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Coragem vem do latim cor que significa coração. Assim é, porque os 
romanos consideravam que a coragem tem mais a ver com o coração 
do que com a razão. É uma força, uma força da alma, uma das 
quatro virtudes cardinais. É um poder de acção física e moral. Uma 
causa agente que produz um efeito. É uma energia física e moral. A 
coragem é o mesmo que a bravura e a firmeza. O seu contrário é a 
cobardia, a poltronaria, a fraqueza e a pusilanimidade. 

A coragem é a justa medida acerca dos sentimentos de medo e 
de confiança. O medo é a expectativa de algo de mau que está para 
acontecer ou que pode acontecer. Embora todas as pessoas tenham 
receio das coisas más, como por exemplo, da doença, da má 
reputação ou da pobreza, a coragem não está relacionada com esse 
tipo de coisas. Recear a má reputação ou a doença é uma atitude 
correcta, tanto para a pessoa corajosa como para as outras pessoas. 
 A coragem diz apenas respeito à ausência de medo da morte, 
em certas circunstâncias. E quais são essas circunstâncias? São as 
relacionadas com a possibilidade de morrer em combate, durante 
uma guerra, em que o cidadão é chamado a lutar para defender a 
sua pátria. Embora seja de esperar que a pessoa corajosa seja firme 
na doença, a coragem é uma virtude que admiramos quando se tem 
de usar a força e quando vale a pena morrer em combate. 
 Qual é o estado de carácter da pessoa corajosa? A pessoa 
corajosa é capaz de ficar imperturbável perante os maiores perigos, 
aguentando firme contra os perigos, da forma correctamente 
prescrita pela razão, e em benefício de finalidades rectas. A pessoa 
corajosa é a que "aguenta firme as coisas certas e receia as coisas 
certas, em função da finalidade recta, da forma correcta, no 
momento certo, pois as acções e os sentimentos  do corajoso 
reflectem o que vale a pena e o que a razão prescreve" (1). 
 A pessoa que não tem medo de nada, em circunstância alguma, 
não pode ser chamada de corajosa. A temeridade não é o mesmo que 
coragem. É mais uma imprudência do que coragem. O temerário é 
audacioso, arrojado e intrépido, mas não é propriamente corajoso. O 
temerário pode, inclusivamente, pôr em perigo de vida os seus 
companheiros sem necessidade.  

A pessoa corajosa só enfrenta o perigo quando é necessário. 
Não o procura, mas é capaz de o enfrentar quando é necessário. A 
pessoa cobarde é a que receia as coisas erradas, da forma incorrecta 
e na altura imprópria. Ao cobarde falta-lhe confiança. Como tem 
medo de tudo, é uma pessoa pessimista e sem esperança. O 
corajoso, pelo contrário, é confiante e esperançoso. A pessoa 
corajosa enfrenta o perigo com confiança e firmeza porque é correcto 
faze-lo. E fá-lo porque aprecia a honra e recusa aquilo que é 
vergonhoso. O soldado que recusa a fuga, perante um inimigo 



superior em número, quando está em causa a defesa da sua cidade, 
é o exemplo de coragem ao mais alto nível. 
 Na Magna Moralia, Aristóteles dedica todo o capitulo XX do livro 
I à coragem. À semelhança do que escreveu na Ética a Nicómaco, 
afirma que a coragem só se relaciona com alguns perigos e não com 
todos. Quem não receia a doença não pode ser considerado corajoso, 
mas sim louco. Ou mesmo se passa com quem não receia certos 
fenómenos da natureza, como os terramotos ou as inundações. O 
homem corajoso é "o que mantém o sangue frio nas circunstâncias 
em que a maior parte ou a totalidade dos homens tem medo" (2).  

E quais são as qualidades do homem de coragem? Em primeiro 
lugar, só a experiência do perigo permite dizer que uma pessoa é 
corajosa ou não: é por experiência, com efeito, que se sabe que, em 
tal lugar, em tais circunstâncias é capaz de enfrentar o perigo com 
sangue frio. Quem não possui experiência não pode ser chamado de 
corajoso. As crianças, por falta de experiência, costumam manifestar 
uma certa insensibilidade face ao perigo. Ninguém, de bom juízo, as 
pode chamar de corajosas. Também não podemos dizer que é 
corajoso aquele que enfrenta o perigo por paixão. Por exemplo, os 
que estão apaixonados enfrentam qualquer perigo para estar com a 
pessoa amada. Seria loucura chamar a essas pessoas de corajosas, 
pois deixam de ser corajosas quando se esgota a sua paixão.  
 Na verdade, o homem corajoso é aquele que pratica actos de 
coragem porque é correcto e é belo fazê-lo. É verdade que a coragem 
não prescinde de um certo impulso e de alguma paixão, mas é 
necessário que o impulso parta da parte racional da alma. "Na 
realidade, aquele que é possuído pela razão e enfrenta o perigo em 
vista do bem, aquele que não tem medo nessas circunstâncias, pode 
ser chamado o homem de coragem" (3). Ser corajoso não é a mesma 
coisa que não ter medo. É ter medo, mas, ainda assim, aguentar 
firme, porque é correcto e belo aguentar. Ser corajoso não é, 
também, ser capaz de enfrentar os perigos que estão longínquos ou 
que não estão para breve. É ser capaz de aguentar e suportar os 
perigos que estão próximos e que estão a chegar (4). 
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