
Revista Pandora Brasil Edição 108 • Outubro de 2020 ISSN 2175-3318 

 

Renário Resende Tópicos especiais de filosofia p. 128-139 
 

128 

RELAÇÕES MORAIS DA JUSTIÇA EM SANTO TOMÁS 

À CONTEMPORANEIDADE
1
 

Renário Resende2 

Resumo: O objetivo desta pesquisa é o de estudar tópicos 

da moral de Santo Tomás de Aquino (1225-1274). A 

Suma Teológica, um dos principais escritos, subsidiaram 

a problematização acerca da moral, a saber que o conjunto 

de disputatio (disputas) partem de questões que mostram 

situações teológicas e filosóficas que Santo Tomás, 

enquanto teólogo e filósofo, na universidade atribuía-se a 

tarefa de solucionar à luz da produção de pensadores 

gregos e autoridades religiosas medievais os problemas 

que orbitavam em seu contexto. Para isso, parte-se da 

questão sessenta e seis da segunda seção da segunda parte 

da Suma Teológica, os quais destacam os temas 

relacionados a lei, justiça, injustiça e moral. A ênfase diante 

do cabedal teórico do pensamento tomasiana permite 

pensar em questões na contemporaneidade, como os 

litígios que envolvem acerca a propriedade da terra, a 

saber que esse bem deve confluir na construção de uma 

sociedade mais igualitária e que vise ao bem comum. 

 

Palavras-chave: ética, justiça, propriedade privada, bem 

comum 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Santo Tomás de Aquino, na questão sessenta e seis “o furto e a rapina” (ST 

II-II, q. 66) tem no conjunto nove artigos, cujo eixo é a propriedade privada. Nesse 

sentido, tornar-se-á esse questão para, a partir de uma análise de cada um dos temas 

referentes a apropriação de bens dos outros e como Aquino conjuga esse tema a 

luz da filosofia aristotélica, patrística, com Basílio, Ambrósio e Agostinho. 
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Disso então, segue-se a uma possível aplicabilidade moral no âmbito da 

conjuntura sócio-histórica no Brasil, conforme a terceira parte deste capítulo, de tal 

maneira, numa visão social, categorizar as razões pelas quais no país a ocupação de 

terras, encabeçados pelo movimento social, o Sem Terra, que ao reivindicar o 

direito a posse de terras aqueles que não possuem, não ferem a princípios sociais, 

mas na perspectiva de Aquino, ao cometer esse mal a outro, nem fere a justiça 

(como analisado no capítulo segundo), norteie a ação social e prescindível para 

quem vive excluídos de bens essenciais a sua subsistência. 

Portanto, a construção do Estado Brasileiro, em suas entrelinhas, conciliou-

se num movimento orgânico que não se afasta da longa tradição filosófica e 

teológica, muito ao contrário, a reflexão permite tomar consciência, analisar os 

requisitos fundamentos na construção dos direitos sociais e, incluir, os humanos. 

Todavia, sem extrapolar, cientes dos contextos sócio-históricos, a 

aproximação é conceitual, no intuito de deslumbrar de princípios que assegure que 

o exercício desse movimento não fere a liberdade; consegue dentro da demanda 

do grupo de pessoas mais meios e recursos eficazes de transmitir nos bens 

acessados as condições necessárias para viver melhor a própria liberdade, se assim 

pode ser redigido, em função das análises dessa questão.  

 

2. ACERCA DA JUSTIÇA E PROPRIEDADE 

 

O primeiro artigo “a posse dos bens exteriores é natural ao homem?”, as três 

objeções tem no cerne as Escrituras Sagradas, pela qual o domínio, isto é, a 

pertença dos “bens exteriores” é tão somente de Deus. Tudo que existe sobre a 

Terra provém do Criador, logo, ainda que se diga que é natural ao homem a posse 

dos bens, estes não o são naturalmente pertencentes ao homem.  

No entanto, o próprio Aquino salienta sobre dois aspectos sobre a posse dos 

bens exteriores: em primeiro lugar, “em sua natureza, que não está sujeito ao poder 

humano, mas só ao divino, a quem tudo obedece docilmente” (ST II-II, q. 66, a. 

