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RESUMO 

Esta monografia investiga de forma sucinta a Ética a Nicômaco de 
Aristóteles, obra esta em que o mesmo trata de sua filosofia prática. Mais 
especificamente, é tratado, neste trabalho, o livro VIII, o conceito de amizade contido 
nele e sua subdivisão em três formas. Após a apresentação do conceito, se discorre 
sobre os três tipos de amizade. A primeira a ser tratada é a amizade na utilidade, 
que visa os interesses pessoais, e é a forma de amizade mais praticada pelos 
homens; em seguida a do prazer, que se caracteriza pela reciprocidade acidental. 
Estas duas são consideradas fugazes, tendo em vista sua finalidade. Logo após, a 
amizade perfeita, a que o filósofo chama verdadeira, pois tem por substancia uma 
ética do comprometimento com o amigo, não algo externo a própria amizade, mas 
com fim em si mesmo, na busca do bem, que gera felicidade. Finalizada esta parte, 
apresenta o comentário de Tomás de Aquino ao mesmo livro, através de lições, 
onde o mesmo descreve de forma detalhada as três formas de amizade.  
 

 
Palavras-chave: amizade, virtude, ética e felicidade.  



 

ABSTRACT 

This paper investigates briefly the Nicomachean Ethics of Aristotle, this work 
in which it comes to their practical philosophy. More specifically, it is treated in this 
work, the book VIII, the concept of friendship contained therein and their subdivision 
into three forms. After the presentation of the concept, it discusses the three types of 
friendship. The first to be treated is friendship in the utility, which seeks personal 
interests, and is the form of friendship more practiced by men; then the pleasure, 
characterized by accidental reciprocity. These two are considered fleeting, given its 
purpose. Soon after, the perfect friendship, the philosopher calls true, as has the 
substance of a compromising ethics with friend, not something external to friendship 
itself, but end in itself, in search of good, that generates happiness. Finalized this part 
presents the commentary of St. Thomas Aquinas the same book, through lessons, 
where it describes in detail the three forms of friendship.  

  
Keywords: friendship, virtue, ethics and happiness.  
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho monográfico tem por objeto de estudo o conceito de amizade 

(philia) contido na obra: O comentário à Ética a Nicômaco de Aristóteles – Livro VIII 

de Tomás de Aquino, mais especificamente a divisão que Aristóteles faz dos três 

tipos de amizade. Não abordarei aqui os aspectos que se seguem, mas somente a 

amizade na utilidade, a amizade no prazer e a amizade perfeita, e algumas 

particularidades referentes à philia. 

Aristóteles considera a amizade no âmbito dos estudos que versam a cerca 

das ciências práticas, em que estão contidas a Ética e a Política. O objetivo destas 

ciências é encontrar o que seria mais apropriado moralmente a um indivíduo. 

Individuo este que está inserido na pólis grega, ou seja, na comunidade política. A 

Ética tem por objeto de investigação o ethos grego, isto quer dizer, os fatos 

cotidianos que tem valor moral na comunidade em que ele está inserido. Segundo 

Aristóteles, é através das virtudes, este equilíbrio nas ações conseguido pela 

mediania entre o excesso e a escassez em cada ação, que se objetiva o bem 

supremo, próprio da natureza humana, na medida em que tem por orientação a 

sabedoria prática, que dimensiona a ação ética do agir humano. 

No livro VIII da Ética a Nicômaco, Aristóteles apresenta as razões pelas 

quais a amizade deve ser tratada. A primeira por se tratar de uma virtude, e a 

segunda por se tratar de algo de extrema necessidade à vida. Para viver bem, 

segundo Aristóteles, é essencial agir moralmente, isto é, procurar alcançar um 

equilíbrio nas ações humanas, acompanhado de alguns bens materiais e amigos 

idôneos, pois, ninguém é feliz sozinho. 

A amizade verdadeira só é possível entre amigos que privilegiam a 

reciprocidade e a lealdade, enfim, entre os amigos bons, em que a convivência tem 

o fim em si mesmo (fazer o bem) e não como meio para alcançar riquezas e honras. 

Para um enriquecimento ainda maior deste trabalho, no capítulo que se 

segue à analise de Aristóteles, apresentarei uma síntese do comentário de Tomas 

de Aquino, não só para uma maior compreensão do texto do Estagirita, como para 
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uma melhor apreciação do texto de um autor clássico comentando outro tão 

importante quanto.  
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2 O CONCEITO DE AMIZADE EM ARISTÓTELES 

2.1 Fontes: Homero e Platão 

O pensamento grego oferece três conceitos relacionados aos termos amor e 

amizade – ágape, eros, philia – termos que, na Grécia antiga, não eram 

interpretados de modo único. Assim, os gregos entendiam eros como amor 

relacionado com a origem do universo, uma força cósmica primordial, sucessiva ao 

Chaos e que agia aglutinando e organizando o universo. Philia está relacionada com 

o amor a algo que se busca e que se tem afinidade e que proporciona uma união de 

modo a complementar o homem que anseia por uma vida feliz. Ágape teria uma 

conotação da ausência de egoísmo, de desprendimento, uma atitude de amor 

incondicional, um amor divino, transcendente (LEWIS, 1960: 72-90), porém diferente 

de eros, força cósmica que liga as coisas. Além desses, havia ainda outros 

conceitos com storgé ou stergé, significando amor recíproco, afetivo e xenía, como 

amor ao estranho ou estrangeiro. (BIRCHAL, 1990: 95-106) 

 

Os gregos — aliás, de forma análoga a outras culturas — viram 
no eros, sobretudo o inebriamento, a subjugação da razão por 
parte duma «loucura divina» que arranca o homem das 
limitações da sua existência e, neste estado de transtorno por 
uma força divina, faz-lhe experimentar a mais alta beatitude. 
Deste modo, todas as outras forças, quer no céu quer na terra, 
resultam de importância secundária: «Omnia vincit amor — o 
amor tudo vence », afirma Virgílio nas Bucólicas e acrescenta: 
«et nos cedamus amori— rendamo-nos também nós ao 

amor»
1

. 

 

 Os conceitos de storgé e xenía devem ser interpretados como dimensões do 

eros e da philia, mas dentro da amplitude da philia porque se refere a sentimentos e  

experiências humanas próprias do convívio social, estando dessa forma inseridos 

                                                      
1

 Bento XVI, Carta Encíclica Deus Caritas Est, I, 4  
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em uma dimensão ética. Storgé designa o sentimento de afeição existente entre 

familiares ou entre os que compartilham um determinado grupo, aquilo que os 

identifica e os torna companheiros que se auxiliam mutuamente. Nesse sentido o 

conceito de storgé é fundamental para o sentido da philia. 

