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RESUMO: Este texto consiste em breves apontamentos sobre o papel da acrasia na ética de Aristóteles. 

Diferente de Sócrates que negava a possibilidade da acrasia no campo moral, Aristóteles consagrará a 

quase totalidade do livro VII da Ética Nicomaquéia ao estudo desse tema. Para Sócrates se o agente 

conhece a regra moral, ele agirá conforme esse conhecimento, caso o indivíduo aja diferentemente ao que 

a regra moral determina é porque, então, ele não possuía verdadeiramente o conhecimento moral. 

Aristóteles, por sua vez, defende que o acrático age contrariamente a sua escolha, àquilo que julga como 

sendo o melhor a ser feito.  A partir desse quadro pretendemos analisar os argumentos de Aristóteles em 

defesa da possibilidade da acrasia e a sua crítica à tradição socrática. Palavras-chave: acrasia, 

conhecimento, ação.  

 

RÉSUMÉ: Ce texte se compose de brèves notes sur le rôle de l'akrasia dans l'éthique d'Aristote. 

Contrairement à Socrate, qui a nié la possibilité de l’akrasia dans la morale, Aristote consacre la quasi-

totalité du livre VII de l’Éthique à Nicomaque à l'étude de ce sujet. Pour Socrate, si l'agent connaît la règle 

morale, il agira en fonction de cette connaissance, si l'agent fait différemment à ce qui détermine la 

règle morale  est parce qu'il n'a pas le vraie connaissance morale. Aristote, à son tour, soutient que 

l'akrates agit contrairement à ses choix, à ce qu'il juge être la meilleure chose à faire. Dans ce cadre, nous 

proposons d'analyser les arguments d'Aristote dans la défense de la possibilité de l'akrasia, et sa critique 

de la tradition socratique. Mots-clés: acrasie, connaissance, action. 

 

 

 

[1]. INTRODUÇÃO: O PROBLEMA DA POSSIBILIDADE DA ACRASIA  

 

Ainda hoje, passados mais de dois mil anos de sua primeira formulação, o 

problema da possibilidade da acrasia continua bastante controverso. Com efeito, 

quando esse fenômeno é aplicado ao campo moral parece constituir um paradoxo. Ele 

pode ser expresso, basicamente, com a seguinte questão: como um indivíduo pode agir 

contrariamente ao seu melhor juízo, àquilo que julga ser o melhor a ser feito?  

Uma das primeiras respostas que podemos oferecer a essa pergunta parece 

um tanto evidente: de fato, não agimos contrariamente aos nossos melhores juízos, se 

julgamos que algo é o melhor a ser feito, o fazemos. Esse problema foi trazido à arena 

filosófica, pela primeira vez, por Sócrates – aliás, foi seu discípulo, Platão, quem lhe deu 

voz e também a ocasião de falar desse tema em seus Diálogos: mas, para negar a 

possibilidade de um tal fenômeno. Conforme o pensamento socrático, saber o que é o 
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bem seria uma condição necessária e suficiente para engajar o agente na realização de 

uma ação efetivamente boa, uma vez que o conhecimento seria capaz de nos governar – 

donde a impossibilidade da acrasia; e, por conseguinte, as ações más se 

fundamentariam em um algum déficit cognitivo1. No entanto, ao oferecermos uma nova 

formulação do problema as coisas mudam de figura. Ao longo de toda a história da 

filosofia, muito se discutiu essa questão – e inclusive logo depois que ela foi formulada 

por Sócrates. Aristóteles, discípulo de Platão, ofereceu, sem dúvidas, novas perspectivas 

para a análise do fenômeno da acrasia; ele consagrou a quase totalidade de um dos dez 

livros de sua Ética Nicomaquéia à investigação desse problema; e, além de defender a 

existência da acrasia no campo moral, ele ainda endereçou, expressamente, críticas às 

teses de Sócrates2. Seguindo o raciocínio de Aristóteles, um dos filósofos que formulou 

muito claramente esse problema foi Donald Davidson3. O filósofo americano expõe o 

fenômeno da acrasia nos seguintes termos:  

 

(1) se um agente acredita que A é melhor do que B, então ele quer fazer A mais do que B; 

(2)  se um agente quer fazer A mais do que B, então ele fará A ao invés de B, se for fazer uma das duas 

coisas;  

(3) às vezes um agente age contra seu melhor juízo.  

