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RESUMO

Este trabalho apresenta um modo de se adquirir bons hábitos nas relações

sociais que leva em consideração as faculdades humanas da razão, vontade e

amor, assegurando  o respeito a liberdade e autonomia do indivíduo, dentro da

visão de Tomás de Aquino.

PALAVRAS CHAVE: Aquino, virtude, ética
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ABSTRACT

This paper presents a way to acquire good habits in social relations that

takes into account the human faculties of reason, will and love, ensuring respect

for the freedom and autonomy of the individual within the Thomas Aquinas’

vision.

KEYWORDS: Aquinas, virtue, ethics
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INTRODUÇÃO 

Para  a  construção  de  uma sociedade  minimamente  organizada  é  desejável  que  as

relações sociais entre seus integrantes sejam fundamentadas em bons hábitos morais, deve-se

começar pelo exercício mínimo do respeito, indo até (por que não?) ao máximo da amizade,

como um bem comum. A formação de bons hábitos morais é um dos assuntos mais abordados

na filosofia pela ética ao longo da história. Este trabalho considera a particular visão de Tomás

de  Aquino  (1225-1274)  sobre  como  três  elementos  da  alma  o  amor (como  apetite),  o

conhecimento racional (razão) e a vontade, colaboram para a liberdade do indivíduo na crítica

e formação dos seus hábitos morais.

Para uma melhor compreensão deste trabalho é relevante que a presente introdução

aborde dois pontos: conceitos da antiguidade clássica e a liberdade moral. Como Aquino parte

de textos da antiguidade clássica, principalmente Aristóteles (384-325), torna-se necessário

uma breve revisão de alguns conceitos. O outro ponto é a liberdade do indivíduo para aceitar,

avaliar e modificar seus hábitos morais, diante do que lhe é imposto pela sociedade.

A questão proposta nos leva a examinar a forma como os bons hábitos são adquiridos.

Entende-se que todos os hábitos seguem a obediência a costumes adquiridos pela tradição

(família, amigos e cultura em geral), pela autoridade representada pelas instituições (estado,

escola e organizações) e pela religião (dogmas de fé e crenças particulares). 

É claro que uma sociedade que cultive e exercite bons valores é sempre vista como

mais desejável do que uma que não o faça, mas a forma como esses valores são passados é

algo que devemos considerar. Podemos ter hábitos que são aceitos de forma inconsciente pela

pura e simples imitação, que, repito, é melhor do que não os ter, mas isso nos torna autômatos

(inconsciente, sem questionamentos e por imitação). Tomás de Aquino propõe que podemos

aprender os bons hábitos também pelo uso de nossas faculdades da alma, incluindo o uso do

intelecto, de forma a termos uma posição  autônoma (livre e consciente) em relação a essas

práticas.

Aquino parte da noção de Aristóteles que a virtude moral não surge no homem por

natureza, ou seja, não nasce capacitado a praticá-la, o que é por natureza faz parte do homem

desde que  ele  nasce.  Contudo,  no caso  da  virtude  moral,  a  natureza  lhe  dá  a  disposição

adequada  para  adquiri-la,  com certo  esforço  e  desde  que  se  habitue  a  praticá-la.  Assim,

Aristóteles assemelha as virtudes morais com as artes, visto que ambas são adquiridas pelo

exercício. Diz ele na obra Ética a Nicômaco:
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Sendo  a  virtude,  como  vimos,  de  dois  tipos,  nomeadamente,

intelectual e moral, a intelectual é majoritariamente tanto produzida

quanto  ampliada  pela  instrução,  exigindo,  consequentemente,

experiência e tempo, ao passo que a virtude moral ou ética é o produto

do hábito,  sendo seu  nome derivado,  com uma ligeira  variação da

forma,  dessa  palavra.  E,  portanto,  fica  evidente  que  nenhuma  das

virtudes  morais  é  em nós  engendrada  pela  natureza,  uma vez  que

nenhuma propriedade natural é passível de ser alterada pelo hábito1.

Aqui vale apenas esclarecer conceitos para evitar qualquer tipo de confusão. Quando

Aristóteles diz que as “virtudes morais não são naturais”, se refere ao fato de que o homem

não nasce com elas e, portanto, são adquiridas e podem ser alteradas. Aquino concorda com

Aristóteles e quando define as virtudes morais em naturais e sobrenaturais (que não existe em

Aristóteles) é apenas para diferenciar aquelas que o homem pode adquirir por esforço próprio,

(naturais) daquelas que só podem ser alcançadas pela graça divina (sobrenaturais), como a

caridade.  Este  trabalho  se  limita  às  virtudes  morais  naturais  em  Tomás  de  Aquino,  por

considerar as sobrenaturais dignas de estudos mais aprofundados e apenas e vamos citá-las

para manter a coerência do pensamento do filósofo e dos conceitos abordados.