1, rep); e em segundo lugar, “quanto ao uso” (no latim, usus). 

Aquino afirma, categoricamente, que é inerente ao homem, o domínio, 

porque este é, de sua natureza, uma vez que sua razão assim o ordena: “pois, pela 

razão e pela vontade, pode delas usar para sua utilidade, como se para ele fossem 

feitas. Pois sempre os seres menos perfeitos existem para os mais perfeitos, como 

já foi demonstrado.” (ST II-II, q. 66, a. 1, rep) 

É evidente a gradação entre os seres humanos, “seres mais perfeitos”, em 

relação aos demais seres, “menos perfeitos”, aos quais estes devem ser usados pelo 

homem para sua subsistência. Desse modo, o domínio sobre outras criaturas é 

própria da razão e natureza humana, sustentado pela ideia que, assim, mais se 

assemelhe ao Criador: “e tal domínio natural sobre as outras criaturas compete ao 

homem, porque é dotado de razão, na qual consiste a imagem de Deus.” (ST II-II, 

q. 66, a. 1, rep). 
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Interessante analisar pelo presente artigo e, isso bem latente, ao leitor que a 

natureza humana fora criada para dominar as demais criaturas. Esse ponto 

esclarece que o homem, enquanto criatura, é dotado de princípio do Criador de 

dominar, ou seja, em função de sua necessidade e da utilidade, apropria-se dos 

bens exteriores.  

Nessa perspectiva, o passo que se segue é o de averiguar se pode ou não 

apropriar-se de algo de seu semelhante. No artigo seguinte “é lícito possuir algo 

como próprio?”, a questão gira na ideia de quando afeta o semelhante, também é 

dotado de razão e natureza inclinado a dominar a demais criaturas. 

Aquino assim difere o direito natural e particular, na primeira objeção: “com 

efeito, tudo o que se opor ao direito natural é ilícito. Ora, pelo direito natural, tudo 

é comum, e a essa comunidade se opõe a propriedade de bens particulares. Logo, 

é ilícito a qualquer homem apropriar-se de um bem externo.” (ST II-II, q. 66, a. 2, 

obj. 1). Para Aquino, não há uma contradição entre propriedade privada e direito 

natural, mas clarifica ao que cada uma delas estão sujeitas, a primeira, por 

convenção humana, desse modo, acordada coletivamente (sociedade) e a segunda, 

extrínseco ao homem. Em suas próprias palavras:  

 
Deve-se dizer que a comunidade de bens se atribui ao direito natural, não que 

este prescreva que tudo seja possuído em comum e nada seja tido como 

próprio, mas sim que a divisão das posses não vem do direito natural, porém, 

de convenção humana, dependendo, portanto, do direito positivo, como foi 

dito acima. Assim, a propriedade não é contra o direito natural, mas a ele se 

ajunta, por um trabalho da razão humana. (ST II-II, q. 66, a. 2, sol. 1. Grifo 

nosso). 

 

É notável a contribuição de Aquino ao tecer que, pela razão humana, a 

organização dos bens privados, corrobora a atividade humana de usufruírem os 

meios naturais em constância (propriedade), mediante a divisão de posses. 

Face essa distinção entre a propriedade privada e o direito natural, a segunda 

objeção põe em cheque a ilicitude de apropriar-se de algo do outro, fundamentado 

no pensamento de São Basílio: “os que consideram como próprios os bens comuns 

de que foram os primeiros se apoderar, são semelhantes àqueles que chegando ao 

espetáculo, impedisse os outros de entrar, reservando para si o que é destinado ao 

bem de todos.” (ST II-II, q. 66, a. 2, obj. 2).  

