
 
Ética a Nicómaco 

 
����ARISTÓTELES considera que todas as ciências estão subordinadas a uma ciência 
superior única, capaz de abarcar o bem humano global, essa ciência superior e 
global é o episteme politike.  
�Como ele escreve na Ética a Nicómaco, é a ciência política que determina as 
ciências que são necessárias nas poleis, aquelas que é preciso aprender , 
através de que tipo de pessoas e até onde; e vemos que as capacidades mais 
honradas lhes estão subordinadas, como a estratégia, a economia e a retórica. 
Na medida em que faz uso de outras ciências, e na medida em que legifera sobre 
o que é preciso fazer e sobre o que tem de se evitar, o seu fim deve englobar os 
fins das outras, e este fim deve ser o bem humano.  
�Com efeito, inclui a política entre as ciências práticas, do fazer (prattein), as 
que se interessam sobre a própria actividade do agente, as ciências dos actos dos 
homens, ao lado da ética e da economia, situadas num campo diferente das 
ciências do saber (theorein), ou ciências teóricas  como a matemática, a física 
e a metafísica, as que analisam aquilo que é necessário , e das ciências do 
criar (poiein),como a lógica, a retórica e a poética  as que incidem sobre uma 
actividade cujo fim é exterior ao agente.  
�Nesta senda, atinge-se o dualismo entre um justo natural (physis ou physikon 
dikaion), o que é justo por si mesmo, por natureza ou na sua ideia, e um justo 
convencional (nomos ou nomikon dikaion), o que é justo por derivar de uma 
convenção ou de uma promulgação estatutária, o direito posto.  
�É aliás forçado traduzir nomos por lei, dado que aquele conceito, 
etimologicamente ligado à ideia de criação humana artificial, abrange tanto a 
mesma lei como aquilo que hoje entendemos por costume, onde a primeira 
forma tem a ver com formação deliberada e a segunda com a formação 
convencional.  
�O justo natural é aquele que não varia de cidade para cidade e que possui a 
mesma força, independentemente de ser ou não reconhecido, isto é, desta ou 
daquela opinião. Algo que é independente da opinião dos homens, que vai além 
do ideal conjuntural de uma determinada sociedade.  
�O justo convencional é aquele cujo conteúdo pode ser, em princípio, um ou 
outro, e que só por disposição legal se encontra determinado como está, já 
dependente das circunstâncias do tempo e do lugar, por implicar a aplicação de 
princípios gerais a casos concretos e poder reflectir a opinião dominante. 
 