Seguindo o pensamento de Aristóteles, temos que o bem da 'polis' e o 'bem individual'

formam uma unidade inseparável. O homem, neste sentido, deve ser educado, desde cedo,

para  compreender  que  o  bem  da  cidade  garante  a  sua  própria  felicidade.  Dai  segue  a

importância da vida coletiva baseada em bons hábitos morais. 

A vida social começa sua degeneração, quando tais hábitos deixam de ser passados ou

em seu lugar são adotados outros que privilegiam a satisfação individual em detrimento do

coletivo,  por  exemplo.  Assim,  diz-nos  Aristóteles,  com  o  passar  do  tempo  uns  homens

tornam-se justos e os outros injustos. Uns trabalhadores e outros preguiçosos. Uns seguem o

caminho da  responsabilidade  e  outros  o  da  irresponsabilidade.  Uns  são  amáveis  e  outros

violentos.  Uns  amam  a  verdade  e  outros  preferem  as  facilidades  da  mentira.  Uns  são

constantes no seu trabalho e outros optam por viver ao sabor do vento. 

Aquino reflete sobre a conduta ética que é aquela na qual o homem sabe o que está e o

que não está em seu poder de realizar, referindo-se, ao que é possível e desejável para um ser

humano. A sua ética também abrange a 'pólis' considerando que o homem é um animal social

(político) e, portanto, forçado a viver em sociedade com os outros homens. A primeira forma

1 ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, II, c. 1, 1103a 14ss.
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da  sociedade  humana  é  a  família,  de  que  depende  a  conservação  do  gênero  humano;  a

segunda forma é o Estado, de que depende o bem comum dos indivíduos. Sendo que apenas o

indivíduo tem realidade substancial e transcendente, se compreender que o indivíduo não é

um meio para o Estado, mas o Estado um meio para o indivíduo. Segundo Tomás de Aquino,

o Estado não tem apenas função negativa (repressiva) e material (econômica), mas também

positiva (organizadora) e formadora (moral). 

Toda a repetição de bons hábitos pressupõe certo esforço e educação. No entanto, hoje

em dia, a educação dos hábitos morais é vista com certa desconfiança e parece um ataque à

liberdade. Essa crítica se desfaz se o cidadão maduro, bem educado, for capaz de criticar de

forma racional, tanto aquilo que lhe foi imposto quando criança, como os costumes que lhes

são apresentados todos os dias pela cultura. Segundo Sanchez:

E, embora se admita que o homem esteja sujeito a uma determinação

causal – por ser parte da natureza e viver em sociedade -, acredita-se

que  exista  uma  esfera  do  comportamento  humano  –  e  muito

especialmente a moral – na qual é absolutamente livre; isto é, livre a

respeito da determinação dos fatores sociais2.

E mais.

Ser  livre,  portanto,  é  elevar-se  da  sujeição  cega  e  espontânea  à

necessidade – própria do escravo – para a consciência desta; e, nesta

base, para uma sujeição consciente. A liberdade humana reside, então,

no conhecimento da necessidade objetiva3.

Assim, os hábitos morais não serão apenas impostos pela sociedade e o homem deixa

ser  um  elemento  meramente  passivo  para  tornar-se  um  criador  da  sua  cultura.  A sua

experiência individual e a deliberação da razão passam a ser elementos fundamentais para

validar a moral constituída ou até se opor a ela. A mecânica da liberdade do homem para

aceitar  ou  reformular  hábitos  morais  em  uma  busca  constantes  daqueles  que  sejam  os

melhores é explicada por Tomás de Aquino, como veremos agora.

Capítulo  1:  do  amor  como apetite  da  alma  e  um motivador  da  ação  humana.  Do

conhecimento como causa do amor. Da necessidade da educação do amor. Da amizade como

um tipo de amor importante para as relações sociais.

2     SÁNCHEZ VÁZQUEZ, p. 124.

3     SÁNCHEZ VÁZQUEZ, p. 128.
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Capítulo 2:  Da harmonia entre intelecto e vontade. Da determinação dos atos pelos

hábitos. Da importância da educação do amor nas relações sociais.
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CAPÍTULO 1

O AMOR COMO APETITE DA ALMA E UM MOTIVADOR DA AÇÃO HUMANA.