  

Assim esquematizado, o fenômeno da acrasia nos parece menos controverso. 

De fato, muitas vezes, acontece de sabermos o que deve ser feito, e mesmo darmos a 

nossa anuência a isso que deve ser feito, e ainda como correspondendo inclusive ao 

nosso melhor juízo, porém, não agimos conforme esse conhecimento; esse nosso melhor 

                                                 
1 Na discussão com Protágoras, Sócrates nega a existência do fenômeno da acrasia rejeitando a 

possibilidade da fraqueza do conhecimento. Ele afirma que o conhecimento não pode ser “arrastado”, 

mas ele constitui um recurso suficiente para o homem. Assim, alguém com tal saber não pode se portar 

como um escravo, que não possui seu próprio controle. Sócrates diz: “Se alguém conhece o que é bom e o 

que é ruim, nada pode dominá-lo ou lhe obrigar a fazer coisas diferentes das que a ciência lhe prescreve.” 

(PLATÃO, Protágoras, 352c). 
2 A doutrina socrática a qual tomarei como referência neste trabalho é a dos Diálogos de Platão, e mais 

especificamente no diálogo Protágoras. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Agente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cren%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vontade
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juízo não resulta em uma ação efetiva. Mesmo sabendo que aquele maravilhoso 

chocolate fará mal a nossa saúde, chegamos a comê-lo; e, ademais, por vezes também, 

acabamos amargando um certo conflito depois de praticado o irresistível ato de 

degustá-lo...  Assim, podemos ver indícios de que a acrasia é possível e que ela é, aliás, 

muito comum. 

Tomemos, primeiramente, somente um ponto para analisarmos melhor o 

problema. E esse ponto pode ser expresso com a pergunta: qual o papel do 

conhecimento na ação humana, que função desempenha o conhecimento quando 

agimos? Assim, tomemos, pelo menos inicialmente, o partido daqueles que defendem 

que a acrasia, de fato, é possível, que ela existe e é presente no cenário moral. Tomemos, 

então, o partido de Aristóteles, que a defende. Mas tomemos essa tese como aceita 

apenas por uma questão de método, ou seja, para entendermos o problema. Assim, a 

pergunta ficaria: qual o papel do conhecimento no fenômeno da acrasia, que tipo de 

conhecimento está em jogo em uma ação considerada acrática? Feito esse recorte, o que 

pretendemos aqui nesse texto é, inicialmente, apenas mostrar como o fenômeno da 

acrasia é filosoficamente coerente em Aristóteles. Defenderemos que Aristóteles, 

embora dirija críticas à posição intelectualista de Sócrates, enfatiza, em um sentido 

relevante, o papel do conhecimento na ação ao descrever o fenômeno da acrasia, a fim 

de torná-lo possível. Para isso, apresentaremos, principalmente, a doutrina do silogismo 

prático e algumas noções da teoria da ação formulada pelo Estagirita em sua ética.  

 

 [2]. UM ESBOÇO GERAL DO TRATADO DA ACRASIA: EN VII 1-11 

 

O tratado da acrasia4 ocupa os onze primeiros capítulos do livro VII da Ética 

Nicomaquéia. O plano geral do tratado parece muito claro. Em grandes linhas, podemos 

                                                                                                                                                         
3 Cf.: DAVIDSON, D. Essays on actions and events. (2001, p. 21-42) 
4 A denominação “tratado da acrasia” é nossa e se refere a EN, VII, 1-11. 
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descrevê-lo como contendo uma introdução e o método para análise desse novo tema 

(capítulo 1), as opiniões sustentadas em relação a esse assunto (capítulo 2), as aporias 

decorrentes dessas opiniões (capítulo 3) e, por fim, as soluções formuladas pelo próprio 

Aristóteles como respostas às aporias suscitadas (do capítulo 4 ao 11)5. 

