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RESUMO 

 

O Trabalho de Conclusão do Curso de filosofia (TCC) ao qual este projeto se 

refere pretende analisar o primeiro artigo do livro: O livre-árbitro Quaestiones 

disputatae De Veritate Questão 24, de Tomás de Aquino, que tem por objetivo 

mostrar que a demonstração de Tomás de Aquino sobre a noção de livre-arbítrio é 

pautada em argumentos racionais, com base nos princípios da razão e que não há 

contradição entre a razão e a fé, com isso veremos que razão e fé não são termos 

necessariamente excludentes e que a conclusão de sua demonstração não contrarie 

a verdade revelada, segundo a qual o homem por ter sido criado à imagem e 

semelhança de Deus possui também liberdade. 

Palavras-chave: Livre-arbítrio, Liberdade, Vontade, Filosofia medieval, 

Tomás de Aquino.  
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Abstract 

 

The Conclusion Work of the Course of Philosophy (TCC) to which this project 

refers is intended to analyze the first article of the book: Free choice Quaestiones 

disputatae De Veritate, Question 24, by Thomas Aquinas, whose objective is to show 

that the demonstration of Thomas Aquinas on the notion of free will is based on 

rational arguments, based on the principles of the reason and that there is no 

contradiction between reason and faith, with this we will see that reason and faith are 

not necessarily excluding terms and that the conclusion of his demonstration does 

not contradict the revealed truth, according to which man, having been created in the 

image and likeness of God, also has freedom. 

Keywords: Free Choice, Liberty, Will, Medieval Philosophy, Thomas Aquinas. 
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INTRODUÇÃO 

 

TOMÁS DE AQUINO [1225-1274], filósofo e teólogo dominicano, 

escreveu diversas obras e entre as mais importantes está, as Questões 

Disputadas, escritas a partir de uma metodologia própria da atividade 

acadêmica da universidade medieval. Delas derivam as mais célebres 

contribuições do Tomismo para a filosofia e a teologia. 

Ele nasceu na Itália, de família nobre, e entrou ainda jovem na Ordem 

dos frades Dominicanos, estudou em Nápoles, Paris e Colônia. Lecionou 

em Paris e morreu quando se dirigia para o Concílio de Lyon. Sua imensa 

obra compreende duas Sumas: Suma contra os gentios e a Suma 

teológica, vários tratados e comentários sobre Aristóteles, a Bíblia, Boécio 

etc., além das Questões disputadas. 

A filosofia de Tomás de Aquino está profundamente ligada ao legado 

aristotélico. Ele procurava demonstrar que a verdade da fé cristã não se 

contrapõe com a verdade da razão, a partir do modelo de filosofia de 

Aristóteles, com o objetivo de demonstrar que não há necessariamente 

oposição por contradição entre a verdade de fé e a verdade da razão. 

Uma das características dos filósofos escolásticos como Toma de Aquino, 

é buscar conciliar a filosofia, mesmo em sua autonomia e independência, 

com os dogmas cristãos, com o objetivo de demonstrar que a fé cristã não 

se contrapõe com a razão. 

Escolástica significa originariamente "doutrina da escola" e que 

designa os ensinamentos de filosofia e teologia ministrados nas escolas 
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eclesiásticas e universidades na Europa, durante o período medieval, 

sobretudo entre os séculos IX e XVII. A escolástica caracteriza-se 

principalmente pela tentativa de conciliar os dogmas da fé cristã e as 

verdades reveladas nas Sagradas Escrituras com as doutrinas filosóficas 

clássicas. 

E essa conciliação é a base da filosofia de Tomás de Aquino. O 

conceito de livre-arbítrio em sua filosofia, por exemplo, tem origem na 

noção de livre-arbítrio de Aristóteles. Essa conciliação, por assim dizer, 

adiciona uma nota à noção aristotélica que afirma a capacidade do homem 

escolher entre o bem próximo material. Tomás de Aquino parti dessa 

noção afirma que o homem é capaz não só de escolher entre o bem 

próximo material, mas também o Bem último espiritual, e isso não consta 

do conceito aristotélico, a possibilidade de alcançar o Bem último. O livre-

arbítrio segundo Tomás de Aquino é uma graça divina que capacita o 

homem a fazer o bem, evitar o mal e alcançar mediante suas livres 

escolhas esse Bem último, o que saciaria toda a vontade humana. 

O objeto de trabalho é o livre-arbítrio no homem. O objetivo do Trabalho de 

Conclusão do Curso de filosofia (TCC) a qual este projeto se refere é de expor e 

analisar a contribuição de Tomás de Aquino sobre a possibilidade de existência de 

livre-arbítrio no homem, tratada no primeiro artigo de sua obra De veritate, questão 

24.  

Em linhas gerais, a metodologia a ser empregada no Trabalho de Conclusão 

do Curso de filosofia (TCC) consiste em leituras (com o apoio do orientador nos 

casos de textos que só se encontram em língua estrangeira) de autores que 

trataram do tema livre-arbítrio, em especial Tomás de Aquino e alguns 
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comentadores citados por Toás, bem como desenvolvimento de atividades 

acadêmicas correlatas. Destacam-se em particular: 

1. Pesquisa bibliográfica em bibliotecas e internet, incluindo ferramentas 

de busca tais como o “Periódicos Capes”, com vistas a ampliar e atualizar as 

referências bibliográficas ao longo da pesquisa; 

2. Leitura e análise do texto do autor; 

3. Leitura e análise de textos de comentadores que tratem de questões 

pertinentes ao tema da pesquisa; 

4. Discussões sobre temas pertinentes à pesquisa com o orientador; 

5. Redação de um texto que exponha as principais teses do autor 

contidas no texto estudado.  
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1. O método das Questões Disputadas. 

  

Aqui nesta parte não pretendo apresentar os argumentos de Tomás à favor da 

existência do livre-arbítrio no homem, mas apenas e brevemente mostrar a 

metodologia de trabalho de Tomás e comum na escolástica.  

Durante a Escolástica, nas universidades do século XIII, os professores, para o 

desempenho de suas atividades acadêmicas, compunham, mediante exaustivas 

pesquisas, suas obras para serem lidas e analisadas em suas aulas, no exercício da 

docência. 