1.1. O AMOR. 

Segundo o Tomás de Aquino, o amor é um apetite da alma, um 'movimento'.

'Movimento'  aqui significa o desenvolvimento de uma potência em ato,  isto é, refere-se à

atualização de uma potência. Desta forma, os apetites fazem parte do processo de modificação

do homem, por exemplo, quando alguém quer tornar em ato um hábito virtuoso que ainda não

possua, é o amor apetitivo por esse novo hábito que move o homem na direção de adquirir tal

prática. 

Vejamos como o filósofo procura, a partir da definição das três espécies de apetite

(natural, sensitivo e intelectivo), analisar o amor como princípio da ação pela qual o ser busca

o que lhe convém como fim a ser alcançado.

Ora,  em  qualquer  destes  apetites,  chama-se  amor  o  princípio  do

movimento  que  tende  para  o  fim  amado.  No  apetite  natural,  o

princípio deste movimento é a conaturalidade do que apetece com o

objeto para o qual tende, e pode ser chamado amor natural, como a

mesma conaturalidade de um corpo pesado em relação ao seu centro

se dá pela gravidade, e pode ser chamado amor natural. Do mesmo

modo a mútua adequação do apetite  sensitivo ou da vontade a  um

bem,  isto  é  a  complacência  no  bem  se  chama  amor  sensitivo,  ou

intelectivo  ou  racional.  Logo,  o  amor  sensitivo  está  no  apetite

sensitivo, como o amor intelectivo no apetite intelectivo. E pertence ao

concupiscível  porque  se  refere  ao  bem  absolutamente,  não  sob  o

aspecto de árduo, que é objeto do irascível4.

Desta  forma,  o  'apetite'  significa  um  movimento,  uma  inclinação,  para  a  coisa

4 TOMÁS DE AQUINO, STh, I-II, q. 26, a. 1, c.
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desejada. O 'apetite natural' é comum a todos as coisas e é o movimento da coisa para seu fim

natural, como no exemplo do texto acima, a ação da gravidade sobre todos os corpos. Já o

'apetite sensitivo' é característica dos seres que possuem sentidos (visão, olfato, paladar, etc.) e

tem  como  objetivo  apetecer  os  mesmos.  O homem  possui  os  dois  apetites  anteriores

acrescidos do 'apetite intelectivo'  ou racional, que é uma inclinação superior na alma que

surge do trabalho harmônico, do 'intelecto' com a 'vontade', como veremos adiante.

O filósofo classifica o amor como 'apetite' concupiscível, ou seja, o amor se inclina

para um bem que lhe seja conveniente e prazeroso.  O surgimento do amor como 'apetite

intelectivo' está relacionado com 'intelecto' e a 'vontade', duas potências da alma que, segundo

Tomás de Aquino, diferenciam o ser humano de todos outros animais. As relações entre estas

duas faculdades humanas é que possibilita o homem agir conscientemente, usufruindo de seu

livre-arbítrio. 

           O 'intelecto' é a parte mediante a qual o homem pode conhecer o mundo e está ligado

ao 'conhecimento da verdade'  e a 'vontade'  é a parte pela qual o homem busca o bem. A

'vontade'  é  passiva  com relação  ao  'intelecto'  (veremos  com mais  calma  adiante),  já  que

depende dele para identificar seu objeto próprio: o sumo bem. Assim, o amor como princípio

da ação do homem, está submetido à 'vontade' e, por consecução, a faculdade do 'intelecto'. 

            O amor intelectivo necessita da moderação do pensamento racional. E mais: o saber

pode ser causa do amor no sentido que se necessita do conhecimento do bem que se ama por

parte do intelecto, como vemos.

RESPONDO. O bem é causa do amor como objeto, como já foi dito.

Ora, o bem não é objeto do apetite senão quando apreendido. Logo, o

amor  requer  uma  apreensão  do  bem  que  se  ama.  Por  isso,  diz  o

Filósofo, no livro X da  Ética, que a visão corporal é o princípio do

amor  sensitivo.  De modo semelhante,  a  contemplação espiritual  da

beleza ou da bondade é o princípio do amor espiritual. Desse modo, o

conhecimento é causa do amor pela mesma razão pela qual o é o bem,

que não pode ser amado se não for conhecido5. 

Desta forma, o conhecimento também é causa do amor como um princípio da ação do

homem. O amor intelectivo é um processo que se desenvolve a partir do eleger ou deliberar6.