 

Começando com o mais humilde e mais largamente difundido 
de todos os amores, o amor em que nossa experiência mais se 
aproxima daquela dos animais. Deixe-me acrescentar 
imediatamente que não lhe confiro um valor menor por causa 
disso. Nada no homem piora ou melhora por ser partilhado com 
os animais. Quando culpamos um homem por não passar de 
um “simples animal”, não queremos dizer que demonstre 
características animais (pois todos o fazemos), mas que só 
exibe essas, e apenas essas, nas ocasiões em que as atitudes 
especificamente humanas eram exigidas. (Quando o 
chamamos de “brutal”, geralmente indicamos que comete 
crueldades impossíveis aos verdadeiros brutos; eles não têm a 
sagacidade necessária). Os gregos davam a este amor o nome 
de storge (duas sílabas). Vou chamá-lo aqui simplesmente de 
Afeição. Meu léxico grego define storge como “Afeição”, 
especialmente a dos pais pelos filhos; mas também a dos filhos 
pelos pais. E essa, não tenho dúvidas, é a forma original da 
coisa assim como o significado essencial da palavra. A imagem 
inicial é a da mãe amamentando uma criança, uma cadela ou 
uma gata com uma cesta de filhotes; todos amontoados, 
empurrando-se e guinchando ou miando; lambidas, ronronar, 
tatibitate, leite, calor, cheiro da vida jovem. A importância desta 
imagem é que ela nos apresenta  

Logo no princípio uma espécie de paradoxo. A Necessidade e 
o amor-Necessidade dos recém-nascidos são óbvios; assim 
também o amor-Doação da mãe. Ela dá vida, dá o alimento, dá 
proteção. Por outro lado ela deve dar à luz ou morrer. Deve 
amamentar ou sofrer. Dessa forma, a sua Afeição é também 
um amor-Necessidade. Vemos aí o paradoxo. Trata-se de um 
amor-Necessidade, mas o que ele precisa é dar. Trata-se de 
um amor-Doação, mas precisa ser necessitado. Teremos de 

voltar a este ponto.
2

 

 

                                                      
2

 LEWIS, Charles Staples. ‘Os Quatro Amores’, páginas 34 e 35, in 
http://www.calvin.edu/~priberio/DCM-Lewis-2009/Lewis/Os-Quatros-Amores.pdf 
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O termo xênia, ao contrario, não se refere a um relacionamento existente e 

já familiar, mas promove a socialização com um estranho por ser um sentimento de 

hospitalidade, de boa vontade, proporcionando a oportunidade de uma nova 

amizade. Esse conceito também se refere à philia no sentido de “acolhimento”, pois 

com esse tipo de amizade torna-se possível proporcionar a receptividade que 

incorpora o desconhecido a um grupo já existente. 

 Em Homero, o termo philia é ligado ao homem virtuoso que vive 

relacionamento de afeição e posse entre protetor e protegido, onde o protegido arca 

com o dever de amar e respeitar e, se necessário for, proteger o benfeitor, como no 

encontro de Glauco e Diomedes narrado na Ilíada. Quando Glauco (que lutava no 

exército dos aqueus) e Diomedes (ao lado dos troianos) estavam prontos para se 

confrontar, tomam conhecimento de elos especiais entre seus antepassados e da 

existência de um vínculo de amizade que remontava à relação de hospitalidade 

entre os avós. Ao reconstruir sua linhagem, Glauco relembra a figura de seu avô, 

Belerofonte (Ilíada, VI, 215-218)  

Nos poemas homéricos a philia está relacionada ao termo xénos, que 

significa originalmente desconhecido, termo utilizado para designar alguém com 

quem não se teve contato anteriormente, como entre Diomedes e Glauco. Porém, no 

aprofundamento das relações de hospitalidade xénos assume um sentido de 

hóspede, que, acompanhado do adjetivo philos (amigo), demonstra uma mudança 

na relação onde a hospitalidade torna-se existente. Assim, a relação entre 

desconhecidos torna-se reconhecida, como podemos entender na passagem onde 

Diomedes declara sua amizade por Glauco (HOMERO, Ilíada, 2009) 

Desta forma, o contexto de hospitalidade é resgatado pela gratidão ao 

relacionamento entre familiares no passado, o que estabelece, no presente, o 

vínculo de amizade entre Glauco e Diomedes. Na língua grega, o temo xénos não 

somente expressa mudança do desconhecido para o reconhecido, como pudemos 

observar no contexto acima, mas também se refere ao encontro com um 

desconhecido que pode ser um deus. Os gregos acreditavam que os deuses podiam 

se disfarçar quando entravam em contato com humanos e por isso recomendava-se 

cuidado de não tratar os estranhos com hostilidade. 
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Ainda na Ilíada a noção de philia está presente na célebre amizade entre 

Pátroclo e Aquiles, nascida de uma educação em comum, mas com fortes laços de 

hospitalidade e receptividade de Aquiles em relação à Pátroclo, motivado pelo 

sentimento de admiração que Aquiles nutria pelo caráter dócil do amigo (Ilíada, 

canto XXII). Nutriam assim, uma amizade com laços profundos onde conselhos e 

pensamentos eram compartilhados (Ilíada, canto XXIII, 78) de tal maneira que a 

tragédia grega foi marcada por sua amizade. Eis como fala o fantasma de Pátroclo a 

Aquiles, pedindo-lhe para ultimar o funeral e assim permitir que sua alma parta de 

vez para o Hades: 

 

Enterra-me sem demora, para que eu possa passar as portas 
de Hades. (...) Dá-me tua mão: o sofrimento pesa sobre mim. 
Não tornarei a voltar da casa de Hades, depois que me tiveres 
dado o galardão do fogo. Jamais, de novo, em vida, 
sentaremos separados dos caros companheiros e faremos 
nossos planos, mas devorou um odioso destino que já era meu 

desde o nascimento.
3

 

 

Das obras de Platão, uma das mais conhecidas é exatamente um diálogo 

que tem o amor como tema, esta obra chama-se O Banquete e é considerada uma 

das obras mais extensa e relevante sobre o tema. Em suas primeiras páginas, 

Erixímaco e Fedro iniciam um questionamento a cerca do Amor. Fedro afirma que 

muitos foram os que reconheceram eros como um deus antigo, causa de todos os 

bens. 