Para compô-las os professores utilizavam diferentes métodos: comentar, expor, 

reunir sentenças, fazer sumas etc., cada qual com uma finalidade própria, mas todas 

para atender as duas formas mais usuais de ensino: a lectio, que consistia na leitura 

e comentário de um texto; e a disputatio, que consistia na disputa de uma 

quaestio(questão). Uma questão pode estar relacionada a muitas outras questões, 

derivadas dela. Este é o caso da Quaestiones disputatae De veritate, questão 24. 

Neste método medieval, Tomás inicia com uma pergunta [questão] e a 

desenvolve em artigos. 

Cada questão disputada pode conter diversos artigos. Cada artigo considera 

uma parte da questão mediante uma pergunta, estando composto por argumentos 

pró e contra e uma conclusão, na qual aparece a resposta do autor à pergunta 

elaborada na forma de artigo, que, por sua vez, compõe a questão. Em cada artigo 

Tomás procede da seguinte maneira: ante a pergunta proposta num artigo da 

questão, ele a afirma ou nega, expondo em contrário diversos argumentos. Em 

seguida, toma um ou mais argumentos fortes, que são contrários àqueles diversos 

raciocínios que se seguiram à pergunta inicial. Então, logo após esses argumentos, 
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ele inicia uma resposta, em conformidade com o que pretende demonstrar, 

escrevendo no corpo do artigo uma conclusão, que é simultaneamente resposta à 

pergunta feita inicialmente, e termina esclarecendo as dificuldades ou contradições 

dos primeiros argumentos expostos. 

Esta obra específica, Quaestiones disputatae De veritate, questão 24, está 

estruturada em 15 artigos, em que cada artigo reúne argumentos pro e contra, 

trataremos do primeiro artigo Existe o livre-arbítrio no homem? Este artigo primeiro 

coloca em disputa argumentos contra e a favor sobre a questão da existência do 

livre-arbítrio no homem.  

Tomás de Aquino em seu livro demonstra a existência de livre-arbítrio no 

homem, ou seja, ele propõe com argumentos contrários às objeções que sustentam 

que não há livre-arbítrio no homem. Tomás de Aquino oferece uma resposta que 

afirma a existência do livre-arbítrio no homem, além de responder a cada uma das 

objeções. A demonstração segue a estrutura de uma argumentação, onde há uma 

tese: não existe livre-arbítrio no homem, seguida de diversos silogismos, uma 

antítese: existe livre-arbítrio no homem, também seguida de diversos argumentos, e 

uma conclusão deduzida da análise e refutação de cada objeção e da demonstração 

de cada argumento que defende a existência do livre-arbítrio.1 

. 
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2. A Graça e o livre-arbítrio. 

Um dos temas fundamentais relativos ao livre-arbítrio nesta obra de Tomás de 

Aquino que aqui apresentamos uma breve análise da questão de se há livre-arbítrio 

no homem é a da graça. Minha pretensão não é a consideração teológica em si, 

mas como se relaciona a questão filosófica com o tema da graça, como o que 

aperfeiçoa a natureza humana mediante o livre-arbítrio. Mas o que é a graça para 

Tomás?  

A graça é um dom gratuito, um presente, um favor de Deus para o homem que 

o ajuda a agir bem. Temos aqui que deixar claro que a graça é gratuita e não 

meritória. Não é uma recompensa por atos, mas uma ação do amor de Deus para 

com o homem, o homem recebe a graça somente se Deus atuar nele.  

A graça funciona como uma ferramenta que intensifica a potência do livre-

arbítrio. O homem não é passivo sob a ação da graça, há cooperação entre o 

humano e o divino, a graça nos faz cooperadores de Deus, e nos auxilia contra os 

vícios e ela é dada ao homem e atua nele de acordo com a disponibilidade e 

docilidade a receber e manter-se na graça. Por isso a graça não vai de encontro à 

natureza da alma racional do homem, e muito menos o impede de algo, indo contra 

o seu livre-arbítrio, mas ela o aperfeiçoa e o enobrece. 

Contudo, só pelo livre-arbítrio, o homem não o pode alcançar o Bem último e é 

justamente com o auxílio da graça que ele se torna capaz de alcançar este Bem, 

pois com a graça o homem se torna mais forte para evitar o mal e buscar e realizar 

este Bem que é muito difícil de alcançar, O Bem que transcende à natureza do 

homem e da sua alma racional, o Bem difícil de conseguir e que muito o atrai.  
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3. O conceito de livre-arbítrio. 

 

O conceito de ‘liberdade’ pode ser tomado em três significados fundamentais, 

correspondentes a três concepções que se sobrepuseram ao longo de sua história e 

que podem ser caracterizadas da seguinte maneira:  

1 - liberdade como autodeterminação ou autocausalidade, segundo a qual a 

liberdade é ausência de condições e de limites;  

2 - liberdade como necessidade, que se baseia no mesmo conceito da 

precedente, a autodeterminação, mas atribuindo-a à totalidade a que o homem 

pertence (Mundo, Substância, Estado);  

3 - liberdade como possibilidade ou escolha, segundo a qual a liberdade é 

limitada e condicionada, isto é, finita. 

Por ‘livre’ entende-se o individuo humano dotado da capacidade de 

autodeterminar-se, ou seja, de agir em conformidade com sua própria vontade, sem 

nenhuma determinação exterior.  

Por ‘arbítrio’ entende-se na filosofia de Tomás de Aquino como um princípio da 

ação no homem pelo qual ele pode julgar escolher isso e não aquilo, ou aquilo e não 

isso. O arbítrio é um ato próprio do homem, pois difere do instinto animal, que inclina 

o animal a comer com fome, mas o homem pode arbitrar não querer comer mesmo 

estando com fome. Por isso, o arbítrio é um juízo prático da vontade, que só pode 

ser atribuída ao homem.  