Assim, o capítulo 1 faz uma introdução geral ao novo tópico que Aristóteles se 

propõe investigar, a saber, os traços do caráter a se evitar. Desse modo, embora a acrasia 

seja o assunto que ocupará a maior parte do tratado, outras falhas morais serão também 

analisadas. A acrasia, por sua vez, não é propriamente um vício, nem uma virtude. 

Aristóteles já nas primeiras linhas diz “que são três os traços do caráter a se evitar: vício, 

acrasia e bestialidade”, ὅτι τῶν περὶ τὰ ἤθη φευκτῶν τρία ἐστὶν εἴδη, κακία ἀκρασία 

θηριότης; ora, o vício, a acrasia e a bestialidade são caracterizados no escopo geral dos 

“τὰ ἤθη φευκτῶν”; desse modo, a acrasia, e os demais elementos que ele enumera, 

estariam sob uma mesma rubrica, qual seja, essas disposições do caráter a serem 

evitadas. As opiniões (doxas) que serão objeto de análise no tratado são em número de 

seis6. Aristóteles faz uma espécie de recenseamento, que não pretende ser exaustivo, 

daquilo que é comumente dito a respeito da acrasia; a restrição que ele faz é que tais 

opiniões apresentadas são as “reputadas (...), ou, na falta delas, a maior parte delas que 

o são, ou as mais importantes”7. Com efeito, são teses que encontramos ou bem em 

obras de Platão ou bem são afirmações resultantes de alguma suposta confusão 

conceitual. De qualquer modo, é a partir da análise dessas opiniões que Aristóteles 

formulará questões ou aporias que elas mesmas suscitam. Contudo, ao fim das contas, 

veremos que Aristóteles parece não rejeitá-las por completo; ele acaba, em algum 

                                                 
5 John M. Cooper parece até mesmo ver uma espécie de progressão na estrutura geral do tratado ao 

definir suas partes como construídas, cada uma, como um “step” ou “stage” que consistem “in applying 

the method as set out there to this topic”; cf.: COOPER, J. M., Nicomachean Ethics VII. 1-2: Introduction, 

Method, Puzzles, In: NATALI, C. (ed.) Aristotle: Nicomachean Ethics, Book VII: Simposium Aristotelicum. 

Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 9. 
6 Essas opiniões, apresentadas em VII, 2, podem, para uma maior comodidade, ser delimitadas e 

enumeradas da seguinte forma: opinião 1: 1145b9-10; opinião 2: 1145b10-12; opinião 3: 1145b12-14; 

opinião 4: 1145b14-17; opinião 5: 1145b1-19; opinião 6: 1145b19-20. 
7 EN, VII, 2, 1145b5-6.  
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sentido, conservando muitos pontos dessas teses inicialmente apresentadas como 

opiniões8. A apresentação e exame das aporias que é feito na sequência do tratado 

(capítulo 3) prepara o terreno para as soluções que serão apresentadas por Aristóteles. 

Com efeito, podemos dizer que as aporias surgem da comparação e confronto do que 

dizem essas diversas opiniões; assim, o filósofo faz esse exame prévio desses pontos 

controversos que, desse modo, servirão como motes para o desenvolvimento das 

soluções.  