 

(...) Assim, de muitos lados se reconhecem que Amor é entre 
os deuses o mais antigo. E sendo o mais antigo é para nós a 
causa dos maiores bens. Não sei eu, com efeito, dizer que haja 
maior bem para quem entre na mocidade do que um bom 
amante, e para um amante, do que o seu bem-amado. Aquilo 
que, com efeito deve dirigir toda a vida dos homens, dos que 
estão prontos a vivê-la nobremente, eis o que nem a estirpe 

                                                      
3

 Ilíada, XXIII, 69-79 
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pode incutir tão bem, nem as honras, nem a riqueza, nem nada 
mais, como o amor.4 

 

Fedro faz de Eros o deus mais antigo e venerável provocando no homem o 

desejo de virtude que o levará à moralidade e ao heroísmo. Porém, não somente 

Fedro, mas também todos os participantes do diálogo discursam sobre o amor. 

Dessa forma, Platão percorre o caminho para a discussão do poder filosófico do 

amor que permitirá galgar os degraus que conduzam à beleza absoluta do mundo 

inteligível. Neste diálogo os participantes dão seu relato acerca das várias situações 

que demonstram capacidade transformadora do amor. Para Platão, philia está no 

centro da vida na pólis por propiciar a vida em comum. 

Ao falar de amor, Erixímaco, um dos personagens deste diálogo, orienta seu 

discurso inspirado pelo pensamento de Empédocles quando afirma que o todo é 

orientado segundo um sentimento que se apresenta de forma antagônica. 

No seu diálogo aporético Lysis já propunha a discussão acerca da definição 

do termo philia e as relações de amizades como caminho para ampliar nosso 

entendimento sobre a natureza humana e sua dimensão ética. De certa forma, Lysis 

foi o primeiro tratado filosófico relacionado à philia, onde a reflexão de Empédocles e 

Sócrates se dá em torno de seu alcance e valor. Empédocles já havia tratado do 

tema amizade, porém sua análise havia se dado de forma ontológica e cosmológica. 

Neste diálogo Platão explora os diferentes aspectos do termo Philia tratando a 

reciprocidade como tema relevante. 

Além do tema da reciprocidade, o diálogo também avalia o valor moral da 

amizade entre aqueles que a buscam por necessidade própria ou em vários outros 

contextos dentro dos relacionamentos humanos. Platão não propõe uma definição 

para a amizade, uma vez que o diálogo é aporético. Contudo, por abordar a 

reciprocidade e, de forma menos enfática, alguns temas como a universalidade, a 

afeição e a utilidade, Lysis se tornou um diálogo marcante que teve influência na 

ética de Aristóteles ao discorrer sobre o tema amizade. 

                                                      
4

 Platão,O banquete – Coleção “Os Pensadores”, Tradução de José Cavalcante de Souza, Editor 
Victor Civita, 1972, 1ª edição, 178c, pg. 19 
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2.2 Definição e aspectos gerais  

Aristóteles descreve a amizade como virtude necessária à vida. Em todo e 

qualquer tipo de situação de relacionamento a amizade é ao mesmo tempo 

necessária e nobre, e é a respeito destas questões que o autor expõe e trata o tema. 

Ao descrever os diversos tipos de relacionamento, o autor fornece uma 

abrangente reflexão com relação a situações vividas. Entre os jovens, pessoas 

idosas, relações políticas e de negócios, companheiros armas, associações 

religiosas, entre outras, as situações são expostas de forma a refletir as relações 

interpessoais inclusive as que vivemos hoje me dia, em nosso cotidiano. As 

amizades que envolvem hierarquia, como de pai para filho, entre cônjuges e entre 

governantes, e as que envolvem igualdade e desigualdade são analisadas em cada 

um dos casos de maneira a abarcar amplamente os vários tipos de relacionamentos 

humanos. A questão da amizade é introduzida por Aristóteles em todo tipo de 

relacionamento mesmo naqueles onde a união parece não necessitar de afeição 

mútua. 

Para o autor as amizades podem se fundamentar no prazer, devido ao que é 

agradável, na utilidade, segundo o que se recebe em retorno, ou entre homens 

semelhantes na virtude que desejam o bem mutuamente. As características das 

duas primeiras formas de amizade às tornam, em geral, passageiras porque duram 

apenas o período que o prazer ou a necessidade mútua exigem. Porém, na amizade 

perfeita cada um busca o bem do outro somente pelo amor e admiração mútua. 

Assim, como poderemos observar nas próximas páginas, o autor faz uma reflexão 

abrangente sobre o tema da amizade. 

Aristóteles também procura aprofundar o amor humano no sentimento de 

amizade, que por sua vez já faz parte da natureza humana. O homem tem uma 

disposição natural para a vida em sociedade e também tem consigo determinadas 

habilidades que o conduzirão a determinado tipo de atividade que fatalmente 

implicará em algum tipo de relacionamento com o outro. Dessa forma, a amizade é 

voluntária e se dá por uma escolha que se apropria das paixões humanas. A 

reflexão sobre a amizade com base na filosofia humana leva a um amor humano por 
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excelência. O filósofo busca em sua reflexão estruturar essa forma de amor e, 

analisando suas propriedades, inseri-lo no cotidiano da vida humana. Dessa forma, 

Aristóteles analisa a finalidade das relações do homem para com seu semelhante e 

reflete acerca da melhor forma de alcançar e manter a relação de amizade. 

 

Nossa tarefa a seguir será tratar da amizade, pois esta é uma 
virtude ou envolve a virtude, além do que constitui uma das 
exigências mais imprescindíveis da vida – ninguém, com efeito, 
optaria por viver sem amigos, mesmo que possuísse todos os 
outros bens. Na verdade, se pensa que homens abastados, 
governantes e potentados em especial necessitam amigos, 
uma vez que qual seria o bem de sua prosperidade sem um 
canal para a beneficência, a qual é exibida sob a sua forma 
mais plena e mais louvável por amigos? E como poderia tal 
prosperidade ser salvaguardada e preservada sem amigos?... 
já que quanto maior [a prosperidade] maior será a insegurança 
que a rodeia. E na pobreza ou qualquer outro infortúnio, 
[decerto] os homens consideram os amigos seu único recurso. 
Amigos constituem um auxílio ao jovem a fim de protegê-lo do 
erro; aos velhos, para deles cuidar e suplementar sua 
capacidade de ação que lhes falta em sua fraqueza; aos que 
se acham no acme da vida, para assisti-los nas ações nobres – 
“quando dois caminham juntos...”, pois dois estão melhor 
capacitados tanto para planejar quanto para executar.5 

 

No livro VIII da Ética a Nicômaco, Aristóteles descreve amizade como 

sentimento recíproco que propicia a união entre os membros de uma comunidade 

por laços de afeição como os que existem entre irmãos e companheiros. A philia é 

necessária à vida feliz por ser um sentimento de afeição que atrai e agrega os 

indivíduos com as mesmas origens, ideais e objetivos. Neste sentido, o sentimento 

de amor e afeição a que Aristóteles se refere é a philia, que une e identifica os 

homens sendo por isso um pressuposto da ética. 