Logo, em outras palavras, o ilícito conjuga-se no fato de algo que é destinado 

a todos fosse impedido por um indivíduo. Todavia, nas próprias palavras de São 

Basílio, Aquino analisa que a ilicitude ocorre quando o que deve ser bem comum, 

via a partilha, está sob o controle de um único indivíduo. Ele completa a solução a 

segunda objeção nestas palavras: “por que vives na abundância enquanto o outro 

está aí a mendigar, senão para que obtenhas os méritos da partilha, enquanto ele é 

coroado com o prêmio da paciência?” (ST II-II, q. 66, a. 2, sol. 2) 

Por fim, é ilícito apropriar-se de algo que pertence ao outro, porque no 

horizonte, na máxima de Santo Ambrósio, reproduzida por Aquino: “ninguém 
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chame de próprio o que é comum.” (ST II-II, q. 66, a. 2, obj. 3). Aquino, prossegue 

o argumento ao citar: “tudo o que excede o suficiente é obtido por violência.” (ST 

II-II, q. 66, a. 2, sol. 3). 

No terceiro artigo “a razão do furto está em tomar ocultamente o bem 

alheio?”. Nesse artigo, Aquino define propriamente o que venha caracterizar o 

furto de um objeto que pertença a outro, em três elementos:  

 
O primeiro é sua oposição à justiça, que atribui a cada um o que lhe pertence. 

Daí o furto se caracterizar como usurpação do alheio. O segundo elemento 

distingue o furto dos pecados contra as pessoas, como o homicídio e o 

adultério. E, então, o furto tem por objeto as coisas possuídas por outrem [...]. 

O terceiro elemento que completa a razão do furto é o caráter oculto da 

usurpação do alheio. E, assim, o furto se define propriamente como a 

usurpação oculta do bem alheio. (ST II-II, q. 66, a. 3, rep. Grifo nosso) 

 

O significado de furto como a “usurpação oculta do bem alheio” (ST II-II, 

q. 66, a. 3, rep) relaciona-se ao tema do quarto artigo “o furto e a rapina são pecados 

especificamente diferentes?”, o qual se retoma a ideia de que o furto é “apossar-se 

ocultamente” (ST II-II, q. 66, a. 4), enquanto, a rapina, “designa ação violenta e 

manifesta” (ST II-II, q. 66, a. 4, obj. 1). Entretanto, em ambos, ocorrem de forma 

voluntária e, assim, possui “uma razão diferente do involuntário” (ST II-II, q. 66, 

a. 4, obj. 1). Pelo fato de haver uma apropriação indevida, a segunda objeção atém-

se a afirmar que não há diferença; ao que Aquino identifica na segunda resposta à 

segunda objeção que “o raptor que se apoderar do alheio pelas suas próprias forças, 

o ladrão, pela astúcia.” (ST II-II, q. 66, a. 4, sol. 2). 

Na terceira objeção, Aquino ilustra a diferença entre furto e rapina ao caso 

de uma mulher raptada, o qual esta é corrompida pelo raptor, de modo que tanto 

o furto e a rapina não se diferenciariam. Porém, na terceira solução a esta objeção, 

ele é taxativo em dizer que “o rapto não pode ser oculto a mulher que é sua vítima. 

Logo, mesmo que permaneça oculto para os outros, terá o aspecto essencial de 

rapina em relação à mulher, a quem se inflige a violência.” (ST II-II, q. 66, a. 4, sol. 

3). 

Ao quinto artigo “o furto é sempre pecado?” volta-se a problemática do 

pecado, em que circunstâncias é ou não pecado o furto. Na primeira objeção, 

recomenda-se duas passagens bíblicas – o Eclesiástico e o Êxodo – subtende-se que 

Deus não mandou agir com maldade, salvo no caso de necessidade. E essa 

preposição é de certa forma sustentada na resposta a essa objeção: “deve-se dizer 

que apodera-se do bem alheio, oculta ou publicamente, por ordem do juiz, não é 

furto, pois esse bem já se tornou devido a quem toma, uma virtude dessa decisão 

judicial.” (ST II-II, q. 55, a. 5, sol. 1). Contudo, Aquino, que em virtude de uma 

demanda social a justiça intervêm para tomar de outro e entregar ao grupo de modo 

a superar a injustiça. 

