguem o
“princípio correto”, que Aristóteles afirma que explicará
depois) para evidenciar que todas as virtudes de caráter e
vícios dizem respeito a excessos e/ou deficiências de prazer
e dor. A conclusão que Aristóteles estabelece, comenta
Woods (p.128), depois desta espécie de revisão é de que do
fato de que “todas as virtudes são estados de mediania não
se segue que todos os estados de mediania sejam virtudes”,
e isso segue-se da seguinte consideração final do texto: “Aqui
a melhor disposição em cada caso é a mediania. Então é
evidente que todos ou alguns desses estados de mediania
serão virtudes.” (1222b10-14).4
Em II 6, a importância de Aristóteles propor um
novo “ponto de partida” aqui e se utilizar de conceitos como
“arché” dá um sentido mais forte à ideia de “ponto de
partida”: não é apenas um ponto de partida “textual”, mas
sim a ideia de ordenação e origem do que será investigado,
advindo dos phainomena estabelecidos, a saber: o que
concerne às ações voluntárias. O homem, no caso, é o ponto
de partida das ações. (1222b17-19). Além disso, Woods
afirma que Aristóteles, com o argumento dos pontos de
partida, também quer estabelecer qual é o ponto de
partida/natureza da ação humana.
Em 1223a5-9, fica claro a conexão entre um ponto
de partida que “controla” a sequência e o homem como
A tradução dos dois trechos é de autoria minha, a partir da tradução
para o inglês de WOODS, que consta nas referências bibliográficas.
4
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sendo ponto de partida das ações e, portanto, podendo
controlar as ações que se seguem dele – e que isso ocorra
por necessidade.
Como consequência, a conexão do homem como
causa da ação, a voluntariedade e a virtude se encontra no
final do capítulo, no seguinte argumento:
1. O homem é a causa de suas ações.
2. Foi evidenciado no argumento anterior que o homem é a
causa das ações que ele escolhe fazer, ou seja, ele é a causa
somente do que é voluntário.
3. O vício e a virtude dizem respeito às escolhas (por ações)
que um homem faz.
4. Se tudo o que o homem escolhe fazer, ele o faz por
vontade própria, ou voluntariamente, segue-se que:
C. 5. O vício e a virtude só podem concernir ao que é feito
voluntariamente.
Em II 7, o capítulo propõe a definir o que é (1) a
voluntariedade, (2) a involuntariedade e (3) a escolha. A
partir disso, Aristóteles faz algumas distinções. Do que
concerne ao voluntário/involuntário, pode ser: inclinação,
escolha ou pensamento. O voluntário é o que deve estar de
acordo com um destes, e o involuntário não de acordo. A
inclinação é divida em três: vontade, espírito e desejo.
Aristóteles propõe considerar primeiramente a inclinação
como desejo.
Tudo o que é voluntário está de acordo com o desejo
(e com o prazer) e tudo o que é involuntário é forçado e, por
sua vez, é necessariamente desprazeroso também.
Em 1223b5-9, Aristóteles apresenta o problema do
incontinente: é aquele que age contra a razão, mas de acordo
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com o desejo. Se age de acordo com o que ele deseja, ele age
voluntariamente. Mas o resultado de suas ações não está de
acordo com a virtude, mas com o vício. No entanto, de
acordo com o que já foi dito, ninguém deseja o que acredita
ser ruim/desprazeroso. Dessa maneira, parece que o
incontinente age tanto voluntaria quanto involuntariamente,
o que é impossível, por ser contraditório.
O mesmo problema parece acontecer com o
continente. Ele age de maneira justa, que é identificado com
a virtude. Também age de acordo com a razão e contra o
desejo. Suas ações são boas/virtuosas. No entanto, agir de
acordo com a virtude ou justamente (de acordo com a razão)
é algo voluntário, mas agir contra o desejo é involuntário. O
que mais uma vez parece contraditório em seu caráter.
Aristóteles ainda analisa o espírito e a vontade
(outras formas de inclinação), mas encontra o mesmo
impasse e termina o capítulo sem uma resolução para o
problema da contradição na ação do tanto continente quanto
do incontinente.
Em II 8, Aristóteles retoma a conclusão de que não
é nem pela inclinação nem pela escolha que o problema da
contradição na voluntariedade do continente e do
incontinente se dá. Por exclusão, ele supõe que só pode ser
“pela ação acompanhada do pensamento” que a
voluntariedade pode ser definida. Para isso, ele se propõe a
analisar primeiramente o que é o agir involuntário, o agir
“compelido a” ou “sob controle” ou “sob compulsão” (o
que parece passar mais a ideia de “contrário a alguma força”
do que “induzido”), como Woods traduz.
Agir sob compulsão é o contrário de agir
voluntariamente. Aristóteles define o movimento sob
compulsão como “quando algo é movido por algo externo,
contra o impulso interno (...)” (1224b7-8). Tanto o
continente quanto o incontinente têm como ponto de
partida um impulso interno (a razão ou o desejo), portanto
não podemos dizer, sob este aspecto, que eles agem “sob
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compulsão”. Contudo, diante do sofrimento que é comum
tanto ao incontinente quanto ao continente (mesmo que por
razões diferentes), Aristóteles vê nisso uma razão para dizer
que sob algum aspecto eles agem de maneira involuntária
também. De acordo com a alma tomada como um todo, eles
agem voluntariamente. Porém, de acordo com as partes da
alma, quando o continente age de acordo com a razão
(seguindo “sob compulsão” sua parte racional e negando a
apetitiva) e o incontinente de acordo com a inclinação
(negando a racional e agindo “sob compulsão” de acordo
com a apetitiva), eles agem involuntariamente (em relação a
determinada parte da alma – racional ou apetitiva -, não à
alma como um todo).
Em II 9, Aristóteles volta ao que já havia concebido:
a voluntariedade diz respeito ao pensamento. A definição
que fecha a discussão sobre ações voluntárias e involuntárias
é a seguinte: “O voluntário parece ser o oposto do
involuntário e [é agir] conhecendo tanto quem ou o que ou
para o que/o resultado [da ação] (...)”(1225b1-2) (tradução
livre minha, a definição original é “The voluntary seems to
be the opposite of the involuntary, and [acting] knowing
either whom or with what or for what result (...)” 51225b12).
Aristóteles ainda faz uma última distinção entre ter
conhecimento e usar conhecimento. Basicamente, ter
conhecimento é condição necessária, mas não suficiente da
ação voluntária. O agente tem de ter e usar (condição
suficiente) o conhecimento na ação para que ela seja
voluntária e, portanto, passível de responsabilização.
Em II 10, apesar de conter inúmeros argumentos
intermediários e que aparentemente parecem um tanto
desconectados do que Aristóteles se propõe a investigar, este
Tradução minha do texto em inglês contido nas referências. “The
voluntary seems to be the opposite of the involuntary, and [acting]
knowing either whom or with what or for what result (...)”.
5
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capítulo versa especialmente sobre a noção de 'escolha'
(prohairesis). O argumento parte da opinião (endoxa) de que
a escolha é uma opinião ou inclinação. Diante dos três tipos
de inclinação já estudados (vontade/querer, desejo e
“espírito”), os últimos dois são descartados porque são
sempre acompanhados pela dor, enquanto a escolha nem
sempre é. Sobre a vontade, os homens querem muitas coisas
que não estão diante de seu poder, não são realizáveis por
eles, e só pode haver escolha sobre está sob o poder do
agente. Sob esta mesma premissa de que a escolha só se dá
sobre o que está sob o poder do agente, também é descartada
a possibilidade de ser uma opinião, e também pela razão de
que opiniões podem ser verdadeiras ou falsas, e escolhas não,
pois são ações.
A ideia principal que está por trás do que Aristóteles
repetidamente diz que a escolha é sobre o que está sob o
poder do agente é que essa escolha só pode ser feita sobre
coisas que concernam a uma finalidade, ou seja, meios. Um
fim não pode ser escolhido, neste sentido. Ele já precisa estar
dado por coisas como a vontade (conhecer o que faz uma
vida desejável, por exemplo) e a opinião (que pode julgar
qual o melhor tipo de vida que alguém pode seguir).
A questão seguinte é: qual é a relação entre prohairesis
e voluntariedade? Aristóteles aqui introduz a noção de
'deliberação' como tendo em comum com a escolha o fato
de ser sobre aquilo que está sob o controle do agente. Este
argumento me parece um tanto confuso, mas em seguida,
por (1) exclusão de que a escolha não é a vontade nem a
opinião, mas de alguma forma, pela opinião comum, tem a
ver com isso e por (2) o que tem em comum com a
deliberação (que é agir sobre o que está sob nosso controle,
que, por sua vez, é a definição de voluntariedade), Aristóteles
chega a uma definição bem mais refinada de 'escolha' e de
sua relação com a deliberação: “Escolha deliberada
(prohairesis) é tomar, mas não sem qualificação, uma coisa
para realizer outra; isso não é possível sem examinação e
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deliberação. Então escolha deliberada vem da crença
deliberative.” (1226b 6-9)6. O que caracteriza a deliberação e
o motivo pelo qual nem a deliberação nem a escolha (que
supõe a deliberação) podem ser sobre fins, mas apenas sobre
meios, é exposto em seguida pelo argumento de que a parte
da alma que é deliberativa é capaz de discernir e reconhecer
razões (Woods usa o termo “causas”, mas acho que isso
pode causar confusão) pelas quais escolhemos um
determinado meio em vista de algum fim.
Sobre a voluntariedade, Aristóteles ainda argumenta
que toda a escolha é voluntária (pelo que ambas têm em
comum na definição – ser sobre o que está sob seu controle),
mas nem todo ato voluntário é dado pela escolha.
Por fim, Aristóteles relaciona a escolha com a virtude
e com o prazer. A estrutura de seu argumento é basicamente
a seguinte:
1. O que é prazeroso parece ser bom para a alma, e o que é
mais prazeroso melhor.
2. O que é desprazeroso parece ser ruim para a alma, e o
que é desprazeroso pior.
(premissa oculta) 3. Se algo é bom ou ruim para a alma,
será virtuoso ou vicioso.
4. Virtude e vício se relacionam com prazeres e dores.
5. Os prazeres e dores dizem respeito a coisas que são
passíveis de escolha.
C. Logo, a escolha se relacionará diretamente com o que é
bom e o que é mau (para a alma) e isso (o que é bom e o
que mau para a alma) parece ser justamente o prazer e a
dor.
6

Tradução livre do texto grego.
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A partir da análise geral do livro II e suas deduções
que surgem durante os capítulos, temos o argumento de
Allan que nos fornece um exemplo para sua afirmação sobre
o modelo Euclidiano a partir de uma breve reconstituição do
percurso definicional da noção de eudaimonia – passando pela
definição de ergon e areté (hipótese 2, 1218b37) –, depois de já
ter sido identificada com o maior bem alcançável pelo
homem no livro I. Aqui Allan apresenta apenas o que
acredita ser introduzido como hipótese e sua consequência
para a definição final de eudaimonia: o exercício da virtude
completa em uma vida humana completa (II 1, 1219a40).
Hipótese 1a. Bens são de dois tipos: bens externos e
aqueles da alma; 1b. O último é mais desejável que
o primeiro.
2a. Excelência tem um sentido no qual, e apenas
neste sentido, o sujeito tem um função ou uso; 2b.
Por excelência é compreendido: disposição
idealmente adaptada para o desempenho de uma
função.
3a. Suponha que a melhor função é a que pertence à
melhor disposição; 3-B. Que seja certo que, da
mesma maneira que as disposições estão em uma
relação uma para a outra, assim estão suas funções.
Suponha que o fim seja equivalente à função, e
suponha que a sua definição seja: o mais alto ou
último bem, pelo qual todo o restante é feito.
Que a alma tem uma função já foi acordado;
suponha então agora que esta função é a
manutenção da vida.7
Consequentemente (de acordo com proposição
assegurada em [5]), a função própria da excelência
da alma humana é uma boa vida: e (de acordo com
a proposição assegurada em [4]) essa vida é o maior
7

Tradução direta do texto de Allan.
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bem alcançável pelo homem. (ALLAN, 1980,
pp.309-10).