 

[3]. A APORIA ACRASIA/CONHECIMENTO 

 

Para o ponto que nos interessa neste trabalho, nos deteremos na análise da 

opinião 3 e na descrição da aporia referente a essa opinião. A opinião é a seguinte: 

“Ademais, o acrático (akratēs) age, por sua parte, sabendo (eidos) que ele 

pratica ações vis, porque ele é possuído pela afecção (pathos), enquanto o 

indivíduo continente (enkrates), sabendo que seus apetites (epithumiai) são 

vis, não os obedece porque ele é possuído pela razão (logos).”9  

Desta opinião, em especial, Aristóteles conservará muitos elementos. Uma vez 

que esta tese, ao oferecer uma descrição do acrático e de sua diferença em relação ao 

indivíduo continente (enkrates),  dá algum lugar para existência da acrasia – embora, 

como veremos adiante, Aristóteles refinará os termos de sua causa e de seu 

funcionamento. Mas é precisamente esta opinião que Sócrates combatia, já que ele, de 

modo algum, concordava com a existência da acrasia10. Em seguida, Aristóteles formula 

                                                 
8 O próprio Aristóteles faz essa ressalva, vejamos: “Eis, portanto, os tipos de questões (aporiai) que se 

apresentam. Mas há em tudo isso coisas a eliminar e outras a conservar. Resolver a questão, é, com efeito, 

descobri-la”, EN, VII, 4, 1146b5-7. 
9 EN, VII, 2, 1145b12-14. 
10 Aristóteles, mais adiante, descreverá melhor a posição de Sócrates, ao dizer: “Seria surpreendente, uma 

vez a ciência (epistēmēs) nele, segundo a crença de Sócrates, que um indivíduo fosse dominado por algo 

outro que o arrastaria de maneira indecisa como um ser servil. Sócrates, com efeito, combatia comumente 

o argumento que lhe opunha com a convicção de que a acrasia não existe; pois ninguém – julgava ele –, se 

possuía uma ideia, agiria de encontro com isso que tem de melhor: se age assim, é, ao contrário, por 

ignorância (agnoian).” EN, VII, 3, 1145b23-28. 
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a primeira aporia – que resulta da análise da opinião descrita acima. O cerne da aporia 

pode ser percebido na seguinte passagem:    

 

“Mas podemos nos perguntar como ocorre que se tenha uma vista correta 

sobre as coisas (hupolambanon orthos), quando damos sinais de acrasia 

(akrasia)?11 

  

A formulação desta aporia tem algumas sutilezas que devemos observar. À 

primeira vista, a dificuldade que Aristóteles apresenta consiste em saber como é 

possível que um agente faça um julgamento correto, orthos hupolepsis, a respeito de uma 

situação e, no entanto, aja contrariamente àquilo que julga correto, em outras palavras, 

como é possível uma desarmonia entre o correto julgamento e a ação? Mas a sutileza 

consiste em observar que Aristóteles já na própria formulação da aporia toma um 

partido. Porque, de fato, ele se pergunta como é possível “que se tenha uma vista 

correta sobre as coisas, quando damos sinais de acrasia (akrateuetai tis)”, ou seja, ele parte 

do fato de que o agente está em acrasia; e, poucas linhas depois, ele retoma a 

formulação dessa aporia, agora questionado que tipo de conhecimento está em jogo no 

caso dos acráticos, Aristóteles diz: “Assim, portanto, é preciso ver se os acráticos agem 

com conhecimento de causa ou não, e de qual maneira pode-se dizer que eles sabem o 

que eles fazem”12.  

A partir disso, Aristóteles oferece, ao longo de VII 3, quatro soluções para esta 

aporia, a saber: (i) o fato de se ter um conhecimento em ato e se fazer ou não uso dele; 

(ii) em uma ação, fazer uso da premissa universal, mas não da particular; (iii) que ter 

ciência se diz em vários modos; e, por fim, (iv) a introdução da doutrina do silogismo 

prático13. Eu vou me ater à análise apenas desta última solução, ou seja, a que trata da 

                                                 
11 EN, VII, 4, 1145b21-22.  
12 Cf.: EN, VII, 4, 1146b7-8. 
13 Cf.: EN, VII, 3. Com algumas nuances, Richard Robinson descreveu muito bem essas quatro soluções 

em seu brilhante artigo “Sobre a Akrasia em Aristóteles” In: ZINGANO, M. (org.). Sobre a Ética 

Nicomaquéia de Aristóteles: textos selecionados. São Paulo: Odysseus Editora, 2010, p. 66-72.  
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natureza do silogismo prático porque nela é que fica clara a distinção entre a sua 

doutrina e a de Sócrates e é exatamente neste ponto que Aristóteles justifica um certo 

retorno a Sócrates.  