A segunda objeção apresenta que o caso de um objeto achado, este nem 

sempre configura pecado. Na sequência, Aquino, na resposta a objeção, define a 
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situações pelas quais o furto não configura pecado. No primeiro caso, objetos 

encontrados que nunca tiveram donos anteriormente (exemplo, pedras preciosas e 

pérolas) é proprietário quem primeiro apodera-se deles. O segundo caso, “tesouros 

perdidos debaixo da terra” (ST II-II, q. 66, a. 5, sol. 2), se porventura, a 

propriedade não esteja sob nenhuma jurisdição, esta não configura furto. No 

terceiro caso, os objetos achados, mas tem donos, devem ser restituídos aos 

proprietários. Quarto caso, objetos abandonados, quando encontrados, não denota 

furto. Fora estas quatro situações, todas as demais, “comete-se furto” (ST II-II, q. 

66, a. 5, sol. 2). 

Ainda referente ao pecado, o artigo sexto “o furto é pecado mortal?”, Aquino 

interpela, nas três objeções que o furto, apesar dos diferentes graus de crime, 

pressupõe que não seja uma falta grave, assim, significando um pecado mortal. A 

explicação, todavia, de atribuir o fato de que o furto seja pecado ou não mortal 

encontra-se na resposta desse artigo: “é pecado mortal o que vai contra a caridade, 

pois ela é a vida espiritual da alma. Ora, a caridade consiste principalmente no 

amor de Deus e, secundariamente, no amor do próximo, levando-os a lhe querer 

e fazer o bem.” (ST II-II, q. 66, a. 6, rep). 

O amor ao próximo na caridade é a expressão de grande importância ao 

cristão, uma vez que este mais se assemelha e participa do amor de Deus. Desse 

modo, o furto, que consiste na apropriação oculta de um bem que pertence ao 

outro, por atingir o outro, atenta contra a caridade e, assim, conota pecado mortal: 

“Ora, pelo furto o homem causa dano ao próximo em seus bens, e se, a cada passo, 

os homens roubassem uns aos outros, pereceria a sociedade humana. Logo, o furto 

é pecado mortal, pois se opõe à caridade.” (ST II-II, q. 66, a. 6, rep). 

O tema candente do artigo sétimo “é lícito furtar por necessidade?”, mostra-

se na elaboração dessa pergunta tema que, em vistas de uma sociedade flagelada 

pela desigualdade – grande número de pessoas pobres que viviam no território 

europeu na Alta Idade Média e, conforme discussão levantada no capítulo anterior, 

marcou-se por muitos conflitos; entre esses conflitos, especifica-se, no presente 

artigo, a licitude do furto ante a necessidade.  

As três objeções quanto a extrema necessidade ao furto, Aquino aponta que 

estas não são o limite, porque é contra: a penitência – a repetição do pecado; 

malícia de quem pratica – uma pessoa boa não pratica o mal a outro e a contradição 

gerada à caridade. As respostas as três objeções seguem no sentido de destacar que 

a escala do que é produzido pelas apropriações, faça-se a distribuição necessária, 

sobretudo aos pobres: 

 
O que é direito humano não pode derrogar ao direito natural ou direito divino. 

Ora, pela ordem natural, instituída pela providência divina, as coisas inferiores 

são destinadas à satisfação das necessidades dos homens. Por isso, a divisão e 

a apropriação das coisas, as quais resultam do direito humano (iure humano), 

não impedem que, servindo-se delas, se satisfaça às necessidades dos homens. 

Portanto, os bens que alguns possuem em superabundância são devidos, em 
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virtude do direito natural (naturali iure), ao sustento dos pobres. (ST II-II, q. 

66, a. 7, rep. Grifo nosso). 

 

A seleção das três objeções do artigo oitavo “pode haver rapina sem 

pecado?”, apresenta algumas situações que possam presumir que a rapina não se 

efetive como pecado: no primeiro caso, no contexto de guerra, se é permitido a 

rapina, aplique-se a fim de entregar os bens ao rei; o segundo caso, os infieis, os 

seus bens não lhes pertencem; por fim, a ação violenta dos príncipes de 

extorquirem seus súditos, justificam-se. As soluções a estas objeções, contundentes 

a medida que Aquino tem outro olhar diante de tantos conflitos que permeavam a 

sociedade em sua época. Em relação a primeira objeção, Aquino justifica que não 

caracteriza rapina quando se trata de uma “guerra justa” (ST II-II, q. 66, a. 8, sol. 