Atualmente, interpretamos a amizade como a comunhão entre duas ou mais 

pessoas que sentem afeto mútuo e que tem virtudes em comum. Para Aristóteles a 

amizade é uma virtude, adquirida pelo hábito, proveniente de uma disposição de 

caráter de pessoas que tendem naturalmente ao bem. Na ética, a ação moderada 

                                                      
5

 Ét. A Nic., VIII, 1, 1155ª 1-18 
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predispõe o caráter para a excelência moral visando a ações corretas necessárias 

ao homem que vive em sociedade. A política, implicando exatamente a relação entre 

homens, torna a amizade um vínculo social, uma virtude política necessária para o 

desenvolvimento do cidadão e suas necessidades na sociedade. 

A philia favorece o relacionamento entre diversos tipos de pessoas dentro da 

sociedade. Através da amizade é possível que todos sejam beneficiados. Pessoas 

de difícil convivência necessitam relacionar-se para resolver questões pragmáticas 

ou vivenciar situações do cotidiano social. Neste caso, as partes dão e recebem 

serviços ou desfrutam prazer na companhia um do outro. Contudo, relacionar-se 

com um grande número de pessoas exige muito esforço no sentido de agradar todas 

as partes. Porém, como não é possível agradar a todos, a amizade tornou-se 

vulnerável. Todavia, com esforço e dedicação é possível nascer uma amizade 

perfeita. O autor compara a amizade perfeita com o sentimento do amor, que tem 

em sua natureza ser uma só pessoa. É necessário que haja dedicação e 

familiarização com a outra pessoa para que a amizade perfeita possa se constituir. 

 

Não é possível ter muitos amigos no sentido estrito e pleno da 
palavra amizade, da mesma forma que não é possível estar 
apaixonado por muitos indivíduos simultaneamente (o amor 
sexual, com efeito, parece ser um estado passional excessivo, 
de modo que é experimentado naturalmente por uma única 
pessoa) e não é fácil para a mesma pessoa gostar de (ter afeto 
por) muitas pessoas de maneira simultânea, [mesmo porque] 
talvez não seja possível encontrar indivíduos bons em grande 
número. Além disso, para a amizade perfeita, é necessário 
conhecer-se alguém cabalmente e tornar-se íntimo dessa 
pessoa, o que se revela uma tarefa muito difícil de ser 
empreendida.6 

 

A teoria da amizade em Aristóteles pode ser considerada uma das origens 

da concepção da pessoa humana e da valorização da pessoalidade. Na vida social, 

é salutar que tenhamos relações de afeto e meso amizade com as inúmeras 

pessoas com as quais, convivemos, trocamos serviços ou desfrutamos de prazer. 

Mas Aristóteles está muito interessado em enfocar um tipo de amizade muito 
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particular, aquela que se desenvolve entre alguns indivíduos e que alcança um grau 

de singularidade (por sua intensidade e continuidade) que obviamente se destaca de 

todas as demais relações de afeto. Ora, essa relação especial de amizade depende 

de uma intimidade e de um conhecimento amplo e continuado um do outro, o que 

significa que cada amigo terá do outro uma visão e uma percepção absolutamente 

singular e única em comparação com os demais indivíduos ao redor, mesmo em 

relação aqueles com os quais a convivência é amistosa. 

2.3 Os três tipos de amizade e suas motivações  

Segundo Aristóteles as pessoas amam por diferentes razões e essas razões 

são de diferentes espécies. Por ter motivações diferentes também são diferentes as 

formas de amor e amizade. 

 

Assim, amigos que se amam com fundamento na utilidade não 
se amam por si mesmos, mas na medida em que algum 
benefício lhes possa advir um do outro. E algo análogo ocorre 
com aqueles cuja amizade está baseada no prazer; por 
exemplo: apreciamos a companhia de pessoas espirituosas 
não pelo que são em si mesmas, mas porque nos são 
agradáveis.7 

A forma perfeita da amizade é aquela entre os indivíduos bons 
e mutuamente semelhantes em matéria de virtude, isso porque 
esses amigos desejam igualmente o bem alheio na qualidade 
de bem e são bons em si mesmos.8 

2.3.1 Amizades baseadas na utilidade  

Esse tipo de amizade se forma visando ao que é bom para uma das partes e 

não há preocupação coma outra pessoa. Como a amizade acontece apenas para o 

fim de utilidade ela facilmente se desfaz. Segundo o filósofo, esse tipo de amizade 

ocorre mais frequentemente entre os idosos, mas também ocorre entre as pessoas 
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 Ét. A Nic., III, 1156ª 10-18 
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que buscam a utilidade durante o decorrer da vida. Podemos compará-la também ao 

tipo de relacionamento existente em uma relação comercial onde o comprador e o 

vendedor se encontram para realizar suas transações de negócios, mas quando não 

há mais a necessidade da aquisição do produto a amizade se rompe. Nesse tipo de 

relacionamento costuma ocorrer queixas e brigas porque o bem a ser negociado é a 

maior motivação para que as partes permaneçam juntas, segue que o mesmo pode 

vir a ser alvo de cobiça ou de disputa. Atualmente, não caracterizamos esse tipo de 

relacionamento como uma amizade, apenas tornamos o relacionamento constante 

em nossas vidas na medida em que necessitamos do bem oferecido pela outra 

pessoa e por esse motivo a denominamos pessoas conhecidas. 

 

Na medida em que temos que admitir que o útil não seja uma 
qualidade permanente, se diversificando a cada ocasião 
diversa. Consequentemente, desaparecido o motivo da 
amizade, dissolve-se a própria amizade, sua existência tendo 
sido apenas um meio para aquele fim.9 

 

Na amizade baseada apenas na utilidade, cada qual pensa em lucrar o 

máximo possível e quando não conseguem alcançar o que almejam, surge a 

insatisfação das partes levando-os a reclamar por não ter recebido o suficiente. 

Desta forma, cada qual espera resolver a questão da forma considerada mais justa. 

Aristóteles cita a justiça não escrita, que deve existir nos relacionamentos e tida 

como justiça moral, e a justiça legal, sustentada por normas estabelecidas.  