Embora não encontremos nas obras de Aristóteles, nas quais ele se ocupa da 

doutrina do silogismo em geral, uma análise pormenorizada desta forma específica de 

silogismo – que chamamos silogismo prático –, ele utiliza um bom número desse tipo 

de raciocínio ao longo de seus escritos – podemos encontramos pelo menos oito 

exemplos no corpus aristotélico14. Um ponto, ao menos, podemos sustentar: que ele faz 

uso deste recurso para descrever a ação humana e tal descrição nos permite melhor 

compreender o que está em jogo no momento da ação – o que para análise do fenômeno 

da acrasia é relevante porque Aristóteles privilegia o momento da ação do acrático. 

Assim, a premissa maior representa uma regra universal, enquanto a menor, se refere à 

situação particular na qual ocorre a ação, e a conclusão descreveria o próprio ato.  

 

[4]. EN VII 3: TRATAMENTO DA APORIA ACRASIA/CONHECIMENTO 

 

Dito isso, no tratado da acrasia, e fundamentalmente no capítulo III, há, ao menos, 

três passagens que julgamos cruciais para fundamentar a interpretação que propomos 

inicialmente e que elas têm o silogismo prático como uma peça importante na 

montagem da argumentação.  Como dissemos acima, a nossa leitura insiste no fato de 

que Aristóteles, embora dirija críticas à posição intelectualista de Sócrates, privilegia, 

em um sentido relevante, o papel do conhecimento na ação, ao descrever o fenômeno 

da acrasia.  E com isso queremos ressaltar uma certa dívida para com Sócrates que 

Aristóteles revela ao apresentar a doutrina do silogismo prático e que fica ainda mais 

clara quando, ao final da apresentação de sua argumentação, ele próprio tentar explicar 

a sua  diferença em relação à doutrina de Sócrates. Assim, estas três passagens (ou 
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seções) a que nos referimos são as seguintes: (i) 1146b35-1147a10, em que há a 

apresentação do primeiro argumento utilizando a doutrina do silogismo; (ii) 1147a24-

b3, onde é feita a apresentação do segundo argumento também utilizando a doutrina do 

silogismo; e, por fim, (iii) 1147b9-17, passagem em que o próprio Aristóteles 

“harmoniza” sua tese com a doutrina socrática. Analisemos, portanto, mais 

detidamente, cada uma dessas seções. A primeira, portanto, diz o seguinte:  

“Ademais, uma vez que existem dois tipos de premissas (protasis), nada 

impede que aquele que tem o conhecimento das duas de agir de encontro 

com esse conhecimento (epistēmē), se, todavia, ele fizer uso da premissa 

universal (katholou), e não da premissa particular (kath’hekasta). Com efeito, 

são as coisas particulares que são executáveis (...). Assim, saber que todo 

homem obtém benefícios de alimentos secos é uma coisa; mas: isso é uma 

das coisas desse gênero? Eis o que o agente ou bem ignora, ou bem não tem 

atualmente presente no espírito.”15 

 

Nesta primeira passagem, de modo geral, Aristóteles, além de desenhar os 

primeiros contornos do que está em jogo no momento da ação, o faz se servindo dos 

termos da lógica do silogismo. O agente pode ter o conhecimento da premissa universal 

e da particular, mas não fazer uso destas últimas no momento da ação. E, por outro 

lado, pode acontecer de o agente ignorar que tal situação é o caso da aplicação da regra 

universal – embora, neste caso, não se possa propriamente imputar responsabilidade 

moral ao agente, mas Aristóteles, neste ponto, de sua argumentação parece querer 

apenas desenhar um esquema dos elementos que estão em jogo no momento de uma 

ação.  