1); na segunda objeção, a resposta proposta por ele que os bens dos infieis não lhes 

provenham de meios injustos não lhes pertencem, ao contrário, conserva-os na 

posse dos infieis; por último, a resposta a terceira objeção, os bens que os príncipes 

adquiram para “salvaguardar o bem comum, mesmo que se empregue a violência, 

não cometem rapina.” (ST II-II, q. 66, a. 8, sol. 2), justifica-se; porém, “se certos 

príncipes extorquem algo indevidamente e por violência cometem rapina e 

latrocínio.” (ST II-II, q. 66, a. 8, sol. 3). 

O último artigo da questão sessenta e seis: “o furto é pecado mais grave que 

a rapina?”, nota-se a intenção de expor uma gradação de crimes, o qual a fraude e 

o dolo são “por natureza pecados” (ST II-II, q. 66, a. 9, obj. 1). Enquanto o furto, 

em decorrência de se tratar de usurpação, seu conteúdo é mais grave, uma vez que 

causa vergonha e detém um número maior de prejuízos aos outros, comparados a 

rapina, porque “atinge mais os fracos, incapazes de resistir à violência.” (ST II-II, 

q. 66, a. 9, obj. 3). 

 

3. A TEORIA DO MAL MENOR 

 

A leitura de Aquino da justiça social, bem como as razões pelas quais o 

indivíduo incorre a apropriar-se de algo por necessidade levaria a um desvio do 

direito natural, tal como investigado no tópico anterior, contudo, esse desvio 

corrige-se conforme o entendimento de que pelas circunstâncias, sobretudo, em 

prol do bem comum, a distribuição do excedente, inclusive através de apropriação 

por outro, infligiria, ao que se denomina nesse tópico de “mal menor”.  

Na obra, Questões sobre o Mal (De Malo), Aquino constrói uma 

interpretação acerca da natureza do mal, o qual, no sentido tomasiana seria uma 

“privação do bem”, porque o mal não é proveniente do indivíduo, devido ao fato 

dele ser de origem divina. Deste modo, o mal situa-se nas coisas e essas coisas, uma 

vez acessada pelo homem, pela razão, decorre na prática do mal, como por 

exemplo, o furto. De acordo com Aquino: 

 
Deve-se dizer certamente que o mal está nas coisas, mas como privação, não 

como algo real, não obstante, está na razão como algo intelegido; e por isto 



Revista Pandora Brasil Edição 108 • Outubro de 2020 ISSN 2175-3318 

 

Renário Resende Tópicos especiais de filosofia p. 128-139 
 

134 

pode dizer-se que o mal é um ente da razão e não das coisas, dado que no 

intelecto é algo, mas não pelo qual se diz que algo é ente da razão, é um bem; 

pois um bem que algo seja intelegido. (AQUINO, 2005, p. 25, tomo I). 

 

Para um possível avaliação entre lícito e ilícito, retoma-se, através de 

especialistas, sem causar equívocos à apreciação do pensamento de Aquino, 

processa-se algumas leituras a respeito do mal e, como elabora-se a gradação do 

mal, afim de denominar de teoria “mal menor”. 

De acordo com Filho (2008), ao estudar o pensamento tomasiano, 

influenciado por Dominique Chenu, salienta que é preciso compreender a 

consciência do indivíduo e a maneira que Aquino enxerga o indivíduo: 

 
No dizer de um grande especialista no pensamento tomasiano, como é o caso 

de Dominique Chenu, é esse exercício da liberdade, fundado na consciência 

individual que faz, segundo Tomás de Aquino, a dignidade do sujeito, a 

inseparabilidade entre pessoa e liberdade. (FILHO, 2008, p. 181) 

 

Para Filho (2008) mais importante ainda que avaliar o peso do mal moral, 

ele indica que é no indivíduo que se encontra a vontade e, consequentemente, o 

juízo e as motivações para tomar agir, por vontade própria: 