Portanto, ‘livre-arbítrio’ é uma potência própria do homem, pelo qual ele age 

mediante um juízo prático acerca das coisas, seja materiais ou espirituais, às quais 

pode querer ou não querer. 
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Sócrates, Platão e Aristóteles trataram a questão da liberdade como uma 

potência autônoma, em que as ações são livres e nós temos autonomia e controle 

sobre nossas escolhas. 

Em Sócrates a questão da liberdade está relacionada à questão do devir da 

natureza do homem e de suas ações virtuosas, subordinada à autonomia da alma 

humana3.  

Platão e Aristóteles consideram em um contexto político-moral, a liberdade 

(eleutheria) como autonomia e autocontrole em relação às ações, e que devem se 

realizar na prática das virtudes.4  

Entretanto, pensadores como Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, 

proporcionaram o encontro da razão com a fé ao trabalhar o conceito de liberdade 

em conjunto com as Sagradas Escrituras, Agostinho retomando o legado filosófico 

platônico e Tomás de Aquino retomando o legado filosófico aristotélico, a partir de 

uma visão filosófica cristã. 

Com isso, Tomás de Aquino segue a ideia de Aristóteles de que o livre-arbítrio 

é uma potência da alma humana, mas que não só se relaciona com a razão, mas 

também com a graça divina, um dom de Deus dado ao homem para que ele possa 

fazer o bem, evitar o mal e alcançar de acordo com as suas livres escolhas o Bem 

último. 
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4. Origem do conceito até Tomas de Aquino. 

 

4.1. Período Pré-Socrático. 

 

Originalmente o tema da liberdade humana foi tratado dentro da filosofia grega, 

a partir de um dualismo entre o acaso e o destino, alguns filósofos defendiam que as 

ações ou seriam casuísticas e sem relação com a autonomia ou controle das ações, 

com isso, o homem não teria a capacidade de exercer uma intencionalidade, como o 

homem não possui livre escolha, suas escolhas seriam por necessidade. O homem 

estaria destinado a tomar determinadas decisões de acordo com a sua natureza das 

quais não poderia escapar. A liberdade concilia-se com a necessidade, pois o 

destino impulsionaria à ação e a liberdade consistiria em aceitar o fim para o qual se 

inclina necessariamente.5  

De acordo com essa orientação filosófica a liberdade seria uma espécie de 

aceitação e cooperação com o destino do qual o homem não pode fugir, podendo 

haver apenas certos “ajustes casuais”, quanto aos meios, e essa estrutura se 

comunica com impulso necessário e faz o homem agir. Partindo desta ótica 

estruturou-se o determinismo estoico6. 

 

4.2. Período Helênico 

 

Para outros, as ações seriam livres, na medida em que procedessem de uma 

potência autônoma e com liberdade e controle das escolhas, como em Sócrates, 

Platão e Aristóteles.  
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Em Sócrates a ideia de liberdade não foi relacionada à questão do devir da 

natureza. 

Aristóteles afirma que a virtude e o vício dependem de nós, segundo ele, o 

homem é o princípio e o pai de seus atos, assim como de seus filhos e prossegue:  

 

"Nas coisas em que a ação depende de nós a não-ação também depende; 

e nas coisas em que podemos dizer não também podemos dizer sim. De tal 

forma que, se realizar uma boa ação depende de nós, também dependerá 

de nós não realizar má ação" 

(Ética a Nicômaco, III, 5, 1113 b 10).  

 

 ''só para quem tem em si mesmo seu próprio princípio, o agir ou o não agir 

depende de si mesmo". 

 (Ética a Nicômaco., III, 1, 1110 a 17);  

 

Sendo assim, o homem é o princípio de seus atos, Essa noção de "princípio de 

si mesmo" é a definição da lei incondicionada. 

 

4.3. Período Medieval 

 

Nos primeiros séculos do encontro da razão com a fé, o tema da liberdade foi 

tratado, considerado em si mesmo e relacionado à graça, e como isso a liberdade 

não se definiria como apenas um poder, baseado na razão e na vontade, mas, 

sobretudo, como um dom de Deus dado ao homem para que ele possa fazer o bem, 

evitar o mal e assim alcançar o Bem último. Como a liberdade, por sua natureza, 

não pode alcançar este Bem, o homem recebe de Deus um auxilio divino, e como 
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esse auxilio a natureza da liberdade se fortalece dando a ele a possibilidade 

alcançar o Bem mais perfeito. Este auxílio é a graça. 

A partir deste momento o legado filosófico platônico que foi retomado por 

pensadores que tinha o cristianismo como base, foi redimensionado e, deste ponto 

em diante, surge a ideia de que a graça funciona como um manto que reveste a 

liberdade e que dela emana uma potência, como força que auxilia o homem para 

uma livre escolha e aponta para o bem. 

Entre os pensadores que fizeram esta leitura da filosofia platônica e da 

Sagrada Escritura com o objetivo de promover o encontro da razão com a fé cristã, 

está primeiro o filósofo Agostinho de Hipona, que entende o livre-arbítrio como um 

bem em si mesmo, e o mal como mau uso e deficiência do livre-arbítrio. 

E posteriormente Tomás de Aquino que tem como base filosófica a filosofia 

aristotélica, e para Tomás de Aquino o livre-arbítrio é a causa do movimento porque 

pelo livre-arbítrio o homem determina-se a agir, embora para que exista o livre-

arbítrio no homem não é necessário que o homem seja a primeira causa de si 

mesmo, como de fato não é, pois a primeira causa, segundo Tomás de Aquino, é 

Deus. Mas o fato da primeira causa não ser o próprio homem não impede a 

autocausalidade do agir do homem.  
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5. Há livre-arbítrio no Homem? 

 

Há livre-arbítrio no homem? Neste primeiro artigo, Tomás de Aquino inicia com 

a exposição de argumentos quê tem a finalidade de mostrar que não existe no 

homem o livre-arbítrio, isto porque o homem age pelo ímpeto da sua natureza, ou 

seja, por necessidade. Esta parte do artigo é intitulada Argumentos e está 

compreendida entre a página 47 a 52 do livro. Os argumentos na parte intitulada Ao 

contrário, apresentados na solução, afirmam haver livre-arbítrio, porque o homem é 

capaz de não agir por necessidade, pois além da sua vontade não ser imutável, ele 

tem o poder de tomar livremente as suas próprias decisões com atos, sejam eles 

bons ou maus, relativos ou não à observância dos preceitos divinos ou humanos, 

pelos quais são punidos ou premiados.  