Na sequência, ainda apresentando os argumentos dos quais se vale para resolver 

a aporia acrasia/conhecimento, o filósofo explica melhor o funcionamento do silogismo 

e também como ocorre a acrasia. Aristóteles começa a segunda seção (1147a24-b3) 

ressaltando que podemos entender a causa da acrasia observando as coisas de um 

ponto de vista físico – e, embora ele não explique o que exatamente seria esta visão 

                                                                                                                                                         
14 Temos, dentre esses, um exemplo dado em Do Movimento dos Animais, 701a13-14: “Todo homem dever 

caminhar”[premissa maior], eu sou um homem [premissa menor], logo eu caminho [conclusão]”. 
15 EN, 5, 1146b35-1147a10. 



9 

 

física ou natural, pode-se interpretar – pelo menos aqui nesta passagem – que ele se 

refira à descrição que será feita adiante dos elementos psicológicos e corporais que estão 

em jogo quando o indivíduo age de maneira acrática. Assim, depois dessa nota inicial, 

Aristóteles introduz propriamente suas teses.  Ele diz inicialmente que: “A premissa 

universal (katholou), com efeito, exprime uma opinião (doxa), enquanto a segunda diz 

respeito a coisas particulares (kath’hekaston) – dais quais a percepção (aisthēsis) tem 

domínio. Ora, quando elas engendram uma só, é preciso, necessariamente, que o que 

delas é concluído seja, nesse caso, declarado pela alma (psuche).” Um dos pontos 

importantes deste trecho é a primazia que Aristóteles dá à percepção porque seria ela o 

elemento de que o agente se utiliza para apreensão da premissa menor. E é a premissa 

menor, por sua vez, que diz respeito à situação particular propriamente. O exemplo 

seguinte que Aristóteles formula é fundamental para entender o problema. 

“Por exemplo, suponhamos que <i> a opinião universal (katholou doxa) que 

possui o agente lhe interdita de experimentar < tudo o que doce >, mas que, 

por outro lado, ele tenha <ii> a opinião (doxa) de que tudo o que é doce é 

agradável: se ele vê que tal coisa é doce e se esta última opinião se apresenta 

em ato em seu espírito, enquanto, justamente, ele tem apetite (epithumia 

enousa) – certamente, há a proposição que lhe ordena abster-se, mas é o 

apetite que o conduz, pois é ele que tem a capacidade de pôr em movimento 

cada parte de nós mesmos.” 16 

 

Este trecho é crucial porque é aqui que Aristóteles oferece a descrição mais 

completa do fenômeno da acrasia. Este exemplo deixa bem claro que no fenômeno da 

acrasia há, primeiramente, um conflito de opiniões: neste exemplo, ilustrado pelo 

conflito da opinião <i>, opinião que possui o agente que lhe interdita de experimentar 

tudo o que doce, e a opinião <ii>, opinião de que tudo o que é doce é agradável. O 

acrático, portanto, tem essas duas opiniões em seu espírito. Uma vez estando em uma 

situação em que tenha de escolher entre (i) e (ii), embora saiba que (i) é o melhor a ser 

feito, pois tem essa proposição no espírito como uma opinião universal, ele age 

conforme (ii). O acrático age conforme (ii) porque é esta última opinião que se apresenta 

                                                 
16 EN, VII, 5, 1147a24-b3. Com grifos e notações minhas. 
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mais forte em seu espírito no momento da ação. Assim, o acrático, ao agir conforme (ii), 

ele age por apetite, seguindo, portanto, o que é lhe é prazeroso no momento.  