De acordo com o método Euclidiano, ou dedutivo,
cada proposição fornece razões – assegura a proposição
seguinte, de maneira que podemos deduzir, a partir da
introdução de hipóteses, como visto, uma definição. Allan
também encontra o mesmo modelo ao longo de todo o livro
II nas definições de kûrios (II 6, 1222b21), eph'autōi (II 6,
1223a4), phrohairesis (II 10, 1226b16-21) e areté etiké (1227b510). Diante dessa constatação, o autor defende não apenas
que a chegada às definições se dê pelo método Euclidiano,
mas que pelo menos todo o segundo livro avance de forma que
uma definição assegura a precedente, estando conectadas
da mesma forma dedutiva que fora apresentada antes: “(...)
a versão da Eudêmia, realizando seu declarado princípio de
avanço constante do mais vago ao mais preciso, chega a uma
série de definições conectadas.” (ALLAN, 1980, p. 317).
Além de aproximar a estratégia argumentativa de Aristóteles
ao método Euclidiano, Allan encontra também semelhanças
nos termos utilizados pelo filósofo para introdução das
hipóteses e derivação das definições, como hupokeisthō e estō8,
que presume serem advindas da matemática. .
No entanto, para que fosse de ordem matemática,
como já mencionamos aqui, a demonstração teria de ser
invertida: partindo dos primeiros princípios assumidos como
axiomas e deles deduzindo todo o resto. Mas, no entanto, é
o contrário que acontece na EE: a chegada aos primeiros
princípios é a conclusão de uma série de premissas
introduzidas. Vemos que, ao contrário do Allan defende, a
EE em nada tem semelhança com o método matemático.

Hupokeisthō: EE 11.11218b37; hupekeito: EE II.11219a10; hupokeimenon:
EE II.11219a29; echeto: EE II.11219a8; estō: EE II.11219a6, a24; legomen:
EE II.7 1217a30; theteon: EE II.7 1217a40.
8
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A diferença entre os métodos de EN VII 1 e EE I 6
As passagens de EN VII 1 e EE I 6 a primeira vista
podem parecer semelhantes, pois ambas se utilizam dos
phainomena para constituir a investigação. No entanto, com
uma análise mais detalhada, poderemos ver que diferem em
seus procedimentos e em como Aristóteles os aplica em cada
uma das éticas. Também pretendemos apresentar uma
tensão entre o método dedutivo e o aporético, a saber:
quanto ao “método dos endoxa” e a dificuldade que já
mencionamos sobre percorrer as aporias em um contexto
em que não há conflito entre as crenças expressas nas
proposições, veremos a incompatibilidade entre as teses de
Allan e de Barnes: ou bem compreendemos a noção de
aporia como interna à própria proposição (cf. Aubenque,
1980), ou bem como uma prova de consistência dos endoxa
quando utilizados como indícios e modelos, conforme a tese
de Barnes, mas somente ao fim de uma série de definições.
Segundo Aubenque, mesmo que não haja conflito entre
opiniões, pode-se percorrer ou dissolver uma aporia, uma
vez que aporia é um problema epistemologicamente
concernente ao nosso conhecimento do objeto, não ao
objeto: “Nós a encontramos [a aporia] associada, ao começo
do livro A da Metafísica, à experiência fundamental da
perplexidade: 'estar em aporia e se espantar é reconhecer sua
ignorância' (982b17)” (AUBENQUE, 1980, p.6). Assim,
quando o agente experiente possui perplexidade diante de
um objeto – no caso da ética, diante de um endoxon –, ainda
que não haja um contrário, há uma aporia a percorrer, neste
caso concernente às dificuldades encontradas em uma única
proposição.
Para Barnes, contudo, dado que é necessário provar a
consistência do conjunto de crenças, não há como percorrer
a dificuldade de uma proposição isolada, mas ter em vista as
proposições como um conjunto coerente de crenças (“Um
tipo de problema suscitado por ta endoxa é a patente
inconsistência entre elas; e um dos aspectos do processo de
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diaporein será justamente a descoberta dessas
inconsistências.” (BARNES, 2010, p. 185)). Dado o exemplo
de EN VII 1, em que Aristóteles apresenta a opinião de
Sócrates e a coloca em conflito com algo percebido pela
maioria, a incontinência, o procedimento parece restringirse ao estabelecimento dos pontos de partida da discussão,
por vezes novamente mencionado ao fim de um capítulo.
Enquanto Allan não menciona situações aporéticas e
apresenta apenas situações em que Aristóteles, no livro II,
estabelece pontos de partidas com os phainomena e a partir
disso, através de deduções, vai clarificando essas noções até
chegar a uma definição clara e precisa.
Já vimos que o procedimento de EN VII 1 consiste
em (1) estabelecer os phainomena, (2) percorrer as aporias e
(3) provar o que for possível das opiniões reputadas. É um
processo de “filtragem” das opiniões através de testes de
consistência entre elas afim de formar um conjunto de
crenças com o qual trabalhar.
No início de EN VII 1, ao começar a discussão sobre
a akrasia, Aristóteles elenca uma série de opiniões acerca do
problema:
[1] O autocontrole e a tenacidade são considerados
traços excelentes e louváveis, enquanto a falta de
autocontrole e de suavidade são fundamentais e
culpáveis; [3] a mesma pessoa é autocontrolada e
inclinada a defender seu raciocínio, e também [4] é a
mesma pessoa que não tem autocontrole e abadona
seu raciocínio. [5] O homem descontrolado sabe que
o que ele faz é base, mas faz isso por causa da paixão,
enquanto o homem autocontrolado sabe que seus
apetites são base e, por causa da razão, não segue
aqueles apetites. As pessoas dizem [7] que o homem
temperante é autocontrolado e embora; [8] alguns
dizem que todos os homens do último tipo são
temperantes, enquanto [9] outros não. [10] Alguns
dizem indiscriminadamente que o indisciplinado é
descontrolado e o incontrolado indisciplinado,
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enquanto [11] outros dizem que são diferentes. Às
vezes [12] as pessoas dizem que o homem sábio não
pode ser descontrolado, mas às vezes [13] dizem que
há pessoas que, apesar de serem sábias e inteligentes,
são descontroladas. Além disso, diz-se que as
pessoas são descontroladas com respeito ao espírito
e ao lucro. Enfim, é o que é dito. (EN, VII 1,
1145b8-20)9