Em seguida, na parte intitulada ‘Respondo’, Tomás de Aquino responde o 

porquê existe livre-arbítrio no homem. Conclui seu raciocínio, dizendo que o homem 

nem imediata nem necessariamente age por uma força interna, por qualquer impulso 

passional da alma, como pela ira, ou externa, movido por Deus, mas age segundo o 

seu livre-arbítrio, com o qual tem a capacidade de decidir agir ou não agir, fazer ou 

não fazer algo, embora este poder não seja absoluto, mas relativo às ações 

humanas em relação àquilo acerca do qual pode ou não decidir e na medida em que 

seu arbítrio segue os princípios da sua própria natureza: o livre-arbítrio 

Tomás em ‘Respostas aos argumentos’, encerra respondendo os argumentos 

postos no início do artigo que como já foi visto tem a finalidade de mostrar que não 

existe o livre-arbítrio no homem.  

    Para melhor compreensão do texto, sugiro a seguinte disposição, primeiro 

comentarei sobre o tópico ‘Respondo’, em seguida os argumentos que levam à 



 

 

21 

conclusão descritos na parte: ‘Ao contrário’ e, por fim, comentarei os ‘Argumentos’ e 

suas respectivas ‘Respostas aos argumentos’.  

Segundo Aristóteles, existe liberdade no homem, não só existe como é próprio 

do homem poder exercer ações voluntárias em conjunto com sua escolha, 

constituindo assim, uma ação moral, as ações involuntárias são as produzidas 

somente por coação ou por ignorância.  

Estas duas formas de liberdade (liberdade da vontade e liberdade de escolha) 

estão estreitamente ligadas, pois não se poderia escolher se a vontade não fosse 

livre, e a vontade não seria livre se não pudesse escolher, mas pode distinguir-se 

entre elas.  

Para Tomás de Aquino o homem goza do livre-arbítrio ou de liberdade de 

escolha, e de acordo com Aristóteles também tem vontade em sua própria natureza, 

a qual é livre de coação. De acordo com Tomás de Aquino, a liberdade consiste em 

seguir o movimento natural próprio de um ser, com isso não há liberdade sem 

escolha, embora a liberdade no homem não consista somente em ele poder exercer 

sua escolha ou em escolher completa e absolutamente a si mesmo, pois o livre-

arbítrio pode escolher algo que transcenda o homem, mas que não contradiga ao 

próprio livre-arbítrio.  

 

5.1 Respondo.  

 

Tomás a firma Sem nenhuma dúvida que o homem é livre em seu arbítrio, já 

que segundo ele não poderia haver mérito ou demérito se não houvesse livre-

arbítrio. Ele deixa claro que para ele, o homem escolhe livremente uma coisa ou 
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recusa por vontade própria, e isso segundo Tomás é uma razão evidente dá origem 

do livre-arbítrio no homem. 

Tomás então nos fala das coisas que se movem ou realizam algo e que existe 

diferença entre essas coisas, nos mostra que algumas têm o princípio do seu 

movimento ou a operação em si mesma, enquanto as outras têm este movimento 

fora de si mesmo este princípio do seu movimento fora de si mesmo. As coisas que 

se movem por violência essas coisas que tem princípio do seu movimento fora de si 

mesma Tomás se baseia no argumento Aristóteles no livro III da Ética e nos afirma 

que nós não podemos admitir que exista livre-arbítrio nessas coisas, por que elas 

não são causas do seu movimento. Livre é o que é causa de si, porém, entre essas 

coisas que tem o princípio do movimento em si mesmo como os animais, há outras 

que não se movem assim mesmo, embora tenham em si algum princípio de 

movimento como ocorre com os corpos pesados e leves, de fato esses corpos não 

se movem em si mesmo. Podemos distinguir esses corpos em duas partes, há uma 

que se move em si e outra que é movida. Como os animais que andam, o 

movimento deles sugere algum princípio de que existe nele mesmo um movimento 

capaz de mover a si mesmo, mais os animais, embora tendo movimento em si não 

possui o livre-arbítrio, já que nenhum deles se move por si mesmo, mas são 

impelidos a agir ou a mover-se mediante coisas externas. 

Contudo, entre as coisas existem os que se movem pelo juízo da razão, eles 

são os homens, os homens se movem pelo juízo da razão. Já que eles deliberam 

sobre as coisas age diferente do animal, que se move pelo juízo natural, vemos isso 

porque todas as coisas que são da mesma espécie operam de modo semelhante. 

Por exemplo, as andorinhas que fazem os ninhos da mesma maneira sempre, isso 

porque eles tem o juízo determinado para alguma obra e não para todas as coisas, 
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por isso segundo Tomás os animais irracionais não julgam por si, o seu juízo segue 

o juízo posto neles por Deus. 

Isso quer dizer que uma andorinha não fará um ninho diferente da outra, assim 

como uma abelha não deixará de fazer o mel, já que não tem a faculdade que age 

sobre o julgamento da razão própria, e sim um juízo posto nele por Deus e por isso 

ele não é a causa de seu arbítrio e nem tem a liberdade para agir. 

Tomás encerra nos mostrando que o homem pela virtude da razão julga as 

coisas agir e também tem a capacidade de julgar enquanto conhece a razão, e por 

isso ele é a causa de si mesmo no mover, com isso é livre em seu arbítrio em 

relação ao agir e não agir. 

 

 

5.2 Ao Contrário  

 

Tomás utiliza alguns argumentos para provar que o homem tem liberdade em 

seu arbítrio um deles está nas escrituras sagradas em Eclo 15,14: desde o principio 

Ele criou o homem e a abandonou nas mãos da sua própria decisão. Este 

argumento é o primeiro, logo em seguida Tomás utiliza um argumento de Aristóteles 

do livro II Sobre o céu e o mundo c.4, 286a28. Explicando a impossibilidade da 

existência de algo que opere do nada e por necessidade, tendo como premissa que 

somente Deus é capaz de fazer algo a partir do nada e que não age por 

necessidade, mas por vontade. Conclui dizendo que alguém que age por alguém e 

não por necessidade, é próprio da natureza racional, que age pressuposta a matéria, 

e não por necessidade, mas pela liberdade do arbítrio. 