2.3.2 Amizades baseadas no prazer  

Segundo Aristóteles as amizades que visam o prazer são típicas dos jovens 

que, pela pouca idade são controlados por suas emoções, são imediatistas e 

buscam primeiro o prazer. Nesse tipo de relacionamento os amigos desfrutam a 

companhia uns dos outros, enquanto compartilham um prazer. Porém, quando o 

prazer a ser compartilhado não tem mais tanta intensidade, a amizade enfraquece e 

cada qual vai buscar em outra pessoa o que lhe é agradável ou prazeroso. Costuma 
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ser um período curto. Os jovens amantes têm uma relação intensa e baseada no 

prazer, alternando os parceiros conforme se apresenta a paixão. Entretanto, por 

existir o afeto, muitas vezes esses amigos desejam ficar juntos durante muito tempo. 

 

Por outro lado, com referência aos jovens, o motivo da amizade 
parece ser o prazer, uma vez que os jovens orientam suas 
vidas pelas emoções e, majoritariamente, buscam o que é 
prazeroso para si mesmo e o imediato. E as coisas que os 
agradam mudam à medida que vão se tornando menos jovens, 
de modo que, com a mesma rapidez que formam amizades, 
eles as dissolvem.10 

 

2.3.3 A Amizade perfeita  

Para Aristóteles a amizade perfeita é aquela que é benéfica para si e para os 

outros, pois cada uma das partes dá e recebe o mesmo ou algo semelhante. Este 

tipo de amizade se desenvolve entre homens que são bons e virtuosos e, em razão 

de sua natureza desejam bem aos amigos por eles mesmos. Dessa forma, ambos 

usufruem os caracteres um do outro. Devido ao fato de trem semelhante caráter, o 

amigo é a motivação da amizade fazendo com que ela seja duradoura. Essa é a 

amizade verdadeira, que para Aristóteles é considerada a forma mais elevada de 

Philia.  

 

Tal amizade é naturalmente duradoura, pois combina em si 
mesma todos os atributos que amigos devem possuir. Todo 
afeto é baseado no bem ou no prazer, seja absoluto seja 
relativo à pessoa que o sente, e é fomentado por similaridade 
de algum tipo; ma essa amizade possui todos esses atributos 
nos próprios amigos, pois eles são semelhante, absoluta e 
relativamente bons e agradáveis daquela forma.11 
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Aristóteles observa que, a amizade verdadeira é perfeita no sentido de 

reciprocidade por serem ambos bons em absoluto. Dessa forma também podemos 

entender que esse tipo de relacionamento tem proximidades com amizades 

prazerosas e utilitárias, pois os bons sentem prazer em estar em companhia um do 

outro, tanto quanto são úteis entre si. O mesmo não acontece com aqueles que têm 

em vista somente o prazer ou a utilidade, pois estes somente se satisfazem com tal 

amizade quando a mesma proporciona alguma vantagem em troca.  

 

Amizades, portanto, baseadas no prazer e na utilidade podem 
existir entre dois indivíduos maus, entre um indivíduo mau e um 
bom, e entre um indivíduo nem bom nem mau e um outro 
indivíduo de qualquer tipo. Mas é evidente que somente 
indivíduos bons são capazes de serem amigos pelo que são 
em si mesmos, visto que indivíduos maus não extraem prazer 
de um relacionamento mútuo, a não ser que retirem alguma 
vantagem um do outro nesse relacionamento.12 

 

Segundo Aristóteles, quando a virtude e a função das pessoas envolvidas no 

relacionamento são diferentes, a amizade não envolve reciprocidade, a saber, no 

amor do mais velho pelo mais novo, do governante pelo súbito ou do pai pelo filho. 

Contudo, em geral os laços de philia são simétricos. 

Com relação à amizade dos homens virtuosos, estes já possuem 

naturalmente o desejo de fazer bem um ao outro e por esse motivo não ocorrem 

reclamações e nem disputas. 

Aristóteles reflete sobre a amizade visando o bem supremo que é a 

felicidade. Esta é uma atividade gerada por ações que visam o bem. Para tanto, 

essas ações devem ser virtuosas a fim de que o bem alcance um fim último que é 

tornar o homem feliz. Dessa forma, o homem pode alcançar sua completude na 

prática das virtudes necessitando para isso relacionar-se de várias maneiras com 

outros homens. A amizade, seja por utilidade, prazer ou entre homens nobres 

exercita e aperfeiçoa o homem na prática das virtudes, tornando-os capazes de viver 

em comunidade.  
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As diferentes formas de philia acima descritas em diferentes contextos e 

situações, podem propiciar o surgimento de um sentimento de solidariedade 

necessário à prática do bem. Por isso, para o autor a amizade é necessária por ser 

uma forma de ser feliz e por ser nobre e bela em si mesma. 
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3 CONCEITO DE AMIZADE EM TOMÁS DE AQUINO 

Ao analisarmos hoje os efeitos do encontro da ética medieval com a ética 

aristotélica, mais especificamente do pensamento de Tomás com a Ética a 

Nicômaco, podemos afirmar que este encontro ajudou a consolidar um pensamento 

objetivo que já perdia espaço para os pensamentos temporais e naturalistas. 

 Veremos a seguir os comentários de Tomás de Aquino ao conceito de amizade de 

Aristóteles e a divisão que ele faz dos três tipos de amizade, contidos no Livro VIII 

da Ética a Nicômaco. 

3.1 Definição e aspectos gerais  

Tomás por primeiro apresenta, divide e elucida, como se verá a seguir, o 

conceito de amizade presente nos primeiros capítulos do Livro VIII da Ética a 

Nicômaco.  