5 TOMÁS DE AQUINO, STh, I-II, q. 27, a. 2, c.

6TOMÁS DE AQUINO, STh, I-II, q. 15, a. 3.
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Deliberar para Tomás de Aquino significa o que hoje chamamos de autonomia e que traz o

sentido de exame sobre algo em vista de uma decisão. Pelo ato de eleger o homem conhece as

implicações de sua ação e, a partir disso, está habilitado a escolher o que considera mais

conveniente.

No terceiro artigo da questão 26, a importância que Tomás de Aquino dá ao amor fica

mais evidente, pois o coloca como uma paixão intimamente ligada às relações sociais.

Há quatro palavras  que,  de certo modo, se referem à mesma coisa:

amor,  dileção,  caridade  e  amizade.  Diferem,  contudo,  em  que  a

amizade,  segundo  o  Filósofo  no  livro  VIII  da  Ética,  é  “quase  um

hábito”; enquanto que amor  e  dileção se fazem compreender a modo

de ato ou paixão, ao passo que caridade pode ser entendida de ambos

os modos. Essas três palavras exprimem o ato, de diversas maneiras.

Assim, o mais geral deles é o  amor, pois toda dileção ou caridade é

amor,  mas  não  inversamente.  A  dileção  acrescenta  ao  amor  uma

eleição precedente, como a própria palavra indica. Por isso, a dileção

não  está  no  concupiscível,  mas  somente  na  vontade,  e  apenas  na

natureza racional. A caridade,  por sua vez, acrescenta ao amor uma

certa perfeição, na medida em que se tem grande apreço por aquilo que

se ama, como a própria palavra o indica7.

Como se observa no texto, o amor remete à amizade, à caridade e à dileção, sendo,

portanto a base destas disposições humanas.

A amizade, conforme a leitura feita por Tomás de Aquino da Ética de Aristóteles, é

“quase um hábito”. Diferencia-se do amor porque o amor pode referir-se a outras coisas e não

somente a outro homem, como é o caso da amizade. Na questão 114 da  Suma Teológica  o

filósofo discute a amizade e afirma que esta é uma virtude social essencial para a constituição

da sociedade: “[….] é necessário que cada um se comporte com relação aos outros de maneira

conveniente”8. 

             Tomás de Aquino não se refere apenas à afeição apenas entre amigos, mas sim à

7TOMÁS DE AQUINO, STh, I-II, q. 26, a. 3, c. Grifos do autor.

8Cfr. TOMÁS DE AQUINO, STh, II-II, q. 114, a. 1, c:“[...] Mas há outra espécie de amizade que consiste só em

palavras e atos  externos.  Essa não realiza a ideia perfeita  da amizade, mas uma certa  semelhança dela que

consiste em nos portarmos convenientemente para com aqueles com que convivemos”.
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conveniência que as relações sociais exigem de um modo geral, portanto, trata o amor como

virtude social e política. A dileção diferencia-se do amor porque exige sempre a eleição, ou

seja, uma reflexão sobre a ação, sobre o que deve ser feito. Contudo, dileção é amor à medida

que a eleição age sobre o que decorre da deliberação que pode encontrar muitas coisas que

agradam o sujeito, isto é, enquanto a deliberação dispõe o que é agradável, pela eleição se

escolhe o que mais agrada, o que tem compatibilidade com o apetite intelectivo9. Se a razão,

por exemplo, chega à conclusão que o respeito entre as pessoas é algo bom e a amizade é algo

melhor ainda, a vontade terá mais apetite pela amizade do que pelo respeito na proporção da

concepção racional do bem que cada objeto pode conter.

Assim, verificamos que tanto a amizade quanto a dileção podem estar, de um modo ou

de outro, relacionadas com o amadurecimento intelectual do homem. Quem não vislumbra os

benefícios das virtudes do respeito e da amizade, não irá amá-los e, portanto, não se inclinarão

para agir dessa forma.

No  quinto  artigo  da  questão  28,  Tomás  de  Aquino  se  preocupa  em  mostrar  a

importância do amor com retidão e do amor desenvolvido indevidamente. Fica claro que o

amor depende da deliberação do que convém amar. 

Como acima foi dito, o amor significa certa adequação da potência

apetitiva a um bem. Mas nada que se adéqua a uma coisa que lhe

convém,  sofre  lesão  por  isso,  mas  se  for  possível,  sai  mais

aperfeiçoado e melhorado. Ao contrário, quem se adéqua a algo que

não lhe convém fica ferido e pior. Ora, o amor do bem conveniente

aperfeiçoa e melhora o amante, e o amor do bem que não convém ao

amante  fere-o  e  torna-o  pior.  Daí  que  o  homem  se  aperfeiçoe  e

melhore principalmente pelo amor de Deus, e se fira e se degrada pelo

amor  do  pecado,  conforme  o  livro  de  Oseias:  “Tornaram-se

abominação como as coisas que amaram”10.