Logo após, o filósofo a firma usando como base do seu argumento um trecho 

escrito por Pedro Lombardo, que afirma que o livre-arbítrio é a faculdade da vontade 
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e da razão, como no homem encontramos razão e vontade ele conclui que também 

encontraremos o livre-arbítrio. 

Voltando Aristóteles no livro III da ética, em seu quarto argumento Tomás nos 

mostra que os homens deliberam acerca de seus atos, com isso os homens são 

donos dos seus atos. Complementa logo abaixo, no próximo argumento, dizendo 

que os preceitos e proibições não devem ser feitos a não ser acerca do que se pode 

fazer ou não e que não teria lógica se fosse de outra forma. Isso significa que só 

podemos ser proibidos por algo que temos a opção de fazer ou não, então se nós 

deliberamos acerca dos nossos atos para poder fazer ou não fazer, somos donos 

dos nossos atos e por isso também temos livre arbítrio. 

No sexto argumento Tomás de Aquino volta a citar Deus falando sobre punição 

e premiação, que hora o homem pode ser punido ou premiado por Deus, justamente 

pelo que ele faz. Então se o homem pode escolher o que fazer e ser julgado por isso 

ele tem a liberdade de escolher fazer ou não, por isso também Tomás afirma o livre-

arbítrio do homem. 

Tomás encerra seus argumentos explicando o que os nossos atos não são 

tomados por nenhum tipo de ordenação, sendo ela divina, do destino, da natureza, 

por sorte ou acaso. Com isso, por eliminação lógica, deduz que o homem é o 

principio dos próprios atos e por isso tem livre-arbítrio. Ele nos diz que a causa dos 

atos humanos não pode ser Deus, por que segundo Tomás, Deus é invariável e as 

coisas de Deus são feitas imediatamente e necessariamente tem de ser boas, e os 

atos dos homens uma hora são bons e outra horas não. Por Deus ser constante, 

teria por necessidade as coisas sempre serem do mesmo modo, coisas que nós não 

vemos nos atos humanos. Ele também fala que não pode ser do destino, por que 

então os atos humanos ocorreriam apenas por necessidade, pelo mesmo motivo, 
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também não pode ser culpa da natureza. Não pode ser por sorte nem por acaso 

porque essas coisas são raras e sem intenção o que não os atos humanos não 

aparentam ser. 

 

5.3 Argumentos e Respostas aos argumentos.  

 

1. Como foi explicado acima Tomás de Aquino usa o método de questões 

disputadas que é basicamente responder os argumentos que se contrapõe à ideia 

em questão, e o primeiro argumento aponta para uma ordenação divina que afirma 

que o homem não tem livre-arbítrio, pois os seus caminhos e passos são ordenados 

por Deus como se diz em Jr 10, 23: não pertence ao homem a seu caminho; que 

não é dado ao homem que caminha dirigir seus passos. 

Tomás refuta a ideia afirmando que o agir do homem é composto por duas 

coisas a primeira é a eleição das obras que Tomás afirma que sempre estão no 

poder do homem, a segunda é a gestão e a execução da obra e estas nem sempre 

estão sobre o poder do homem, mas são governadas pela divina Providência. 

Sendo assim, se o homem elege sempre suas ações, ele sempre escolhe agir, 

com isso ele tem liberdade em escolher que caminho seguir, mas não o caminho em 

si. Entendo que tenho liberdade de escolher que caminho vou tomar, não de 

escolher o que está nele, isso ficaria a cargo da divina Providência. Mas isso não me 

toma a liberdade de eleger um caminho e essa eleição é feita a partir do meu juízo 

sobre o meu agir, o por isso podemos afirmar que tenho livre-arbítrio. 

 

2. O argumento contrário à existência do livre-arbítrio no homem usa como base a 

palavra de um profeta que entende que os atos meritórios não estão sobre o poder 
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natural do homem, e por não estar no poder do homem o homem não tem um livre-

arbítrio sobre os seus atos, ou sobre os seus méritos. Tomás refruta dizendo que na 

maneira de agir do homem por mérito ou por caridade, não difere de outro que 

venha agir e querer sem mérito. O homem não realiza as ações meritórias sem a 

graça, mesmo que os atos ou as obras se tornam meritórias a partir da graça, mas 

isso não está fora do livre-arbítrio humano, mesmo que o homem não possa adquirir 

a graça somente pelo livre-arbítrio o homem pode se preparar para ter a graça e isso 

está em seu poder. Tomás afirma que a graça não é negada por Deus, os atos 

meritórios descritos aqui por Tomás excedem a faculdade da natureza do homem. 

Mas é possível que ele possa se preparar para receber a graça e com isso realizar 

atos meritórios então tanto a realização dos atos como se preparar para receber a 

graça, é poder do arbítrio humano. E por isso, mesmo que os atos meritórios não 

dependem única e exclusivamente do arbítrio na faculdade da razão, o arbítrio só 

pode ser dado mediante a uma eleição do próprio homem , sendo assim ele 

escolher a agir como virtuoso ou não e por isso ele tem o livre-arbítrio 

 

 3. Neste artigo nos deparamos com a impossibilidade de livre-arbítrio, pois a 

mente humana, segundo o artigo, não poderia ser causa de si mesmo, já que a 

mente humana tem a causa do seu movimento em Deus, então se opera na mente 

dos homens para conter sua vontade, então a mente humana não teriam livre-

arbítrio. Tomás nos explica que Deus opera em cada pessoa segundo o modo 

daquela pessoa com isso Deus passa a ser a causa segunda, porque Deus Opera 

nos corações dos homens e não na mente. Com isso, podemos afirmar que não há 

impedimento para razão da liberdade porque se Deus opera segundo o indivíduo e 
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no coração do indivíduo, ele não Impõe nenhuma vontade a causa do movimento 

humano e, por isso, não impede o livre-arbítrio do homem. 

