
 



 

 



ARISTÓTELES Texto 3 

Ética a Nicómaco, Libro II, 

1103a/1104a 

1. Xa que existen dúas clases de virtude, a dianoética e a ética, a dianoética xorde e medra principalmente 

pola aprendizaxe e por iso precisa de experiencia e de tempo. En cambio a ética xorde do costume, por 

iso o seu nome varía un pouco do de "costume". Deste feito resulta evidente que ningunha das virtudes 

éticas se da en nós por natureza, pois nada do que existe por natureza cambia por costume. Así, por 

exemplo, a pedra, que por natureza vai cara abaixo, no se afaría a ir cara arriba por máis que se intentase 

meterlle o costume tirándoa moitas veces cara arriba, nin o lume se afaría a ir cara abaixo, nin ningunha 

outra cousa que é de certa natureza podería afacerse a ter outra distinta. Así é que as virtudes non se 

producen por natureza nin contra a natureza, senón porque ternos de noso aptitude para recibilas e 

perfeccionalas mediante o costume. 

Ademais, de todo o que está na nosa natureza, primeiro acadamos as capacidades e logo 

desenvolvemos as actividades (isto é evidente no tocante ós sentidos; non adquirimos os sentidos por 

ver moitas veces ou oír moitas veces, senón o contrario: usámolos porque os temos, non os temos porque 

os usamos). En cambio, as virtudes adquirímolas porque antes as exercitamos, como ocorre coas demais 

artes. Pois o que hai que facer despois de aprendelo, aprendémolo facéndoo. Por exemplo, facémonos 

construtores construíndo e citaristas tocando a cítara. Así, tamén, practicando a xustiza facémonos 

xustos, moderados practicando a moderación e fortes practicando a fortaleza. Proba disto é o que sucede 

nas cidades. Os lexisladores fan bos ós cidadáns aprendéndolle certos costumes, e isa é a vontade de 

todo lexislador; os que non o fan ben equivócanse e niso se distingue un bo réxime dun mal réxime. 

Ademais as mesmas causas e os mesmos medios producen e destrúen toda virtude, igual que 

na arte, pois tocando a cítara xorden os bos e os malos citaristas, e da mesma maneira os construtores e 

todos os demais, pois se constrúen ben serán bos construtores e se constrúen mal serán malos. De non 

ser así, non faría ningunha falta o mestre, senón que todos serían de nacemento bos ou malos. 

Coas virtudes o corre o mesmo: As actuacións nas relacións cos demais é o que fai que uns 

sexan xustos e outros inxustos; as actuacións nos perigos afacéndonos a ter medo ou a ser valentes fai 

a uns valentes e a outros covardes. E así é tamén cos apetitos e coa ira: Uns víranse moderados e afables 

e outros intemperantes e irascibles, uns por comportarse así nesas materias, os outros por comportarse 

doutra forma. Nunha palabra, os modos de ser nacen de actuacións semellantes. De ahí que sexa preciso 

practicar certas accións, pois os modos de ser dependen das diferenzas entre elas. A diferenza de adquirir 

un modo de ser así ou doutra maneira desde a xuventude non é pouca, senón moitísima, ou mellor 

dito, total. 

2. Así pois, xa que o presente tratado non é teórico coma os outros (pois non investigamos para saber que 

é a virtude, senón para ser bos, pois doutra maneira sería inútil), cómpre investigar o tocante ás accións, 

como as hai que facer, pois elas son as causantes da adquisición dos distintos costumes, como xa 

dixemos. 

Que hai que actuar de acordo coa recta razón é algo de aceptación común e que se da por suposto. 

Xa falaremos logo diso e do que é "a recta razón" e que relación ten coas demais virtudes (... ) 

Primeiramente hai que observar que estas cousas [as virtudes éticas] de natural se destrúen por 

exceso ou por defecto, tal como vemos que ocorre co vigor e a saúde (cómpre utilizar exemplos claros 

para aclarar os escuros): O exceso ou a escaseza de exercicio destrúen o vigor e, igualmente, a comida 

e a bebida de máis ou de menos prexudica a saúde, mentres que en cantidade moderada prodúcea, 

increméntaa e consérvaa. Así acorre tamén coa moderación, a virilidade e as demais virtudes. O que foxe 

de todo, ten medo e non atura nada vólvese covarde, o que nada teme e se bota a todo, afoutado, o que 

goza de todos os praceres e non se arreda de ningún, intemperante, e o que foxe de todos, como os 

rústicos, un insensible. Polo tanto, a moderación e a virilidade destrúense por exceso e por defecto e 

consérvanse coa moderación. 
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