 
Assim, ao agir, se a consciência sincera (não uma consciência qualquer ou uma 

“boa consciência” fácil) julga algo bom e obrigatório para si mesma, ela 

comporta, por essa condição, a própria vontade. Se então, a vontade descartar, 

por respeito ou amor pelo legislador (como queriam os franciscanos), algo que 

a consciência julga um bem obrigatório, ela (vontade) estará fugindo do bem, 

e produzindo, por conseguinte, uma mal moral. (FILHO, 2008, p. 181) 

 

Ao mostrar que a vontade é um imperativo na consciência do indivíduo, ele 

provoca a dirigir a outra interpretação sobre o mal, ou a tentativa de atenuá-lo, ao 

realizar um mal menor, isto é: “eu erro, portanto, quando ajo contra minha 

consciência. E quando a sigo, mesmo contra a lei, não temos algo como um mal 

menor e, sim, um bem subjetivo.” (FILHO, 2008, p. 181).  

Entretanto, Megale (2008) alça a leitura de que o mal menor é uma opção 

do indivíduo, tendo em vista a que virtude suprima qualquer mal. Para a autora:  

 
Tendo-se essa verdade em consideração, quando se tornar difícil deliberar com 

virtude, assevera Aristóteles, se deve, então, escolher o mal menor, em vez do 

o maior, como o que Santo Tomás de Aquino. Na verdade, os sábios fazem 

suas escolhas atentos a esse aspecto. (MEGALE, 2008, p. 78) 

 

Por fim, a escolha pelo mal menor, age de acordo com a vontade e com 

plena consciência, aplica-se melhor no campo político, o qual através da política os 

direitos moldam-se e tem a finalidade de cumprir o bem que atinja a coletividade. 

Para a autora, “a razão da excepcionalidade fundamenta-se na valorização dos 
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direitos políticos vistos na plenitude de sua dimensão, sob o prisma da prudência 

ditada pela sabedoria que manda escolher o mal menor.” (MEGALE, 2008, p. 99). 

 

4. POSIÇÃO ÉTICA FRENTE ÀS TENSÕES FUNDIÁRIAS NO BRASIL 

CONTEMPORÂNEO NO MOVIMENTO SEM TERRA (MST) 

 

Ocasiona-se nessa seção abordar sobre as tensões fundiárias no Brasil que, 

como é bem sabido, existem no território nacional pontos de conflitos entre 

latifundiários e famílias sem-terra que batalham, juridicamente, pela legítima posse 

da terra. 

Na esfera dos latifundiários de terras, atem-se a produção monocultora, o 

qual esta, por sua vez, ocupa-se de culturas consideradas commodities, como a soja, 

cana-de-açúcar, gado, os quais demandam explorar o solo, provocando o desgaste 

do solo e o aumento vertiginoso do desmatamento. Por outro lado, ainda existem 

grande número de famílias que não possuem acesso à terra, os quais foram 

impedidas pela burocracia e agronegócio não adquiriram um espaço próprio à 

agricultura de subsistência e, portanto, participam do Movimento Sem Terra 

(MST). 

Na Constituição Federal de 1988, o artigo quinto, ratifica as características 

do indivíduo, no que concerne a igualdade perante a lei e aos direitos humanos: 

“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade ao direito à 

vida, à igualdade, à segurança e à propriedade.” (CF, 1989, p. 13). 

A propriedade é um bem que deve ter acesso todos os cidadãos, e, em três 

incisos: XXIV, XXV e XXVI, explanam as razões pelas quais os indivíduos é 

assegurado esse direito e como se procede ao acesso à terra. No inciso XXIV, 

regula prevê, mediante necessidade, da apropriação de terras feita pelo Estado e 

dirigidas a sociedade ou outra demanda que, porventura, o tenha: “a lei 

estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidades ou utilidade 

pública, ou por interesse social, mediante justo e prévia indenização em dinheiro, 

ressalvados os casos previstos nesta Constituição.” (CF., art. V, XXIV, p. 14).  

No inciso XXV, diante da expropriação de terra de um proprietário, a fim 

de não deixá-lo em prejuízo pela perda, o Estado, através da autoridade por ela 

instituída, procede-se da seguinte forma: “no caso de eminente perigo público, a 

autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao 

proprietário indenização ulterior, se houver dano. (CF., art. V, XXV, p. 14). 