 

4. O argumento seguinte concorda com a resposta de Tomás e alega que mesmo 

Deus sendo uma causa remota ou secundária, afirma que quanto mais uma causa 

influi no efeito, mas ela se torna a principal. Então, quanto mais Deus atuar no 

indivíduo tanto mais passa a ser a causa primeira e, por consequência, a causa 

principal do ato humano. Tomás responde dizendo que causa primeira é primeira 

porque é a principal, a causa segunda no caso seria principal relativamente, 

enquanto a causa primeira aqui age em conformidade com a segunda e não como 

consequência dela. 

5. Este artigo se mantém na linha dos artigos anteriores tentando demonstrar que 

a mente humana é movida por Deus, segundo este artigo a mente humana seria um 

instrumento utilizado por Deus e por ser um instrumento não é livre para agir, tendo 

como exemplo o fato que um instrumento ou uma ferramenta, não age a não ser que 

alguém a utilize. Tomás responde dizendo que instrumento em questão pode se 

dizer de dois modos, no primeiro modo o instrumento é movido por outro que lhe 

confere movimento, esse sim não teria o livre-arbítrio. Ele usa como exemplo uma 

serra que é movida pelo carpinteiro, a serra é desprovida de liberdade, isso é fato. 

 Mas de outro modo existe o instrumento que se move sendo movido por outro, 

porém, estando nele mesmo o princípio do seu movimento. E por isso não é 

necessário que exclua completamente a liberdade da razão só pelo fato desse 

instrumento poder ser mordido por outro, mesmo porque contém nele a capacidade 



 

 

28 

de mover a si mesmo, mas também pode se deixar ser movido por outro, e isso 

ocorre com a mente humana. 

 

6. O sexto artigo nos diz que o livre-arbítrio é uma faculdade da vontade e da 

razão, esta faculdade é auxiliada pela graça e somente com auxílio dessa graça 

podemos alcançar o bem, e sem ela elegeríamos o mal. Existem muitos que não 

possuem a graça, e por isso não podem eleger livremente ao bem e por isso não 

tenho livre-arbítrio para eleger entre o bem e o mal. Os que não têm a graça não tem 

o livre-arbítrio para eleger o bem ou o mal, e por causa disso não são livres. Mas 

Tomás nos diz que até aqueles que não têm graça podem eleger ao bem, mas não 

de forma meritória. E isso segundo Tomás não diminui ou acaba com a liberdade do 

arbítrio. 

 

7. Aqui a questão que se opõe à liberdade é a escravidão. Segundo o sétimo 

artigo, o homem se encontra na escravidão do pecado, o homem é escravo do 

pecado e se ele é escravo, logo ele não seria livre. O fato é que Tomás nos explica 

que a escravidão do pecado não é uma forma de coação, mas sim uma inclinação. 

O homem não peca porque ele é preso ao pecado e por isso coagido a pecar, ele 

peca porque ele tem uma inclinação ao pecado, e por não ser uma forma de coerção 

o homem pode optar por não pecar, e por isso tem sim o livre-arbítrio. 
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 8. Anselmo no livro sobre O livre arbítrio nos diz que a capacidade de pecar ou 

não é o livre-arbítrio e caso o homem tenha essa capacidade, ele não necessitaria 

da graça. Mas como homem depende da graça para eleger entre o pecar eu não 

pecar, segundo Anselmo não temos então livre-arbítrio. Tomás já tinha dito 

anteriormente que ausência da graça não exclui a possibilidade do livre-arbítrio. 

 

9. Este artigo tenta nos convencer através da argumentação que afirma que cada 

coisa deve ser denominado em relação ao ótimo, ao melhor E entre os atos 

humanos o que temos de melhor, o que temos de ótimo são os atos meritórios. 

Como se entende que os atos meritórios não dependem do homem e sim de Deus, 

parece então que o homem não tem o livre arbítrio. 

 Tomás lembra-nos que já foi dito aqui que o poder do livre-arbítrio se estende 

em relação mesmo à obra meritória, mesmo que não consiga fazer sem Deus. Ele 

explicou na resposta ao segundo artigo, que o modo pelo qual se faz a obra 

meritória excede à faculdade natural do homem. 

 

10. Neste décimo artigo voltamos à questão do pecado usando como base o 

argumento de Agostinho, que nos mostra que o homem não quis se abster dos 

pecados quando poderia, então não está no poder do homem pecar ou não pecar e 

por isso parece que ele não é senhor dos seus atos. Mas de acordo com Tomás não 

podemos afirmar que o homem em toda sua vida não vai pecar, em algum momento 

certamente ele pecaria, porém, ao longo da sua vida ele vai optar por evitar um outro 

pecado ele vai eleger e vai ter ou não um pecado. E por isso ele tem livre-arbítrio. 
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11. Neste artigo são definidos três tipos de liberdade: a liberdade do arbítrio que é 

pela qual decidimos o que é lícito, a liberdade do conselho e com ela discernimos o 

que é conveniente e a liberdade da complacência e é através dela que nós 

elegemos o que agrada. O livre-arbítrio é a liberdade que consiste no discernimento 

humano e este é ferido pela ignorância, o discernimento não permaneceu no homem 

após o pecado, e por isso esse argumento vem de encontro a possibilidade de 

existir livre-arbítrio no homem já que ele é um pecador. Esse argumento é refutado 

por Tomás que afirma que por mais que o livre-arbítrio esteja debilitado pelo pecado 

ele não está totalmente perdido, ele pode ser diminuído pela ignorância, porém não 

totalmente extinto. Ele afirma que a nossa vontade se dirige ao fim honesto ou 

deleitável ou útil, e nisso se distingue um triplo bem, então ao fim honesto devemos 

imputar a liberdade do arbítrio, em relação ao bem útil este está para o fim a 

liberdade do conselho, e em relação ao bem deleitável a liberdade da complacência. 