Karbowski (2016, pp. 214-5) comenta que há
quatorze endoxa sobre autocontrole e seu oposto, além de
suas relações com a temperança. Esse é exatamente o
levantamento de opiniões que Aristóteles prescreve como
“estabelecer os phainomena”, pois ao longo da investigação
elas serão confrontadas e algumas excluídas. Essa passagem
corrobora a visão de que os phainomena da EN são
exclusivamente os endoxa. Na EE, os phainomena incluem
apenas alguns endoxa. Diferentemente do método dos
endoxa empregado na EN, os phainomena da EE incluem
apenas endoxa geralmente aceitos (é muito rara a
consideração dos endoxa dos sábios, mas sim os da maioria),
outros tipos de informações servem como “indícios e
modelos” (cf. EE I 6) para o método da EE também.
Outra diferença reside no fato de que os phainomena
na EE servem para ilustrar ou dar um suporte como
evidência para as premissas do argumento central, a partir
dos quais Aristóteles dedutivamente clarifica as definições.
Ao contrário, os phainomena da EN são parte de toda a
investigação até chegar a definição, em que alguns são
preservados depois de resolvidas as aporias. Aristóteles não
menciona que os endoxa descritos em EN VII 1 servem
como indícios e modelos de qualquer tipo.
Outra diferença essencial entre os métodos é que o
método dos endoxa supõe necessariamente uma situação
Tradução de Leonel Vallandro e Gerd Borheim, conforme referências
bibliográficas do texto.
9
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aporética entre as opiniões. Na EE, não consiste em algo
essencial ao método. O método da EE, ao contrário, é
essencialmente dedutivo; ele chega às clarificadas definições
constituindo argumentos dedutivos, usando os phainomena
como indícios e modelos para suas premissas, não
resolvendo aporias. Aristóteles nunca diz que a clareza sobre
a felicidade deve ser resolvida através de aporias em EE I 6,
nem o verbo é mencionado ao longo do capítulo.
No terceiro passo da prescrição de EN VII 1,
Aristóteles diz que é preciso provar e preservar o que for
possível dos endoxa. A intenção é ter desenvolvido uma
teoria sobre o objeto de análise que harmonize ao máximo
com os endoxa elencados. Isso é diferente de outros tratados,
como a Física, De Anima, Metafísica etc., nos quais Aristóteles
tem uma atitude “destrutiva” com relação aos endoxa, onde
oferece razões conclusivas para rejeitar as opiniões
reputadas, especialmente as de seus predecessores. Ao
contrário, na EN, sua atitude com relação aos endoxa é
“construtiva”, pois ele tenta diagnosticar e resolver várias
aporias sobre os endoxa iniciais que previnem certo
afastamento da verdade durante a investigação. A teoria
resultante sobre o objeto analisado será constituída pelo
conjunto “filtrado” dos endoxa que restarem do processo de
percorrer as aporias. Ao contrário da EN, o método da EE
não constrói a investigação moral centralmente ou
exclusivamente como um processo de clarificar e refinar as
aporias. Nem no método é considerado o objetivo de
“salvar” o possível dos endoxa utilizados. Em EE I 6,
Aristóteles admite que suas definições morais são coisas que
todos podem manifestar ou concordar (EE I 6, 1216b28-30).
Mas essa não é uma condição necessária de adequação para
as definições morais em EE I 6. Aristóteles é explícito neste
capítulo que ele está buscando definições causais ou
explanatórias e esse requisito é diferente – e mais importante
que – o já mencionado método dos endoxa que se baseia na
coerência entre crenças. Consequentemente, as ambições de
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definições explanatórias também provam ser muito
diferentes da noção de “salvar os endoxa” do método da EN.
Conclusão
Como vimos, os métodos descritos em EN VII 1 e
EE I 6 na verdade guardam mais diferenças do que
semelhanças. Podemos resumir as principais diferenças no
que segue: (1) a noção de phainomena no método da EE não
é restrita aos endoxa, e os endoxa que ela inclui são apenas os
geralmente aceitos (aceitos pela maioria). A noção de
phainomena no método dos endoxa é restrita aos endoxa, e inclui
tanto crenças geralmente aceitas como também as dos
sábios; (2) a noção de phainomena tem papéis diferentes em
EE I 6 (indícios e modelos) e em EN VII 1 (crenças que
precisam de “filtragem” ou “clarificação”); (3) o método da
EE deduz suas conclusões centrais de complexos
argumentos cujas premissas foram estabelecidas ou
ilustradas lançando mão dos phainomena. O método dos
endoxa ou da EN tem suas conclusões centrais advindas do
processo aporético, percorrendo e dissolvendo as aporias
sobre os phainomena; (4) o método da EE tem como objetivo
descobrir definições causais ou explanatórias sobre tópicos
morais. Essas definições podem ser também coisas com as
quais qualquer um pode vir a concordar, mas essa é apenas
uma condição de adequação, não o último objetivo cognitivo
do método da EE. O método da EN tem por objetivo
desenvolver uma teoria do objeto de investigação que
“salve” o máximo possível dos endoxa a partir da resolução
das aporias. Nada garante que a teoria resultante tenha um
status causal ou explanatório, mas a descoberta de definições
causais não é o objetivo do método.
De fato, de acordo com os livros comuns ambas as
recomendações metodológicas fazem parte de um mesmo
tratado. Então teríamos a princípio dois métodos distintos
em um mesmo tratado. Por que Aristóteles estaria pensando
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em dois procedimentos diferentes em um mesmo tratado?
Acreditamos que predominantemente a noção de phainomena
desenvolve um papel diferente em cada tratado, porém a EE
dispõe de procedimentos diferentes ao longo da
investigação, por isso incorporaria ambas as prescrições.
Nossa hipótese é que talvez Aristóteles tenha pensado nas
duas prescrições como relevantes para momentos diferentes
do tratado, empregando ora uma, ora outra. E a partir disso
distanciando metodologicamente as duas éticas conforme a
necessidade de rigor do tema de cada livro, mas não
comprometendo por inteiro as duas prescrições, que ora
encaixam-se em um procedimento, ora em outro. As duas
prescrições seriam a base de Aristóteles para seus
argumentos e ele poderia assim transitar entre elas quando
necessário.
Contudo, vemos que as diferenças entre as
prescrições não são pequenas. Elas se distanciam quanto à
compreensão e ao uso dos phainomena nas investigações, bem
como o objetivo final de cada método. Isso confere certo
status “independente” ao método da EE, sem descartar
completamente o método dos endoxa, mas incorporando-o
quando necessário, que geralmente era visto como apenas
mais uma referência ao método dos endoxa ou da EN. E o
fato do método da EE ter por objetivo buscar definições
causais e explanatórias confere um status mais rigoroso e até
“científico” ao tratado, podendo ser visto como outro
método que Aristóteles resolveu empregar em sua
investigação acerca da eudaimonia.
A consequência dessa tese seria não restringir o
método de Aristóteles nas éticas, mas sim ampliar a visão de
seu procedimento metodológico a partir de outras maneiras
de lidar com os phainomena na investigação. Isso possibilita a
leitura de ambas as éticas de uma maneira mais precisa e
cuidadosa com relação aos procedimentos empregados.
Também é importante distinguir em alguns aspectos a EE
da EN para compreender seus papéis na discussão
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aristotélica acerca da felicidade e perceber que talvez sigam
caminhos diferentes em cada tratado. Em resumo, essa tese
pretendeu estabelecer que os procedimentos que Aristóteles
recomenda e utiliza nas éticas pode ter amplo escopo e
levanta a dúvida sobre a finalidade de cada ética, que
deixaremos para um estudo mais aprofundado.
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Allan e Karbowski acerca do
método quase-matemático
Introdução
Nosso objetivo neste trabalho é considerar a
prescrição metodológica de I 6 e sua relação com a tese do
método quasi-matemático de Allan, que visa aproximar
Aristóteles de um modelo Euclidiano, e as objeções de
Karbowisk a Allan, bem como sua tese de que é possível
tratar o livro II de acordo com a prescrição de I 6, passando
sempre das opiniões e definições mais vagas às mais precisas.
Vejamos agora como Aristóteles prescreve seu
método no capítulo 6 do livro I:
[1]Deve-se tentar buscar a convicção acerca de
todos esses assuntos por meio dos argumentos,
empregando como indícios [marturios] e modelos
[paradeigmasi] o que nos aparece [phainomenois].
[2]Com efeito, o melhor é que seja manifesto que
todos os homens concordem com o que será dito e,
se não, ao menos que todos concordem de certo
modo – o que, sendo conduzidos por argumentos,
eles farão. [3]De fato, cada um possui algo
apropriado em relação à verdade, a partir do que é
necessário provar de certo modo sobre esses
assuntos. [4]Com efeito, partindo do que é dito com
verdade, mas não de modo claro, haverá também
clareza aos que prosseguem, tomando sempre o que
é mais cognoscível dentre o que habitualmente se
diz de modo confuso. (EE I 6, 1216b26-35).1
Tradução de caráter provisório dos professores Inara Zanuzzi e
Raphael Zillig, desenvolvida a partir de um seminário do PPG-Fil da
UFRGS.
1
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Na primeira sentença, o filósofo pretende definir
justamente como e por que caminho se deve partir para
chegar à verdade acerca dos assuntos morais, ou, pelo menos,
a concepções mais claras. Empregar “indícios” é usar os
endoxa como pontos de partida, a fim de clarificá-los para
chegar a premissas ou hipóteses utilizadas como “modelos”
da investigação. Em seguida, sua segunda asserção parece
justificar a primeira, pois “é melhor que todos concordem”
no sentido de que será mais fácil estabelecer os endoxa como
modelos, de maneira que o levantamento inicial das opiniões
reputadas já poderá conformar um conjunto. Se isso não for
o caso, Aristóteles prossegue: dado que todos os homens
tendem à verdade – asserção que parece ser dada como
justificativa final do argumento –, precisamos provar este
“algo” com que cada um pode contribuir com a verdade, a
saber: as opiniões reputadas. Só que, neste sentido, elas já
serão indícios, mas não modelos, pois não estão clarificadas,
de onde vem a necessidade, novamente, de percorrer as
aporias para estabelecer um conjunto consistente e,
finalmente, provar “o que esses homens têm de fato a
contribuir com a verdade”, que será conformar os indícios
de que se partiu, os endoxa não clarificados, aos modelos ou
paradigmas estabelecidos a partir da clarificação dos endoxa.
É preciso observar e buscar padrões nos indícios para só
assim poder confrontá-los e clarificar essas opiniões. Sobre
a quarta asserção, Mansion (1979, p.212) propõe uma
distinção importante entre pontos de partida da investigação
e conhecimento stricto sensu, sendo características dos
primeiros serem “mais cognoscíveis a nós”, ou seja, ao
observador, e dos segundos serem “mais cognoscíveis em si”,
ou seja, pelo conhecimento da natureza do objeto que
definem. A intérprete destaca um aspecto dessa distinção no
processo de conhecimento ao afirmar que “ao mais
cognoscível para nós pertence uma evidência imediata que
se impõe, mas que não satisfaz totalmente nosso espírito, de
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sorte que esta [nos] incita a perseguir a investigação” (1979,
p. 213-14). A partir dessa interpretação, os endoxa podem ser
tomados como “indícios” porque são o que há de mais
cognoscível para nós e, por isso, são pontos de partida do
conhecimento, passando na maioria das vezes dos
particulares ao universal.
2 O livro II – a tese de Allan acerca do método “quasimatemático”
Depois de termos endossado, como hipótese de
trabalho, que o procedimento apresentado em I 6 é baseado
no confrontamento e refinamento dos endoxa, que
Aristóteles prescreve para toda a Ethica Eudemia, temos de
enfrentar um estranhamento já ao início do segundo livro do
tratado.
Em II 1, Aristóteles começa por dizer que o que será
apresentado é advindo tanto das opiniões reputadas (“Pois
sabedoria, virtude e prazer estão na alma, e alguns destes ou
todos são considerados por todos como objetivos.”
1218b35) quanto do que pode ser conhecido por indução
(“Isto é claro por indução, pois nós consideramos as coisas
dessa maneira em todos os casos” 1219a1-20). Contudo, as
hipóteses introduzidas ao longo do capítulo assemelham-se
a postulados, pois não há precedentes de uma análise prévia
delas como endoxa, nem são introduzidas como a opinião de
algum sábio ou da maioria. Além disso, Allan (1980, p. 309)
nota nesta passagem um uso do método Euclidiano no qual
a “referência é feita às assumpções ou à vaga definição
inicial”. Em seguida o autor nos fornece um exemplo para
sua afirmação a partir de uma breve reconstituição do
percurso definicional da noção de eudaimonia – passando pela
definição de ergon e areté (hipótese 2, 1218b37) –, depois de
já ter sido identificada com o maior bem alcançável pelo
homem no livro I. Aqui Allan apresenta apenas o que
acredita ser introduzido como hipótese e sua consequência
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para a definição final de eudaimonia: o exercício da virtude
completa em uma vida humana completa (II 1, 1219a40).
Hipótese 1a. Bens são de dois tipos: bens externos e
aqueles da alma; 1b. O último é o mais desejável que
o primeiro. (Baseado no raciocínio exotérico).
2a. Excelência tem um sentido no qual, e apenas
neste sentido, o sujeito tem uma função ou uso; 2b.
Por excelência é compreendido: disposição
idealmente adaptada para o desempenho de uma
função.
3a. Suponha que a melhor função é a que pertence à
melhor disposição; 3-B. Que seja certo que, da
mesma maneira que as disposições estão em uma
relação uma para a outra, assim estão suas funções.
4. Suponha que o fim seja equivalente à função, e
suponha que a sua definição seja: o mais alto ou
último bem, pelo qual todo o restante é feito.
5. Que a alma tem uma função já foi acordado;
suponha então agora que esta função é a
manutenção da vida.
6. Consequentemente (de acordo com proposição
assegurada em [5]), a função própria da excelência
da alma humana é uma boa vida: e (de acordo com
a proposição assegurada em [4]) essa vida é o maior
bem alcançável pelo homem. (ALLAN, 1980,
pp.309-10)

De acordo com o método Euclidiano, ou dedutivo,
cada proposição fornece razões – assegura – a proposição
seguinte, de maneira que podemos deduzir, a partir da
introdução de hipóteses, como visto, uma definição. Allan
também encontra o mesmo modelo ao longo de todo o livro
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II nas definições de kûrios (II 6, 1222b21), eph'autōi (II 6,
1223a4), phrohairesis (II 10, 1226b 16-21) e areté etiké (1227b510). Diante dessa constatação, o autor defende não apenas
que a chegada às definições se dê pelo método Euclidiano,
mas que pelo menos todo o segundo livro avance de forma que
uma definição assegura a precedente, estando conectadas da
mesma forma dedutiva que fora apresentada antes: “(...) a
versão da Eudêmia, realizando seu declarado princípio de
avanço constante do mais vago ao mais preciso, chega a uma
série de definições conectadas.” (ALLAN, 1980, p. 317).
Além de aproximar a estratégia argumentativa de
Aristóteles ao método Euclidiano, Allan encontra também
semelhanças nos termos utilizados pelo filósofo para
introdução das hipóteses e derivação das definições, como
hupokeisthō e estō 2 , que presume serem advindas da
matemática. A proximidade dos termos utilizados por
Aristóteles com os termos matemáticos, contudo, não é
conclusiva. Karbowisk utiliza o fator não conclusivo para
contestar que eram termos usados por muitos filósofos
contemporâneos e predecessores de Aristóteles (2014, p. 2)
e mesmo em outros tratados aristotélicos. Ainda assim, o
fato de ser usado por muitos com sentido matemático ou
sem ele não aniquila a hipótese de que Aristóteles tenha
usado de maneira técnica em seus escritos, e que, como
estratégia metodológica, tenha formulado uma estrutura
dedutiva com os termos que mais se aproximam dela, a
saber: os termos matemáticos.
3 A Crítica de Karbowisk a Allan
Karbowisk não vê a passagem que Allan reconstrói
como alheia ao método que I 6 prescreve. O autor reconstrói
Hupokeisthō: EE 11.11218b37; hupekeito: EE II.11219a10; hupokeimenon:
EE II.11219a29; echeto: EE II.11219a8; estō: EE II.11219a6, a24; legomen:
EE II.7 1217a30; theteon: EE II.7 1217a40.
2
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a passagem quase imediatamente posterior a 1218b311219a18, em 1219a29-35, muito semelhante a que Allan
reconstrói, com vistas a mostrar que trata-se de derivar uma
definição que é mais cognoscível em si (por natureza) de
premissas mais cognoscíveis para nós, que estão mais
próximas do que conhecemos no domínio moral
(KARBOWISK, 2014, p. 3):
1. Felicidade é o melhor bem humano e um fim
alcançável pela ação.
2. Bens/fins na alma são os melhores dentre os bens
humanos.
3. Portanto, felicidade deve ser um bem (o melhor bem)
da alma.
4. Bens da alma são tanto estados quanto atividades.
5. Atividades são melhores que estados, e a melhor
atividade é correlacionada ao melhor estado.
6. Portanto, felicidade deve ser a melhor atividade da
alma, aquela correlacionada com o melhor estado.
7. O melhor estado da alma é sua excelência.
8. Portanto, felicidade é a atividade da alma excelente.
(KARBOWISK, 2014, p. 3-4)