E o terceiro inciso sobre a situação de terras, o inciso XXVI, regula ao 

pequeno agricultor a proteção do Estado, no sentido de não perder essa 

propriedade, como também, permite-lhe acesso a recursos para a sua subsistência, 

ou seja, nas próprias palavras da Constituição Federal: “a pequena propriedade 

rural, assim definido em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de 

penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, 
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dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. (CF., art. V, 

XXVI, p. 14) 

Face a análise constitucional, esta é oriunda de um processo histórico que, 

devido a escassa experiência democrática e republicana, ainda não superaram os 

níveis alarmantes da desigualdade econômica e social no país. Por isso, percebe-se 

que:  

 
Mais de cinco séculos após a colonização do Brasil, embora os discursos sejam 

voltados para a diminuição das desigualdades, eles permanecem e são 

preponderantes. Os latifundiários predominam no país e os camponeses que 

conseguem permanecer no campo vivem em situações difíceis, pois os 

investimentos para os pequenos agricultores são ínfimos diante das 

necessidades que eles apresentam. (ROCHA e CABRAL, 2016, p. 76-77. 

Grifo nosso). 

 

O fato de destacar, de imediato, a legislação, isto é, a Constituição Federal 

aos pontos que ela desenvolve os meios para a expropriação e distribuição de terras, 

não se pode esquecer a história do país os espaços políticos que favoreceram a 

desigualdade. Em breve resgate na História do Brasil, desde a aprovação a Lei de 

Terras (1850) ao século XX, de uma sociedade agrária e dependente da 

monocultura a atualidade, perpassou a desigualdade do acesso à terra. Em meados 

da década de 1930, período de industrialização no Brasil, agravou-se o acesso, 

devido a marca do êxodo rural: 

 
O êxodo rural interno originado pela industrialização na década de 1930 

causou a marginalização dos trabalhadores rurais, que foram para a cidade em 

busca de melhores condições de vida, entretanto, se depararam com o 

desemprego, com o subemprego, com a mais valia, com as periferias 

marginalizadas dos grandes centros urbanos. Os trabalhadores rurais foram 

explorados e colocados a margem desde a colonização brasileira. (ROCHA e 

CABRAL, 2016, p. 79). 

 

A partir da segunda metade do século XX, o tema da Reforma Agrária teve 

maior tônica, pelo fato do fortalecimento das Ligas Camponesas. Na década de 

1984, no estado do Paraná tem o 1º Encontro dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

e, gradualmente, estes ampliaram seu espaço de atuação política. 

Apesar das legislações que se seguiram, desde então, a citar a própria 

Constituição Federal, há ainda o fato da permanente dicotomia entre latifundiários 

e pequenos agricultores travam conflitos pelo espaço agrário. E a concentração 

fundiária, atrelada a políticas que não superaram efetivamente essa dicotomia: “a 

concentração fundiária agrava as condições sociais no Brasil, uma vez que, muitos 

trabalhadores rurais são impulsionados a ir para as cidades em busca de condições 

dignas de sobrevivência e terminam, muitas vezes, marginalizados.” (ROCHA e 

CABRAL, 2016, p. 84). 
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Portanto, na esteira e da problemática analisada no decorrer desse capítulo, 

movido pela necessidade, a apropriação de terras, ainda que, no âmbito da moral 

medieval compreenderia como pecado, poder-se-ia associar essa noção de 

transgressão, imediatamente, como afronta à liberdade e, sobretudo, a propriedade 

privada. Contudo, em vista do bem comum e dentro de toda a regulamentação 

existente no Brasil contemporâneo, anteriormente expostos neste o tópico, o qual 

favorece a promoção da Reforma Agrária, em uma abordagem que não incorreria 

a um furto ou roubo, mas da adequação de um direito natural, o acesso à terra, por 

aqueles que não possuem, de buscar em territórios que estejam devolutas (sem uso) 

ou pertençam ao Estado. E, assim, o Estado viabiliza aos pequenos agricultores os 

meios necessários para a ocupação legal e tenham condições dignas de trabalho e 

de sobrevivência.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento e articulação da filosofia moral medieval à 

contemporaneidade trouxe a luz assuntos que perpassam o campo da reflexão 

moral, ético e social. O pensamento de Aquino, no espaço acadêmico endossou 

uma característica indelével à Filosofia, particularmente à cristã: o diálogo do 

pensamento cristão ao pensamento provindos dos gregos antigos. Apesar de não 

ser esse o cerne dessa investigação, esse é um aporte necessário, para que, assim, 

adentrasse no itinerário da Suma Teológica, o qual toda a sistemática de Aquino 

elucida seu público frente as disputas filosóficas e teológicas que debateram os 

pensadores medievais.  