Percebe-se que o amor torna o ser melhor se ele ama algo que realmente convém ser

amado. Se, ao contrário, o objeto amado não for conveniente, como a iniquidade, torna o ser

pior. Assim, é importante, na concepção de amor do filósofo, a reflexão constante sobre o que

9Cfr. TOMÁS DE AQUINO, STh, I-II, q. 15, a. 3, ad. 3.

10TOMÁS DE AQUINO, STh, I-II, q. 28, a. 5, c.



17

é conveniente fazer para não sermos meros escravos das emoções, bem como para o constante

aperfeiçoamento do entendimento daquilo que julgamos ser é o melhor.

Já a 'caridade' para Tomás de Aquino é “[….] a amizade do homem para com Deus”11.

Esta espécie de amizade, segundo ele, tem como fim a bondade divina e como fundamento a

bem-aventurança eterna, que só podem ser atingidos mediante a relação do homem com Deus.

Assim, a caridade diferencia-se do amor porque se refere unicamente a Deus, ao passo que o

amor pode ser dirigido a Deus e também a outras coisas como aos bens materiais. A caridade,

como já foi dito, não será tratada neste trabalho por depender do sobrenatural (da relação do

homem com Deus) e que seria responsável por acrescentar a perfeição ao amor e a amizade.

No momento, não vamos exigir esse nível de perfeição nas relações sociais.

1.2. A VONTADE.

 Como vimos anteriormente, o amor intelectivo é um ato da vontade e consiste em um

amor que só cabe  ao homem dentre  todos outros  animais.  Segundo Tomás  de Aquino,  a

vontade é uma potência apetitiva racional livre e autônoma. Ela se distingue do intelecto pela

diferença de objetos.  O intelecto  busca  a  verdade e  a  vontade procura  o bem. Nos seres

racionais, a vontade vai além da parte apetitiva sensitiva e não se confunde com a mesma. É a

vontade que nos leva a agir.

Das ações realizadas pelo homem, são ditas propriamente humanas as

que pertencem ao homem enquanto homem. O homem diferencia-se

das criaturas irracionais porque tem o domínio de seus atos. Por isso,

somente são ditas propriamente humanas aquelas ações sobre as quais

o homem tem domínio. Ora, o homem tem domínio de suas ações pela

razão e pela vontade: donde será chamada livre-arbítrio a faculdade da

vontade e da razão. Assim sendo, são propriamente ditas humanas as

ações que procedem da vontade deliberada12. 

A vontade segue o intelecto e todo ser inteligente, justamente porque é inteligente, é

11TOMÁS DE AQUINO, STh, II-II, q. 23, a. 5, c.

12      TOMÁS DE AQUINO, STh, I-II, q. 1, a. 1, c.
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dotado de vontade. Ela é responsável pelo apetite intelectual distinto de sua substância. A

verdade de todo conhecimento gera um apetite espiritual ou vontade. É importante ressaltar

que a vontade surge na alma por intermédio do entendimento, como o apetite sensitivo nasce

da forma.

Quanto ao bem universal, a vontade quer o que é melhor para o homem. Desta forma

ela quer necessariamente o bem para si, a verdade para inteligência, a vida para corpo, etc..

Quer a felicidade e quer viver parar sempre.

Quantos  aos  bens  particulares  que  o  conhecimento  lhe  apresenta  e  que  não estão

ligados necessariamente aos bens universais, a vontade é livre para escolher utilizando-se da

eleição e do juízo prático. As vezes existe um desacordo entre o juízo especulativo e o prático

e a isso se segue uma eleição. 

             Esta é a base da liberdade. Um bem particular pode ter uma face agradável e um

motivo para serem amados, mas se a vontade se volta para ele, não o faz de maneira cega e

sem antes avaliar se ele também não possui uma face ruim o suficiente para que possa ser

rejeitado. Portanto, nenhum bem particular se impõe à vontade. Eles são aceitos ou rejeitados

pela plena independência da vontade. Em verdade, nenhum bem particular é perfeitamente

bom (por isso nunca pode se impor à vontade) e é só a razão que pode avaliar o quanto de

ruim ou de bom um bem particular pode possuir. 

Entender a liberdade da vontade e sua relação com a razão são as bases para garantir a

autonomia  do  homem diante  de  um bem particular  que  lhe  é  oferecido.  A razão  nunca

identificará um bem natural particular totalmente perfeito que se imponha à vontade, já que o

mesmo não existe segundo o filósofo. 