 

1554. Em “Parece que” [a, iii] ele responde à pergunta anterior. 
Primeiro [iii, x], ele afirma sua solução, dizendo que todo 
mundo parece amar o que é bom para si, porque toda 
faculdade tende ao objeto proporcional a si mesmo. Assim, a 
visão de todo mundo vê o que é visível a ela. Como o 
totalmente amável é o totalmente bom, de modo que o amável 

para cada homem é o que é bom para ele.
13

 

 

1555. Segundo [iii, y], em, "No entanto, todo mundo", 
argumenta o contrário, dizendo que todo homem não ama o 
que é realmente bom para ele, mas o que parece bom para ele; 
o desejo tende para o objeto como apreensão. 
Consequentemente, parece falsa que o que é amável é o que é 
bom para si.14 
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 AQUINAS, Thomas, Commentary on The Nicomachean Ethics. Tradução C.I. Litzinger, O.P, 
Chicago: Henry Regnery Company, 1964, 2 volumes in http://dhspriory.org/thomas/Ethics.htm 
(tradução nossa) 
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1556. Terceiro [iii, z], na, "Mas isso faz", ele dá a resposta que 
isso não faz diferença para a nossa proposição; para, quando 
um bem aparente é amável, ele é amado como um bem para si 
mesmo. Por isso, também se pode dizer que o que é amável é 
o que parece bom. 15 

1561. Então [A, 2], em "Por isso é necessário", ele conclui com 
a definição de amizade derivado das premissas. Ele diz que é 
necessário para a noção de amizade que os homens desejam 
o bem uns aos outros, que este fato deve ser reconhecido por 
eles, e que seja para o bem de uma das coisas mencionadas 
anteriormente, ou seja, o bom, o prazer, ou o útil. 16 

 

A seguir será feita uma exposição acerca dos Comentários de Tomás de 

Aquino ao Capítulo 3 do Livro VIII da Ética à Nicômaco que trata dos três tipos de 

amizade.  

3.2 Os três tipos de Amizade  

Tomás de Aquino ao comentar o capítulo 3 do Livro VIII da Ética à Nicômaco 

sistematiza a distinção e os três tipos de amizade apresentados por Aristóteles. Para 

tanto divide o texto aristotélico em tópicos e após faz os comentários pertinentes. A 

seguir, é possível verificar os três tipos de amizade e a distinção entre elas. 

 

1563. Ele diz que há três tipos de objetos amáveis, a saber 
(1552. 1557), o bem honesto, o prazeroso e o útil; esses tipos 
não diferem três espécies iguais de um gênero, mas são 
classificados com precedência e posterioridade. Os atos são 
diversificados de acordo com os diferentes objetos, os tipos de 
amor serão diferentes em espécie de acordo com estes três: 
assim, existe um tipo de amor pelo qual uma coisa é amada 
para o bem, outro para o prazer, e um terceiro para o útil. Da 
mesma forma, porque o amor é um ato de amizade, haverá 

                                                      
15

 AQUINAS, Thomas, Commentary on The Nicomachean Ethics, Tradução C.I. Litzinger, O.P, 
Chicago: Henry Regnery Company, 1964, 2 volumes in http://dhspriory.org/thomas/Ethics.htm 
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três tipos de amizade iguais aos três objetos de amor. Uma 
delas é a amizade para o bem honesto ou o bem como tal, 
outro para o prazer, e um terceiro para a utilidade. ” 17 

 

Conforme explicitado acima, há três tipos de amizade, que se distinguem 

pelo objeto que lhes dão origem, quais sejam o bem honesto, o prazeroso e o útil. 

Ora, os atos de amizade se diferenciam de acordo os diferentes objetos que lhes 

dão origem. E como consequência haverá três tipos de amizade distintas. A primeira 

delas é a amizade por causa do bem honesto, que é o bem de modo simples. A 

segunda é a amizade por causa do bem prazeroso. A terceira, por causa do bem 

útil. Em cada uma destas espécies de amizade se verifica a natureza da amizade 

que foi anteriormente colocada, porque segundo cada uma destas três espécies 

pode haver amor recíproco. E segundo estas três espécies os amigos podem se 

querer bem mutuamente de acordo com o que amam. Por exemplo, se se amam por 

causa da virtude, querem para si mutuamente o bem da virtude. Se se amam por 

causa da utilidade, querem para si mutuamente bens úteis. E se for por causa do 

prazer, bens prazerosos. 

Seguindo os comentários ao capítulo supramencionado, Tomás destaca que 

a amizade baseada na utilidade e a amizade baseada no prazer são facilmente 

dissolvidas uma vez que se dão de forma incidental e uma vez cessada a motivação 

que lhes deu causa cessa a amizade, e assim indicando mais uma distinção entre 

esses dois tipos de amizade e amizade perfeita. 

As amizades por causa da utilidade e do prazer são amizades causadas 

pelas coisas que são acidentais ao homem a quem se ama, isto porque os homens 

não permanecem sempre os mesmos, sendo assim não serão para sempre fontes 

de prazer ou de utilidade. No momento em que aqueles a quem se ama deixam de 

ser úteis ou agraváveis, seus amigos cessam de amá-los. Isto é evidentemente 

verificado na amizade útil. Ora, nem sempre a mesma coisa é útil ao homem de 
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acordo com a diversidade de tempo e lugar. Praticamente o mesmo ocorre com a 

amizade motivada pelo prazer. 

 

1567. Então [a, ii], em "Desde que os homens", ele mostra que 
as amizades desse tipo são facilmente dissolvidas. Elas 
existem por causa de algo que as pessoas amam de forma 
incidental e os homens nem sempre permanecem os mesmos. 
O mesmo homem, por exemplo, nem sempre é agradável ou 
útil. Portanto, quando aqueles que são amados deixam de ser 
agradáveis ou úteis, seus amigos param de amá-los. Isto é 
muito evidente em amizades baseadas na utilidade, a mesma 
coisa não é sempre útil para o homem. Uma coisa é agora, e 
depois outra em diferentes tempos e lugares. Então, um 
médico é útil para a doença, um marinheiro para navegação e 
assim por diante. Desde então, a amizade foi cultivada não 
para o próprio homem, mas para a utilidade proporcionada a 
ele, quando a causa da amizade desaparece a amizade 
consequentemente também é dissolvida. 18 

Como dito em sua sistematização torna claro que o texto aristotélico aborda 

o tema amizade explicitando uma distinção entre os três tipos de amizade e em 

seguida apresenta cada uma delas, se detendo inicialmente na amizade baseada na 

utilidade e na amizade baseada no prazer, para por fim considerar a amizade 

perfeita. 

3.2.1 A amizade baseada na utilidade  

A amizade baseada na utilidade é aquela em que se tem em vista o que se 

recebe do outro, a utilidade que o outro tem para si. Estes tipos de amigos amam-se 

mutuamente por causa da utilidade, um não ama o outro por causa dele mesmo, 

mas na medida em que do outro recebe para si algum bem. 