Sua reconstrução apresenta a primeira premissa
advinda de uma clarificação do que geralmente é aceito
como felicidade (EE I.7-8); a segunda premissa advinda da
opinião geral, ou seja, endoxa; a quarta premissa, de teses que
Aristóteles julga irrevogáveis (EE II 1 1218b6-7) – e aqui,
sim, Allan poderia dizer que há uma hipótese sem mais –; a
quinta premissa advinda da conexão entre as noções de telos
e ergon (EE II 1 1219ª6-11); e, por fim, a sétima premissa
advém da indução (épagogé, EE II 1 1218b37-1219ª5).
Podemos ver que quase todas as premissas surgem antes no
texto, e delas derivam-se noções mais refinadas, que não
estavam antes no texto, até a chegada à conclusão que será a
definição visada. Fica pouco provável, neste cenário, ver o
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argumento como hipóteses construídas visando a dedução a
partir do método Euclidiano.
Ainda dentro das objeções que podemos fazer a
Allan, Karbowisk apresenta uma outra estrutura
argumentativa como contrapartida à derivação que Allan
apresenta sobre a felicidade, visando mostrar que EE II
possui outras estratégias de argumentação diferentes da que
vimos aqui. O autor apresenta uma outra versão de leitura
das passagens de EE II, que, ao modo de EE I 6, mostra que
Aristóteles passa do que é mais vago e mais “cognoscível
para nós” ao que é mais preciso e “cognoscível em si
mesmo” ao derivar uma definição clara de virtude de uma
definição com menos clareza (“unclear”) da virtude.
Vejamos como o autor reconstrói a passagem sobre a virtude
de caráter (EE II 5, 1222a6-123: [4]
1. Virtude é um estado que habilita alguém agir de
acordo com o que é melhor e orienta alguém ao
que seja melhor.
2. O que é melhor e excelente em um determinado
domínio é o que está de acordo com o correto
raciocínio sobre este domínio.
3. O correto raciocínio sobre qualquer domínio
busca (e alcança) o meio relativo a nós entre
excesso e deficiência no domínio relevante.
4. Virtude de caráter concerne aos prazeres e
sofrimentos.
5. Portanto, virtude de caráter é um estado de
mediania [mean state] e concerne ao que é
Virtue is set down (hupokeitm) to be the sort of state that enables
people to perform the best actions and which best orients them towards
what Is best; and the best and most excellent Is what accords with
correct reasoning. And this Is the mean relative to us between excess and
deficiency. lt is necessary, then, that virtue of character ln each case in a
mean point and has to do with certain means ln pleasures and pains and
in pleasant and painfu1 things. (EE 11.5 1222a6-U, tr. Inwood and Woolf)
3
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mediano (relativo a nós) nos prazeres e
sofrimentos.
Karbowisk defende que tal reconstrução apresenta
os seguintes passos metodológicos, todos pertinentes à
prescrição de I 6 e cujas premissas, com exceção da segunda,
podem ser encontradas em discussões anteriores no texto:
Aristóteles introduz a primeira premissa por indução de
exemplos já dados (EE II.1, 1220ª29-34). Depois, a segunda
premissa não é retirada das opiniões reputadas nem derivada
da primeira, mas introduzida sem mais e assegurada pela
terceira premissa, que “apela tanto à indução quanto ao
argumento racional” (KARBOWISK, 2014, p.4; EE II.3
1220b30-6). A quarta premissa é estabelecida pelo apelo à
divisão da alma e suas virtudes associadas (cf. EE II.4
1221b27-1222ª5). O ponto de Karbowisk é defender que, ao
contrário do que sugere Allan, as premissas são resultados
de discussões anteriores do texto que são inseridas no
argumento. Para Allan, trata-se de hipóteses introduzidas
sem mais. Mas, ao olhar para a reconstrução de Karbowisk,
vemos que, além de serem parte da discussão, são também
premissas introduzidas por ordem daquilo que é menos
esclarecido e mais óbvio ao público para chegar à definição
que seja mais clarificada e menos óbvia, respeitando assim a
prescrição de I 6.
4 Considerações finais: uma reestruturação da tese de
Allan
Apesar de não vê-los na EE, Karbowisk admite o
conhecimento e uso deliberado de elementos matemáticos
por Aristóteles. O autor utiliza-se de um exemplo de um
dos livros comuns da EE (IV) e EN (V):
O justo é, pois, uma espécie de proporção (sendo a
proporção uma propriedade não só da espécie de
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número em geral). Com efeito, a proporção é uma
igualdade de razões, e envolve quatro termos pelo
menos [...]. Assim como o termo A está para B, o
termo C está para D; ou, alternando, assim como A
está para C, B está para D. Logo, também o todo
guarda a mesma relação com o todo; e esse
acoplamento é efetuado pela distribuição e, sendo
combinados os termos da forma que indicamos,
efetuado justamente. Donde se segue que a
conjunção do termo A com C e de B com D é o que
é justo na distribuição; e esta espécie de justo é
intermediária, e o justo é proporcional. (Os
matemáticos chamam “geométrica” a esta espécie
de proporção, pois só na proporção geométrica o
todo está para o todo assim como cada parte está
para a parte correspondente.) (EN V.3 =EE IV.3
1131a29-b15, tr. L. Valandro e G. Borheim.)

Essa passagem é uma das mais difíceis do tratado e
nos limitamos aqui a dizer que trata da justiça distributiva.
Em resumo, a ideia é de que uma justa distribuição de bens
é proporcional aos respectivos méritos de cada um.
Karbowisk faz três apontamentos sobre essa passagem no
que diz respeito ao uso de elementos matemáticos na ética:
(1) Aristóteles deliberadamente defende a extensão da
concepção de proporção (analogia) no domínio da ética: isso
significa que não é meramente aplicado ao domínio dos
números e objetos abstratos (incluindo magnitudes
concretas e bens politicos). (2) Em 1131b6-7 Aristóteles usa
o termo ‘alternando’ , que significa que se quatro magnitudes
são proporcionais (A está para B como C está para D), então
eles são também alternadamente proporcionais. (3)
Aristóteles faz uma explícita referência aos matemáticos em
1131b12-3 e aplica o termo, pensado como dos matemáticos,
“geométrico” para a proporção em questão (cf.
KARBOWISK, 2014, p. 10).
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A conclusão de Karbowisk é que, apesar de Allan
não estar correto em ter certeza de que Aristóteles emprega
conscientemente um “padrão matemático de dedução” na
EE, o Estagirita certamente havia pensado em padrões
matemáticos em outros contextos. Karbowisk sugere que o
que podemos aprender com as passagens em que Aristóteles
emprega termos matemáticos é antes o método analítico que
o dedutivo, que é usado para descobrir os elementos de uma
prova (KARBOWISK, 2014, p.8). A análise pode ser descrita
como o método que começa com o que alguém visa
encontrar (to zetoumenon) em t1; tendo isso estabelecido em
t2, é adicionado à investigação, enquanto esse alguém voltase ao que já foi conhecido em t1 e que pode ser
eventualmente derivado.
Contudo, há pouca evidência textual para corroborar
o que Karbowisk vislumbra, como o próprio autor admite.
Reconsiderar o método quasi-matemático consiste
essencialmente no fato de que seria mais correto Allan
clamar não que a Ethica Eudemia seja deliberadamente
modelada pelo emprego das expressões matemáticas e os
supostos postulados, mas que seja quasi-matemática no
sentido de seus argumentos de fato carregarem semelhanças
às provas matemáticas (KARBOWISK, 2014, p.11). Para isso,
Karbowisk apresenta diversos contextos em que postulados
são usados, mostrando que havia um uso geral do termo para
áreas como medicina, retórica, política etc. e para haver um
sentido em que dizemos que o método da EE é quasimatemático teríamos de mostrar como a aplicação de
postulados na EE é semelhante à da matemática. Isso revelase uma tarefa mal-sucedida, uma vez que o método
Euclidiano e Aristóteles usam postulados em direções
opostas: o primeiro postula suas definições para construir
suas premissas adicionais e Aristóteles usa premissas
preliminares (não-cognoscíveis por natureza e mais
familiares para nós) para chegar às definições substantivas
(cognoscíveis por natureza).
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À guisa de conclusão, não tentamos aqui coibir o uso
do termo quasi-matemático na Ethica Eudemia, mas
mostrar que a interpretação de Allan olha para apenas uma
direção e corre o risco de não abordar aspectos importantes
do método, como a prescrição de I 6 e sua ideia de passar do
mais vago ao mais preciso nas definições. Aristóteles usa
postulados, mas, dado que os termos matemáticos possuíam
tantos sentidos como archai ou logos no contexto grego, é
preciso delimitar o sentido de seu uso. Karbowisk defende
que este uso estava associado à necessidade de uma
dissociação entre os postulados e os primeiros princípios do
domínio moral, além de seguir os critérios da prescrição de
um I 6.
Sobre seguir os critérios da prescrição, Karbowisk
refere-se à continuação da passagem de I 6 que não fora aqui
citada, esta consiste em um aprofundamento das prescrições
anteriores:
Sofrem tais coisas por falta de instrução, pois é falta
de instrução não ser capaz de julgar a respeito de
cada assunto quais são as razões que lhe são
apropriadas e quais são inadequadas. É também
correto julgar separadamente o argumento que
fornece a causa e o objeto de prova, não apenas em
virtude do que acabou de ser dito – que não se deve
em tudo dar atenção aos que argumentam
abstratamente, mas muitas vezes deve-se atentar
antes ao que nos aparece (tal como estão as coisas,
quando não podem refutar, são compelidos a crer
no que é dito) – mas também porque muitas vezes
isso que parece ter sido mostrado pelo argumento é
verdadeiro, não todavia pela causa sustentada pelo
argumento. (1216b40-1217a17)

Karbowisk sugere brevemente seguirmos essa
hipótese, extraindo condições que justifiquem o uso de
postulados por Aristóteles. Em primeiro lugar, o argumento