Na linha seguinte, Aristóteles prossegue ainda explicando o fenômeno da 

acrasia, mas, agora, em um tom mais conclusivo:  

“Por consequência, ocorre que se é vítima de acrasia por efeito de algum tipo 

de argumento, ou seja, de uma opinião. Esta, no entanto, não é, nela mesma, 

contrária à reta razão (orthō logō); ela se opõe apenas acidentalmente (kata 

sumbebēkos), pois é o apetite que lhe <a ela> é contrário, não a opinião.”17  

 

Este trecho apresenta algumas dificuldades, embora ele não contrarie a 

interpretação que seguimos até aqui. Quando Aristóteles diz que “se é vítima de acrasia 

por efeito de algum tipo de argumento, ou seja, de uma opinião”, entendemos que ele 

se refira ao conflito de opiniões contrárias que o acrático possui em sua alma, mas que 

no momento da ação, uma delas acaba prevalecendo, e é exatamente aquela que busca o 

prazer, fazendo-o agir por apetite. Agora, quando ele diz que esta opinião (de que 

“tudo o que é doce é agradável”, no caso do exemplo que usa) “não é nela mesma 

contrária à reta razão (orthō logō), ela se opõe apenas acidentalmente (kata sumbebēkos)”, 

tal afirmação provoca alguma dificuldade. Para essa dificuldade, interpretamos que 

Aristóteles queira dizer que a opinião que o acrático acaba por seguir está na mesma 

rubrica das opiniões, isto é, no terreno da razão, ao passo que o apetite do acrático está 

totalmente alheio à razão e lhe é inclusive contrário – donde ele conclui o período 

dizendo: “pois é o apetite que <a ela, à reta razão,> lhe é contrário, não a opinião.” 

Por fim, na terceira seção que selecionamos para análise, Aristóteles retoma mais 

expressamente seu diálogo com Sócrates. 

“Por outro lado, sendo dado que a última premissa (teleutaia protasis) é a 

opinião (doxa) que se faz a partir do sensível (aisthētou) e que é ela que 

governa as ações (kuria ton prakseon), é, portanto, ela que um indivíduo 

atormentado pela afecção (pathei) ou bem não possui, como se dela não 

tivesse conhecimento (epistasthai), senão verbal (legein), a maneira do bêbado 

que declama os versos de Empédocles. De fato, dado que o último termo não 

                                                 
17 EN, VII, 5, 1147b1-3. 
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é universal, e não parece ter caráter científico como universal, o que ocorre 

parece com o que Sócrates buscava mostrar: não é, com efeito, o que parece 

ser a ciência (epistēmēs) no sentido forte que é presente quando se produz a 

afecção, e não é ela que se encontra arrastada para todas as direções por 

causa da afecção, é, ao invés disso, o conhecimento sensível (aisthētikēs).”18 

 

Aqui Aristóteles dá primazia ao conhecimento perceptivo que o agente mobiliza 

no momento da ação. Assim, uma vez em estado de acrasia, e possuindo tanto a 

premissa universal que o ordena a seguir a razão, como a premissa universal que o 

impõe a seguir o apetite, o acrático acaba sendo levado por esta última e pela percepção 

que lhe demanda o apetite, isto é, de que tal situação lhe é prazerosa. Desse modo, 

embora tenha em sua alma a premissa universal que segue a razão, o acrático, no 

momento da ação não faz a conclusão a partir dela (tal é o caso daquele que se controla 

– o continente19), porque ele é tomado pelas afecções. 

Em contrapartida, Aristóteles parece querer resguardar a tese de Sócrates. Mas 

ele o faz de maneira um tanto controversa.  A controversa consiste em entender por que 

Aristóteles usa o termo ciência (epistēmē) neste ponto de seu argumento. Se com ciência, 

Aristóteles aqui se refere ao conhecimento científico, próprio das ciências teóricas, é 

curioso: tal fato é curioso porque, provavelmente, nem o próprio Aristóteles, pensara 

em pôr esse tipo de conhecimento em questão – e tampouco Sócrates. Por outro lado, se 

com ciência Aristóteles esteja se referindo à premissa universal que possui o acrático e 

que, portanto, de fato, não é abalada, posto que ela poderá depois ser recuperada pelo 

próprio acrático, teríamos um Aristóteles um tanto socrático.  