É interessante deslumbrar como a sociedade em que vivia Tomás de Aquino 

propiciou vários questionamentos, aos quais, brevemente, foram retomados, a fim 

de que se estabelecesse os elementos morais e todo o conjunto de códigos morais 

que se viviam na sociedade e que foram incorporados a sistemática de Aquino.  

O recorte no tema da moral, entre tantos aos quais que se poderiam dar 

ênfase, a justiça destaca-se pelo fato de que as questões trazem situações do 

contexto social de Aquino, sobretudo, em tempos de vários conflitos e guerras 

dentro e fora do solo europeu. Acerca disso, Aquino sistematiza o funcionamento 

do direito. Através do direito que as relações humanas são organizadas em 

sociedade, fundamentada numa sociedade ideal, isto é, em que prevaleça a 

igualdade entre os homens perante o Criador.  

Essa sociedade é organizada por um governante, atribui-se o direito a outro, 

mediante as convenções públicas, de modo a governar em favor do bem comum. 

Infere-se a intenção de Aquino de legitimar o governo monárquico, como forma 

ideal de governo. Acerca a forma de governo ideal, seria viável um aprofundamento 

maior e consistente, se isso se efetivou ao longo da História.  

Conhecer a justiça é fundamental nas considerações a assuntos relativos a 

posse de bens. A dimensão da justiça em vista do bem comum, implica em 

exigências que, em um primeiro momento, denotaria apropriação indevida, avessa 
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à liberdade e ao direito natural. Contudo, a luz da razão, Aquino não vê como 

injustificável a posse de um bem e, ao julgamento que segue, enfatiza que o bem 

comum em nenhuma momento deve ser privado ao outro.  

Aquino reconhece a existência do erro, ao citar as diferenças de furto e 

roubo, no qual entre elas há uma gradação de crimes, sendo o primeiro a usurpação 

e de provocar prejuízos ao outro; quanto ao segundo, o roubo diferencia-se por 

ocorrer mediante a aplicação da violência ao outro.  

E, ainda, sobre a apropriação de bens, conforme as reflexões de Aquino, 

posiciona-se esse assunto da moral para a apropriação de terras na conjuntura 

social, histórica, econômica e política no Brasil. 

Haja vista que esse tema de grande relevância, sobretudo, ao longo dos 

séculos XX e XXI, porque através de organizações campesinas, no território 

nacional, propiciaram a discussão, inclusive, marcados por visões depreciativas e 

que negligenciam a relevância de se debater e estabelecer políticas favoráveis de 

acesso à terra. 

Sustenta a legitimidade do indivíduo acessar a bens que permitam sua 

subsistência a Constituição Federal, no artigo quinto, ao remontar a igualdade que 

todos os brasileiros possuem. Além disso, tem o direito à vida, a igualdade, a 

segurança e a propriedade. E, cabe, então, ao Estado Brasileiro, conforme a 

legislação de estabelecer as regras de desapropriação e redistribuição de terras. Em 

outras palavras, vê-se a aplicação do conceito de apropriação de bens, ao qual 

Aquino, aponta a injustiça de quem possui o excedente de bens, não distribui. Para 

ele, o governante, pelo bem comum, assume o excedente o distribui aos demais 

que estão necessitados. Assim, se o Estado Brasileiro, representante dos anseios da 

sociedade, em prol do bem comum, apropria-se do excedente de terras, no caso, 

das propriedades sem uso, as terras devolutas, cumpre sua função ético e social, 

em que permite o desenvolvimento político e econômico da sociedade. 
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