98 | ENSAIOS INTRODUTÓRIOS SOBRE A

DE ARISTÓTELES

propriamente filosófico deve ser apropriado (oikeion) ao seu
objeto (1216b40-1217a10); manter os princípios causais
separados dos fatos derivados que eles estabelecem
(1210a10-1); estar de acordo com o que nos aparece
(phainomenois) (1217a12-4); ter ter argumentos válidos
(1217a14-6); ter premissas verdadeiras (1217a16-7).
Karbowisk argumenta que a motivação principal de
Aristóteles em seus argumentos está em seguir estes critérios,
que, por sua vez, levam ao uso de postulados. Nossa
dificuldade é compreender como se inter-relacionam estes
critérios e os postulados do livro II. Ter premissas
verdadeiras e ser um argumento válido pode ser mais
facilmente compreendido como lançando a necessidade do
uso de postulados, mas e quanto a analisar separadamente os
princípios de suas causas? E quanto ao argumento ser
apropriado ao objeto? Para a primeira questão, pensamos
que se relaciona com o outro argumento de Karbowisk, a
saber: o concernimento de Aristóteles de manter os
princípios primeiros do domínio moral separados de seus
postulados. Seria um mesmo tipo de separação para análise
que estaria sendo empregado. Para a segunda pergunta,
contudo, não vemos necessariamente nenhuma conexão
com o uso de postulados, mas um postulado poderia neste
caso de antemão regular seu objeto para que não se distancie
demais do campo de análise.
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A NOÇÃO DE PHRONESIS NA
ETHICA EUDEMIA
Rowe, em seu artigo “The meaning of φρόνησις in
EE”, argumenta que Aristóteles utiliza o termo phronesis nas
passagens de 1215b2, 1216a11 e 1216ª40 como sabedoria,
sem deixar claro se trata-se de sabedoria prática ou teorética.
Isso poderia revelar um uso não-técnico do termo na Ethica
Eudemia, e teria diversas implicações para a concepção
aristotélica da filosofia moral, como assegurar a possibilidade
de que a ética, neste tratado, ainda fosse vista como uma
ciência teorética, aproximando a EE da influência platônica
sobre algumas obras de Aristóteles.
A Ethica Eudemia é um dos tratados que compõem
a filosofia moral de Aristóteles. Comumente é lida como
anterior à Ethica Nicomachea, com a qual compartilha três
livros, embora a anterioridade não seja consensual entre os
intérpretes. Assumiremos como pressuposto para nossa
análise a tese de Rowe (1988) e de Allan (1980), que
asseguram a anterioridade da Ethica Eudemia – o primeiro
estudioso por razões de diferença de doutrina,
principalmente no tratamento da noção de phronesis, que
aparece em 1215b2, 1216a11 e 1216a37 com um uso ainda
não técnico, indeterminado, dado que surge indicando a
noção de sabedoria tanto como uma faculdade noética como
moral. Da parte de Allan (1980, p.316-22), a partir do
método empregado no segundo livro da EE, chamado de
“quasi-matemático” e próximo do método Euclidiano, em
que as definições se seguem cristalinamente uma
assegurando as razões da outra, teríamos uma anterioridade
por isso ser uma singularidade do tratado e estar próximo de
uma compreensão do que é definir diferente da Nicomachea,
na qual isso teria sido deixado de lado. Seguiremos
essencialmente a tese de Rowe e apresentaremos um de seus
argumentos a favor da anterioridade da EE sobre a EN: o
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sentido de phronesis como não-técnico que sugere uma
evidência para o problema da datação, a influência de Platão
sobre Aristóteles, bem como o que devemos esperar de sua
doutrina na Ethica Eudemia.
Para Rowe, “Se o sentido de phronesis na EE for
estabelecido de fato, ele deve ser estabelecido somente a
partir texto da EE” (ROWE, 1988, p.75). O que indica que
devemos partir para o texto da Eudêmia para uma análise
interna, e só depois de exposto e estabelecido o sentido de
phronesis veremos suas implicações externas ao texto.
Contudo, antes devemos ter em mente que o sentido
mais conhecido de phronesis é o que encontramos na Ética
Nicomaqueia, que geralmente é conhecido como razão ou
sabedoria prática, oposta à teorética. Cada uma delas condiz
com um domínio do saber: a ética e as ciências teoréticas.
Aristóteles delineou essa diferença e viu para cada faculdade
um domínio diferente. Enquanto a filosofia especulativa
concerne às verdades eternas, a ética concerne às ações
individuais, que não são permanentes nem possuem
estabilidade, dado que o homem e seu caráter são sempre
diferentes (cf. ROWE, 1988, p. 77). Devemos adicionar à
perspectiva de Rowe o fato de que há padrões de caracteres
e padrões de ação, o que possibilita que seja feita filosofia
moral. Há certa estabilidade sim, embora não o suficiente
para as verdades eternas das ciências especulativas.
Aristóteles divide assim a parte racional da alma em duas: a
contemplativa e a deliberativa – phronesis é a excelência (areté)
da faculdade deliberativa na EN.
Para Platão, contudo, não há essa divisão. O
teorético e o prático pertencem à mesma faculdade. Ética e
metafísica estão no mesmo domínio do saber. E, assim como
em Aristóteles, a phronesis tem um importante papel na ética
platônica, sendo a sabedoria per se, sem ser apenas da parte
calculativa da alma. Rowe tira deste quadro duas hipóteses a
serem percorridas: se a phronesis significa sabedoria em um
sentido prático específico na EE, então sua abordagem deve
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ser diretamente comparada com sua abordagem na EN; se
ela carrega um sentido platônico como já apresentado, então
sua abordagem terá, por fim, algo em comum com Platão.
Jaeger disse que phronesis é usado apenas em seu
sentido platônico: “Por phronesis”, ele diz, “a Ética Eudêmia
entende, como Platão e Protéptico, a faculdade filosófica que
contempla o mais alto real valor, Deus, na contemplação
transcendental, e faz dessa contemplação o padrão da
vontade e da ação; isso é ainda tanto conhecimento teorético
do ser suprassensível quanto insight moral prático.”
(JAEGER apud ROWE, 1988, p.239). Na maioria dos
lugares em que a palavra ocorre, isso indubitavelmente tem
um significado que muito proximamente corresponde ao
significado da EN. Por outro lado, isso aparece em seu
sentido platônico; pois Aristóteles duas vezes explicitamente
define isso como contemplação, sabedoria filosófica. O
conceito é então aparentemente usado em dois sentidos
opostos em uma mesma obra. Isso carece de explicação.
Dois tipos de explicação foram dados. De acordo
com Margueritte, Wehli e Gauthier-Jolif, Aristóteles teria
abandonado o uso platônico da expressão. Seu aparecimento
em I 1-5 é meramente um reflexo dos endoxa, as opiniões
reputadas dos filósofos que ele usa. Ele mesmo entenderia
phronesis apenas no sentido de sabedoria prática.
Léonard, por outro lado, pensa que que em dois
lugares Aristóteles ativamente endossa o uso platônico: “(II)
refere-se sem dúvida às opiniões reputadas, mas ele está de
acordo com elas...; ele não faz menção à sofia, o que não será
jamais posto em questão na EE. É então evidente que para
Aristóteles... a palavra phronesis é tomada aqui na sabedoria
platônica.” (LEONARD apud ROWE, 1988, p. 109).
Rowe defende que as passagens de que Léonard
lança mão não são suficientes para o propósito do que irá
investigar. Mas ainda podemos indagar se Aristóteles está de
fato de acordo com as opiniões reputadas, pois de acordo
com o método exposto em I 6 elas serão usadas para
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conduzir à verdade, mas mediante clarificação e resolução
das aporias, portanto Aristóteles não estaria de início de
acordo com todas elas. No entanto a dificuldade crucial
tanto para Léonard quanto para Margueritte é que
Aristóteles parece dizer que phronesis tem dois sentidos se
considerarmos a Ethica Eudemia como um todo. Mas se
Aristóteles simplesmente usa o mesmo termo para cobrir
tanto a sabedoria especulativa quando a prática, não é
necessário que se siga que ele tenha dado dois diferentes
sentidos. De fato, ele faz uma total diferenciação entre dois
tipos de sabedoria na EN; mas não há evidências positivas
para assumir que ele adotou uma posição idêntica na EE.
Rowe dá importância à passagem de 1216ª40.
Phronesis aqui significa, a princípio, o mesmo que em 1215b2
e 1216a11, isto é, sabedoria teórica, possuir a verdade por si
mesma. Rowe chega à conclusão de que o sentido de phronesis
em 1216ª40, em que Aristóteles propõe considerar virtude, a
phronesis e ser virtuoso como inseparáveis, pode estar
próximo do pensamento prático. Apesar de poder significar
também sabedoria teórica, a noção surge vinculada à práxis,
que entra em consideração quando pensamos o que é a
virtude. E é justamente isso o que está em jogo em 1216ª40:
“Consideremos, em primeiro lugar, a natureza da virtude e
da phronesis, e se elas mesmas ou as ações que produzem são
partes de uma boa vida, já que, senão todos os homens, ao
menos os mais dignos relacionam a felicidade com elas”
(1216ª40-1216b1). Rowe faz alusão a assim chamada “antiga
interpretação”, que é a suposição de que Aristóteles teve algo
de inexato na escolha dos termos. Mas essa interpretação
logo é superada pela análise do primeiro contexto em que
surge o uso de phronesis. Aristóteles diz que todos têm um
telos na vida, a saber a virtude. Ele propõe considerar a
virtude e a phronesis, ou a sabedoria. Para o Rowe, phronesis
nessa passagem, embora vinculada à práxis e à virtude, ainda
poderia ser lida como sabedoria teórica, pois o termo
permaneceria ambíguo.
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No entanto, podemos ver essa passagem de uma
maneira diferente. Se a sabedoria está vinculada à virtude, há
fortes indícios para lermos como sabedoria prática, ao
contrário do que Rowe afirma. O vínculo com a virtude
supõe pensarmos em uma racionalidade prática e não
teórica, se supusermos que Aristóteles não recai na “antiga
interpretação” da inexatidão dos termos.
Considerações finais
Rowe sugere por fim que a EE tenha traços que
indiquem a anterioridade a EN, mas não de maneira
conclusiva, e que tenha um caráter científico pois Aristóteles
não viu a diferença entre dois processos racionais diferentes
ao não distinguir um uso técnico de phronesis nem suas
implicações e objetos. Ele sugere ainda que a EE usa um
único termo, phronesis, para cobrir tanto a sabedoria teorética
quanto a prática pela razão de que não é reconhecida uma
diferença essencial de tipo entre elas. A única diferença é a
finalidade: o pensamento prático tem um fim fora de si
mesmo enquanto o teorético não. A conclusão que pode-se
tirar é a de que há uma linha tênue entre ética e saber
teorético na EE, pois compreendendo a phronesis tanto como
sabedoria prática quanto teorética a implicação é de que seus
objetos também estarão misturados, não sendo possível
distinguir o saber moral do saber teorético durante a
investigação. Dito isso, mesmo que Rowe não conclua que a
EE é anterior à EN, parece que temos evidências suficientes
para fazê-lo, visto o uso não-técnico da noção de phronesis e
a inseparabilidade entre ética e ciência teorética, ambas as
coisas que serão bem distinguidas posteriormente na EN.
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PARTE II
Sobre a Poética

O PROBLEMA DE
INTERPRETAÇÃO DA
KÁTHARSIS NA POÉTICA 1
“Ao tornar mais sutil, fina e delicada a consideração
de algo a um certo título que é parte constitutiva da
emoção, a tragédia nos dá e o ipso um deleite, a saber,
o de apreender em sua riqueza os labirintos da emoção
humana. Não se trata de remover nada, nem mesmo
de purificar, mas de conhecer com mais precisão a
anatomia de uma paixão.” (ZINGANO, 1998)
1. Introdução
Na introdução à sua tradução da Poética, Gerald Else
(1970, p. 4) escreveu que essa obra consiste na tentativa de
responder a duas questões: o que a poesia é e o que ela pode
fazer. Nosso trabalho concerne mais especificamente à
segunda questão, pois trata do efeito da tragédia sobre seus
espectadores. Porém, ao obtermos uma resposta para tal
efeito acreditamos que estamos no caminho de responder
também à primeira pergunta por dois motivos: o problema
aqui investigado, a saber, a kátharsis, encontra- se justamente
no capítulo em que Aristóteles deseja apresentar uma
definição de tragédia e, além disso, conhecer o que a tragédia
pode fazer clarifica nossa visão sobre seu estatuto no
pensamento aristotélico, o que também diz respeito ao que
ela é.
Ao tentarmos compreender a definição aristotélica
de tragédia no capítulo 6 da Poética, nos deparamos com o
problema de interpretação da kátharsis. Segundo tal
1

Publicado originalmente em Pólemos, v. 3, p. 196-213, 2014.
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definição, ao suscitar o temor e a piedade em seu público,
a tragédia "proporcionaria uma kátharsis" através dessas
emoções:
A tragédia é a imitação de uma ação importante e
completa, de certa extensão; deve ser composta num
estilo tornado agradável pelo emprego separado de
cada uma de suas formas; na tragédia, a ação é
apresentada, não com a ajuda de uma narrativa, mas
por atores. Suscitando a compaixão e o terror, a
tragédia tem por efeito obter a purgação [kátharsis]
dessas emoções. (1449b2530).