                                                 
18 EN, VII, 5, 1147b13-17. 
19 Marco Zingano descreve claramente as figuras do acrático (akratēs), do continente (enkrates) e do 

temperante (sōphrōn), leiamos: “O homem que se controla, assim como o acrático sabem o que deve ser 

feito; enquanto o primeiro mantém-se firme, o segundo, por fraqueza da vontade, termina por fazer o 

contrário do que reconhece como sendo o dever. (...) O homem que se controla difere do homem 

temperante na medida em que enfrenta um conflito entre as partes da alma, enquanto, no temperante, 

não há nenhum conflito, pois sua vontade quer harmonicamente o que ordena a razão.”Aristóteles: tratado 

da virtude moral, (2008, p. 87). 
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Um Aristóteles socrático no sentido de que, para tornar filosoficamente coerente 

a possibilidade da acrasia, o Estagirita, de fato, precisa garantir que, em um sentido 

forte, o conhecimento da premissa universal que segue a razão não pode ser abalado. 

Porque, como ele mesmo dirá: o acrático, uma vez praticada a ação, sofre um tipo de 

conflito pois, ele, em sentido relevante, conhece a regra moral e faz o melhor juízo sobre 

como agir em determinada situação. Assim, qualquer leitura que se faça, Aristóteles 

ainda deixa revelar uma dívida com a tradição socrática, que parece não ter liquidado 

por completo: a dívida consiste exatamente em ter de postular um conhecimento 

inabalável no campo moral que, com outras palavras, Aristóteles denomina: 

conhecimento em potência.  

 

[5]. CONCLUSÃO: A DÍVIDA DE ARISTÓTELES  

 

No século XX, o comentador inglês Richard Robinson, em seu instigante artigo 

Aristóteles e a acrasia20, publicado nos anos cinquenta, reacendeu a polêmica acerca do 

problema da acrasia. Robinson, amparado em uma passagem de 1147b6 “como a 

ignorância é dissipada e o acrático retoma o seu conhecimento”, fundamentalmente, 

defendeu que Aristóteles não explica o tipo essencial de acrasia, qual seja, aquela em 

que ocorre quando um homem age de modo errado embora entenda perfeita e completamente, 

no próprio momento em que pratica o ato, que está errado; essa, precisamente, seria a essência 

da acrasia e o único tipo de acrasia que precisaria de explicação; mas, é exatamente o 

único tipo de acrasia que Aristóteles não explica – escreve o intérprete. Todavia, 

Robinson argumenta que, com efeito, Aristóteles não precisa explicar esse tipo de 

acrasia, pelo simples fato de que esse tipo de acrasia nunca ocorre. Esse seria um caso 

                                                 
20 Originalmente publicado em francês : ROBINSON, R. L'acrasie selon Aristote. In: Revue philosophique de 

la France et de l'étranger, 80, (1955), p. 261-280. Atualmente traduzido para o português na coletânea: 

ZINGANO, M. (org.). Sobre a Ética Nicomaquéia de Aristóteles: textos selecionados. São Paulo: Odysseus 

Editora, 2010, p. 65-83. 
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totalmente imaginário, ao passo que Aristóteles pretende, antes, explicar a realidade – 

desse modo, Robinson salvaguarda as teses do Estagirita. 

De fato, percorrendo o cerne o argumento aristotélico no tratado da acrasia, 

Aristóteles não nos oferece a explicação para este “tipo de acrasia” descrito no 

parágrafo anterior. Esse descompasso tão contundente entre o conhecimento e a ação 

não parece estar no horizonte de Aristóteles; em alguma media ele precisa dar um papel 

para o conhecimento em sua ética. E, assim, talvez aqui, ao tentar se livrar tão 

expressamente do peso do intelectualismo socrático, ele tenha, ao mesmo tempo, dado 

pistas de sua dívida com a tradição que ele próprio carrega em sua filosofia. Essas 

pistas, por sua vez, põem sempre em questão a possibilidade da acrasia.  
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