 

1566. Ele fala primeiro daqueles que amam uns aos outros por 
uma questão de utilidade, não se ama o outro para o bem do 
outro, mas na medida em que ele recebe do outro algo de bom 
para si mesmo. (...) Por isso, é óbvio que aqueles que amam 

                                                      
18

 AQUINAS, Thomas, Commentary on The Nicomachean Ethics, Tradução C.I. Litzinger, O.P, 
Chicago: Henry Regnery Company, 1964, 2 volumes in http://dhspriory.org/thomas/Ethics.htm 
(tradução nossa) 

http://dhspriory.org/thomas/Ethics.htm


27 

 

 

por causa da utilidade, amam por causa do bem que recebem, 
e aqueles que amam por causa do prazer, amam pelo prazer 
que desfrutam. Assim, eles não amam seu amigo pelo que ele 
é em si mesmo, mas pelo que é incidental para ele, sua 
utilidade ou prazer. Portanto, amizades desse tipo claramente 
não são essencialmente amizades, mas incidentalmente, 
porque uma pessoa não é amada por aquilo que ela é, mas por 
utilidade ou prazer.19 

 

A amizade motivada pela utilidade é comum entre os homens idosos, uma 

vez que não objetivam alcançar o que lhes dê prazer, mas sim por conta da 

debilidade do corpo e dos sentidos, buscam o útil, na medida em que necessitam 

auxílio. Em segundo lugar, a amizade causada pela utilidade é verificada nos 

homens adolescentes e nos jovens, porque estes não se amam a não ser que 

tenham necessidade de associar-se pela utilidade que um tem para o outro. A 

amizade por causa da utilidade cabe igualmente aos companheiros de viagem, que 

ter amor entre si por causa da utilidade que um tem para o outro em sua viagem. 

 

1568. Em "Essa amizade" [1, b] ele mostra a quem essas 
amizades podem ser atribuídas. Primeiro [1, b, i] ele mostra a 
quem amizades úteis pertencem; em seguida, [1, b, ii], em "Os 
homens jovens parecem etc.", a quem a amizade agradável 
pertence. Ele observa três classes de homens que se 
aproveitam da amizade útil. Primeiro [i, x] ele diz que essa 
amizade parece existir especialmente entre os homens de 
idade que não estão olhando para o que é agradável para o 
deleite do corpo e da natureza sensível, mas sim o que é útil 

para a ajuda necessária para a sua deficiência natural.20 

 

1569. Segundo [i, y], em "É também", ele diz que é o tipo de 
amizade perseguido por adolescentes e jovens que buscam o 
que é útil. Eles parecem totalmente incapazes de possuir amor 
mútuo ou mesmo dos restantes companheiros constantes, 
porque às vezes eles não são agradáveis para os outros; 
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tampouco tem uma necessidade da companhia do outro, 
exceto para a utilidade. Sua associação com o outro é 
prazeroso para eles na medida em que mantém alguma 
esperança de que esta associação seja útil.21 

 

1570. Terceiro [i, z], em "Para o mesmo", ele diz que entre as 
amizades baseadas na utilidade tem ainda a amizade dos 
companheiros de viagem que parecem amar uns aos outros 
pela vantagem de que um deriva ao outro em sua jornada.22 

3.2.2 A amizade baseada no prazer  

A amizade baseada no prazer ocorre entre aqueles que se amam motivados 

pelo prazer, em que um não ama o outro por si mesmo, mas sim pelo prazer que 

desfrutam do outro. Como a amizade baseada na utilidade, quando o objeto que une 

a amizade se finda, ou seja, o que gera prazer, a amizade acaba. 

 

(...) O mesmo é verdadeiro para aqueles que amam um ao 
outro por conta de agradabilidade, para aquele que não ama o 
outro, precisamente como espirituoso ou virtuoso, mas apenas 
o mais agradável para si mesmo. Por isso, é óbvio que aqueles 
que amam por causa da utilidade, amam por causa do bem 
que recebem, e aqueles que amam por causa do prazer, amam 
pelo prazer que desfrutam. Assim, eles não amam seu amigo 
pelo que ele é em si mesmo, mas pelo que é incidental para 
ele, sua utilidade ou prazer. Portanto, amizades desse tipo 
claramente não são essencialmente amizades, mas 
incidentalmente, porque uma pessoa não é amada por aquilo 
que ela é, mas por utilidade ou prazer.23 

 

A amizade que é motivada pelo prazer parece pertencer aos jovens, vez que 

esses vivem conduzidos pelas paixões, não estando neles ainda consolidado o 
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julgamento da razão, pelo qual as paixões são ordenadas. Tendo isso em vista, os 

jovens são prontos e vívidos no amor, porque não amam por decisão racional, mas 

segundo a paixão, e na medida em que têm ambição do prazer, pelo que amam com 

entusiasmo e vivacidade. Ora, a paixão naturalmente tem fim, do mesmo modo que 

naturalmente tem início. Por isso é que os jovens, assim como começam facilmente 

a amar, também com agilidade cessam de amar, e muitas vezes começam e 

encerram uma amizade no mesmo dia. Vale acrescentar que enquanto a amizade 

perdura querem por todo o dia permanecer juntos e estabelecer uma convivência 

entre si. Isto porque são para si mutuamente agradáveis. A amizade motivada pelo 

prazer é especialmente sujeita a mudanças. Ademais, esse tipo de amizade está 

facilmente suscetível a modificações, uma vez que, com o envelhecimento, outras 

coisas se tornam agradáveis ao homem.  

 

1571. Em seguida [1, b, ii], em "Os homens jovens parecem", 
ele mostra a quem a amizade prazerosa pode ser atribuída. 
Neste ponto, ele faz duas coisas. Primeiro [ii, x], explica a 
quem essa amizade pode ser atribuída, dizendo que a amizade 
baseada no prazer pertence sobretudo aos jovens. Isto é assim 
porque eles vivem de acordo com os impulsos da paixão desde 
que não tenham um julgamento racional reforçado pelo qual as 
paixões são reguladas. Porque todas as paixões terminam em 
prazer e dor, como afirmamos no segundo livro (296, 441), os 
jovens procuram, principalmente, o que é agradável no 
momento presente. As paixões pertencem à parte sensível do 
homem, que está preocupado principalmente com o presente. 
Mas amar uma coisa presente, porque é produtiva de prazer 
futuro coincide com a noção de útil.24 

 

1572. Então [ii, y], em "À medida que crescem", ele mostra que 
essas amizades facilmente mudam de duas formas: em 
primeiro lugar [y, aa], por parte dos objetos de prazer, porque 
outras coisas se tornam agradáveis para eles com o passar do 
tempo. Não é nas mesmas coisas que crianças, adolescentes e 
jovens encontram o prazer; e assim eles facilmente fazem 
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amigos e do mesmo modo os abandonam, porque, com a 
mudança de prazer vem uma mudança de amizade. Mas o 
prazer jovem é caracteristicamente rápido de mudar, pois a 
natureza da juventude consiste em um estado total de 
mudança.25 