É difícil definir a natureza deste processo. Um
indício textual para interpretação, ao qual muitos
comentadores se filiam, é o aparecimento do mesmo termo
no capítulo 7 do livro VIII da Política, no qual Aristóteles,
ao delegar três funções distintas à mousikḗ2 – educação,
entretenimento e entretenimento educativo –, comenta os
possíveis efeitos das melodias catárticas nas pessoas (a
saber: entretenimento intelectual/educativo, relaxamento e
recreação), sem deixar claro em qual desses sentidos e de
que maneira exata a kátharsis pode ser entendida:
Já aceitamos a classificação das melodias feita por
alguns filósofos, ou seja, melodias de efeito moral,
de efeitos práticos e inspiradoras de entusiasmo,
distribuindo as várias harmonias entre estas classes
de melodias como sendo naturalmente afins a uma
delas, diremos que o emprego da música não se limita
a uma única espécie de utilidade, e que, ao contrário
deve haver muitas. Com efeito, ela pode servir à
educação e à catarse – no momento usamos o termo
“catarse” sem maiores explicações, mas voltaremos a
A noção de mousikḗ não compreende apenas o que conhecemos
como “música”, mas também a poesia, incluindo o drama, que, por
sua vez, pode ser acompanhado ou não por uma performance. Cf.
1340a14.
2
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discutir mais claramente o significado que lhe
atribuímos […]. É evidente que devemos usar todas
as harmonias, sem todavia empregá-las de maneira
idêntica, e sim recorrendo às de efeito moral para
fins educativos e às de efeitos práticos e inspiradoras
de entusiasmo para audição quando executadas por
outros. Esta predisposição a ser afetado pela música,
tão intensa em certas pessoas, existe em todas elas,
e só difere para menos ou para mais – por exemplo,
a piedade, o temor e também o entusiasmo são
manifestações dela; de fato, algumas pessoas são
muito susceptíveis a estas formas de emoção, e sob
a influência da música sacra vemo-las, quando
ouvem melodias que lhes excitam a alma, lançadas
num estado semelhante ao dos doentes que
encontram um remédio capaz de livrá-los de seus
males; a mesma sensação devem experimentar as
pessoas sob influência da piedade e do temor e as
outras pessoas emotivas em geral, na proporção em
que elas são susceptíveis a tais emoções, e todas
devem passar por uma catarse e ter uma sensação
agradável de alívio; da mesma forma as melodias
catárticas proporcionam um sentimento de prazer
sadio aos homens. (1342b530)

A partir deste trecho da Política, Jonathan Lear
(1992, p. 312) aponta três importantes possibilidades de
interpretação que devem ser consideradas: a kátharsis como
uma purgação resultando na cura medicinal, a kátharsis
como purificação ritualística e religiosa e, finalmente, a
kátharsis como educação dos sentimentos.
Lear refuta as duas primeiras maneiras de
interpretação com o argumento de que, grosso modo, o
homem educado é considerado o público ideal das tragédias
para Aristóteles. Por sua vez, ainda que o homem educado
vivencie paixões excessivas, ele não as tem como hábitos em
seu caráter, pois a sabedoria prática o habilita a controlar as
paixões. Para Lear, isso bastaria para refutar as duas
primeiras interpretações. Porém, ainda gera um problema:
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como interpretar “educação das emoções”, uma vez que
o público que Aristóteles sugere ser o público da tragédia
é composto já por homens adultos e educados? Em razão
desse problema, Lear termina por abandonar todos estes
sentidos de kátharsis e propor uma leitura intermediária ou
“compatibilizada” do termo. Porém, neste momento,
abandonamos a leitura de Lear para propor que a educação
das emoções pode, sim, ser direcionada a homens adultos e
educados, o que também é uma maneira de responder às
suas refutações. Isso acontece porque uma educação das
virtudes não pode se dar em casos abstratos e gerais, mas
sim na educação de uma sensibilidade para distinguir o
modo correto de agir considerando as circunstâncias da
ação. É exatamente pelo motivo não estar na agenda da
ética das virtudes encontrar imperativos com pretensão de
validade universal que Aristóteles parece compreender o
papel fundamental da arte trágica para educar a
sensibilidade que habilita o público a reconhecer e agir
virtuosamente nos casos singulares que as tragédias nos
apresentam.
Para defender essa concepção de kátharsis que se
encontra no âmbito do prazer estético, da moralidade e do
reconhecimento dos casos singulares, pretendo seguir a
linha de argumentação que autores como Stephen Halliwell
e Martha Nussbaum seguem, além de algumas considerações
de Marco Zingano.
2.

Três interpretações da kátharsis trágica

A kátharsis, na Poética, desenvolve o papel de certo
efeito gerado pelos sentimentos de temor e piedade que a
imitação de uma ação de caráter elevado provoca em seus
espectadores. Tentar compreender o sentido de kátharsis é
tentar entender o que esse efeito possibilita ao público
(leitor ou espectador) de uma tragédia, de que natureza é
este processo e, diretamente dependente da natureza de tal
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processo, como será o resultado do mesmo nos
espectadores. Por exemplo, se entendermos o termo em
questão como purificação, teremos de admitir um
resultado e um tipo de espectador diferentes dos outros
casos: como veremos a seguir, a noção de purificação
compreende a noção de que a kátharsis trágica está ligada
ao frenesi religioso e, portanto, a um público “não
educado” que não discrimina entre a arte poética e um
ritual religioso, além também de ser um público suscetível
às emoções em um nível patológico 3 – estando muito longe
da noção de “homem educado” que Aristóteles tem como
o modelo de público de uma tragédia. Isso mostra que,
dependendo do que tomarmos como interpretação para o
termo kátharsis, teremos de inferir um resultado de tal
processo e um público que entram claramente em
desacordo com uma ou várias noções aristotélicas.
2.1 A kátharsis trágica como purgação ou cura
medicinal
A premissa básica para uma interpretação do tipo
(1) é de que a kátharsis é a cura para alguma patologia ou
algum mal. Seria, assim, um processo através do qual o
espectador tem suas emoções de temor e piedade
“purgadas” de seu constituinte psicológico, i.e., essas
emoções são “retiradas” do público, pelo menos na medida
em que são nocivas a ele, assim livrando-o do efeito
maléfico que possam ter. Zingano explica de maneira muito
clara este processo e os “riscos” que ele pode conter para
a interpretação do texto e da arte poética em geral:
Estamos, assim, no âmbito de uma teoria
homeopática da catarse tipicamente psicopatológica:
“Para emoções como piedade e temor, ou ainda entusiasmo, que
existem de maneira mais forte em algumas almas, e têm mais ou
menos influência sobre elas.” Op cit.
3
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exacerbando as emoções de piedade e medo com
mais piedade e medo naqueles que têm cronicamente
tais afecções, obtém-se finalmente sua remoção ou
purgação. Bernays seguramente fez jus ao desejo de
Goethe de separar a arte da moral, mas isto ao preço
de colocá-la perigosamente sob a insígnia do
patológico. (ZINGANO, 1998, p. 4)

A noção de purgação costuma ser compreendida
em consonância com o capítulo 7, livro VIII da Política 4, em
que Aristóteles analisa a importância das “melodias
catárticas” para curar por meio do frenesi religioso, e, por
analogia, com a noção biológica de purgação apresentada
nos Problemas5, segundo a qual a ideia de purgação vem da
introdução de uma substância estranha, razão pela qual
o corpo animal acaba por expelir, junto dela, todas as
outras substâncias nocivas presentes. O que Lear interpreta,
ao contrastar as duas noções, é que o sentido biológico de
“purgação” está quase em um nível de analogia para
instanciar essa cura que é apresentada na Política VIII, 7
que, segundo ele, é: “uma cura para uma condição emocional
patológica: [a] tragédia ajuda a expulsar ou se livrar de
emoções doentiamente reprimidas ou elementos
emocionais nocivos.” (LEAR, 1992, p. 316, grifo nosso)6.
Por sua vez, para Lear, parece haver pelo menos duas
razões para negar tal apresentação. Será tratada aqui apenas
a de que ele se ocupa com mais convicção no artigo, cuja
defesa implicará a compreensão de sua tese mais geral para
uma interpretação da kátharsis. O argumento baseia-se
4

Op. cit.

“As drogas não estão conectadas – elas fazem o seu percurso
para fora levando consigo qualquer coisa que fica em seu caminho:
isso é chamado de purgação.” (Problemas 42, 864a34).
5

No texto original: “a cure for an emotionally pathological condition:
tragedy helps one to expel or get rid of unhealthily pent-up emotions
or noxious emotional elements.”
6
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diretamente em uma evidência textual do trecho já
apresentado da Política e consiste em mostrar que (1) o
que se segue da interpretação da kátharsis como purgação
não é compatível com (2) a afirmação aristotélica de que a
kátharsis acontece com todos aqueles que são influenciados
pelo temor e pela piedade, e, em geral, por quaisquer
“emoções naturais” (1342a11-13).
Em (1), temos a condição de que purgação
implica um estado patológico. Portanto, se aceitarmos que
se trata de uma purgação a kátharsis trágica, estaremos
utilizando-nos do pressuposto de que tal efeito da tragédia
seja o mesmo efeito proporcionado pelas “melodias
catárticas” da Política para curar através do êxtase religioso,
que é considerado por Aristóteles algo que sucede
àqueles com alguma afecção psicopatológica. Se tivermos
isso como pressuposto, logo teremos também a noção de
que o público das tragédias é o mesmo público que sofre de
alguma patologia. Ora, a implicação de (1) é simplesmente
incompatível com (2), pois (2) compreende também, no
momento em que sugere a afecção de todos os homens
pelas emoções naturais (afinal, é totalmente absurdo falar
de alguém sem quaisquer emoções na filosofia de
Aristóteles), que o homem educado seja afetado pela
kátharsis. Mais uma vez, chegando a este problema
interpretativo, é preciso salientar que o homem educado
possui um caráter estável (bons hábitos) que, por sua vez,
não pode estar condicionado a nenhum estado patológico
ou nocivo. A estabilidade do caráter do homem educado
também nos garante que seus sentimentos estejam
fundamentados em crenças estabelecidas racionalmente, o
que também é um fator importante para não aceitarmos que
este mesmo caráter seja afetado por quaisquer patologias.7
Cf. Nussbaum: “Uma emoção aristotélica típica é definida como
a combinação de um sentimento de prazer ou dor com um tipo
particular de crença sobre o mundo.” (2009, p. 336).
7
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2.2 A kátharsis trágica como purificação ritualística
A noção de kátharsis aqui é entendida em analogia
como efeito dos rituais religiosos e também das melodias
catárticas já mencionadas. Neste sentido, a tragédia é
entendida como um ritual, e enfatizado seu caráter
performático, com efeitos e público análogos aos dos rituais
religiosos (HALLIWELL, 1998, p. 186). Tais práticas
religiosas compreendiam a purificação de algum sofrimento
profundo através do prazer suscitado por melodias e
procedimentos próprios do ritual.
Mesmo que seja deixada de lado a objeção de que
nada pode ser nem purgado (como visto acima) nem
purificado – já que isso também consistiria em algo nocivo
contido no público de uma tragédia –, visto que este é, por
excelência, composto por homens educados, ainda há o
seguinte argumento contra a interpretação da kátharsis
como purificação: a kátharsis é experimentada pelo homem
educado quando está no teatro, mas suas emoções não são,
em sentido algum, impuras (LEAR, 1992, p. 318). Isso seria
aproximadamente uma variação do argumento de (1) sobre
a purgação, mas atentando para um elemento a mais: a
noção de ritual considera a tragédia como mera performance,
deixando de lado o conhecimento do mito. A pertinência
dessa diferença está na afirmação de Aristóteles, ao final da
Poética, de que o conhecimento do mito pode se dar através
do texto dramático ou da performance dramática: “Acresce
que a tragédia, mesmo não acompanhada da
movimentação dos atores, produz seu efeito próprio, tal
como a epopéia, pois sua qualidade pode ser avaliada apenas
pela leitura.” (1462a11-13, grifo nosso).
Dessa
forma,
para
desconsiderarmos
a
possibilidade de interpretação da kátharsis como purificação
das emoções de temor e piedade, além do argumento da
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impossibilidade de purgar ou purificar algo do homem
virtuoso, também temos de considerar que a noção de
purificação se dá na performance. Mas como, se pudesse ser
considerada essa hipótese, aconteceria a purificação?
Comentadores que defendem tal interpretação afirmam que
a purificação seria o ato de abolir as emoções de temor e
piedade do aparato psicológico da audiência – atribuindo,
assim, um caráter estritamente negativo para tais emoções,
na medida em que causariam sofrimento ao público –,
através do deleite (alívio) que a kátharsis proporcionaria.
Esse deleite, além de ser o meio pelo qual se extingue o
sofrimento do espectador, também seria a instância última
da transformação de tais emoções, o “resultado” da
kátharsis. Tal definição pode ser vista em Eduard Muller:
“Quem pode duvidar de que a purificação da piedade, medo
e outras paixões consiste, ou pelo menos está intimamente
conectada, na transformação da dor que é engendrada no
prazer?”8 (MULLER, Eduard. Theorie der Kunstbei den Alten,
vol. 2, p. 62 apud LEAR, 1992, p. 319).
A partir da leitura de Muller, mesmo se tomarmos
o temor e a piedade em seu caráter polutivo ou nocivo,
ainda teremos a questão: será que se trata, de fato, de uma
transformação em prazer? Como isso se daria, segundo o
texto de Aristóteles? Também no mesmo trecho da Poética
em que analisaremos tais aspectos há uma evidência
textual para o problema da existência da kátharsis apenas
através da performance.
Nos capítulos 13 e 14 Aristóteles argumenta sobre
a construção de um enredo trágico e sobre como o temor
e a piedade surgem de um bom enredo. No capítulo 13, são
dadas todas as condições “do que precisa acontecer” para
No original: “Who can any longer doubt that the purification of pity,
fear, and other passions consists in, or at least is very closely
connected with the transformation of the pain that engendered them
into pleasure?”
8
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que uma tragédia atinja seu efeito, isto é, todas as condições
para uma boa trama. Ao definir a situação trágica por
excelência, Aristóteles afirma que:
Para que uma fábula seja bela, é portanto necessário
que ela se proponha um fim único e não duplo,
como alguns pretendem; ela deve oferecer a mudança,
não da infelicidade para a felicidade, mas, pelo
contrário, da felicidade para o infortúnio, e isto não
em conseqüência da perversidade da personagem,
mas por causa de algum erro grave, como
indicamos, visto a personagem ser antes melhor que
pior. (1453a10-15).