             Assim, o amor por um bem particular (movimento apetitivo em direção a esse bem

particular) nunca será de tal forma absoluto que não possa ser rejeitado pelo homem. Mesmo

entendendo e querendo um bem natural, o homem sempre terá a opção de aceitá-lo ou rejeitá-

lo, mas de forma consciente (entendendo que é bem), o que caracteriza a autonomia pela

liberdade na escolha de uma ação. Sem esses procedimentos, a escolha de um hábito não será

autônoma, mas uma mera indução gerada por fatores como  imitação ou uma coerção, por

exemplo. Veremos agora como isso se aplica a questão das relações sociais.
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CAPÍTULO 2

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO DO AMOR NAS RELAÇÕES SOCIAIS.

2.1. O AMOR NA FORMAÇÃO DOS BONS HÁBITOS.

 A concepção  de  liberdade  de  Tomás  de  Aquino  repousa  sobre  uma  espécie  de

“colaboração harmônica” entre o intelecto que apreende o verdadeiro e a vontade que tende

para o bem, compondo o processo de deliberação sobre o agir humano. A vontade desperta o

apetite do amor para o bem e este sentimento é fundamental construção de bons hábitos que

são os atos que caracterizam a virtude humana. Aquino faz a seguinte observação.

A virtude designa certa perfeição da potência. Mas a perfeição de uma

coisa é considerada, principalmente, em ordem do seu fim. Ora, o fim

da potência é o ato. Portanto, a potência será perfeita na medida em

que é determinada por  seu  ato.  As potências  racionais  próprias  do

homem  não  são  determinadas  a  uma  coisa  só,  antes  se  prestam,

indeterminadamente, a muitas coisas. Ora, é pelos hábitos que elas se

determinam aos atos. Por isso as virtudes humanas são hábitos13. 

 

Tomás de Aquino não relaciona o hábito a um determinismo como um único tipo de

agir e nem a condicionamentos. Como é uma disposição não ligada à natureza do homem, o

hábito é sempre mutável na busca de descobrir a melhor maneira de agir concretamente e de

modo particular, conforme a inteligência orienta.  Mas tanto a virtude,  voltada para a bem

como também seu oposto, o vício, que faz com que o homem se afaste dele, são hábitos. 

           O verdadeiro sentido do hábito virtuoso,  segundo Tomás de Aquino, é  pura e

simplesmente uma qualidade adquirida e livremente desenvolvida que facilita e aperfeiçoa a

ação e o próprio homem. Como o hábito é “aquilo de que alguém se vale quando quer”,

Tomás  afirma  na  questão  50,  artigo  5  que  “a própria  razão de  hábito  revela  que  ele  é

ordenado sobretudo a vontade”. 

Tomás  de  Aquino  viveu  no  século  XIII  quando  a  sociedade  passava  por  grandes

13TOMÁS DE AQUINO, STh,  I-II, q. 55, a. 1, c.
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transformações com o renascimento das cidades e do comércio, cujos protagonistas eram os

mercadores, os artesãos, os bispos, os mestres, os estudantes e o dinheiro. Segundo Duby

(1994), As relações entre os homens se tornavam mais vulneráveis ao vício, no sentido de se

basearem em interesses mais imediatos como a riqueza e luxo. A cidade era considerada por

muitos  religiosos  como  palco  do  pecado  devido,  principalmente,  ao  dinheiro.  Daí  a

importância  do  texto  de  Tomás  de  Aquino  em  que  colocava  na  ordem  do  dia  um  dos

fundamentos das relações sociais: o amor.

2.2. O AMOR NAS RELAÇÕES SOCIAIS. 

Esta discussão sobre o amor como base das relações sociais se desenvolve no terceiro

artigo da questão 27 sobre a semelhança como causa do amor:

O primeiro modo de semelhança, portanto, causa o amor de amizade

ou  de  benevolência,  pois  pelo  fato  de  que  duas  pessoas  são

semelhantes,  tendo  a  mesma  forma,  são  por  elas  de  certo  modo

unificadas.  Desse  modo  dois  homens  são  um  na  espécie  de

humanidade e dois brancos na brancura. Daí que o afeto de um tende

para o outro como uma só coisa consigo e lhe quer o bem como a si

mesmo.  –  O  segundo  modo  de  semelhança  causa  o  amor  de

concupiscência ou a amizade do útil ou deleitável. Isso porque tudo o

que existe em potência, enquanto tal, tem o apetite de seu ato, e se

possui sentido e conhecimento se deleita em sua consecução14.