 

12. Novamente o artigo contrapõe a necessidade de pecar do homem como 

contraponto fundamental a liberdade, parece que não só no pecado mas em 

qualquer outra coisa que for necessidade do homem, o ato por necessidade não é 

livre, e se o homem elege algo por necessidade, ele não tem livre-arbítrio. 

Em relação ao pecado, Tomás responde sobre a questão alegando que o 

homem não tem necessidade de fazer uso do pecado, entende que pelo fato de ser 

pecador ele vai pecar invariavelmente, mas ele não tem essa necessidade de 

sempre estar pecando e fazer uso do pecado, então o ato de pecar do homem tem 

sua origem relacionada mais a fraqueza do homem e não em uma necessidade 

natural ou obrigatória. 
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13. Podemos ver neste argumento uma necessidade de que se cumpra uma 

presciência de Deus. O ponto em questão é o fato de que Deus tem um 

planejamento para o homem, e como Deus em sua perfeição não tem a 

possibilidade de falhar em seus planos, os atos humanos estariam por necessidade 

dentro de uma predestinação divina de Deuses e, por isso, o homem não é livre, nós 

estaremos sempre preso à presciência de Deus. Quanto a isso, Tomás nos diz que 

não podemos concluir que nossos atos sejam uma necessidade absoluta para que 

se realize a presciência de Deus, e que por isso não seria uma necessidade 

consequente, mais uma necessidade condicionada, e como vimos antes, que 

através da graça o homem atua em conjunto com Deus e não sobre a ordem direta 

dele. 

 

14. Aqui Tomas concorda com o argumento de que o movimento é ato do que 

existe em potência e que, quanto mais algo móvel está mais próximo do primeiro 

motor, que é Deus tanto maior se encontra a uniformidade do movimento, e com 

isso o que se move mais existe em ato e menos em potência. E tomando assim o 

movimento é ato do perfeito, porque cada coisa opera segundo que está em ato. E 

assim, de certo modo, a proposição tem verdade, mas, por outro, não. 

Ele nos explica dizendo que se a uniformidade do movimento se toma por parte 

do efeito, tem, assim, falsidade. Mas se toma quanto ao modo de agir, assim a 

proposição tem verdade, porque tanto mais perfeito é algo que opera, quanto mais 

conserva o seu modo de agir, porque menos varia a sua natureza e disposição a 

qual segue o modo de agir.  

Tomás encerra a explicação dizendo que as mentes racionais são móveis, mas 

não são como o primeiro modo de movimento, porque esse movimento é só dos 
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corpos, a mente racional se move como o segundo movimento e, por isso, não é 

necessário que as mentes racionais sejam determinadas a alguns efeitos, mas que 

tenham eficácia em relação a muitos, por razão da qual lhe compete a liberdade.  

 

15. Neste argumento a alegação se dá em quê é próprio da natureza que consiga 

seu fim com um único movimento e a alma racional nobre e por isso ela teria que ter 

um único movimento, sendo esse movimento uno ela não teria o livre-arbítrio. Tomás 

não vê essa necessidade, de que sempre é necessário que o mais nobre possa 

conseguir seu fim com poucos movimentos, porque alguma vez algo consegue o seu 

fim mais perfeito com muitos movimentos, enquanto outros podem conseguir uma 

única operação, deste modo as mentes racionais podem conseguir um fim mais 

perfeito com muitas operações, do que outras coisas que teriam um fim menos 

perfeito com uma operação única. 

 

16. Neste ponto a afirmação que a natureza racional é a mais sublime das 

criaturas e por ser ótima ou feita otimamente, está disposta a aderir imutavelmente 

ao ótimo. É ótimo aderir a Deus e ela inserida em Deus que é imutável, ali ela não 

teria o livre-arbítrio. Tomás de certa forma concorda com esse argumento mais faz 

uma ressalva, e diz que é boa aquela que pode aderir ou não a Deus, mas mesmo 

que essa coisa esteja aderida a Deus ela não é privada do livre-arbítrio, porque 

mesmo aderida a Deus, ela pode ou não fazer muitas outras coisas e escolher fazer 

ou não muitas outras coisas. 

  

17. Aqui o argumento se atem à alegação de que o livre-arbítrio é o juízo da 

razão, e este pode ser coagido pela força da demonstração, e o que é coagido não é 
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livre, más Tomás discorda alegando o juízo ao qual se atribui a liberdade é o juízo 

da eleição e este nãoe é o mesmo juízo que o homem usa para sentenciar em 

relação às conclusões nas ciências especulativas.  

  

18. Aqui o intelecto ou a razão são postos em cheque pelo fato de poderem ser 

coagidos, pelo fato que uma verdade por isto, pode se mistura com qualquer 

falsidade e, de modo semelhante, podemos encontrar algum bem que se misture 

com a malícia. Como o bem é objeto da vontade e o verdadeiro do intelecto, como o 

intelecto é coagido, necessariamente a vontade também é coagida, e por isso o 

homem não tem liberdade nem quanto é vontade, nem quanto é razão.  

Tomás responde dizendo que existe alguma verdade que é conhecida de modo 

necessário pelo intelecto, sem mistura de falsidade, assim como também há algum 

bem que é apetecido de modo necessário, sem mistura de malícia pela vontade. 

Mesmo assim a vontade não é coagida pelo objeto, porque a coação é contrária à 

vontade e ao intelecto. Também não podemos concluir que por haver necessidade 

daquele bem, a mesma necessidade ocorra por parte da vontade já que o ocorre 

com a vontade não é mesmo que ocorre com o intelecto, e por isso não podemos 

dizer que se algo é uma necessidade da vontade também é necessidade do 

intelecto. 

 

19. Aqui vemos o confronto da liberdade com uma possível predestinação por 

nascimento a se julgar uma disposição específica dos astros. A questão aqui é, que 

dependendo da disposição das estrelas nasceremos de tal forma e o com uma 

inclinação gravada em nossa alma inelegível, esse tipo de argumento perdura até os 

dias de hoje, onde nos definimos pelo signo de nascimento. O caso é se for assim 
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nada podemos fazer quanto ao que nós somos, consequentemente nada podemos 

fazer quanto ao nosso fim, e isso não é livre-arbítrio.  