Esta seria a “prescrição” para a constituição de um bom
enredo, de acordo com a observação que Aristóteles faz
dos tragediógrafos (como Eurípides) e também do que se
pode aprender olhando para o passado: os bons mitos,
que mantêm sempre esta estrutura que pode ser
reconhecida, são aqueles que persistem (1453a17-21).
É tendo em vista exatamente essa constituição da
trama trágica que Aristóteles inicia o capítulo 14 afirmando
que o medo e a piedade são corretamente apresentados não
pelos elementos do espetáculo, mas para a constituição
do enredo, ou seja, da íntima conexão das ações que o
perfazem: “O terror e a compaixão podem nascer do
espetáculo cênico, mas podem igualmente derivar do arranjo
dos fatos, o que é preferível e mostra maior habilidade no
poeta.” (1453b1-3). Em seguida, contrariando a perspectiva
de Muller e reiterando a leitura de Lear, Aristóteles afirma
que há um prazer específico da tragédia (oikeîa hēdonḗ), o
prazer que é inerente ao efeito dos sentimentos de piedade
e temor. Este é o único que deve ser procurado pelo
espectador e que, de fato, é proporcionado pelo enredo
trágico (1453b 7-10). No entanto, é difícil pensarmos em
“transformação”, quando Aristóteles pressupõe um prazer
intrínseco (ou inerente) à arte trágica. Uma transformação,
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como Muller propõe, teria de partir de um sofrimento
intrínseco às emoções trágicas em direção a um prazer
compreendido nesses mesmos sentimentos, e não do
enredo. Logo, pelas evidências textuais (cf. definição do
sentimento de piedade na Retórica 9 , por exemplo, que
necessariamente compreende dor), o que nos é dado é
que, durante uma tragédia que contenha um bom enredo,
sentimos prazer, porque este é inerente à cognição da
estruturada trama trágica, e não por qualquer tipo de
transformação no que é característico das emoções.
Sobre a performance, ainda, o mesmo capítulo trata
brevemente disto, afirmando que as emoções produzidas
por um bom enredo não devem ser concebidas unicamente
pelo espetáculo ou performance trágica, i. e., do movimento
externo, simplesmente mecânico do prazer hedonista do
entretenimento, pois isso seria “alheio à arte” (1453b 6-7).
Neste trecho, Aristóteles tem em vista a noção de que não
se deve abusar dos elementos cênicos para tentar provocar
medo e piedade no público, mas sim fazê-lo através da
construção de uma boa trama, que proporciona um
movimento interno mediado pela cognição e pela
imaginação. Este sentido difere bastante do que
apresentamos do capítulo 26, que é o que é mais
fundamental para defender a tese de que a kátharsis, ou o
efeito da tragédia, existe para além do espetáculo, conforme
já foi argumentado aqui. Porém, mesmo havendo tal
diferença entre os argumentos, a consideração do capítulo
14 sobre a performance também faz-se importante para refutar
a tese interpretativa de Muller a respeito da purificação
através
da transformação que ocorreria durante o
espetáculo.

Na Ret. (1385b13), Aristóteles define a piedade como “um
sentimento de dor diante de um mal aparente ou destrutivo, que
acontece a quem não o merece.”
9
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2.3 A kátharsis trágica como educação das emoções
Recentemente, há uma tendência entre os
comentadores – Lessing, Leon Golden, Humprey House,
Martha Nussbaum – em delegar à kátharsis um sentido
de clarificação ou educação dos sentimentos. Estes autores
não parecem colocar em questão o problema do homem
educado, e para eles tal educação ou clarificação estaria
diretamente ligada a uma função moral, tomando a
moralidade tal como compreendida na filosofia aristotélica,
e se daria através do processo de “habituação” (a imposição
de hábitos). A tragédia mostraria a todos capazes de
determinado processo de cognição, proporcionado pela
unidade da tragédia, o que é suscetível de lhes acontecer e
como agir virtuosamente diante disso. A ideia de “mostrar”
aqui também é importante, pois nisso a arte diferencia-se (e
complementa) do que pode ser aprendido pela investigação
filosófica. A arte poética exemplifica inúmeros casos e
mostra, diretamente, as circunstâncias e o agir virtuoso. É
este exatamente o sentido de educar diante de
determinadas circunstâncias que não estão instanciadas na
educação moral que o espectador já tenha recebido.
Neste sentido, a educação pelo hábito acontece na
tragédia através das emoções de temor e piedade. Ao
assistir às ações que constituem o enredo, tanto jovens
em processo de educação como homens já educados,
deveriam observar e aprender, através de uma kátharsis, o
que é adequado fazer em casos concretos do exercício da
virtude, os casos particulares que não podem ser
determinados ou ensinados a não ser a partir da experiência.
Isso tornaria mais ampla a gama de experiências do agente
moral. Desta forma, sim, pode-se afirmar que a tragédia é
pelo menos parte da educação moral.
Porém, neste argumento há um problema: a tragédia
não pode ser toda ela uma educação moral, pois há algo

MARIANE FARIAS DE OLIVEIRA | 121

que não se subsume a tal educação, que é o “prazer
específico da tragédia” (oikeîa hēdonḗ) que Aristóteles
menciona no capítulo 13 da Poética (1453b 7-10).
O prazer da tragédia parece estar diretamente
amparado em nossa cognição, um tipo específico também
de cognição, no sentido de “notar”, perceber
instantaneamente, através da surpresa reveladora que o
mȳthos nos mostra diretamente. Vamos tomar a passagem
do capítulo 4 da Poética como evidência textual para
discutirmos o que Aristóteles parece entender da relação
entre cognição e prazer. Nussbaum afirma que, nessa
passagem, Aristóteles propõe que “nosso interesse na
mímesis é um interesse cognitivo, um interesse em
aprender” (2009, p. 340):
A prova é-nos visivelmente fornecida pelos fatos:
objetos reais que não conseguimos olhar sem custo,
contemplamo-los com
satisfação
em
suas
representações mais exatas. Tal é, por exemplo, o
caso dos mais repugnantes animais e dos cadáveres.
A causa é que a aquisição de um conhecimento
arrebata não só o filósofo, mas todos os seres
humanos, mesmo que não saboreiem tal satisfação
durante muito tempo. Os seres humanos sentem
prazer em olhar para as imagens que reproduzem
objetos. A contemplação delas os instrui, e os induz
a discorrer sobre cada uma, ou a discernir nas
imagens as pessoas deste ou daquele sujeito
conhecido. Se acontece alguém não ter visto ainda
o original, não é a imitação que produz o prazer,
mas a perfeita execução, ou o colorido, ou alguma
outra causa do mesmo gênero. (1448b 12-20).

É preciso atentar a alguns pontos da passagem para
entendermos melhor como se dá o prazer no conhecimento
do mito que está na base do enredo da tragédia: (1)
Aristóteles estende a noção de deleite na imitação a todos
os homens, inclusive não educados, embora não possam ter

122 | ENSAIOS INTRODUTÓRIOS SOBRE A

DE ARISTÓTELES

um “aproveitamento total” do que lhes é apresentado;
(2) a apreensão sensível de superfícies e cores que
compõem a imitação proporciona aprendizado, que, por
sua vez, proporciona prazer ao homem quando este
adquire a capacidade de definir e apontar algo; (3) por fim,
é preciso ter conhecido o original da imitação para ter
reconhecimento e, com isso, sentir prazer na mímēsis (1448b
12-20).
Tais observações não dizem respeito diretamente
à tragédia, como podemos notar no texto. Porém, isso
parece se estender à análise da arte trágica, quando no que é
chamado de original da mímēsis temos o mito e no que
compõe a imitação temos a representação dramática deste.
No que concerne ao reconhecimento, parece
plausível que este possa ser dado em graus, ou seja,
podemos não conhecer totalmente o original, mas quanto
mais o conhecemos mais deleite sentimos ao poder apontar
e definir o que acontece na ação empreendida no drama.
Dessa forma, Aristóteles aqui parece reforçar a relação
direta entre conhecimento e prazer que apresenta em
outras obras (como em argumentos apresentados em
Metafísica I e Ética Nicomaqueia X 7).
Dada a interpretação de tal evidência textual, temos,
então, uma razão forte para explorar melhor onde se
encaixa e como funciona o prazer específico da tragédia
advindo da cognição da ação trágica contida no mȳthos. Esse
conhecimento se revela na metábole (reviravolta) – que, por
sua vez, é a estrutura especificamente trágica do mito.
As considerações de Halliwell (1998, p. 199)
parecem tomar como ponto central o funcionamento do
prazer específico da tragédia como cerne do que seja
possível clarificar ou educar de nossas emoções, ao dizer
que: “[...] com uma minoria dos intérpretes modernos, que
a kátharsis trágica de alguma maneira conduz a um
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alinhamento ético entre emoções e razão”10 e que “tende a
harmonizá-las [as emoções] com nossas percepções e juízos
sobre o mundo” 11 . Mas Halliwell, no mesmo parágrafo e
como conclusão de seu capítulo a respeito das emoções
trágicas, também assume que: “[a] kátharsis deve também
estar intimamente associada ao prazer derivado do gênero
[…], [e] consiste na compreensão de uma mesma ação
que é o foco de todas as emoções”12 (1998, p. 201). Dessa
maneira, defendendo o argumento de Halliwell, - que será de
total relevância para o tópico seguinte -, podemos
concluir que a tragédia admite que a kátharsis seja, de
fato, uma via de acesso à educação moral, mas é condição
necessária, para tal, que o agente tenha a experiência do
prazer específico do trágico, ou seja, o prazer advindo da
cognição da ação única, a ação para qual estão voltadas as
emoções.
3.