 

1573. Em "Além disso, os jovens" [y, bb] ele mostra o mesmo 
por parte daqueles que amam. Ele diz que os jovens são 
voláteis, ou seja, são rápidos e veementes em seu amor, 
porque eles não amam a partir de uma escolha racional, mas 
da paixão e na medida em que eles são muito desejosos de 
prazer. Por isso, eles amam apaixonadamente e intensamente. 
Então, a paixão desaparece tão rapidamente como aparece, 
essas pessoas tão facilmente caem no amor como elas deixam 
de amar; muitas vezes, até no mesmo dia, eles caem dentro e 
fora do amor. Mas, enquanto a amizade perdura essas 
pessoas querem permanecer juntos durante todo o dia e viver 
na presença do outro na medida em que desfrutam da 
companhia um do outro. Assim é como a amizade funciona.26 

3.2.3 A amizade Perfeita e suas características 

Por fim, vamos tratar dos comentários de Tomás de Aquino acerca da 

verdadeira amizade, qual seja, a amizade perfeita. Trata-se da amizade que é dos 

bons e dos semelhantes entre si segundo a virtude, é a amizade perfeita. Com 

efeito, aqueles que são semelhantes entre si em virtude, querem o bem entre si, 

uma vez que são bons e virtuosos. Estaremos diante, verdadeiramente, de homens 

bons em si mesmos, uma vez que a virtude é uma certa perfeição. Sendo, assim: 

“tais homens quererão o bem entre si segundo si mesmos, de onde que [este modo 

de] amizade é uma amizade per se”. 

 

1574. Em seguida [B, 2], em "amizade perfeita, no entanto," ele 
trata o tipo principal da amizade que é para o bem da virtude. 
Primeiro [2, a] ele aponta que essa amizade é perfeita. Ele diz 
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que a amizade entre homens bons e que são iguais em virtude 
é a amizade perfeita.27 

 

Em seguida, Tomás passa a comentar o texto aristotélico no que tange as 

características da verdadeira amizade, a perfeita. Trata-se da amizade por essência 

e não acidental.  

Como se verá a seguir nas citações dos comentários trata-se da amizade 

entre homens iguais em virtude e bons em si mesmos. Sendo, portanto, o tipo de 

amizade rara e duradoura: 

 

1575. Então [2, b], em "para quem", ele prova sua declaração 
explicando as qualidades desta amizade. Primeiro [2, b, i] ele 
mostra que esta é a amizade essencialmente e não por acaso. 
Segundo [2, b, ii], em "Da mesma forma cada", ele mostra que 
nada falta a ela. Terceiro [2, b, iii], em "Muito provavelmente 
etc.", ele mostra que é rara. Ele lida com o primeiro ponto de 
uma maneira tripla. Primeiro [2, b, i, x], ele mostra que a 
amizade que acaba de se referir é a amizade essencialmente e 
não por acidente. Aqueles que são semelhantes em virtude 
desejam um outro, na medida em que são virtuosos. Mas eles 
são bons em si mesmos, a virtude é uma espécie de perfeição 
tornando o homem bom e seu trabalho bom. É claro, então, 
que tais homens desejam bem um ao outro em si mesmos. 
Portanto, eles têm amizade em essência.28 

 

1576. Segundo [2, b, i, y], em "Mas as pessoas que", ele 
conclui que a amizade deste tipo é a melhor amizade; o que é 
essencial é sempre melhor do que aquilo que é acidental. Uma 
vez que esta é a amizade em essência e as outras acidentais, 
o virtuoso que deseja bem para os amigos por causa deles e 
não por causa de algo que pode vir deles são o tipo mais 

elevado de amigos.29 
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1577. Terceiro [2, b, i, z], em "Portanto amizade", ele conclui 
ainda: o fato de que os homens deste tipo ameis uns aos 
outros em razão da sua bondade, a amizade continua, 
consequentemente, uma vez que eles são bons em virtude. A 
virtude é um hábito permanente e não muda facilmente, como 
resulta dos debates no segundo livro (305). Portanto essa 
amizade é duradoura.30 

 

 

                                                      
30

 AQUINAS, Thomas, Commentary on The Nicomachean Ethics. Tradução C.I. Litzinger, O.P, 
Chicago: Henry Regnery Company, 1964, 2 volumes in http://dhspriory.org/thomas/Ethics.htm 
(tradução nossa) 

http://dhspriory.org/thomas/Ethics.htm


33 

 

 

4 CONCLUSÃO 

No presente trabalho foi possível estudar o tema amizade por meio do Livro 

VIII da Ética à Nicômaco de Aristóteles. Neste livro específico o autor nos apresenta 

o conceito de amizade, bem como os seus três tipos. Após a análise do tema ainda 

aprofundamos o estudo com os comentários de Tomás de Aquino ao livro 

supramencionado.  

No primeiro capítulo do presente trabalho buscou-se expor os vários termos 

utilizados similares ao termo philia. Como visto o pensamento grego apresenta três 

conceitos relacionados aos termos amor e amizade – ágape, eros, philia – temos 

que, na Grécia antiga, não eram interpretados de modo único. Para Homero, o termo 

philia diz respeito ao homem virtuoso. Já Platão não propõe uma definição para a 

amizade, mas teve influência na ética de Aristóteles. 

Ainda neste capítulo, apresentamos os aspectos gerais acerca da amizade 

em Aristóteles, bem como os tipos de amizade explicitados pelo mesmo nos 

Capítulos 2 e 3 do Livro VIII da Ética à Nicômaco. Além de apresentar o conceito de 

amizade o filósofo expõe que é possível, de acordo com o interesse identificado na 

relação, três tipos de amizade quais sejam a útil, a prazerosa e a perfeita. Vale 

destacar que para o autor a amizade verdadeira é a perfeita e é a que possibilita ao 

homem ações virtuosas e atitudes éticas. 

No último capítulo, complementamos o estudo do tema expondo os 

apontamentos do maior comentador de Aristóteles, Tomás de Aquino. E assim foi 

possível aprofundar o estudo acerca do conceito de amizade, que o autor Angélico 

divide em quatro partes, e os três tipos de amizade supramencionados. 

Sendo assim, neste trabalho pretendemos esboçar o conceito sobre 

amizade em Aristóteles complementado pelos comentários de Tomás de Aquino. O 

que nos proporcionou um aprendizado acerca da amizade que é para Aristóteles um 

sentimento fundamental e que propicia ao homem a prática de ações virtuosas e 

consequentemente atitudes éticas. 
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