Tomás refuta a ideia de que os homens, por nascimento, seguem 

imediatamente alguma disposição que se dê por algum tipo de necessidade, isso 

não acontece nem pelos corpos celestes, nem por nenhuma outra coisa. Ao 

nascermos nem os astros ou outra coisa tem a capacidade de imprimir qualquer 

inclinação imediata em nossa alma racional, nenhuma necessidade nos é induzida 

para eleger, pois está no poder da alma racional aceitar ou também refutar as 

paixões. É possível sim o homem realiza algo por algum hábito, mas isso não induz 

necessidade nem impede a liberdade de eleição. 

 

20. Por fim, este último artigo afirma que a liberdade se opõe à necessidade, e 

isso de fato é verdade, mas como a vontade do homem tem necessidade em relação 

a alguma coisa, no caso aqui a beatitude, o homem tem a necessidades de ser feliz 

e só será feliz, se em seu agir prático respeitar o ordenamento que direciona seus 

atos causa final o sumo bem. Logo, não há liberdade em relação a todas as coisas. 

O fato é que de acordo com Tomás a escolha da beatitude é uma eleição do 

juízo do agir. Não podemos tomar o fim como o juízo das conclusões dos princípios, 

não julgamos acerca do fim último, porque não há acerca dele eleição, mas vontade. 

Logo, temos livre vontade em relação a ele, pois a necessidade da inclinação natural 

não repugna a liberdade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante toda a história da filosofia discutiu-se muito a questão da liberdade, na 

idade média também se debateu com renovado vigor a questão da compatibilidade 

ou incompatibilidade entre a liberdade humana e a ordenação divina. 

O fato é que esse problema persiste até os dias de hoje, pois enquanto não 

pudermos afirmar com certeza que o homem é livre, não poderemos afirmar nossas 

escolhas, caminhos ou conquistas. 

E se de fato o homem não for livre não há razão para júbilos, conselho, 

advertência e punições. Por tudo isso julguei de extrema importância uma 

investigação filosófica do tema em questão, já que sem liberdade não há motivo 

para os nossos atos. 

E partindo do ponto de vista apresentado ao longo deste trabalho, podemos ao 

menos sustentar que de fato, o homem age livremente tanto quanto é possível, e a 

impossibilidade do homem não se dá por meios próprios, ou seja, por um instinto 

natural do mesmo, paixões e afecções da alma ou ordenação divina. Muito pelo 

contrário, observamos que o homem pode agir contra as paixões e os instintos, 

tendo em vista que ele não dorme somente quando sente sono ou come apenas 

quando está faminto. Mesmo quando a razão é prejudicada por circunstâncias 

opostas à escolha do bem devido, como a ignorância, as paixões descontroladas e 

os vícios. 

O homem é capaz de agir ou não por necessidade, pois a vontade do homem é 

mutável e ele tem o poder de tomar as suas próprias decisões livremente, podendo 

ser elas boas ou más, aos olhos dos preceitos divinos ou dos conceitos humanos. O 

homem não age necessariamente por uma força interna, ou por impulso passional 
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da alma como a ira, ou por uma ordenação divina à qual o mesmo não possa ir de 

encontro, mas age segundo o seu livre-arbítrio, e com isso tem a capacidade de 

decidir agir ou não agir, fazer ou não fazer algo. Mesmo que essa potencia não seja 

absoluta e sim relativa, pois o seu arbítrio segue os princípios da sua própria 

natureza. 

Afirmo que embora o livre-arbítrio seja uma potência absoluta o livre-arbítrio 

humano é relativo, pois depende do conhecimento dado pela razão e da inclinação 

ao bem dado pela vontade, e das paixões da alma, mesmo que alguma 

circunstância norteie a ação humana ou mesmo que ele escolha agir mediante o 

auxilio de outro elemento como a graça, o mesmo pode optar livremente por sofrer 

algum mal em detrimento de outra escolha que em seu entendimento é maior do que 

ele. Podemos ver isso nos casos como de alguns cristãos que preferiam a morte ao 

negar seu Deus ou de um bombeiro que entra em um prédio em chamas para salvar 

uma vida que ele sequer conhece ou tem algum tipo de vinculo. 

Encerro este trabalho de conclusão do curso não com uma certeza, mas com a 

inclinação que é no mínimo verossímil afirmar que há de fato o livre-arbítrio no 

homem, que este ser é dotado de uma potencia, uma capacidade de julgar 

livremente. Que o livre-arbítrio é uma potência que nasce da razão e é livre eleição 

pela vontade, é uma faculdade boa em si mesma e por isso possibilita o homem 

realizar livremente o que está no seu poder de fazer, ou mesmo de não fazer o que 

está sob o seu poder de fazer.  
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Notas 

1. AGOSTINHO DE HIPONA, O Livre-Arbítrio, Livro II, Terceira Parte, cap. 18e 20. 

São Paulo: Paulus, 1995.O livre-arbítrio 24 

2. ABBAGNANO, N. História da Filosofia. v. 3. Lisboa: Editorial Presença, 1999.p. 9. 

3. Cfr. MONDOLFO, R. Sócrates. 3. ed. Tradução de Lycurgo Gomes da Motta. São 

Paulo: Mestre Jou, 1972, p. 81-95. 

4. STALLEY, R. F. "Plato's Doctrine of Freedom", Proceedings of the Aristotelian 

Society, New Series, 98 (1998), p. 145-58] (apud). 

5. Dentre os filósofos pré-socráticos, destaca-se Heráclito que afirma ser o destino a 

condição da qual o homem não pode fugir: BERGE, D. O Logos Heraclítico. 

Introdução ao estudo dos fragmentos. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 

1969, p. 285: 

6. O professor colaborador aposentado do Departamento de Filosofia Universidade 

Federal de Santa Maria, RS, Miguel Spinelli descreveu esta questão: “a perpetuidade 

do processo”, na medida em que aquilo, enquanto physis, faz que algo venha a ser o 

que necessariamente deve ser [SPINELLI, M. Filósofos Pré-Socráticos. Primeiros 

mestres da Filosofia e da Ciência Grega. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998, p. 192].  
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