Kátharsis: conhecimento e prazer

Assim, precisamos analisar como podemos falar da
kátharsis a partir de uma noção que esteja de acordo com o
prazer específico da tragédia. A partir desta análise, mais
tarde também refutaremos o argumento de Lear de que o
homem educado não poderia ter ainda algum tipo de
educação em algum sentido. Se olharmos mais atentamente
o trecho da Política em que aparece a noção de kátharsis,
poderemos ver que Aristóteles delegou à mousikḗ, que inclui
No original: “[…] with a minority of modern interpreters, that
tragic katharsis in some way conduces to an ethical aligment between
the emotions and the reason”.
10

No original: “[...] tends to harmonize them with our perceptions
and judgments of the world.”
11

No original: “[...] katharsis must also be intimately associated with
the pleasure derivable from the genre [...], arises from the
comprehension of the same action which is the focus of the
emotions.”
12
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a poesia e o drama, as três funções já mencionadas:
educação, entretenimento e entretenimento educativo (diagōgḗ). A
noção de diagōgḗ consiste em dizer que não é qualquer
tipo de entretenimento que pode satisfazer plenamente o
homem, mas apenas a mousikḗ que for responsável pela
união do prazer a uma espécie de “beleza moral”13, pois
contribui para o caráter e para a inteligência. A diagōgḗ é,
por excelência, o modo de entretenimento dos homens
adultos e educados: quando Aristóteles apresenta as três
instanciações da mousikḗ, ele se refere à diagōgḗ ao sugerir
que “[...] devemos argumentar que a mousikḗ conduz à
virtude, […] ao dizer que ela contribui tanto para o gozo do
lazer quanto para o cultivo mental [...]” (1339a21-26).
A noção de diagōgḗ, aliada ao que foi visto como
o sentido de educação da tragédia constituído de um prazer
específico, nos traz a seguinte pergunta: a diagōgḗ, a beleza
moral dos homens adultos e educados, poderia ser uma
via de acesso para a interpretação da kátharsis como
educação das emoções? Assim, a kátharsis poderia ser
entendida como a experiência que é suscitada pelos
sentimentos de temor e piedade e que gera uma educação
prazerosa em relação a estes sentimentos. A kátharsis não
pode ser a educação prazerosa em si, pois esta é apenas uma
função da mousikḗ, neste caso do drama, mas interpretar a
kátharsis associada a esta função possibilita a
compatibilização da função educativa que a tragédia deve
exercer em seu público e o prazer específico do drama que
é forçoso notar no capítulo 13. Além disso, através dessa
compatibilização, também está explicado por que o
homem educado pode, em certo sentido, ainda ampliar suas
experiências com vistas às ações virtuosas. Tal
compatibilização permite, por fim, que o conhecimento e a
Expressão retirada de: TATARKIEWICZ, Historia de la Estetica,
1987.
13
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dramatização do mito sejam instanciados na educação moral
e estética do homem.
3.1 Como acontece a educação das emoções e o que são
as emoções trágicas
Para uma tomada de posição em relação a todas as
questões levantadas, acreditamos que devemos responder à
pergunta: então o que, a partir de uma educação prazerosa das
emoções, nos é ensinado no enredo trágico?
Pelo trajeto até então delineado, é forçoso notar que
a kátharsis, entendida nessa relação de compatibilização com
uma educação prazerosa, consegue fazer com que o público
educado possa analisar em casos concretos o exercício da
virtude e obter uma educação de sua sensibilidade para
reconhecer estes casos.
Para pensar essa relação há de se ter em mente,
também, que a constituição dos eventos trágicos e de sua
estrutura, para Aristóteles, são apresentadas de maneira
totalmente racional. Para Halliwell (1998, p. 187), no enredo
trágico está
Implícito nisto a premissa que a piedade e o medo
dependem de um conjunto de circunstâncias
inteligível, e assim, no caso do drama trágico, de uma
sequência completa de ações e eventos, para
satisfazer as exigências de unidade [...].14

Podemos entender, a partir disso, que a tragédia
“educa” no sentido de reestabelecer uma ordem racional nas
e para as emoções no momento em que o homem educado
sai do teatro ou termina a leitura de uma tragédia. A
No original: “Implicit in this is the premise that pity and fear
depend on an intelligible conjunction of circumstances, and so,
in the case of tragic drama, on a comprehensive sequence of
actions and events, to satisfy the requirements of unity […].”
14
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situação trágica por excelência apresenta homens
afortunados cometendo erros terríveis (harmatía) diante de
profundas transformações a que a Fortuna submete suas
vidas. Segundo Halliwell (1998, p. 182) é diante dessa
situação que a arte trágica reestabelece as crenças que
fundamentam as emoções do espectador ao fazer com que
ele conceba a iminência de algum acontecimento ou
experiência terrível tal qual pode suceder em sua vida, donde
surge o temor, e o “educa” no sentido de prepará-lo para os
“casos concretos”, acontecimentos específicos em que é
preciso exercer determinada virtude moral. Nussbaum
(2009, p. 340), ainda afirma que é através da recepção das
emoções trágicas por parte do espectador e a observação da
própria recepção (reflexão) que este espectador pode
desenvolver uma espécie de “auto-entendimento”, um
conhecimento mais profundo acerca das razões que
sustentam suas crenças sobre o que é digno de piedade e
do que faz com que se atemorize. Por isso, também, que
mesmo o homem educado – e principalmente ele, pois
consegue reconhecer as circunstâncias do ato virtuoso –
necessita de tal educação, pois ela é uma educação que se
dá através de casos concretos. Ainda que esses casos
apresentem certa universalidade causal – e que o prazer
específico se dê em relação ao reconhecimento do
particular em relação ao universal -, eles são concretos na
medida em que estão circunstanciados em situações e
caracteres particulares, proporcionando ao homem
educado ainda mais experiência diante de novas
circunstâncias que lhes são apresentadas.
Quanto à piedade, a outra emoção que suscita o
efeito trágico para Aristóteles, é justamente através dela que
se torna possível conceber a iminência de um
acontecimento, pois o espectador coloca-se no lugar de
determinada personagem, sofrendo também, mesmo que de
maneira “performativa”, suas afecções.
Vemos em duas passagens de Halliwell a
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introdução da noção de empatia tomada como sinônimo
de piedade, pois gera compaixão, neste processo:
Isso está de acordo com esse viés teórico de que
a piedade e o medo aristotélicos têm um claro
conteúdo cognitivo e representam não apenas meros
impulsos, mas consequências emocionais das
percepções de que certas coisas são ou não são de
certa maneira: que o sofredor, ou o sofredor em
perspectiva, é em boa medida inocente, que ele é
suficientemente como nós tal que seja possível
simpatizar com a natureza de sua situação, que
poderíamos imaginar a nós mesmos ou a quem
conhecemos em uma posição parecida, e assim
por diante.
(HALLIWELL, 1998, p. 195)15.

E também:
Eu tentei mostrar que essa noção de simpatia, que
subjaz tanto à piedade quanto ao medo, não é um
instinto vagamente humanitário: é a capacidade de
reconhecer uma semelhança entre si mesmo e o
objeto de suas emoções, uma semelhança que importa
ao objeto um sentido tal que alguém poderia se
imaginar sofrendo as mesmas coisas ele mesmo.
(HALLIWELL 1998, p. 196).16
No original: “It accords well with this theoretical slant that
Aristotelian pity and fear have a clear cognitive content, and
represent not mere impulses but the emotional consequences of
perceptions that certain things are or are not so: that the sufferer, or
prospective sufferer, is largely innocent, that he is sufficiently like
us for it to be possible to sympathize with the nature of his plight,
that we could imagine ourselves or those related to us in an
equivalent position, and so on.”
15

No original: “I have tried to show that this notion of sympathy,
which underlies both pity and fear, is not a vaguely humanitarian
instinct: it is the capacity to recognise a likeness between oneself and
16

the object of one’s emotions, a likeness which imports with it a
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Dessa maneira, Halliwell torna claro que é pelo
exercício da empatia que a arte trágica torna possível que a
educação das emoções e das virtudes morais se dê em
relação ao homem, pois em um enredo trágico ele pode
visualizar casos específicos da prática das virtudes. A
empatia é a pedra de toque da educação das emoções, pois
cria, através do prazer estético que a relação entre
espectador e personagem (o primeiro se colocando no lugar
no segundo, experimentando sentir suas emoções e
aflições), uma sensibilidade moral que é fundamental para
ação,
embora
seja
necessário,
também, certo
distanciamento para a reflexão diante do agir.
3.2

A compreensão dos “casos concretos”

Uma leitura diferente do papel aqui atribuído à
tragédia, i.e., educar a sensibilidade do espectador para os
casos concretos, pode ser vista em Zingano (2009), que
abranda essa educação para todos os casos de deliberação,
pois, em sua leitura, dado que todo o caso de ação é um
caso concreto, ou singular, não há referência à experiência
do prazer específico da tragédia:
La fractura entre arte y decisión práctica vuelve a
colación: mientras que el arte se basa em métodos
y rutinas de decisión, la acción se ve impregnada
de una imprecisión que solo se esclarece al interior
de las circunstancias em las que transcurre cada
acción particular. (ZINGANO, 2009, p. 16)

É importante notar que essa leitura está demasiado
vinculada aos argumentos de Aristóteles da Ética
Nicomaqueia, mas é de interesse fundamental para este
estudo, pois a partir dela podemos compreender melhor de
sense that one could imagine suffering such things one self.”
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que se tratam esses “casos concretos” ou particulares para os
quais o mito que está na base do enredo, instanciado na
tragédia e através da kátharsis, educa.
Vemos nas considerações de Zingano sobre o
papel do mito na filosofia de Aristóteles que, na Ética
Nicomaqueia (1106b 15-16), pode haver a interpretação de
uma espécie de imprecisão no cálculo que o prudente faz
quando delibera:
La virtud [...] busca el término médio así como el
arquero apunta al blanco. Hay una zona imprecisa
cuya obtención ya no puede depender de
procedimentos deductivos precisos; el prudente
procede bien por médio del cálculo, pero, al igual
que el arquero que apunta al blanco, su calcular seda
por aproximación. Hay algo aqui que, permanecendo
en el campo de la razón, escapa, sin embargo, a los
rígidos procedimientos de la deducción. (ZINGANO,
2009, p. 15).

Para Zingano, é justamente nesta “lacuna da razão”, na
imprecisão do cálculo dedutivo do agente que o mito,
sempre compreendido como instanciado no enredo, em
uma análise especulativa do texto, tem um papel na ação
do homem prudente. Os valores que o prudente precisa
calcular a fim de deliberar não são dados em blocos, em
simetria. É preciso que seja feita uma escolha. Diante de
várias escolhas, o prudente é aquele que toma a melhor
escolha para agir. Obviamente a escolha é acompanhada da
razão, mas não somente dela.
Zingano não conclui de que maneira o mito exerce
essa função, mas na investigação aqui empreendida é
importante apresentar como Aristóteles parece entender
essa imprecisão nas deliberações da ação e como,
especulativamente, a tragédia poderia suprir tal lacuna
através da educação do agente.
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4. Considerações finais
O que vimos até agora mostra que a kátharsis pode
ser entendida como um “jogo” representativo que é jogado
no teatro a fim de educar seus espectadores para quando
saírem de lá. Ou seja, a educação prazerosa mostra ao
espectador, através da possibilidade de acontecer-lhe algo
terrível, de perder um status afortunado, que é
representado no teatro, como agir na “vida real”, fora da
representação poética.
No entanto, Bergeret (2013) afirma que obras
literárias não são instrumentos neutros para a exploração
ética. É claro que a tragédia também comporta performance,
mas tal afirmação parece poder se estender a qualquer obra
poética, se pensarmos como Nussbaum, quando sugere que
“todo estilo é em si mesmo uma tese” (1992, p. 20).
Nussbaum escreve isso para defender que o conteúdo e a
forma são inseparáveis em uma obra poética, são escolhas
do autor e devem ser assim respeitadas como uma
unidade. Se qualquer aspecto formal é modificado ou
ignorado, a obra é completamente modificada, é
desrespeitada e, por sua vez, rompida sua unidade. Uma
exploração somente moral da tragédia leva em conta
somente seu conteúdo, e é por esta razão que não respeita
o estatuto trágico do enredo. Por isso a passagem em
que Aristóteles comenta que há “um prazer específico da
tragédia” em sua cognição é tão importante para conferir
uma interpretação que compatibiliza as dimensões éticas e
estéticas de análise do efeito da tragédia (kátharsis) e da
natureza dessa educação das emoções no espectador.
Na educação das emoções, por um lado, a
sensibilidade que é refinada por essa educação é afetada
pelo prazer cognitivo da arte poética, que hoje
invariavelmente interpretamos como subsumida ao escopo
da estética. Por outro lado, o refinamento dessa
sensibilidade é justamente para o reconhecimento da ação
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virtuosa diante de diversas circunstâncias, que tanto para
Aristóteles como para nós se encontra no escopo de um
aprendizado moral. A tragédia é, portanto, o ponto de
encontro entre a técnica (a arte poética) e a moralidade (as
ações virtuosas) na obra de Aristóteles – e foi justamente a
interpretação da kátharsis como uma educação prazerosa das
emoções o que nos permitiu aprofundar nossa
compreensão a respeito da natureza da tragédia e suas
implicações.
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