A ideia do filósofo é relacionar o amor com a semelhança e, como todos os homens

são semelhantes em ato (possuem humanidade), têm todas as condições de nutrir a amizade.

Além disso, podemos observar de que forma a semelhança causa o amor, tanto o amor de

amizade, causado pela semelhança entre dois seres que tem o mesmo em ato, quanto o amor

de concupiscência, causado pela semelhança existente entre um homem que tem em potência

o que o outro tem em ato. Assim, os homens são semelhantes em sua forma e, por isso,

suscetíveis de serem amigos, pois ambos têm o mesmo em ato. 
14TOMÁS DE AQUINO, STh, I-II, q. 27, a. 3, c.
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Fica claro também a necessidade da educação ao analisar o amor, pois o intelecto,

faculdade responsável  pelo conhecimento e pela  moderação da vontade,  é  uma potência

humana que o capacita a agir conscientemente, necessitando assim que se torne ato mediante

o movimento de conhecer.  É só pela razão que encontramos os elementos universais  da

humanidade  que  nos  permitem  ver  o  outro  como  semelhante,  tornando  irrelevantes  as

diferenças  nas  aparências  externas  que  os  sentidos  oferecem  e  superando  a  irritação

emocional  que  divergências  de  opinião  e  gosto  possam  causar.  Sem  o  vislumbre  da

semelhança é difícil existir a amizade.

Tomás de Aquino defende a necessidade de formar o homem para que este reflita

sobre  sua  ação,  tendo  em vista  o  bem comum.  O  amor,  o  bem comum como  virtude

desejável e a formação humana estão intrinsecamente relacionados no seu pensamento. Para

o  filósofo  escolástico  a  “comunidade  perfeita”  é  a  cidade.  Segundo Oliveira  (2008),  os

homens  que vivem nela necessitam de  certos  valores  que servem para manter  a  coesão

social, como o amor, a tolerância, a caridade e a justiça:

 

Desse  modo,  a  complexidade  que  se  estabelece  no  ambiente  das

cidades requer novos modos de relacionamento e novos sentimentos,

que  vão  além  daqueles  oriundos  das  relações  de  parentesco  e  de

linguagem. A partir de então, na medida em que os homens têm que

conviver em determinado espaço, apesar dos interesses divergentes, é

preciso, para se viver em comum, o amor, a tolerância, a aceitação ao

próximo. Tomás de Aquino ensina que a coluna vertebral em torno da

qual se estruturam todas as relações humanas é a virtude da justiça;

mas o mesmo autor reconhece a insuficiência da fria justiça, que deve

ser  complementada  pela  caridade:  “rusticaria  sine  misericordia

crudelitas est; misericordia sine iusticia, dissolutio” (Catena Aurea in

Matheus, cap. 5, 1. lc. 5, apud LAUAND, 2008). Assim, a justiça e a

caridade  são  indispensáveis  ao  convívio  dos  homens,  tal  como  os

demais sentimentos que precisam ser dirigidos e sentidos, senão por

todos,  ao  menos  pela  maioria,  para  que  a  comunidade  exista  e

sobreviva 15.

 Embora a autora enfatize a caridade (virtude sobrenatural) em seu artigo, Oliveira

(2008) ressalta que o amor, na concepção de Tomás de Aquino, figura entre os elementos

15OLIVEIRA, 2008, O ensino da caridade: uma virtude para o bem comum sob o olhar de Tomás de Aquino. 
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necessários ao bem viver na cidade, na qual existe uma grande diversidade de interesses. Mas,

como já vimos, esse amor depende de certa educação.

Na questão '‘o Bem e o Mal nas Paixões da Alma’'16 a educação do amor fica bem

clara. O autor questiona se há bem ou mal moral nas paixões da alma. Explica que só pode

haver bem e mal moral nas paixões da alma, na medida em que estas estão relacionadas à

razão, a qual cabe a decisão sobre o que é bom e o que é mau. 

            Desta maneira, amar e odiar só se constituem num mal quando, pela razão, o homem

decide amar ou odiar, de maneira inconveniente, do ponto de vista do bem comum. Segue a

grande importância  da  educação do amor  para  o filósofo,  sendo esse sentimento um dos

motivadores essenciais do agir em  sociedade. Como o homem, em relação à virtude, é um ser

em potência e não nasce sabendo amar convenientemente, necessita, portanto, de ser educado

para amar. 

Deste modo, vimos que o amor é fundamental para a formação de bons hábitos nas

relações  sociais  somente  quando este  é  voltado para  aquilo  que  convém.  Dai  se  segue a

importância da  maturidade intelectual dos indivíduos de uma sociedade para que tenham a

liberdade de escolherem os  bons hábitos.  Sem o conhecimento não existe  a  liberdade  da

escolha e os hábitos são adquiridos pela da pura imitação da tradição ou pela coerção de

novas imposições culturais. 

             Sem o critério da razão para determinar o que é bom ou ruim, segue um processo

entregue a pura sorte que escraviza os homens, na medida em que diminui a liberdade de

aceitá-los ou não. A vida em sociedade necessita de homens cordiais que amem, pelo mínimo,

o respeito, senão a amizade. A melhor forma de adquirir esses hábitos é por entendermos,

livremente, que são bons.

16TOMÁS DE AQUINO, STh, I-II, q. 24.
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CONCLUSÃO

Podemos resumir a autonomia humana para adquirir bons hábitos nas relações sociais,

segundo Tomás de Aquino, em três etapas intimamente relacionadas: a razão, a vontade do

bem em forma de amor e o ato virtuoso.

No intelecto, temos o uso da razão prática que leva o homem a entender que algo é

virtuoso, bem e bom. Essa etapa é necessária, porém não é suficiente para permitir a ação

humana. 

A razão é necessária, na medida em que não se pode escolher ou vir a querer aquilo

que não se conhece. Daí a grande importância da educação que apura a razão para mostrar ao

homem aquilo que, até então, julga ser o melhor para si enquanto ser político. Mesmo dentro

de todas as limitações que o uso razão humana possui, ela ainda é aquilo que nos diferencia

dos animais e nos permite, pelo menos, tentar projetar um mundo melhor por mais utópico

que seja.  E mais:  se  não quisermos,  pelo uso da nossa liberdade,  contar  com a caridade

sobrenatural defendidas pelo filósofo, é a razão a única coisa que nos resta para definir o que

é o bem e o bom para uma sociedade melhor. 

             É  pela  razão que chegamos,  por  exemplo,  na  conclusão de  uma sociedade

fundamentada no respeito mútuo entre seus cidadãos, de que é o melhor para todos. Mas esse

tipo de conclusão só é efetiva se for de domínio público. O mais desejável é que esse conceito

seja atingido por todos, não por força leis, imposição cultural ou dogma religioso, mas pelo

uso livre do intelecto que, ao receber esse conhecimento, delibera e chega à conclusão que é

assim mesmo. Porém, o conhecimento do bem, não é suficiente para fazer o homem agir: ele

precisa querer.

O querer fazer o bem é função da  vontade. Uma vez que a razão identifica o bem,

entra em ação a vontade que quer esse bem. Ela constrói no homem um amor apetitivo pelo

bem na proporção que o intelecto percebe os aspectos positivos de uma ação. Mas, como a

vontade é livre, mesmo que esse bem seja reconhecido e desejado, o homem, ainda assim,

pode recusar a agir no sentindo atingi-lo. Porém, se assim o faz, age com plena consciência de

que rejeita  algo que é  bem e  bom.  O ato  que  se segue contra  a  vontade não é  fruto  da

ignorância  do bem.  Desta  forma,  o  homem tem a  mais  completa  autonomia,  liberdade  e

consciência no seu agir e se torna, de uma forma mais completa, responsável pelos seus atos

em sociedade.

Segue a terceira etapa: o ato. É no agir que um hábito virtuoso é reconhecido. De nada
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adianta o intelecto reconhecer, a vontade querer se isso não se transforma em ato. A liberdade

humana  não  nos  dá  a  garantia  de  que  isso  venha  a  ocorrer.  Porém,  seguindo  os  passos

anteriores, garantimos a liberdade da escolha consciente e autônoma de agir entre a forma que

a razão determinou como bem e bom e aquilo que não o é. O ato, se não for um bom hábito,

tem que passar pelas barreiras da razão que o condena e da vontade que não o quer. 

Ao analisarmos o mecanismo proposto por Tomás de Aquino para a construção de

bons hábitos nas relações sociais, se valendo apenas daquilo é potência natural do homem em

tornar ato, como é o objetivo deste texto (ou mesmo que se considerarmos a ação da caridade

sobrenatural), não encontramos a total garantia do bom agir pelo respeito à liberdade humana.

Porém, o proposto pelo filósofo constrói um caminho real que possibilita, sobremaneira, do

homem agir bem nas relações sociais que, sobretudo, preserva o homem como ser autônomo

na sua liberdade de escolha e não apenas um indivíduo  autômato, como mero repetidor de

ações não bem pensadas e escolhidas.
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